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Wstęp

O niepowierzchownej dyskusji między 
systemami filozoficznymi 

Niniejsza książka to zbiór studiów i rozpraw 1 poświęconych róż-
nym problemom z zakresu metafilozofii (teorii poznania filozo-
ficznego) oraz klasycznej teorii bytu 2. Podejmuje się w nich próbę 
przedstawienia wybranych problemów z perspektywy przedmio-
towej, metaprzedmiotowej i metametodologicznej, które w pracy 
starano się w miarę możliwości precyzyjnie rozróżniać 3.  Rozprawy 

1 Materiał do niniejszej pracy jest efektem prowadzenia monograficznych 
wykładów i seminariów z filozofii klasycznej i współczesnej w roku akademi-
ckim 2011/2012 i 2012/2013 na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum 
w Krakowie.

2 Chodzi tu o teorię bytu, która nawiązuje do ustaleń Arystotelesa i św. To-
masza oraz do ich współczesnych komentatorów, otwartych na perspektywy 
poznawcze fenomenologii (zwłaszcza w realistycznym wydaniu R. Ingardena 
oraz tych, którzy twórczo do niego nawiązują), a także do filozofii analitycznej, 
zarówno polskiej, jak i anglosaskiej. 

3 Badanie z perspektywy metametodologicznej polegało na próbie pewnego 
wartościowania omawianych na poziomie metafilozoficznym deklaracji skła-
danych przez przedstawicieli różnych tradycji badawczych prezentowanych 
w pracy. Oceny te uwzględniały zarówno immanentną, jak i transcendentną 
rekonstrukcję krytyki przeprowadzaną z perspektywy innych stanowisk meta‑
filozoficznych. Natomiast na poziomie przedmiotowym badanie polegało na 
rekonstrukcji realizacji tych programów oraz na ich ocenie z perspektywy in-
nych propozycji zarówno z poziomu przedmiotowego, jak i metaprzedmiotowe-
go. Wyróżnione trzy sposoby badania i waloryzacji teorii filozoficznych są ze 
sobą w pewnym hermeneutycznym zapętleniu, każde ujęcie metafilozofii i jej 
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z zakresu metaprzedmiotowego rozpytrywania zagadnień filozo-
ficznych nie straciły nic na wartości. Stale przecież pojawiają się 
prace dotyczące metafilozofii, w których stawia się pytanie, czy jest 
ona szansą, czy też zagrożeniem dla uprawiania filozofii 4. Studia 
te mieszczą się w kręgu szeroko pojmowanej klasycznej koncepcji 
filozofii, której rozumienie w kolejnych rozdziałach będzie stopnio-
wo objaśniane. Nie odkrywają one czegoś zupełnie nowego. Pre-
zentowane zagadnienia były już badane przez różnych filozofów 
przeszłości o mniejszym lub większym formacie w ramach różnych 
tradycji badawczych, o których możemy przeczytać w podręczni-
kach do historii filozofii lub które współcześnie kształtują geogra-
fię dyskursu filozoficznego. Specyfiką tych prac jest to, że mają one 
charakter międzysystemowych konfrontacji o charakterze lokal-
nym, nie zaś globalnym. Nie uważam, aby filozofowanie polegało 
na koncentrowaniu się na problemach generowanych tylko przez 
własną tradycję badawczą 5. Jeśli dziś w ogóle uprawianie filozofii 
ma jakikolwiek sens, to trzeba to robić w ciągłym dialogu i konfron-
tacji z innymi nurtami filozoficznymi. Autorowi niniejszego zbioru 
rozpraw bliskie jest stanowisko wyrażone przez jednego z polskich 
filozofów klasycznych następującymi słowami:

Wszyscy zgadzamy się z tym, iż filozofia (każda filozofia) rozwija się 
przede wszystkim w dialogu, w dyskusji. W dyskusji wewnątrz szkoły 
i w dyskusji między szkołami, między różnymi kierunkami filozofii. 
Jeśli nie chcemy zamykać się w wyspecjalizowanych środowiskach, je-
śli chcemy uniknąć stagnacji, musimy m.in. iść w dwu kierunkach. Po 
pierwsze, zaprezentować naszą myśl w zróżnicowanej szacie języko-
wej, dostosowanej do różnego typu odbiorców, uwzględniającej obo-
wiązujący model kultury logiczno‑metodologicznej. Po drugie, musimy 
wchodzić w niepowierzchowną dyskusję z innymi teoriami rzeczy-
wistości, człowieka, musimy adekwatnie zestawiać nasze poglądy 

metaocena wyrażana w kategoriach metodologicznych i aksjologicznych też 
mają charakter ściśle filozoficzny. 

4 Metafilozofia, szansa czy zagrożenie filozofii?, red. M. Woźniczka, Kraków 2011.
5 Pojęciem tradycji badawczej w odniesieniu do teorii filozoficznych posługu-

ję się za J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Kraków 1985. Autor rozwija 
tę koncepcję, inspirując się I. Lakatosem. Pojęcie paradygmatu w odniesieniu do 
filozofii klasycznej stosuje D. Conway, Rediscovery of Wisdom. From Here to Anti‑
quity in Quest of Sophia, London 2000, s. 6.
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z poglądami nowych kierunków. Nie wystarcza tu stosowanie grubych 
klasyfikacji cudzych poglądów 6.

 Niektórzy uważają, być może i słusznie, że filozofia w przeci-
wieństwie do nauki jest mało ekumeniczna, a samym filozofom nie 
bardzo zależy na dyskutowaniu, nie przejawiają oni tendencji do 
szybkiej rezygnacji z bronionych stanowisk, nawet jeśli te okazu-
ją się całkowicie fałszywe 7. Gdyby przyjąć, że jest to prawda osta-
teczna, wszelkie dyskutowanie nie miałoby żadnego sensu. Prowa-
dziłoby do filozofii rezygnacji i kapitulacji poznawczej (Życiński). 
Może i filozofowie są rzeczywiście mało ekumeniczni, jednak nie 
warto tracić nadziei, że może kiedyś się to zmieni, że przypomną 
sobie prawdę o dyskusyjnej naturze filozofii; a być może zmusi ich 
do większego konsensu sytuacja społeczno‑kulturowa, w jakiej się 
obecnie znajdują.
 Dyskusje między różnymi filozoficznymi szkołami czy para-
dygmatami mogą być przeprowadzone tylko z perspektywy me-
tafilozoficznej, przy nieustannym akcentowaniu aspektowości 
ludzkiego poznania i akceptowaniu obowiązujących w obecnej 
kulturze naukowej wzorców metodologiczno‑epistemologicznych. 
Przynależność do wybranego paradygmatu nie może jednak pole-
gać na bezkrytycznej akceptacji wszystkich jego założeń, ani tym 
bardziej usprawiedliwiać ideologicznych tendencji do lansowania 
idei jedynie słusznej filozofii 8. Żaden filozof bowiem ze względu 

6 A.B. Stępień, Filozofia klasyczna w obecnej sytuacji, „Zeszyty Naukowe KUL” 
15 (1997), nr 3‑4, s. 58.

7 Stanowisko takie rozwija J. Woleński, W stronę logiki, Kraków 1996. Do me-
tafilozoficznych poglądów tego polskiego filozofa analitycznego będziemy na-
wiązywać w wielu miejscach tej pracy. 

8 W odniesieniu do różnych koncepcji filozofii posługuję się pojęciem para-
dygmatu. Wymaga ono pewnego uzasadnienia. Za A. Motycką rozróżniam pa-
radygmat w znaczeniu metodologicznym oraz epistemologicznym. Ten pierw-
szy odnosi się do nauk przyrodniczych, ten drugi zaś może być zastosowany 
do filozofii. Autorka pisze tak: „Paradygmat jako wzorzec widzenia i sposób or-
ganizowania (porządkowania) materiału doświadczenia odnosi się do myślenia 
w ogóle, które w obszarze gnoseologicznym, a więc zorientowanym na uzyski-
wanie wiedzy, wymaga zadanej (przyjętej niejako z góry) ogólności, aby poprzez 
to, co ogólne, móc trafić do tego, co konkretne: trzeba najpierw dysponować 
wzorcem‑modelem porządkowania materiału doświadczenia, aby materiał taki 
zgodnie z przyjętym wzorcem uładzić i aby wedle tego ogólnego wzorca rozu-
mieć świat”, A. Motycka, Filozofia i paradygmaty, w: tejże, Rozum i intuicja w na‑
uce, Warszawa 2005, s. 121‑122. Filozofia jest zatem paradygmatem w znaczeniu 
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na  wspomnianą aspektowość poznania nie ma patentu na ostatecz-
ną prawdę o naturze ani świata, ani człowieka, ani tym bardziej 
Boga. Prowadzenie tego typu międzysystemowych badań pozwa-
la nie tylko na precyzację własnego stanowiska, ale też na zauwa-
żenie, że te same problemy i wspólnie wyznawane wartości mogą 
być wyrażone odmiennym językiem filozoficznym. Pozwala także 
na dostrzeżenie epistemologicznych granic własnego dyskursu, na 
eksplikację przedzałożeń mających decydujący wpływ na kształto-
wanie odmiennych teorii filozoficznych.
 Powiedzmy teraz kilka słów na temat źródeł, z których czerpane 
będą wyjściowe dla naszej dyskusji sytuacje problemowe. Pierw-
szym z nich jest tomizm (lub neotomizm) egzystencjalny. Będzie 
on stanowił podstawowy punkt odniesienia dla naszych analiz. 
Drugim źródłem, uwzględnionym w niewielkim stopniu, jest fe-
nomenologia, zwłaszcza w tzw. klasycznej wersji, a trzecim sze-
roko rozumiana filozofia naukowa, czy też, jak niektórzy ją nazy-
wają, filozofia uprawiana w kontekście nauki, która współcześnie 
ma wiele odsłon. Z tymi trzema tradycjami filozoficznymi miałem 
sposobność zetknąć się podczas swoich studiów filozoficznych. Ich 
konfrontacja pozwoli pokazać, (1) jak w danym paradygmacie filo-
zoficznym stawia się i rozwiązuje dany problem, (2) porównać go 
z innymi propozycjami rozwiązania tego samego problemu, (3) do-
prowadzić do pokazania wzajemnych ograniczeń konfrontowanych 
ze sobą różnych typów dyskursu i w końcu (4) wykazać, że upra-
wianie filozofii klasycznej ma sens, ale jako filozofii problemowej 
(aporetycznej), czyli takiej, w której w badaniu problemów stosuje 
się wieloaspektowe widzenie problemu.
 Gdyby teraz próbować odpowiedzieć na pytanie, który z tych 
trzech paradygmatów jest najbardziej podatny na dyskusję, to hie-
rarchia byłaby następująca: najpierw filozofia w kontekście nauki, 
potem fenomenologia, a na końcu filozofia tomizmu egzystencjalne-
go. W wymienionych stylach uprawiania filozofii w mniejszym lub 
większym stopniu dyskusje już dawno przekroczyły obszar szkoły 
i weszły na szerokie pole dyskusji międzysystemowych. Najbar-
dziej skoncentrowany na własnej tradycji badawczej i ustalonym 
przez nią zbiorze prawd jest neotomizm egzystencjalny, zwłaszcza 

epistemologicznym. Teorie filozoficzne spełniają rolę pewnych wzorców widze-
nia, określają pewne ramy teoretyczne interpretacji doświadczenia.
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ten w wydaniu polskiej szkoły (tzw. szkoły lubelskiej). Jego zwo-
lennicy rzadko podejmują dziś międzysystemowe dyskusje, raczej 
poprzestają na zakreślaniu grubych linii klasyfikujących stanowi-
ska przeciwne. Zakreślaniu owych linii bardzo często towarzyszy 
posługiwanie się ogólnikowymi etykietkami (jak np. klasyfikowa-
nie szkoły lwowsko‑warszawskiej jako idealizmu czy filozofii ana-
litycznej jako filozofii w całości zdominowanej przez scjentyzm), 
które niewiele mówią o samym przedmiocie klasyfikacji, ale chyba 
dużo więcej o przeprowadzających te restrykcyjne podziały. Takiej 
strategii nie można nazwać konfrontację międzysystemową. Nie-
którzy krytycy neotomizmu (Tischner, Swieżawski) argumentują, 
że taki stan rzeczy jest związany z silnym zapleczem ideologicz-
nym tomizmu utrwalonym przez tradycję i obecną, niełatwą sytua-
cję społeczno‑kulturową, która wielu może skłaniać do budowania 
filozoficznej mentalności getta 9. Tomiści egzystencjalni (zresztą nie 
tylko oni) lubią wyraźne podziały. My tu, oni tam! Dobrze czują 
się, mając mapę różnych nurtów filozoficznych zaszufladkowanych 
wedle ich własnych kategorii. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie 
mniejsze trudności z otwartością na dyskusję mają inne kierunki fi-
lozoficzne (fenomenologia czy analitycy 10). Mówię tu więcej o to-
mizmie egzystencjalnym, gdyż będzie on dosyć mocno wyekspo-
nowanym dyskutantem w tej pracy, co nie znaczy, że wyłącznie na 
nim będzie koncentrowała się cała uwaga. Wybór jego jest podyk-
towany nie tylko osobistymi upodobaniami autora. W neotomizmie 
jest wiele cennych intuicji, które warto wydobyć i rozwijać w twór-
czej dyskusji z innymi nurtami współczesnej filozofii.
 Trzeba zaznaczyć, że wielu tomistów (także w Polsce), któ-
rzy swój tomizm opatrywali różnymi etykietkami, np. fenomeno‑
logiczny, analityczny, transcendentalny, prowadziło mniej lub 
bardziej zaawansowane konfrontacje z innymi systemami (nur-
tami) filozoficznymi współczesności. Dlatego też warto, w moim 
przekonaniu, podążyć za ich przykładem i pokazywać to, co jest 
wartościowe w tomizmie, ale tylko poprzez dialog i konfronta-
cję z innymi tradycjami badawczymi 11. Uzyskuje się wówczas 

9 Zarzuty te było formułowane np. przez J. Tischnera, ale także przez S. Swie-
żawskiego, który wywodził się zresztą ze środowiska polskich tomistów.

10 Małą zdolność do dyskusji u analityków podkreślał wielokrotnie L. Koj.
11 W Polsce w ramach tomizmu egzystencjalnego podejmowano szereg dysku-

sji, konfrontacji, które miały na celu nie tylko wyeksponowanie tomizmu pośród 
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znacznie lepsze rozumienie i ogląd badanych problemów, ła-
twiej można zarejestrować podobieństwa i uchwycić różnice, któ-
re pokazują, że więcej nas łączy, niż dzieli. Wydaje się, że tego 
typu postawy są dziś w przeważającej większości przyjmowane 
przez filozofów wywodzących się z różnych tradycji. Idea dialo-
gującego dyskursu filozoficznego nigdy się nie zdezaktualizuje 12. 

innych nurtów filozoficznych, ale też dopracowanie poprzez konfrontację szere-
gu szczegółowych problemów teoretycznych i praktycznych. Te dyskusje i kon-
frontacje miały mniej lub bardziej rozbudowany charakter, niektóre nie wyszły 
poza pewnego rodzaju przyczynki. Do najbardziej rozbudowanych można zali-
czyć te z marksizmem i fenomenologią. Do najważniejszych filozofów tej trady-
cji badawczej, którzy podejmowali takie międzysystemowe konfrontacje, należe-
li: S. Kamiński, K. Wojtyła, A.B. Stępień i jego uczniowie, zwłaszcza: J. Krokos, 
J. Machnacz, T. Biesaga, J. Wojtysiak (ten ostatni porównywał z Ingardenem wy-
branych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego z USA, a także tomistów eg-
zystencjalnych z analitykami), szczególnie zasłużeni dla dialogu z fenomenologią 
klasyczną. Ks. J. Herbut badał metodę transcendentalną i jej rolę w uprawianiu 
metafizyki, poruszał też problem stosunku tej metody do metody przedmiotowej, 
typowej dla tomizmu egzystencjalnego. Jego badania w zakresie metody transcen-
dentalnej kontynuował ks. K. Wolsza, autor monografii o doświadczeniu transcen-
dentalnym, a ostatnio ukazała się praca o epistemologii B. Lonergana autorstwa 
M. Walczak. Warto tylko wspomnieć, że w Polsce tomizmem transcendentalnym 
zajmują się M. Jaworski i D. Oko. Inni autorzy wywodzący się ze szkoły lubelskiej, 
jak A. Bronk, S. Majdański, konfrontowali tomizm (filozofię klasyczną) z postmo-
dernizmem, hermeneutyką (Gadamer) czy wybranymi kierunkami filozofii anali-
tycznej (pragmatyzmem, np. R. Rorty) oraz z filozofią naukową (zwłaszcza szkołą 
krakowską). Oni też próbowali określić od strony metodologicznej znamiona kla-
syczności. G. Besler dokonała konfrontacji metafizyki Krąpca z metafizyką opiso-
wą P. Strawsona, analityka wywodzącego się z tradycji szkoły oksfordzkiej, szkoły 
analizy języka potocznego. Do ważniejszych zwolenników konfrontacji tomizmu 
egzystencjalnego w Polsce z innymi nurtami można zaliczyć również E. Morawca, 
W. Chudego, S. Ziemiańskiego, ten ostatni z inspiracji K. Kłósaka porównywał 
tomizm z wynikami nauk empiryczno‑przyrodniczych. Także W. Stróżewski, wy-
wodzący się z tomizmu, ma niekwestionowane zasługi w konfrontacji tego nurtu 
z fenomenologią, zwłaszcza o proweniencji ingardenowskiej. Brakuje jednak sy-
stematycznej monografii, która zebrałaby wyniki tych wszystkich podejmowa-
nych przez poszczególnych autorów prób.

12 Warto tutaj odnotować dyskusje prowadzone w ramach tomizmu analitycz-
nego, zob. J. Heldane, Analytical Thomist. A Prefatory Note, „The Monist” (1997), 
nr 4; warto nadmienić, że cały ten tom był poświęcony dyskusji o wykorzystaniu 
metod stosowanych przez analityków do myśli św. Tomasza. Do innych waż-
nych prac Haldane’a należą: Thomism and the Future of Catholic Philosophy, „New 
Blackfriars” 80 (1999), s. 158‑171, Thomism, w: Routledge Encyclopedia of Philoso‑
phy, red. E. Craig, London 1998, s. 380‑388; A Thomist Metaphysics, w: Metaphysics, 
red. R. Gale, Oxford 2002; Analytical Thomism and the Future of Thomism, „Cogito” 
13 (1999), nr 1, s. 45‑48. Interesujący tekst Haldane’a porównujący św. Tomasza 
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W  przeciwieństwie do nauk empirycznych, które mogą testować 
swoje teorie za pomocą doświadczeń, filozofia nie ma takiej moż-
liwości. Dlatego jedyną rozsądną opcją dla filozofii jest to, że bę-
dzie ona realizowała swoją intersubiektywność i sprawdzalność po-
przez dyskusję (w duchu krytycznego racjonalizmu) nie pozorną, 
ale rzeczywistą, niepowierzchowną i niebanalną.
 W pracy dużo uwagi poświęca się filozofii klasycznej 13, któ-
ra sama potraktowana została jako sytuacja problemowa, domaga-
jąca się głębszego objaśnienia. Filozofia klasyczna ani z nazwy, ani 
też z zawartości merytorycznej nie cieszy się dziś zbytnią popular-
nością (Conway). Z nazwy jest raczej kojarzona z filozofią starożyt-
ną i średniowieczną, mniej zaś z jej współczesnymi kontynuacjami, 
zawartymi w różnych współczesnych paradygmatach filozoficz-
nych (tomizmie egzystencjalnym czy fenomenologii). Raczej moż-
na powiedzieć, że obecnie jest ona przyćmiona przez inne kierun-
ki filozoficzne (np. przez naturalizm), bardziej wpływowe, będące 
w estymie u tych, którzy decydują o filozoficznym mainstreamie 14. 

z T. Naglem, A Tale of Two Thomases, „First Things” December 2012. Warto też 
odnotować prace A. Kenny’ego, P. Geacha i R. MacInerny’ego, które analizują 
filozofię tomistyczną (zwłaszcza św. Tomasza koncepcje bytu, istnienia, struktur 
ontycznych) za pomocą metod wypracowanych przez analityków. Instruktywne 
wprowadzenie do analitycznego tomizmu zawiera także praca: Introduction to 
Analytical Thomism, w: Analytical Thomism: Traditions in Dialogue, red. C. Patter-
son i M. Pugh, Asgate 2006; M. Silar, Analytical Thomism, „American Catholic 
Philosophical Quarterly” 82 (2008), nr 3, s. 537‑539. Warto także odnotować prace 
polskich tomistów analitycznych, do których należeli Bocheński, Salamucha czy 
Drewnowski, w tej kwestii interesujący tekst J. Woleńskiego Polisch Attempts to 
Modernize Thomism by Logic (Bocheński and Salamucha), „Studies in East Europe-
an Thought” 55 (2003), nr 4, s. 299‑313. W Polsce tomiści egzystencjalni podej-
mowali dyskusję z polskimi analitykami tomistycznymi, zwłaszcza z Salamuchą 
oraz Drewnowskim, w sprawie zastosowania metod logiki formalnej do filozofii. 
Kwestie te omawiał także Z. Wolak w pracy Neotomizm a szkoła lwowsko‑warszaw‑
ska, Tarnów 1993. Z pozycji tomizmu dyskutował tu Kamiński, Herbut, Zdybi-
cka, Moskal, ten ostatni zwłaszcza z Bocheńskim i jego propozycją uprawiania 
chrześcijańskiego teizmu. Zob. Spór o racje religii, Lublin 2000.

13 Interesujące przedstawienie klasycznej koncepcji filozofii zawiera pra-
ca: D. Conway, Rediscovery of Wisdom. From Here to Antiquity in Quest of Sophia, 
dz. cyt., s. 6‑7.

14 D. Conway tak pisze o obecnej sytuacji filozofii klasycznej: „The present‑day 
philosophical landscape is dominate by two comparatively recent, still growing 
edifices of thought. Following precedent, I shall refer them respectively as posi-
tivistic naturalism, or naturalism, for short, and anty‑realism. The former view‑
point is more prevalent within the English‑speaking world; the latter, in one of its 
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W jednym z rozdziałów pojawia się nawet mało oryginalna próba 
określenia epistemologicznej i metodologicznej specyfiki filozofii kla-
sycznej. Zdaniem piszącego te słowa, filozofia klasyczna nie zdezak-
tualizowała się i nadal ma wiele sensownych rzeczy do powiedzenia 
współczesnemu człowiekowi, którego trawi nieustanna potrzeba po-
szukiwania prawdy. Zdezaktualizowały się lub są na progu dezak-
tualizacji pewne artykulacje idei klasycznej filozofii, które w pracy 
określa się mianem wąskich i przypisuje przedstawicielom tomizmu 
egzystencjalnego. Zasadniczo stanowisko autora mieści się w nurcie 
szeroko rozumianej filozofii klasycznej, która nie artykułuje się tyl-
ko przez założenia filozofii tomizmu egzystencjalnego, ale też przez 
klasyczną fenomenologię i niektóre koncepcje filozofii analitycznej. 
Filozofia klasyczna ujawniająca się w trakcie dyskusji to w pierw-
szej kolejności filozofia problemowa (aporetyczna). Jest to filozofia 
stawiająca przede wszystkim na trafne zidentyfikowanie problemu 
i wyartykułowanie go z uwzględnieniem aktualnego kontekstu hi-
storycznego, kulturowego i logiczno‑metodologicznego. Posługuje 
się ona analizą aporetyczną, która tak samo ceni konieczne prawdy 
o naturze bytu, jak i hipotezy przybliżające nas do jego poznania. 
Filozofia klasyczna powinna być rozumiana jako twórcze podejmo-
wanie wielkich pytań ludzkości, które obecnie należy przedstawić 
w nowym świetle, w nowej szacie językowej, z uwzględnieniem ak-
tualnej kultury naukowej. Taka filozofia świadoma jest swoich histo-
rycznych korzeni i uwarunkowań psychologicznych, kulturowych 
i społecznych. Uprawiając filozofię klasyczną w czasach nam współ-
czesnych, nie można ograniczać się tylko do parafrazy tekstów wiel-
kich mistrzów oraz ich niepozbawionych wartości mniej lub bardziej 

many contemporary guises, is more prelevant in continental Europe and in other 
non‑Anglophonic regions of the world. Together, these two viewpoints oversha-
dow a third, much older viewpoint was once enjoyed philosophical pre‑eminence. 
This third viewpoint was that witch was erected to elaborate and to defend to Chri-
stian faith. It is within one or other of these three mutually contending citadels of 
thought that practically all philosophical enquiry and debates is conducted today. 
Between them, these three intellectual structures have come to obscure from view, 
and as a result have led to the diminished present‑day understanding of, a  fourth, 
still older philosophical paradigm. This viewpoint first emerged considerable po-
pularity in philosophical circles until it become overshadowed by Christianity. Its 
eclipse, however, did not occur without many of its elements having become in-
corporated within Christian theology. It is this fourth and oldest of philosophical 
paradigms, with has become all but lost sight to today, to which I refer in what 
follows as the classical conception of philosophy”, tamże, s. 6.
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wiernych komentatorów. Trzeba te parafrazy skonfrontować z pa-
rafrazami innych kierunków filozoficznych oraz wiedzą wnoszoną 
przez nauki szczegółowe (przyrodnicze i humanistyczne) 15. Niektó-
rzy powiedzieliby (tomiści egzystencjalni), że nie jest to już filozofia 
klasyczna, bo nie spełnia takich lub innych kryteriów. Inni może na-
zwaliby to przedsięwzięcie, skądinąd słusznie, nieklasyczną filozofią 
klasyczną 16, podchodząc do niego z większą aprobatą. Piszącemu te 
słowa zdecydowanie bliższe jest drugie stanowisko, zarówno mery-
torycznie, jak i emocjonalnie. Ze względu na to, że jego nazwa może 
nie zadowolić gustów językowych wybrednych analityków, wolę 
mówić o filozofii klasycznej jako filozofii aporetycznej. W tego typu 
klasycznej filozofii, aby użyć sformułowania jednego z analityków – 
P. van Inwagena, nie ma kwestii nienegocjowalnych 17. To, co powie-
dzieli św. Tomasz z Akwinu, E. Husserl czy R.  Ingarden oraz ich ko-
mentatorzy, jest ważne. Jednak tych wiele wypowiedzianych prawd 
bez konfrontacji ze współczesnością może okazać się tylko jednym 
z wielu minionych obrazów, budzących mniejsze lub większe zain‑
teresowanie. I tak często są traktowane przez tych, którzy  tomizmowi, 

15 Podejście takie proponuje L. Nowak w swojej ontologii. 
16 Pojęciem tym posługuje się ks. A.M. Wierzbicki w charakterystyce stanowi-

ska filozoficznego dr. S. Majdańskiego. „Warto zapytać – pisze Wierzbicki – czy 
Stanisław Majdański jest filozofem klasycznym? Nie jest łatwo odpowiedzieć na 
to pytanie. Na pewno przejawia on wiele sympatii do filozofii klasycznej w jej 
szerokim rozumieniu. Czasem w jego wypowiedziach, raczej w podtekstach ani-
żeli w samych stwierdzeniach, można wyczuć nostalgię za «klasycznym» okre-
sem szkoły lubelskiej, gdy formułowała ona swój ambitny program. Majdański 
zdaje się chodzić gdzieś po obrzeżach filozofii wielkich pytań, prawdziwą filo-
zoficzną scenę jakby pozostawiając dla innych, ale przecież zawsze najbliższe 
pozostają mu kwestie metafizyczne i etyczne, nawet jeśli ogląda je wyłącznie 
z metaprzedmiotowej perspektywy metodologicznej i metafilozoficznej. Za ko-
niecznością jego jakże nietypowej drogi filozoficznej zdaje się przemawiać prze-
konanie o doniosłości i niezbędności filozofii w kulturze. Jego filozoficzne oby-
czaje zdradzają jednak raz głośniejszą, raz cichszą nutę nieklasyczną. Ale chyba 
takim powinien być filozof klasyczny – bardziej zdumiony samą rzeczywistością 
niż zadowolony z osiągnięć teoretycznych”, A.M. Wierzbicki, Nieklasyczny filozof 
klasyczny, w: Metodologia: tradycja i perspektywy, red. M. Walczak, Lublin 2010, 
s. 285. Wydaje się, że to ostatnie stwierdzenie Wierzbickiego jest bardzo ważne. 
Właśnie filozof klasyczny to taki, który stale świadomy jest perspektywiczności 
i ograniczoności proponowanych ustaleń teoretycznych i praktycznych. Cho-
dzenie po obrzeżach różnych problemów filozoficznych dobrze oddaje ducha 
współczesnej sytuacji filozofa klasycznego, który w pierwszej kolejności raczej 
stara się zrozumieć, niż oceniać otaczającą go rzeczywistość.

17 Zob. P. van Inwagen, Metaphysics, London 2002, s. 14‑15.
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ale też  wczesnej fenomenologii zarzucali ahistoryzm, zbytni spekula-
tywizm, brak wrażliwości na współczesnego odbiorcę, czy też brak 
powiązania z naukami empirycznymi. Jeśli nie chcemy, aby trady-
cje te stały się tylko mało cenionym muzealnym zabytkiem na cmen-
tarzysku ludzkiej myśli, trzeba próbować je aktualizować, właśnie 
poprzez wzajemną międzysystemową konfrontację. W ten sposób 
można eksponować, co takiego jest w nich wartościowe, co trzeba za-
chować, a co przeformułować, a być może odrzucić, jeśli nie da się 
obronić w żaden racjonalny sposób. Dobrze wiemy, że muzeum fi-
lozoficznych eksponatów odwiedza wielu wybrednych koneserów, 
którzy nie zawsze mają szacunek do znajdujących się tam ekspona-
tów. Jak pokazuje historia, dla wielu koneserów nie ma tam miejsca. 
Nie brakuje i takich, którzy chcieliby w tym muzeum zaprowadzić 
generalny porządek, pousuwać co niektórych, posprzątać tak, aby ża-
den ślad po starych ideach nie został. Może dla kogoś jest poznawczo 
bardziej wartościowa filozofia, w której nie podejmuje się żadnego 
dialogu 18. Być może zaspokaja ona intelektualne potrzeby tych, któ-
rzy wyżej cenią deklaracje o przynależności do szkół czy wierność mi-
strzom lub powtarzanie utartych sformułowań niż niepowierzchow-
ną dyskusję i nie są gotowi do zmiany swoich założeń, stanowiących 
twardy rdzeń teorii filozoficznej. Prawdą jest, że każdy paradygmat, 
czy to naukowy, czy filozoficzny, wypracowuje swoje własne mecha-
nizmy lojalności względem twórców oraz ich programów. Jednakże 
radykalnie i obsesyjnie pojęta lojalność, podniesiona do rangi podsta-
wowego kryterium wartościowania, kto jest, a kto nie jest autentycz-
nym filozofem, czy też klasykiem, podszyta lękiem przed tym, co na 
zewnątrz, może prowadzić do degeneracji danego paradygmatu filo-
zoficznego. Wówczas cały intelektualny wysiłek takiej formacji spro-
wadza się do budowania intelektualnego getta, z którego perspekty-
wy wszystko co inne traktowane jest podejrzliwie. Jeśli już uprawiać 
filozofię (czy też metafilozofię), to nie taką, która od razu powędruje 
do muzealnego zbioru, ale taką, która choć przez moment ma szanse 
zagościć na wielkim areopagu współczesnej myśli filozoficznej, gdzie 
nieustannie toczy się dyskusja między różnymi szkołami i nurtami.

18 Z psychologicznego punktu widzenia niechęć do dialogu jest zrozumiała. 
Wszak wystawiając się na dialog, konfrontację, dopuszczamy możliwość, że na-
sze poglądy zostaną zakwestionowane, co może prowadzić do nieprzyjemnego 
dyskomfortu psychicznego, wyrażającego się w poczuciu przegranej, frustracji 
i innych stanach napięcia emocjonalnego.
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 Zamieszczone analizy dotyczą natury metafilozofii i jej stosunku 
do filozofii, metod stosowanych w filozofii, relacji między nauką 
a filozofią/metafizyką, filozofii naukowej, problemu punktu wyjścia 
w metafizyce, roli nauk szczególnych w metafizyce/ontologii, hipo-
tez filozoficznych oraz struktury argumentacji, logiki ostatecznego 
wyjaśnienia w filozofii, mądrościowych aspektów filozofii, jej przy-
szłości i kryzysu, o czym ostatnio dużo się mówi i pisze. O wyborze 
tych tematów zadecydowały nie tylko osobiste preferencje piszące-
go, ale też waga, jaką przywiązują do nich przedstawiciele tomizmu 
egzystencjalnego czy filozofii naukowej. Dla wielu filozofów (tomi-
stów egzystencjalnych) problemy te zostały już dawno ostatecznie 
rozstrzygnięte w ramach poszczególnych tradycji badawczych, a je-
śli tak, to nie domagają się korekty ani ponownego przeformuło-
wania poprzez wejście w dialog z innymi propozycjami rozwiązań. 
Stąd też wysuwają oni argument, że nie ma realnej potrzeby pisania 
raz jeszcze o tym, co jest opatrzone klauzulą niekontrowersyjności. 
Kryje się za tym pewne przekonanie, że można podać niekontro-
wersyjne rozwiązanie problemu filozoficznego. Tymczasem takie 
podejście jest nie tylko trudne do uzasadnienia, ale też sprzeczne 
z naturą filozofii, która właśnie jest z natury kontrowersyjna 19. Dla-
tego wszelkie badanie filozoficzne nie może prowadzić do niczego 
innego jak tylko do kontrowersyjnych rozwiązań. Innego celu nie 
ma! Stąd też należy z dużym dystansem podchodzić do podzielania 
optymizmu epistemologicznego, jaki wykazują tomiści czy niektó-
rzy fenomenologowie (Ingarden) 20.
 Wszystkie wyżej wyszczególnione problemy będą rozpatrywa-
ne nie z perspektywy jednej tradycji badawczej, która służy raczej 
za punkt wyjścia w nakreśleniu sytuacji problemowej, ale zgodnie 
z przyjętym credo metodologicznym, rozpatrujemy je w perspek-
tywie, mamy taką nadzieję, niepowierzchownej i niebanalnej dys-
kusji między różnymi systemami filozoficznymi, tj. tomizmem eg-
zystencjalnym, fenomenologią (zwłaszcza w jej klasycznej wersji) 
i filozofią naukową. Czynimy to w głębokim przekonaniu, że natura 
problemów filozoficznych przez tego typu zabiegi komparatystycz-
no‑konfrontacyjne nabiera znacznie wyraźniejszego charakteru, co 

19 Zob. R. Spaemann, Kontrowersyjna natura filozofii, w: tegoż, Kroki poza siebie, 
Warszawa 2012, s. 42‑61. Autora można uznać za przedstawiciela szerokiej kon-
cepcji filozofii klasycznej. 

20 Określeniem tym posługuję się za J. Życińskim.
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nie oznacza automatycznie ich ostatecznego rozwiązania. Być może 
samo już tylko ukazanie problemu czy też dokonanie pewnych zróż-
nicowań (Sokolowski) 21 jest tym, na co tak naprawdę nas stać w my-
śleniu filozoficznym. A być może chodzi o jeszcze mniej – o poka-
zanie tylko samych ograniczeń dyskursu, co mogłoby być pewnym 
niebanalnym sukcesem, na jaki stać filozofię (McGinn) 22. Badania 
te mają ukazać, że lepszą perspektywę objaśniania problemów fi-
lozoficznych dają badania metafilozoficzne prowadzone w formie 
konfrontacji międzysystemowej. Łatwiej nam wówczas uchwycić 
najbardziej podstawowe przedzałożenia warunkujące postawienie 
i rozwiązanie danego problemu. Przez to lepiej dostrzegamy episte-
mologiczne i metodologiczne ograniczenia danych rozwiązań, które 
w każdym wypadku zrelatywizowane są do zakładanej przez dany 
system filozoficzny hermeneutyki. Jak się wydaje, pozwala nam to 
na bardziej realistyczne i zgodne z faktycznym stanem uprawianie 
filozofii, jej waloryzację epistemologiczną zamiast ulegania emocjo-
nalnym tęsknotom za filozofią niewzruszonych fundamentów i osta-
tecznych rozstrzygnięć. Proponowana reprodukcja problemów ma 
na uwadze „ducha czasu”, który jest bez wątpienia duchem polemi-
ki i poszukiwania prawdy w dialogu niepozbawionym radykalizmu 
mocno problematyzujących pytań.
 Niniejsze studia i rozprawy opierają się na wybranej literaturze 
z zakresu metodologii filozofii, teorii poznania, metafizyki klasycz-
nej oraz filozofii współczesnej. W przeprowadzonych badaniach 
uwzględnia się, jako podstawę międzysystemowej konfrontacji, do-
robek wypracowanych koncepcji, zarówno w polskiej, jak i zagranicz-
nej (zwłaszcza anglojęzycznej) literaturze przedmiotu. Szczególnie 
cenny okazał się dorobek polskiej tradycji badań metodologicznych 
uzyskany w szkole czy to lwowsko‑warszawskiej (zwłaszcza ucz-
niów tej szkoły), lubelskiej (szkoła S. Kamińskiego i jego uczniów), 
czy też krakowskiej, związany z filozofią w kontekście nauki. Starano 
się uwzględnić najnowsze prace z zakresu metodologii filozofii (me-
tafilozofii), teorii bytu, jak również rozprawy historycznie i czasowo 
starsze, które jednak, w przekonaniu piszącego, nie straciły na war-
tości i aktualności, a zaproponowane przez nich ustalenia okazały się 

21 Zob. R. Sokolowski, The Method of Philosophy. Making Distinctions, „The Re-
view of Metaphysics” 51 (1998), s. 515.

22 Zob. C. McGinn, Problems in Philosophy. The Limits of Inquiry, Oxford UK – 
Cambridge, s. 149‑154 (rozdział dotyczący przyszłości filozofii). 
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mieć dużą wartość heurystyczną w precyzowaniu pojęć i dokony-
waniu podstawowych rozróżnień. Starano się szczególnie dowartoś-
ciować polską tradycję badań w zakresie metafilozofii oraz filozofii 
bytu, wypracowaną w ramach wspomnianych wyżej nurtów. Filo-
zofia polska ma w tej materii niekwestionowane zasługi, a niektórzy 
powiadają nawet, że badania w zakresie metod filozofii są typowo 
polską specyfiką (Szubka). W badaniach metafilozoficznych trze-
ba bowiem, podobnie jak w badaniach przedmiotowych, sięgać do 
wielu różnych tradycji badawczych. Nie wolno ograniczać się tylko 
do jednej, zwłaszcza własnej tradycji badawczej, za którą z różnych 
przyczyn się opowiadamy. Przypisy w pracy mają charakter nie tyl-
ko odniesieniowy, ale też objaśniający, poszerzający, sygnalizujący 
jedynie pewne zagadnienia, toczone dyskusje, dotyczące omawia-
nych w pracy spraw.
 Celem pracy nie jest zbudowanie wzniosłego systemu filozoficz-
nego, który znalazłby odpowiedzi na wszystkie problemy dręczące 
filozofów, nie mówiąc już o likwidacji jakiegokolwiek z nich. Nie 
chodzi też o historyczne tropienie powstawania różnych proble-
mów ani o dekretowanie jakichkolwiek ich ostatecznych rozwiązań. 
Nawet jeśli pojawiają się próby zarysowania konturów propozycji 
takich rozwiązań, to (1) mają one charakter hipotetyczny, (2) zrela-
tywizowane są do uprzednio przyjętej opcji metafilozoficznej, która 
jest osobistym wyborem autora i za którą stoją określone racje histo-
ryczne, przedmiotowe, metodologiczne i aksjologiczne 23.
 Jeśli chodzi o sposób prowadzenia dyskursu filozoficznego, po-
dzielamy zdanie filozofa analitycznego B. Russella, który stwier-
dza, że: 

Filozofię należy studiować nie przez wzgląd na jakieś ostateczne odpo-
wiedzi na stawiane przez nią pytania, skoro z reguły nie możemy wie-
dzieć, które z takich ostatecznych odpowiedzi są prawdziwe, a raczej 
przez wzgląd na same te pytania, one to bowiem rozwijają nasze poję-
cie o tym, co jest możliwe, wzbogacają naszą intelektualną wyobraźnię 
i zmniejszają pewność siebie, która nie pozwala umysłowi spekulować 24.

 Cel pracy jest zdecydowanie minimalistyczny. Jak się wyda-
je, można go jeszcze trafniej wyrazić za pomocą sformułowań 

23 Kwestię tę w szeregu swoich publikacji porusza J. Woleński. 
24 B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 2003, s. 175.
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o „filozoficznym majsterkowaniu” użytych w pracy Realizm i scep‑
tycyzm przez jednego z czołowych filozofów młodego pokolenia 
w Polsce D. Leszczyńskiego.

A zatem filozofia rozumiana jako majsterkowanie polegałaby – dosłow-
nie – na wykonywaniu drobnych robót intelektualnych za pomocą me-
todologicznie prostych narzędzi – przy czym termin „drobny” i „pro-
sty” nie mają tutaj deprecjonującego znaczenia. W przeciwieństwie do 
filozofii jako gnozy sama czynność byłaby tu donioślejsza niż ostatecz-
ny efekt, który w zamierzeniu nie ma być jakąś monumentalną teore-
tyczną budowlą czy doskonale pracującą maszyną systemu, lecz minia-
turowym modelem czegoś dostojnego, czasem prostym urządzeniem 
o ograniczonym zastosowaniu, otwartym na kolejne przeróbki i dostra-
janie (…) Majsterkowanie uczy rzemiosła i pokory – wobec własnych 
możliwości i materiału. Nie mamy tu do czynienia z negacją fundamen-
talnych problemów, ale ze świadomością ich potęgi oraz szacunkiem 
dla ich rozległości i wielobarwności. Być może problemy mogą być fun-
damentalne tylko wtedy, kiedy nieuchronnie nas przerastają, kiedy ich 
rozwiązania z konieczności będą nam się zawsze wymykać 25.

 Majsterkowanie filozoficzne przy wielkich problemach filozo-
ficznych jest interesujące i poznawczo bardzo ciekawe, zwłaszcza 
dla samego zmagającego się z tymi problemami. Pozwala mu bo-
wiem douczyć się tego i owego, uświadamia epistemiczne granice 
własnych możliwości intelektualnych. Choć majsterkowanie to nie 
ma zbyt wygórowanych ambicji, jednak traktowane jest poważnie. 
Skądinąd dotyczy przecież takiej dziedziny wiedzy, która na inne 
traktowanie jak na razie nie zasługuje. Jeśli kogoś razi słowo „maj-
sterkowanie”, a zakładam, że takie osoby są, i dodam jeszcze „maj-
sterkowanie metafilozoficzne”, trudno, nie ma na to rady. Raz jesz-
cze pozwolę sobie przytoczyć słowa D. Leszczyńskiego, które niech 
będą jakąś formą odpowiedzi dla wszystkich zdegustowanych sfor-
mułowaniem „majsterkowanie filozoficzne”.

Z filozoficznym majsterkowaniem trudno łączyć jakieś działania o cha-
rakterze misyjnym, choć niewątpliwie można wyobrazić sobie kogoś, 
kto próbuje zarazić innych swoją pasją do żmudnego dłubania w my-
ślowej materii bez nadziei na to, że w efekcie powstaną nieśmiertelne 
posągi Praksytelesa. Nie ma więc tu poczucia misji, nie ma też wiel-
kich oczekiwań, a w związku z tym brak również ezoterycznych barier. 
Swoją, choćby i jałową pracę wykonuje się sumiennie i precyzyjnie, 

25 D. Leszczyński, Realizm i sceptycyzm, Wrocław 2012, s. 21.
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zarazem mając świadomość, że nie jest to praca szczególnie ważna i po-
ważna – w każdym razie nie jest kwestią życia i śmierci. Nie ma tu miej-
sca na dramatyczne uniesienia, egzystencjalne rozterki i nagłe objawie-
nia, lecz raczej panuje nastrój ciepłego popołudnia miło spędzonego na 
całkowicie prywatnym hobby. To, co powstaje, ma charakter lokalny, 
czy wręcz domowy. O ile spodoba się innym, podobnym pasjonatom, 
to dobrze, jeśli nie – trudno, świat się od tego nie zawali 26.

 Choć nie podzielam zdania autora, że filozofia jest czymś w ro-
dzaju hobby, które wprowadza nas w miły i pogodny nastrój, to zga-
dzam się z tym, że w filozofii stać nas bardziej na lokalne (domowe) 
niż na uniwersalne rozwiązania problemów odziedziczonych po 
tradycji. Jeśli już mówimy o rozwiązaniach, to tylko o takich, które 
zawsze mogą być negocjowalne w ogniu krytycznej dyskusji toczą-
cej się w spotkaniu z innymi stanowiskami. Wydaje się również, 
że filozofia pozbawiona misyjnego radykalizmu jest bardziej war-
tościowa i wyważona w „dłubaninie myślowej” niż filozofia, która 
w ferworze emocji i mało pobożnych życzeń proklamuje swoją wie-
czystość, dążąc do przyjęcia „boskiego punktu widzenia” i narzu-
cenia innym swojej wizji świata.
 Dlatego tytuł niniejszej pracy nie jest przypadkowy – właśnie 
„w stronę klasycznej filozofii aporetycznej”, a nie „koncepcja kla-
sycznej filozofii aporetycznej” czy „system filozofii aporetycznej”. 
Wyrażenie „w stronę” oznacza pewne nachylenie, wejście na dro-
gę, ale nie jej ostateczne osiągnięcie. Tytuł, jak się wydaje, dobrze 
oddaje owe filozoficzne majsterkowanie, tę dłubaninę w proble-
mach, z których konfrontacji i rozwiązań wyłania się pewna bardzo 
 mglista wizja uprawiania dyskursu filozoficznego.
 Istotę filozoficznego przedsięwzięcia zarysowanego w tej książ-
ce oddają, w przekonaniu piszącego, słowa A. Bronka, który tak 
charakteryzuje współczesną sytuację filozofa i filozofii: 

Filozof nie ma gotowych przepisów na urządzanie świata, ale może 
być kwalifikowanym partnerem w dyskusji o coraz bardziej skompli-
kowanych problemach współczesnego świata. Chociaż zadaniem filo-
zofii – pojętej jako grecka theoria – nie jest natychmiastowa praktyczna 
przebudowa świata, filozoficzny punkt widzenia może okazać się waż-
ny i pomocny. Oddziaływanie filozofii jest długodystansowe i raczej 
w dziedzinie świadomości niż bezpośredniej praktyki. Filozofowanie, 

26 Tamże, s. 21.
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jako sposób realizowania ludzkiej rozumności, nie jest naturalnie zare-
zerwowane profesjonalnym filozofom. Filozofuje każdy, kto szuka na 
własną rękę odpowiedzi na zasadnicze pytania o sens życia. Dla wielu 
jest to zajęcie ważne (passio) decydujące o całym ich życiu 27.

 Na zakończenie tego już i tak przydługiego wprowadzenia dodał-
bym jeszcze, że praca ta należy bardziej do filozofoznawstwa niż do 
filozofii. Różnica między tymi podejściami jest taka, że filozof two-
rzy nową wizję, koncepcję, przełamuje dotychczasowe paradygma-
ty, wzorce, pokazuje i wytycza nowe szlaki badawcze, może, choć 
nie musi, żywić ambicję zakładania szkół. Natomiast filozofoznawca 
to raczej majsterkowicz, który zajmuje się rejestracją, rekonstrukcją, 
drobnymi syntezami, zdejmowaniem kurzu z różnych staroci, aby 
je odświeżyć i uczynić miłymi dla wybrednego oka współczesnego 
odbiorcy. Ot, można powiedzieć, nie zajmuje się niczym wielkim. Ale 
jeśli robi to rzetelnie i odpowiedzialnie, to może jego wysiłek na coś 
się przyda. I jeszcze jedno, jeśli kogoś razi i zniechęca objętość książ-
ki, to można powiedzieć, że nie musi czytać jej w całości, może bez 
utraty podstawowych idei zacząć ją czytać od dowolnego rozdziału, 
wedle osobistych zainteresowań. 
 Czuję się w obowiązku podziękować następującym osobom: 
w pierwszej kolejności recenzentom niniejszego zbioru tekstów – 
pani prof. dr hab. Annie Lemańskiej z UKSW oraz ks. prof. dr. hab. 
Kazimierzowi Wolszy z Opola, których cenne uwagi pozwoliły na 
dopracowanie szeregu kwestii i uniknięcie poważniejszych błędów. 
Serdecznie dziękuję za przeczytanie manuskryptu ks. prof. dr. hab. 
Stanisławowi Ziemiańskiemu SJ i za uwagi, które pozwoliły dopra-
cować kilka zagadnień dotyczących problematyki filozofii klasycz-
nej. Dziękuję władzom Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatia-
num w Krakowie za umożliwienie mi pobytu w Wiedniu i Londynie 
w roku akademickim 2012/2013, gdzie miałem możliwość skorzysta-
nia z wielu prac potrzebnych do opracowania poruszanych przeze 
mnie zagadnień. Bardzo serdecznie pragnę podziękować Ojcu Supe-
riorowi Leszkowi Gołębiewskiemu SJ i całej wspólnocie Ojców Jezu-
itów z parafii przy Walm Lane w Londynie za stworzenie wręcz ide-
alnego klimatu do pracy naukowej. Odpowiedzialność za wszystkie 
popełnione błędy i niedociągnięcia, których nie udało się wyelimino-
wać, bierze na siebie, jak zawsze, autor pracy.

27 A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998, s. 113.
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Rozdział 1

Metafilozofia 
jako sytuacja problemowa

Na filozofię, ale także na każdy inny dział wiedzy, należy patrzeć 
piętrowo 1. Filozofia jest tworem, który generuje różne problemy 
i skłania filozofów do wynajdywania sposobów ich rozwiązania. To 
jest pierwszy poziom uprawiania dyskursu filozoficznego. Określa 
się go mianem przedmiotowego. Ale z czasem filozofia sama dla 
siebie stała się problemem i zmusiła filozofów do tego, aby sobie 
z tym poradzili. Wówczas pojawił się drugi już nie poziom, ale me-
tapoziom dyskursu filozoficznego. Na tym drugim metapoziomie, 
kiedy filozofia sama dla siebie staje się problemem, mamy już do 
czynienia z dyskursem metafilozoficznym, który został wygenero-
wany po to, aby sprostać zadaniu, jakie narzuca sama filozofia. Ale 
i samą metafilozofię, jak się wydaje, można potraktować jako sytu-
ację problemową i powiedzieć, że i metafilozofia generuje pewne, 
właśnie filozoficzne problemy, które dotyczą jej statusu, wartości 
poznawczej, zadań. I trzeba znaleźć jakieś sposoby zaradzenia tej 
sytuacji. Można powiedzieć tak: istotą samej metafilozofii jest pew-
na zdolność generowania problemów i metod, za pomocą których 
te problemy można rozwiązać. Nierzadko wzorce rozwiązania tych 

1 Podobnie można ujmować naukę, która stając się problemem, sama dla sie-
bie wygenerowała filozofię nauki. Zob. M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, „Za-
gadnienia Filozoficzne w Nauce” 20 (1997), s. 66‑67.
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problemów znajdywano w naukach formalnych lub  empirycznych 2, 
co wiązało się z pewną formą sceptycyzmu względem możliwości 
metafilozofii.
 1. Niniejsze analizy można zaliczyć do analiz epistemologicz-
nych. Czy znaczyłoby to, że metafilozofia jest teorią poznania? 
Taki pogląd można spotkać u A.B. Stępnia, metodologa filozofii, 
który w latach 60. ubiegłego stulecia 3 na użytek własnych badań 
w zakresie metafilozofii wprowadził termin „teoria poznania filo-
zoficznego”. Teoria poznania filozoficznego może być potrakto-
wana jako synonim metafilozofii lub też metodologii filozofii, albo 
jako część szeroko pojętej metafilozofii 4. Właściwie jest to kwestia 
pewnej konwencji terminologicznej. Warto jednak dodać pewien 
komentarz. Metafilozofia jest pojęciem zakresowo szerszym niż 
teoria poznania filozoficznego 5. Obejmuje ona bowiem takie me-
tanauki 6, jak socjologia czy psychologia filozofii, które zajmują się 
eksternalnymi (zewnętrznymi) czynnikami rozwoju teorii filozo-
ficznych 7. Natomiast teoria poznania filozoficznego koncentruje 
się raczej na internalnym (wewnętrznym) rozwoju i wartości po-
znawczej teorii filozoficznej, pomijając uwarunkowania kulturo-
we, społeczne oraz psychologiczne, co nie jest równoznaczne z ich 
deprecjacją czy lekceważeniem 8. Wybór tego typu podejścia do 

2 Zob. W. Marciszewski, O metodę w filozofii, „Roczniki Filozoficzne KUL” 
8 (1960), z. 21, s. 18‑34. Autor przedstawia charakterystykę metody filozofowania 
na przykładzie analizy tez metafizyki tomistycznej.

3 A.B. Stępień, Co to jest metafilozofia?, w: tegoż, Studia i szkice filozoficzne, Lub-
lin 1999 oraz tenże, Dwa wykłady. Punkt wyjścia w filozofii. Teoria relacji: filozoficzna 
i logiczna, Lublin 2005. Filozof ten prowadził w roku akademickim1998/99 wy-
kład Metafizyka a ontologia.

4 W polskich i anglosaskich kręgach filozoficznych dominuje raczej termin 
„metafilozofia”, metaphilosophy. 

5 „Metafilozofia w sensie szerszym to zespół nauk o filozofii, w sensie węż-
szym to epistemologia i metodologia poznania filozoficznego”, A.B. Stępień, 
Wstęp do filozofii, Lublin 1995, s. 109. W naszych analizach przyjmujemy ten węż-
szy punkt spojrzenia na metafilozofię.

6 W pewnym sensie w zakres metanauk o filozofii może wchodzić także 
historia filozofii. Zwracają na to uwagę tacy polscy filozofowie, jak: R. Ingar-
den, W. Tatarkiewicz, S. Swieżawski, J. Czerkawski, M. Gogacz, Z. Sułowski, 
A.B. Stępień. 

7 Zob. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, dz. cyt., s. 110‑112.
8 W Polsce psychologią filozofowania zajmował się J. Pieter, Psychologia filozo‑

fowania, Katowice 2005. Socjologiczne aspekty warunkujące uprawianie filozofii 
były podkreślane przez wielu teoretyków w Polsce, takich jak: L. Kołakowski, 
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metafilozofii, czy w ogóle do nazewnictwa, jest uwarunkowany 
pewnymi decyzjami, które uzależnione są od czynników internal-
nych i eksternalnych; ma na nie wpływ np. sympatia dla określonej 
formacji filozoficznej 9. Właściwie można powiedzieć, że w teorii 
poznania filozoficznego chodzi o to samo co w innych metanau-
kach. W dyskursie filozoficznym zdecydowanie częściej używa 
się nazwy „metafilozofia” niż „teoria poznania filozoficznego” 10. 
Jest to poniekąd spowodowane tym, że nazwa „metafilozofia” do-
syć dobrze zadomowiła się w polskim języku filozoficznym. Po 
sporach, które toczyły się wokół jej statusu w ubiegłym stuleciu, 
można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że uzyskała w ję-
zyku filozofów pełnoprawne obywatelstwo. Nie zamierzam tutaj 
przytaczać wszystkich detali historycznych związanych z powsta-
niem nazwy „metafilozofia” 11. Na ten temat istnieje już obfita lite-
ratura przedmiotu, zarówno zagraniczna, jak i rodzima. O tym, że 
problematyka metafilozoficzna, jak i sam status metafilozofii jest 
w kręgu zainteresowań współczesnych filozofów, świadczy cho-
ciażby wydana ostatnio praca zbiorowa o znamiennym i dającym 
do myślenia tytule: Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozo‑
fii? W pracy tej możemy znaleźć szereg interesujących analiz do-
tyczących statusu metodologicznego samej metafilozofii, jak też 
różnych metamorfoz jej uprawiania 12.
 2. Jedną z przyczyn podejmowania badań metafilozoficznych 
jest notoryczna potrzeba usprawiedliwienia swojej własnej dzia-
łalności przez filozofów wobec przedstawicieli innych nauk 13. Stąd 

J. Woleński, J. Życiński, J. Niżnik. Stale jednak rośnie zapotrzebowanie na bar-
dziej dogłębne badania w zakresie socjologii filozofii. 

9 Zob. J. Woleński, Metafilozofia a filozofia, w: Metafilozofia – nieporozumienie czy 
szansa filozofii?, red. M. Woźniczka, Kraków 2011, s. 28‑29. 

10 Ta bardziej została rozpowszechniona przez A.B. Stępnia i jego uczniów.
11 Zob. M. Lazerowitz, A Note on Metaphilosophy, „Metaphilosophy” 1 (1970), 

s. 91.
12 Zob. A. Zalewski, Dilemmas Concerning Metaphilosophy, w: Metafilozofia – 

nieporozumienie czy szansa dla filozofii?, dz. cyt., s. 45‑67.
13 „It is notoriously difficult for philosophers to explain, to people unfamiliar 

with their discipline, what it is that they do. «I teach». «What do you  teach?» 
«Philosophy». If were to say «physicist» or «history» or even «psychology» 
our interlocutors would think they had no problem. In understanding our pro-
fession, but the answer «philosophy» almost always provokes incomprehen-
sion and unease”, R. Sokolowski, The Method of Philosophy. Making Distinctions, 
„The Review of Metaphysics” 51 (1998), s. 515.
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 podejrzenia, że filozofowie mają nieczyste sumienie względem 
własnej profesji, że traktują ją jakoś nienaturalnie 14. Polski filozof 
L. Kołakowski pokazywał, że filozofowie podejmują nieustanne 
próby samoutwierdzenia i samousprawiedliwienia swojej profesji 
wobec innych, zwłaszcza wobec przedstawicieli nauk szczegóło-
wych. Chcą jakby wszystkim udowodnić, że są profesjonalistami 
we własnej dziedzinie wiedzy. Sytuacja notorycznego problematy-
zowania jest jak najbardziej naturalna dla filozofii, choć może wy-
woływać zażenowanie i brak zrozumienia u przedstawicieli innych 
nauk, by nie powiedzieć dosadnie, że wydaje się z ich perspektywy 
dziwną praktyką. L. Kołakowski tak o tym pisze: 

Jeżeli mimo to, właśnie filozofia zabiega nieustannie wokół swego 
„samookreślenia”, jeśli tyle wysiłku wkłada w uzyskanie własnej sa-
mowiedzy i bez przerwy odnawia pytanie o swoją rację istnienia, to 
i w tym dopatrujmy się pewnej osobliwości związanej organicznie z jej 
kulturowym statusem; najwidoczniej filozofia, skoro ma potrzebę sta-
łego usprawiedliwienia swego bytu, czuje się nieswojo we własnej skó-
rze, odczuwa siebie jako coś nienaturalnego; albo też mówiąc inaczej, 
widocznie ona właśnie jest najjaskrawszą formą wyrazu dla tego, przez 
nią samą dostrzeżonego faktu, iż człowiek ze swoją samowiedzą stwa-
rza w łonie natury świat istotnie inny, inną naturę, zasadniczo heteroge-
niczną w stosunku do swego źródła. Znaczy to, że jeśli filozofia jest rze-
czą „naturalną”, to również naturalną jej cechą jest przeżywanie samej 
siebie jako „nienaturalnej”, albowiem realizuje ona świadomość świata, 
którego natura na tym polega, iż się przeciw naturze zbuntował 15.

 3. Potrzeba badań z zakresu metafilozofii sygnalizowana jest 
przez zdecydowaną większość współczesnych filozofów 16. Pomija-
jąc tych nielicznych, dla których metafilozoficzne deliberacje oka-
zują się mało przydatne dla filozofii 17, zdecydowana większość 
filozofów podejmowała, podejmuje i podejrzewamy, że podejmo-
wać będzie różne analizy metafilozoficzne, czy to wybranych części 
dyskursu filozoficznego, czy też filozofii jako całości. Filozofia, jak 

14 Zob. L. Kołakowski, Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii, w: tegoż, 
Kultura i fetysze, Warszawa 1967, s. 9‑11.

15 Tamże, s. 41.
16 Zob. B. Stanosz, O potrzebie badań metafilozoficznych, „Studia Filozoficzne” 

(1989), nr 1; A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, dz. cyt., s. 110.
17 Można tu wskazać na przedstawicieli szeroko pojętego egzystencjalizmu 

oraz filozofii dialogu, według których badania z zakresu metodologii filozofii są 
zbędne. Co zresztą przekłada się na ich styl uprawiania filozofii.



271. Metafilozofia jako sytuacja problemowa

się wydaje, jest jakoś uprzywilejowaną dziedziną ludzkiej aktyw-
ności, która nieustannie samą siebie problematyzuje, samą siebie 
czyni przedmiotem zorganizowanego namysłu metaprzedmioto-
wego. Wydaje się, że właśnie tym różni się filozofia od innych nauk 
szczegółowych, takich chociażby jak fizyka czy biologia. Nauki te 
nie poświęcają aż tyle uwagi sobie samym. Nie dokonują nieustan-
nego problematyzowania samych siebie, ani też specjalnie nie mar-
twią się brakiem tego typu refleksji 18. Nie znaczy to, że np. fizyka 
czy nauki formalne, jak matematyka lub logika, nie mają własnej 
metodologii 19. Rozwój tych nauk, który nastąpił na przestrzeni 
ostatnich 400 lat, przyczynił się do zwiększenia intensywności ba-
dań metodologicznych tak, że w XX wieku powstała metamatema-
tyka i meta logika oraz metodologia nauk empirycznych 20. Nauki 
formalne, ze względu na wysoki stopień ścisłości, mają najbardziej 
rozwiniętą metodologię, dalej znajdują się nauki przyrodnicze, 
stosujące empiryczno‑matematyczną metodę badania przyrody; 
rozwój ich metodologii nabrał szybkiego tempa szczególnie w XX 
wieku, dzięki rozwojowi metodologii nauk formalnych, takich jak 
metalogika i metamatematyka. Można powiedzieć, że charakter 
tych metanauk jest zdecydowanie bardziej opracowany i wyprofi-
lowany, niż ma to miejsce w przypadku nauk humanistycznych czy 
filozofii. Im bowiem większy stopień matematyzacji danej nauki, 
tym bardziej skonstruowana na jej potrzeby metanauka jest precy-
zyjnie dopracowana, tym mniej rodzi kontrowersji i wprawia w za-
kłopotanie zmagających się z nią teoretyków. Dla wielu teoretyków 
metodologii filozofii (Kalinowski) ustalenia w zakresie metodologii 
nauk formalnych (zwłaszcza w metamatematyce) stanowiły inspi-
rację do opracowania metodologii filozofii 21. Dokonania w  zakresie 

18 Zob. J. Woleński, Metafilozofia a filozofia, dz. cyt., s. 18‑25.
19 Zob. ostatnio wydaną pracę Z. Hajduk, Zarys filozofii nauk formalnych, Lub-

lin 2012.
20 Szerzej problemy te dyskutowane są w pracy: J. Woleński, Metamatematyka 

a epistemologia, Warszawa 1993.
21 „Praca A. Tarskiego, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych (Warsza-

wa 1933) pokazała, w jaki sposób można zbiór reguł metodologicznych jakiejś 
nauki ująć w postaci drugiego stopnia, nauki o nauce, czyli metanauki. A. Tar-
ski zbudował zaksjomatyzowaną i dającą się sformalizować, choć przez niego 
samego nie sformalizowaną metanaukę w stosunku do algebry, czyli rachunku 
klas: innymi słowy skonstruował meta algebrę klas, a więc metanaukę względem 
pewnej nauki formalnej. Zachodzi pytanie, czy można podjąć analogiczną próbę 
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 metodologii nauk formalnych odegrały ważną rolę heurystycz-
ną w programowaniu reguł budowania metanauki dla filozofii 22, 
dostarczyły bowiem nie tylko wskazówek, ale i narzędzi pozwa-
lających urzeczywistnić ten program. Od razu jednak zwrócono 
uwagę na to, że budowanie metodologii filozofii nie może polegać 
na bezkrytycznym przeszczepianiu wzorców z nauk formalnych, 
gdyż filozofia nie należy do kategorii nauk formalnych, ale nauk 
realnych. Stąd też nie może być uprawiana za pomocą metody de-
dukcyjnej, która niewątpliwie przynosi pożądane efekty w naukach 
formalnych (Kamiński) 23. W filozofii, jako nauce realnej, taki ideał 
nauki dedukcyjnej nie jest możliwy do urzeczywistnienia, co z dru-
giej strony przecież nie wyklucza, że pewne związki między teza-
mi filozoficznymi mogą być uzasadniane za pomocą reguł metody 
dedukcyjnej, i to nie ze szkodą dla filozofii, jak twierdzą niektórzy, 
ale z pożytkiem dla jej jasności i precyzji wypowiedzi (Bocheński, 
Drewnowski, Salamucha) 24.
 4. Użyty termin „teoria poznania filozoficznego” w stosunku 
do metanauki dotyczącej filozofii podkreśla dosyć istotny aspekt, 
który mniej lub bardziej świadomie umyka uwadze wielu współ-
czesnych filozofów 25. Chodzi o słowo „poznanie”  wyeksponowane 

zbudowania metanauki w stosunku do jednej z nauk realnych. W szczególności, 
czy można skonstruować metafilozofię”, J. Kalinowski, Ku próbie rekonstrukcji me‑
tafilozofii, w: Studia metafilozoficzne, t. 1, Lublin 1993, s. 327.

22 Zob. J. Woleński, Metafilozofia a filozofia, dz. cyt., s. 17‑22. Na rozstrzygnięcia 
w zakresie nauk formalnych oraz ich epistemologiczne implikacje dla filozofii 
bardzo często powoływał się w swoich pracach J. Życiński. Zob. tenże, Teizm i fi‑
lozofia analityczna, t. 1, dz. cyt.

23 Warto tu odnotować zasługi tzw. Koła Krakowskiego, do którego należeli 
J.M. Bocheński, J. Salamucha, F. Drewnowski, propagujący w swoich pracach 
pewien ideał filozofii naukowej, filozofii chrześcijańskiej, który wykorzystywał-
by narzędzia współczesnej logiki matematycznej. Tego typu filozofia miała być 
opracowywana za pomocą metody dedukcyjnej. Projekt ten wywołał dyskusję, 
głosy krytyczne formułowali przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, którzy 
wskazywali racje za niemożliwością stworzenia z filozofii teorii dedukcyjnej, 
wskazywali także na ograniczony zakres stosowalności metody właściwej dla 
logiki matematycznej.

24 Taki pogląd reprezentował jeden z metodologów tomizmu egzystencjalne-
go, zob. S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 
1989, s. 125‑135.

25 Inne ujęcie tej problematyki przedstawia jeden z czołowych przedstawicieli 
polskiej filozofii analitycznej M. Przełęcki w pracy Poza granicami nauki. Z seman‑
tyki poznania pozanaukowego, Warszawa 1996.
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w nazwie „teoria poznania filozoficznego”. Zwraca ono uwagę na 
to, że w pierwszej kolejności filozofia jest pewnym typem pozna-
nia. Stwierdzenie, że filozofia jako specyficzna dziedzina ludzkiej 
aktywności jest jakimś typem poznania, niewiele jeszcze wyjaśnia. 
Jest to typowy filozoficzny ogólnik, jeden z wielu zresztą lubianych 
przez filozofów, który może być interpretowany na różne sposo-
by, w zależności od tego, jakie znaczenie przypisuje się terminowi 
„poznanie”. Aby uniknąć nieporozumień i ogólnikowości, trzeba 
choć trochę dookreślić, co mamy na myśli, kiedy mówimy, że filo-
zofia jest jakimś typem poznania, i o jakie poznanie tutaj chodzi 26. 
Z góry jednak trzeba zastrzec, że pełnej odpowiedzi na to pytanie 
udzielić nie będziemy w stanie, właściwie wymagałoby to napisa-
nia osobnej rozprawy poświęconej naturze poznania filozoficzne-
go, uwzględniającej te wszystkie przemiany, które zaszły zarówno 
w samej filozofii, jak i w nauce, której rozwój okazał się mieć nie-
bagatelne znaczenie dla głębszego zrozumienia natury poznania 
filozoficznego.
 5. W paradygmacie filozofii klasycznej określano filozofię jako 
pewien typ poznania 27, który prowadzi do określonej wiedzy o cha-
rakterze racjonalnym, intersubiektywnie sprawdzalnym i komuni-
kowalnym 28. Z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku filozofii 
racjonalność oraz intersubiektywna sprawdzalność ma inny cha-
rakter niż w naukach przyrodniczych i formalnych. Poznanie filo-
zoficzne to takie, które prowadzi do wiedzy wyrażanej za pomocą 
sądów prawdziwych i uzasadnionych 29. Bo poznanie racjonalne, 
jakim jest  filozofia, musi dysponować określonymi metodami legi-
tymizacji wygłaszanych twierdzeń. Zadaniem metodologii filozofii, 
czyli teorii poznania filozoficznego, jest w pierwszej kolejności opra-
cowanie metod uzasadniania tez filozoficznych 30.  Uzasadnienie to 

26 W tej kwestii inspirujemy się klasyczną koncepcją filozofii, której opraco-
wanie znajdujemy w pracach S. Kamińskiego i jego niektórych uczniów.

27 Szerzej o klasycznej koncepcji filozofii jako typie poznania racjonalnego bę-
dzie mowa w innych artykułach, składających się na niniejsze studia.

28 Szerzej pisze o tym J. Woleński, W stronę logiki, dz. cyt. Do kwestii porusza-
nych przez tego analitycznego filozofa będziemy jeszcze powracać. 

29 Zasadniczo koncepcje uzasadnienia są zrelatywizowane do określonych 
paradygmatów. Choć logika powinna być tu rozstrzygająca dla ich epistemolo-
gicznej waloryzacji, a nie zaplecze hermeneutyczne.

30 Nie wszyscy filozofowie podzielają przekonanie o istnieniu specyficz-
nych metod dyskursu filozoficznego. Np. S. Judycki jest zdania, że nie istnieją 
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jest bardzo ważne ze względu na wymóg intersubiektywności dys-
kursu filozoficznego. W dyskursie tym często bowiem jest tak, że 
jeśli jakaś teza okazuje się niezbędna, to sama ta niezbędność jest 
traktowana przez danego filozofa jako racja za jej przyjęciem 31. Na 
niezbędności, czy innych psychologicznych potrzebach filozofów, 
nie można jednak opierać uzasadniania sądów filozoficznych. Taka 
strategia przekreśla intersubiektywność i sprawdzalność tez filo-
zoficznych, która i bez tych dodatkowych kwestii nastręcza sporo 
kłopotów. Określając filozofię jako pewien typ poznania racjonalne-
go, przeciwstawiamy się dosyć popularnemu obecnie rozumieniu 
filozofii jako pewnego stylu życia czy ekspresji ludzkiej osobowości 
(Pawłowski) 32. Ten sposób uprawiania filozofii staje się coraz mod-
niejszy i powszechniejszy, co nie znaczy, że jest należycie uzasad-
niony. W tego typu filozofii bardzo mocno akcentuje się psycholo-
giczno‑praktyczne aspekty filozofowania kosztem, jak się wydaje, 
ujęć teoretycznych, a także należytego uzasadniania twierdzeń.
 6. Próbując bliżej określić, czym jest teoria poznania filozoficz-
nego, trzeba skonstatować, że jest to nauka o metodologicznym 
i epistemologicznym aspekcie filozofii 33. Można ją określić jako 
dziedzinę badań zajmującą się strukturą metodologiczną teorii fi-
lozoficznych, funkcjonowaniem ich rezultatów poznawczych ze 
względu na ich prawdziwość 34. Teoria poznania filozoficznego 
zajmuje się aspektem (1) pragmatycznym, czy też funkcjonalnym, 
czyli analizą czynności filozofowania, za pomocą których dochodzi 
się do określonych tez, oraz (2) apragmatycznym, czyli wytworami 

specyficzne metody filozofowania. Zob. S. Judycki, Czy istnieją specyficzne metody 
filozoficzne?, „Kwartalnik Filozoficzny” 21 (1993), z. 4, s. 15‑41.

31 Twierdzi tak jeden ze współczesnych polskich filozofów. Zob. J. Hartman, 
Metafilozoficzna analiza pojęcia bytu, w: Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa 
filozofii?, dz. cyt., s. 103‑118.

32 Zob. K. Pawłowski, Dyskurs i asceza, Kraków 2007.
33 Określenie za A.B. Stępień, Co to jest metafilozofia?, dz. cyt., s. 345.
34 „Aby metodologia mogła podać definicje struktur metodologicznych, po-

trzebne dla opisu nauki, musi ona dysponować aparatem pojęciowym, który by 
jej umożliwił mówienie o budowie zdań, i ich wzajemnych stosunkach, o stosun-
ku tworów językowych do przedmiotów, o których one traktują. Bez tych pojęć 
nie można by było scharakteryzować struktur metodologicznych. Tego aparatu 
pojęciowego dostarcza podstawowy dział metodologii, zwany logiką języka”, 
K. Ajdukiewicz, Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej, w: tegoż, Język 
i poznanie, t. 2, Warszawa 2006, s. 133.
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poznania filozoficznego 35 ujętymi w postaci sądów (zdań). W ba-
daniu struktury teorii filozoficznej ważne jest zachowanie równo-
wagi między aspektem pragmatycznym i apragmatycznym 36. W tej 
materii bardzo często spotykamy się z przeakcentowaniem czy to 
jednego, czy drugiego aspektu, co prowadzi w prostej linii do zu-
bożenia ujęcia problematyki metafilozoficznej. Nie można badać 
samych tylko czynności filozofowania w oderwaniu od ich uwa-
runkowań epistemicznych i rezultatów kognitywnych, do których 
dzięki nim się dochodzi. Nie można ograniczać badania do samych 
tylko wytworów poznania filozoficznego, czyli do badania języka 
(tendencja właściwa analitykom) w perspektywie różnych aspek-
tów semiotycznych, w oderwaniu znowuż od czynności które do 
nich doprowadziły.
 7. Przedmiotem teorii poznania filozoficznego jest filozofia jako 
pewien typ racjonalnego poznania (aspekt czynnościowy) i jej kog-
nitywne wytwory (aspekt przedmiotowy). W tym znaczeniu teoria 
poznania filozoficznego w żaden sposób nie konstytuuje, czyli nie 
tworzy, swojego przedmiotu. Zakłada uprzednie istnienie obiek-
tu badania, którym jest filozofia 37. Niektórzy powiadają, że meta-
filozofia niejako „pasożytuje” na filozofii. W sensie historycznym 
pierwsza wyodrębniła się przecież filozofia jako specyficzny typ 
poznania przedmiotowego, różny od poznania mitologicznego i re-
ligijnego. Jej metodologia wykształciła się znacznie później, choć, co 
trzeba podkreślić, metafilozofia zawsze była jakoś obecna w filozo-
fii. Filozofia jest bowiem z „istoty” metafilozoficzna, stale bowiem 
jest nastawiona na refleksyjne odniesienie do siebie samej. Filozo-
fia nieustannie samą siebie czyni przedmiotem własnego badania. 
Żyje ze swojej kontrowersyjnej natury. Notorycznie problematyzuje 
samą sobie, poszukując własnej tożsamości i samookreślenia, czy 
to pod presją szybkiego rozwoju nauk formalnych i empirycznych, 
czy to pod naporem konkretnych przemian cywilizacyjnych i kultu-
rowych, w czasie których przyszło jej funkcjonować. Teoria pozna-
nia filozoficznego, tak jak i sama filozofia, jest nauką realną, nie zaś 

35 Można też inaczej wyartykułować ten problem – chodzi tu o badanie 
kontekstu odkrycia i kontekstu uzasadnienia danej teorii filozoficznej.

36 Zob. K. Ajdukiewicz, Metodologia i metanauka, w: tegoż, Język i poznanie, t. 2, 
dz. cyt., s. 116‑126.

37 Co do tej tezy zgodna jest większość badaczy związków zachodzących mię-
dzy filozofią a metafilozofią.
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formalną. Jako nauka realna, a tak klasyfikuje ją klasyczna metodo-
logia nauk (S. Kamiński), dotyczy ona nie konstrukcji pojęciowych, 
ale w intentio prima samej rzeczywistości. Wypracowywane przez 
filozofię konstrukcje pojęciowe, różnego rodzaju modele teoretycz-
ne, służą ostatecznie jednemu celowi, którym jest poznanie rzeczy-
wistości 38. Zajmowanie się tylko konstrukcjami poznawczymi (inte-
lektualnymi) nie jest podstawowym zadaniem filozofii.
 8. Teoria poznania filozoficznego podziela, o czym już wspomnie-
liśmy, cały szereg własności epistemologicznych charakteryzujących 
metanaukę. Wyodrębnienie teorii poznania jako metanauki filozofii 
opiera się na odróżnieniu poziomu przedmiotowego od metaprzed-
miotowego. Podział ten dotyczy w pierwszej kolejności stopni języ-
ka. O ile filozofia operuje językiem przedmiotowym, którego wyra-
żenia odnoszą się bezpośrednio do przedmiotowych desygnatów, 
o tyle metanauka, jaką jest teoria poznania filozoficznego, posługuje 
się już metajęzykiem, czyli językiem drugiego stopnia, którego wyra-
żenia odnoszą się nie wprost do przedmiotów, ale do wyrażeń języ-
ka przedmiotowego. Dystynkcja stopni języka jest tutaj bardzo waż-
na dla ukonstytuowania się dyskursu teorii poznania filozoficznego. 
Rozróżnienie stopni języka tworzy refleksyjnie wyższy teoretyczny 
metapoziom, w którym to filozofia sama siebie czyni przedmiotem 
poznania, a dokładniej metapoznania. Teoria poznania filozoficznego 
należy strukturalnie do filozofii, innymi słowy: jest ona częścią filozo-
fii. Nie jest zatem tak, jak np. w fizyce, że metodologia fizyki nie jest 
częścią fizyki, tylko należy do tzw. filozofii fizyki. Sami bowiem fizy-
cy, kiedy zaczynają konstruować swoją metanaukę, stają się po pro-
stu filozofami, metodologami i niejako wyłączają poza nawias fizyki 
tworzoną przez siebie dyscyplinę. To wyłączenie ujawnia się w tym, 
że nauki szczegółowe nie przyjmują za swoje przesłanki tez wypra-
cowanych w ramach poszczególnych metanauk celem uzasadnienia 
 stawianych hipotez 39. Taka sama prawidłowość zachodzi w przypad-
ku biologii i tzw. metabiologii. Praktycy nauk szczegółowych nie biorą 
pod uwagę ustaleń dokonanych w różnych metanaukach. Przejawia-
ją dużą obojętność wobec toczących się w ich ramach sporów meto-
dologicznych będących konsekwencją przyjmowania odmiennych 

38 We współczesnej filozofii przekonanie to jest kwestionowane przez różne 
odmiany antyrealizmu.

39 Szerzej o tym problemie będziemy traktować w dalszych analizach.
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przedzałożeń filozoficznych, o charakterze ontologicznym, episte-
mologicznym i aksjologicznym. Z inną już sytuacją, jak zwracają na 
to uwagę znawcy problematyki, mamy do czynienia w przypadku 
nauk formalnych. Chodzi o metamatematykę i matematykę, gdzie ta 
pierwsza należy do drugiej. Natomiast w przypadku filozofii, zwraca 
się uwagę, że jest ona domknięta na problematykę metafilozoficzną 
(Woleński). To domknięcie ma charakter hermeneutyczny i wyraża 
się w tezie, że każda teoria poznania filozoficznego (metanauka) jest 
filozoficzna 40. To zapętlenie hermeneutyczne jest dla filozofii i jej me-
tanauki czymś naturalnym. W przypadku filozofii nie można, jak ma 
to miejsce w przypadku innych nauk szczegółowych, wyłączyć poza 
nawias problematyki jej metodologii.
 9. W ramach teorii poznania filozoficznego jako metanauki fi-
lozofii można wyróżnić trzy etapy badania metaprzedmiotowego 
(Stępień). Wyżej zaznaczono, że metanauka filozoficzna nie konsty-
tuuje filozofii, ale ją zakłada jako przedmiot badania 41.
 A) Za pierwszy etap badania trzeba przyjąć opis metodologiczny 
zastanych nauk filozoficznych 42. Trzeba dobrze  uprzytomnić sobie, 
co się dzieje w filozofii. Opis ten powinien uwzględniać konkretną 
empiryczną praktykę filozofowania, innymi słowy, chodzi o eks-
plikację tego, co robią filozofowie, jak wygląda ich postępowanie 

40 „Mówiąc nieco technicznie i per analogiam do żargonu stosowanego w logi-
ce, filozofia jest domknięta na problematykę metafilozoficzną w tym sensie, że 
zagadnienie metafilozoficzne jest równocześnie filozoficzne, podobnie jak kwe-
stia metamatematyczna należy do matematyki”, J. Woleński, Metafilozofia a filo‑
zofia, dz. cyt., s. 23.

41 Zachodzi w tej kwestii różnica między metanauką filozofii a np. metamate-
matyką, która zajmuje się badaniem systemów dedukcyjnych. Kwestię tę charakte-
ryzuje K. Ajdukiewicz. „Inaczej postępuje metodologia matematyczna, czyli meta-
matematyka. Konstruuje ona sama pewne systemy dedukcyjne, charakteryzując je 
przez tzw. reguły formowania, które podają, jakie wyrażenia są zdaniami tego sy-
stemu i przez tzw. reguły przekształcania, które określają, jakie ciągi zdań są dowo-
dami systemu (aksjomatami systemu są tu zdania mające dowód wyprowadzający 
je z pustej klasy przesłanek). Otóż metamatematyka czyni skonstruowane w ten 
sposób przez siebie systemy dedukcyjne przedmiotem swych dociekań, w których 
bada się np., czy dany system jest niesprzeczny, zupełny, kategoryczny, rozstrzy-
galny, czy w systemie tym, takie a takie zdanie da się udowodnić”, K. Ajdukiewicz, 
Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej, dz. cyt., s. 132.

42 „Metodologia opisuje nauki, wskazując występujące w nich struktury me-
todologiczne”, tamże, s. 132.

W stronę...3 
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badawcze prowadzące do określonych tez (sądów) filozoficznych 43. 
Proponowane rozumienie opisu metodologicznego koncentruje się 
przede wszystkim na tym etapie badania, na aspekcie pragmatycz-
nym. Pojawia się pytanie, czy opis powinien uwzględniać tzw. psy-
chologiczne i socjologiczne czynniki kształtowania teorii filozoficz-
nych, które w XX wieku zostały szczególnie dowartościowane przez 
filozofów nauki. Czy zatem w ramach teorii poznania filozoficznego 
powinno się uwzględniać oprócz wewnętrznej logiki rozwoju teorii 
filozoficznej także eksternalne (zewnętrzne) czynniki wpływające 
na rozwój teorii filozoficznej? Niektórzy (Stępień) twierdzą, że nie 
ma potrzeby obejmowania wspólną nazwą „metafilozofia” takich 
nauk jak socjologia czy psychologia, skoro z powodzeniem można 
je nazywać psychologią czy socjologią filozofii. Nawet jeśli przyjąć 
tego typu rozwiązanie, to trzeba zaznaczyć, że teoria poznania filo-
zoficznego musiałaby pozostać w stałym kontakcie z tymi naukami, 
gdyż jak się wydaje, mogą one dostarczyć szeregu interesujących 
danych o tym, jak czynniki zewnętrzne (psychologiczne i socjolo-
giczne) determinują kształt teorii filozoficznej (Niżnik). Filozofia 
jest tworem historycznie zmiennym i kulturowo uwarunkowanym 
przez szereg czynników społecznych i ekonomicznych. Odsłonię-
cie tych uwarunkowań mogłoby ułatwić zrozumienie niektórych 
decyzji metodologicznych podejmowanych przez filozofów. Jak się 
wydaje, konkretne wybory (decyzje) metodologiczne nie są konse-
kwencją aplikacji jakiegoś algorytmu. Są to ludzkie decyzje opie-
rające się na jakichś wartościach, które badacz podziela razem ze 
wspólnotą badawczą, tworzącą intelektualną kulturę danej tradycji 
badawczej, której akceptacja nie dokonuje się na mocy tylko i wy-
łącznie samych środków formalno‑logicznych.
 B) Drugim etapem badań metafilozoficznych jest analiza struk-
tury teorii filozoficznej. Chodzi tu zwłaszcza o rekonstrukcję sto-
sowanej argumentacji. W przeciwieństwie do poprzedniego etapu 
badania, tutaj koncentrujemy się na apragmatycznym aspekcie te-
orii filozoficznej. W tym wypadku konieczne jest uwzględnienie 

43 „Zadaniem metodologii jest uwyraźnić znajomość struktur metodologicz-
nych przez podanie ich definicji oraz wyraźnie skodyfikować normy obowiązu-
jące przy różnych zabiegach poznawczych. Ani owych definicji, ani opartych na 
nich norm metodologia nie wymyśla i nie narzuca uczonym swoim dekretem, 
lecz znajduje je empirycznie, wczuwając się w praktykę postępowania naukow-
ców”, tamże, s. 133.
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semiotycznych, semantycznych i pragmatycznych aspektów re-
konstrukcji struktury argumentacji. Bardzo ważne jest zidentyfiko-
wanie rodzajów stosowanej argumentacji, te zaś opracowuje się na 
bazie opisu metodologicznego. Szczególnie istotne w rekonstrukcji 
argumentacji jest rozwijanie do postaci pełnych rozumowań tzw. 
argumentacji entymematycznych. Bardzo często filozofowie formu-
łując ciągi argumentacyjne, nie ujawniają wszystkich zakładanych 
przez siebie przesłanek 44. Rekonstrukcja ma doprowadzić do uka-
zania, w jaki sposób dane wnioski wynikają z przyjętych założeń. 
Nawet jeśli filozof nie był do końca świadomy swoich własnych 
kroków badawczych, co jest bardzo często spotykane pośród przed-
stawicieli tej profesji, tego typu analiza ma mu pomóc w ich głębszej 
eksplikacji. Na tym etapie bada się także niesprzeczność logiczną 
stosowanej argumentacji prowadzącej do określonych tez. Nale-
ży ujawnić logiczne konsekwencje przyjmowanych przez danego 
filozofa przedzałożeń (ontologicznych, epistemologicznych), któ-
rych ten z różnych powodów nie ujawnił do końca. Stąd tak ważna 
na tym etapie badań rola logiki formalnej. W następnej kolejności 
poddaje się rekonstrukcji reguły wprowadzania wyrażeń dla teorii 
podstawowych, potem identyfikuje się rodzaje definicji, za pomocą 
których wprowadza się do teorii filozoficznej określone wyrażenia. 
Bardzo ważnym elementem drugiego etapu badania metanauko-
wego jest zidentyfikowanie reguł uzasadniania tez filozoficznych. 
Chodzi tu zwłaszcza o reguły językowe 45 dotyczące uznawania tzw. 
zdań pierwszych i zdań wtórnych. Ważne jest zwrócenie uwagi na 
kwestię uprawomocnienia zdań analitycznych lub tzw. zdań synte-
tycznych a priori. Sformułowanie reguł metodologicznych, jakie za-
kładane są w danej teorii filozoficznej, pozwala w dalszych etapach 
analizy na dokonanie oceny wartości poznawczej stosowanych 
zabiegów 46.

44 K. Ajdukiewicz następująco widzi rolę logiki w strukturze opisu metodolo-
gicznego jakiejś teorii. „(…) poznanie metodologicznej struktury nauk nie tylko 
przyczynia się do ich głębszego zrozumienia, ale nadto przyczynia się do walki 
ze skostnieniem i dogmatyzmem w naukach. Analiza metodologiczna wykrywa 
bowiem słabości podstaw i wątpliwości uzasadniania twierdzeń, które na sku-
tek długoletniego nawyku ich uznawania mają opinię niewzruszonych”, tamże, 
s. 136.

45 W tej kwestii wiele można skorzystać z prac K. Ajdukiewicza i innych pol-
skich badaczy semiotyki języka. 

46 Zob. J. Kalinowski, Ku próbie rekonstrukcji metafilozofii, dz. cyt., s. 329‑330.
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 C) Na trzecim etapie metanaukowego badania struktury teorii 
filozoficznej podejmujemy próbę waloryzacji epistemologicznej 
teorii. Chodzi o wartość poznawczą danej teorii filozoficznej, to 
znaczy o jej walory heurystyczne, eksplanacyjne oraz retoryczne. 
Waloryzacja jest uwarunkowana uprzednią rekonstrukcją logicz-
no‑metodologiczną teorii filozoficznej 47. Waloryzacja epistemolo-
giczna teorii filozoficznej może prowadzić do następujących wnio-
sków o charakterze regulacyjnym: (a) odrzucenia danego systemu 
(teorii) filozoficznego ze względu np. na logiczne sprzeczności 
w stosowanej argumentacji, nieprawidłowe definicje czy wadliwe 
sposoby uzasadniania zdań 48; (b) do przeformułowania danego sy-
stemu filozoficznego w taki sposób, aby uniknąć, jak powiada K. 
Ajdukiewicz, „logicznych patologii” 49. Na podstawie rekonstruk-
cji logiczno‑metodologicznej wskazuje się na konieczność ulepsze-
nia teorii, przez usunięcie wadliwej argumentacji lub antynomii, 
lub też zaleca się korektę sformułowanych definicji wyrażeń lub, 
jeśli zachodzi taka konieczność, uściślenie sposobów uzasadniania 
tez pierwotnych i wtórnych; (c) do zaproponowania lepszego sy-
stemu filozoficznego. Uznaje się, iż badana teoria filozoficzna nie 
rozwiązuje w ogóle problemów lub rozwiązuje je w sposób wadli-
wy eksplanacyjnie. Walory heurystyczne takiej  teorii są nikłe, mówi 
się wtedy o zdegenerowanej (czy degenerującej się) teorii filozo-
ficznej. W takiej sytuacji można zaproponować następujące roz-
wiązanie: problemy, z którymi starała się uporać wadliwa teoria, 
mogą być znacznie lepiej rozwiązane w ramach innej teorii filozo-
ficznej lub, czego nie można wykluczyć, w ramach jednej z nauk 
szczegółowych (np. fizyki czy psychologii), lub w perspektywie 

47 Zob. A.B. Stępień, Co to jest metafilozofia?, dz. cyt., s. 354. 
48 Zdaniem Ajdukiewicza „Naukę o błędach logicznych należy stanowczo 

bardziej rozbudować opierając się na obszernym studiowaniu i śledzeniu ludz-
kiej nielogiczności. Owa «patologia logiczna» powinna wychwytywać na gorą-
cym uczynku błędy i niedociągnięcia logiczne w przemówieniach, dyskusjach, 
w literaturze, prasie”, K. Ajdukiewicz, Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współ‑
czesnej, dz. cyt., s. 135.

49 K. Ajdukiewicz, w przywoływanej już poprzednio pracy, mówi nawet o ze-
społowym zbieraniu materiału, w którym znajdują się owe patologie logiczne. 
Następnym krokiem jest systematyzacja błędów logicznych oraz ich korekta. 
W tym znaczeniu filozoficzna teoria poznania byłaby normatywna, gdyż usta-
lałaby, które argumentacje są poprawne z logicznego punktu widzenia. Stąd jej 
ścisły związek z semiotyką logiczną.
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interdyscyplinarnej (połączenie nauk szczególnych i filozofii) z za-
chowaniem właściwych rygorów epistemologicznych i metodolo-
gicznych, przy inferencji tez filozoficznych z tzw. faktów nauko-
wych; (d) do stwierdzenia, że wartościowa teoria filozoficzna nie 
jest możliwa do sformułowania za pomocą dostępnych środków 
konceptualnych. Tym samym ujawnia się tutaj normatywny cha-
rakter metanauki, jaką jest filozoficzna teoria poznania 50.
 Badania metafilozoficzne dotyczą nie tylko przedmiotowych dys-
kursów filozoficznych. Sam dyskurs metaprzedmiotowy może stać 
się przedmiotem badania; wówczas mamy już do czynienia z pewną 
formą dyskursu metametodologicznego (Hajduk) 51. Chodzi w nim 
o rekonstrukcje i ocenę poszczególnych opcji metafilozoficznych. 
Dopuszczane sposoby rekonstrukcji są nader różne – począwszy 
od stricte opisowych, a skończywszy na tych, które wykorzystują 
bogate środki formalno‑logiczne, dostępne we współczesnej logice. 
W dyskursie metametodologicznym istotną rolę odgrywają warto-
ści epistemiczne. To one decydują o wyborze między różnymi kon-
kurencyjnymi paradygmatami metafilozoficznymi. Paradygmaty 
metafilozoficzne nie są empirycznie testowalne, zatem procedura 
ich waloryzacji jest inna niż w naukach przyrodniczych. Podlegają 
one procedurze dyskutowalności opartej na zasadach racjonalizmu 
krytycznego 52. Pluralizm paradygmatów metafilozoficznych rodzi 
potrzebę ich epistemicznej waloryzacji, dlatego na gruncie metame-
todologicznym proponowane są pewne rozstrzygnięcia normatyw-
ne, które podobnie jak na płaszczyźnie dyskursu metafilozoficzne-
go mają charakter filozoficzny. Refleksja metametodologiczna jest 
refleksją filozoficzną, ze względu na hermeneutyczne domknięcie 
zachodzące między filozofią a metametodologią.
 10. Trzeba zaznaczyć, że teoria poznania filozoficznego pojęta 
jako metanauka ma związki z innymi metanaukami filozoficzny-
mi, które dotyczą czy to systemów dedukcyjnych, czy uprawianych 
matematyczno‑empiryczną metodą badania nauk empirycznych 53. 

50 Sprawa tzw. faktów naukowych i filozoficznych będzie poruszana w in-
nym rozdziale dotyczącym relacji nauki do filozofii i ontologii. 

51 Zob. Z. Hajduk, Temporalność nauki, Lublin 1996.
52 Szerzej na temat metodologii dyskutowalności w następnym rozdziale.
53 Metodologia, która dotyczy nauk formalnych czy realnych, zakłada ist-

nienie swoich przedmiotów badania. Nie jest tak, że metodologia konstruu-
je systemy dedukcyjne, ona je zastaje i dąży do ich opisania, to samo dotyczy 
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 Wydaje się, że filozoficzna teoria poznania może wiele skorzystać 
z ustaleń, jakie poczynione zostały na gruncie tych metanauk. Szcze-
gólnie ważne mogą okazać się związki z filozofią nauki analizują-
cą poznanie naukowe jako dynamicznie zmieniający się fenomen 
kulturowy i badającą od strony epistemologicznej przemiany, jakim 
podlegała racjonalność naukowa, a co najważniejsze, wydobywają-
cą związki o charakterze przedmiotowym i metodologicznym, któ-
re łączą poznanie filozoficzne z poznaniem naukowym 54. Badania te 
mogłoby wnieść dużo istotnych treści do sprecyzowania pojęcia ra-
cjonalności, którego jednym z desygnatów jest poznanie filozoficzne.
 11. Analizując stosunek filozoficznej metanauki do filozofii, 
można wyróżnić dwa podejścia, które są bardzo często spotykane 
we współczesnej literaturze przedmiotu. Pierwsze z nich możemy 
określić jako podejście finalne 55. W podejściu finalnym metafilo-
zofia, czy w przyjętej przez nas konwencji terminologicznej teoria 
poznania filozoficznego, jest celem samym w sobie. Jest uprawiana 
sama dla siebie. Można powiedzieć, że w podejściu finalnym nie 
ma filozofii jako wiedzy przedmiotowej, jest tylko metanauka jako 
wiedza metaprzedmiotowa, która właściwie wyczerpuje się w ana-
lizie języka struktury dyskursu filozoficznego i sposobów jego uza-
sadniania. Finalne podejście do metafilozofii czyni z niej „filozofię 
pierwszą”. Niekiedy może wiązać się to z nadzieją, że tylko tak 
uprawiana metafilozofia będzie w stanie przezwyciężyć kryzys, 
w jakim znalazła się filozofia. Dla wielu teoretyków poznania filo-
zoficznego finalne podejście nie jest przekonujące. Wątpią oni, i jest 
w tym dużo słuszności, aby metafilozofia rozwiązała problemy, 
z jakimi obecnie boryka się filozofia, i tym samym dała uniwersalny 
klucz do właściwego jej uprawiania. Jest tak dlatego, że nie istnie-
je tylko jedna filozoficzna metanauka. Mamy przecież do czynie-
nia z prawdziwym folklorem metafilozoficznym, który zdomino-
wał krajobraz filozoficzny XX wieku. Metafilozofia nie jest w stanie 

przyrodoznawstwa, tutaj też metodologia nauk przyrodniczych zastaje swój 
przedmiot badania, nie konstruuje go, tylko bada jego metodologiczną strukturę. 

54 Zob. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, Tarnów 1994, oraz inne prace tego 
autora, do których w tekstach zawartych w niniejszym tomie bezpośrednio lub 
pośrednio się nawiązuje. 

55 Inspiracja pochodzi od T. Stycznia, który podobne kategorie pojęciowe za-
stosował do opracowania metaetyki i jej stosunku do etyki, zob. tenże, W drodze 
do etyki, Lublin 1984.
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przezwyciężyć kryzysu w filozofii, gdyż sama jest filozofią, kryzys 
dotyka ją w takim samym stopniu jak filozofię. Przenosi ona tylko 
spór o filozofię piętro wyżej, czyli na metapoziom, przez co staje się 
on sporem o metafilozofię. Metafilozofia dzieli ten sam los co filo-
zofia. Pojawiające się coraz częściej głosy o bezużyteczności reflek-
sji metafilozoficznej nie są pozbawione słuszności. Niekiedy padają 
ironiczne sformułowania o bezpłodności finalnego projektu meta-
filozofii, szczególnie cenionego przez niektórych filozofów anali-
tycznych (Czerniawski) 56. Tomiści egzystencjalni upatrują kryzysu 
współczesnej filozofii właśnie w tym, że została ona w całości zredu-
kowana do analiz metaprzedmiotowych i oderwała się od badania 
świata realnie istniejącego 57. Wysuwają  argumenty, że uprawianie 
metanauki tylko dla niej samej nie wydaje się podejściem heury-
stycznie płodnym. Celem filozofowania nie jest notoryczne prob-
lematyzowanie (lub samoproblematyzowanie) własnego dyskursu, 
bezustanne, jakby w zahipnotyzowaniu analizowane różnych po-
jęć, rozkładanie ich na czynniki pierwsze. Już K.R. Popper poka-
zał, że drobiazgowe analizy znaczeniowe różnych izmów przesła-
niają rzeczywiste problemy. Zadaniem filozofii jest stawianie czoła 
problemom, a nie notorycznie analizowanie znaczeń różnych  pojęć. 

56 J. Czerniawski, O epistemicznej impotencji filozofii analitycznej, „Filozofia Na-
uki” (1998), nr 3‑4, s. 149‑150; tenże, Filozofia analityczna a metoda fenomenologiczna, 
„Filozofia Nauki” (2000), nr 3‑4, s. 133‑138.

57 Zob. A. Maryniarczyk, Spór o filozofię, w: U źródeł tożsamości kultury europej‑
skiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 29‑34. Autor ten w następujących słowach 
krytycznych odnosi się do finalnego podejścia do metafilozofii. „Innym źród-
łem zagrożenia «substancji» filozofii filozofowania, które po części wynika z po-
przedniego, jest redukcja filozofii do metafilozofii. Spotykamy się tu z porzuce-
niem przedmiotu poznania filozoficznego, którym zawsze dla filozofii był świat 
realnie istniejących bytów, na rzecz teorii poznania naukowego lub historii nauki. 
Zadanie poznawania i wyjaśniania świata i człowieka zostało zarezerwowane 
naukom przyrodniczo‑matematycznym i im w pierwszym rzędzie przysługuje 
prawo «naukowego» poznania. W ten sposób filozofia utraciła swój autonomicz-
ny przedmiot i została wypchnięta poza obszar właściwej sobie problematyki. 
Zaczęła więc poszukiwać dla siebie nowych obszarów badań, ale już nie związa-
nych bezpośrednio z przedmiotami realnie istniejącego świata. Stąd jej ucieczka 
w metafilozofię, metateorię, analizy języka itp. Wydziedziczona z sobie właści-
wego przedmiotu zaczęła też z konieczności przejmować wszelkiego typu mo-
dele metod naukowych, poczynając od logiki i matematyki poprzez psychologię, 
socjologię aż do lingwistycznych metod analiz języka. Głównym zadaniem, tak 
pojmowanej filozofii, jest oderwanie od jej podstawowego celu, którym było wy-
jaśnienie świata realnych bytów i zwrócenie się do analizy języka lub krytyki 
poznania czy charakterystyki teorii naukowych (metafilozofii) itp.”, tamże, s. 31.
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Tylko twórcze problemy powinny pobudzać do filozoficznych po-
szukiwań, do stawiania twórczych hipotez celem ich rozwiąza-
nia. Finalnemu podejściu grozi całkowite oderwanie filozofii od jej 
przedmiotowego charakteru. Filozofia nie wypowiada się przecież 
tylko o sobie samej. Notoryczne poszukiwanie własnej tożsamości 
i samoidentyfikacji nie stanowi ostatecznego zdania, któremu filo-
zof powinien poświęcić się z całym swoim intelektualnym i emocjo-
nalnym zaangażowaniem. Finalnemu podejściu zarzuca się, iż nie 
bierze pod uwagę tego, jak w praktyce uprawiają swoją dziedzinę 
wiedzy filozofowie. Nie zawsze początkiem filozofii była i jest za-
awansowana refleksja metafilozoficzna. Bardzo często pojawia się 
ona ex post, jako refleksja nad tym, co zostało już dokonane. Wielu 
też uważa taki model uprawiania filozofii za bardziej zasadny (Hel-
ler). W projektowaniu badań metafilozoficznych dla samych siebie 
dostrzega się często przejaw aprioryzmu. Puryzm metodologiczny 
uprawiany przez wielu filozofów zabija intuicje wyjściowe, nie po-
zwala na zobaczenie całości, uniemożliwia dotarcie do jakiejś mniej 
lub bardziej twórczej syntezy. W tej kwestii dużo interesujących rze-
czy miałaby do powiedzenia psychologia i socjologia filozofowania. 
Oderwana od poziomu przedmiotowego metafilozofia w podejściu 
finalnym staje się jałowym badaniem, przez wielu określanym mia-
nem scholastycznego werbalizmu 58. Choć pojawia się tutaj pytanie: 
czy faktycznie możliwe jest finalne zredukowanie filozofii do me-
tafilozofii, czy nie jest czasem tak, że i metafilozof nie jest wolny 
od wypowiedzi przedmiotowych, dotyczących świata, a nie tylko 
konstrukcji intelektualnych? Notoryczne uprawianie metafilozofii 
w finalnej perspektywie może prowadzić do czegoś, co K.R. Popper 
nazywał degeneracją szkół filozoficznych. Polega ona na tym, że fi-
lozofia zajmuje się tylko sama sobą, swoją metodą, istotą swoich 
problemów, sposobami uzasadniania tez, czy też naturą czynności 
filozoficznych względem innych typów wiedzy. Nie interesuje się 

58 Figura retoryczna „scholastyczny werbalizm” bardzo często jest przywoły-
wana w różnego typu argumentach. Pytanie, czy scholastyka była spekulatyw-
na, i która, bo to odróżnienie też jest ważne, a nie jest brane pod uwagę przez 
szermujących tym argumentem. Nie wydaje się, aby wszystkie teorie średnio-
wiecznej scholastyki dało się podciągnąć pod kategorię scholastycznego werba-
lizmu. Wbrew pozorom scholastyka była bardzo uporządkowana. Metoda scho-
lastyczna jest wzorcową metodą analityczną. W niektórych pracach analityków 
widać zachodzące zbieżności między metodą scholastyczną a stosowanym przez 
analityków podejściem do roztrząsania problemów filozoficznych.
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problemami, które występują w innych dziedzinach wiedzy. To za-
interesowanie sobą samą prowadzi do zapętlenia i w ostateczności 
do bezsensownej paplaniny wyrażającej pseudoproblemy.
 12. Obok podejścia finalnego można wyróżnić podejście instru-
mentalne. Metafilozofia nie jest w nim traktowana jako cel sam 
w sobie, ale jako środek do zaradzenia pewnym problemem filozo-
ficznym pojawiającym się na poziomie przedmiotowym. Jeśli kogoś 
raziłoby słowo „instrumentalny” ze względu na jego negatywne 
konotacje, to można powiedzieć, nawiązując skądinąd do wielkiej 
tradycji scholastycznej, „służebny”. Metafilozofia odgrywa w sto-
sunku do filozofii jedynie rolę służebną (metaphilosophiae ancillae 
philosophia), dostarczając jej środków logiczno‑metodologicznych 
w celu doprecyzowania pojęć, uzasadnienia tez czy innych zabie-
gów precyzujących elementy dyskursu filozoficznego. W podejściu 
instrumentalnym nie skupiamy nadmiernej uwagi na metafilozofii, 
nie traktujemy jej jako nauki pierwszej mającej wyznaczać norma-
tywne wzorce filozofowania, co jest domeną podejścia finalnego. 
W podejściu finalnym te wzorce są czasem deklarowane w sposób 
aprioryczny, bez uwzględnienia konkretnej praktyki filozofowania, 
która jest tworem historycznie zmiennym i wielorako kulturowo 
uwarunkowanym fenomenem. O ile w podejściu finalnym filozo-
fia była czymś konstruowanym przez metafilozofię, o tyle w podej-
ściu instrumentalnym zakłada się uprzednie istnienie filozofii jako 
przedmiotu dla badań dokonywanych z perspektywy metaprzed-
miotowej. W podejściu instrumentalnym unika się apriorycznego 
projektowania metafilozofii. W jej tworzeniu zwraca się uwagę na 
cele przedmiotowe, które filozofia powinna realizować. Metafilozo-
fia ma dostarczyć tylko środków, które uczynią realizację tych celów 
bardziej optymalną. W podejściu instrumentalnym refleksja meta-
filozoficzna przychodzi ex post, kiedy filozof ma już przed oczyma 
przedmiotowe cele, które zamierza zrealizować. W podejściu tym 
nie traktuje się metanauki filozoficznej – ani też innych współpra-
cujących z nią metanauk, jak psychologia filozofii czy socjologia 
filozofii – jako ostatecznego panaceum na wszystkie problemy te-
oretyczne i praktyczne związane z dyskursem filozoficznym. Po-
dejściu temu towarzyszy świadomość ograniczoności perspektywy 
metafilozoficznej w rozstrzyganiu sporów filozoficznych. Stąd też 
bardziej należy akcentować deskryptywny wymiar teorii pozna-
nia filozoficznego niż jej wymiar normatywny, który w momencie, 
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gdy zostanie zabsolutyzowany, staje się szkodliwy dla rozwoju fi-
lozofii. Filozofowie różnych orientacji bardzo często ustalenia na 
poziomie meta traktują jako normatywne dla uprawiania filozofii. 
Tymczasem trudno jest znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę meta-
filozoficzną, która byłaby powszechnie akceptowana. Uniwersalne 
i niekontrowersyjne wytyczne filozofowania, poza pewnymi stan-
dardowymi regułami metodologicznymi, które przez wszystkich 
filozofów powinny być przestrzegane, takimi jak intersubiektywna 
sprawdzalność i komunikowalność, nie istnieją. W realizacji tych 
postulatów metafilozofia może służyć pomocą przedmiotowemu 
dyskursowi filozofii.
 13. Metafilozofia podobnie jak filozofia jest tworem niejednoli-
tym, historycznie uwarunkowanym, zmiennym, podlegającym róż-
nym wpływom zewnętrznym i wewnętrznym. Metafilozofia jest 
poniekąd artykulacją ducha filozofowania w danej epoce historycz-
nej. Jej wybór, o czym już wspomniałem na początku, jest bardzo 
często zdeterminowany osobistymi sympatiami (preferencjami) fi-
lozoficznymi, obecnością w określonej wspólnocie uczonych, która 
podziela taki, a nie inny paradygmat filozofowania. Żaden byt ani 
żadna rzeczywistość nie określają nam rodzaju i profilu metafilozo-
fii. Nie rozstrzygają o jej prawdziwości i wiarygodności względem 
innych dyskursów metafilozoficznych.

Paradoks całej sytuacji przejawia się w tym, że przed wypracowaniem 
racjonalnych filozoficznych argumentów trzeba najpierw uwierzyć 
w wartość określonego nurtu filozofii i wybrać go ze zbioru innych fi-
lozoficznych propozycji 59.

Trudno zatem uznać wiarygodność argumentacji usilnie przekonują-
cych, że istnieją obiektywne (przedmiotowe) racje za wyborem takiej, 
a nie innej opcji metafilozoficznej. Pomijanie przy tym osobistego 
(uprzedniego względem obiektywnych racji) aktu wiary w wartość 
danego przedsięwzięcia metafilozoficznego jest mało realistycz-
ną strategią argumentacyjną, która również, jak się wydaje, opie-
ra się na wierze w istnienie i możliwość wykazania obiektywnych 
racji wszelkich filozoficznych decyzji. Stąd też tak duża ilość szkół 

59 J. Życiński, Ucieczka przed niepewnością, w: tegoż, W kręgu nauki i wiary, Kra-
ków 1988, s. 63.
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metafilozoficznych (analityczna, fenomenologiczna, tomistyczna) 60, 
które nie doszły i prawdopodobnie nigdy nie dojdą do porozumie-
nia, gdyż u podstaw ich wyborów znajdują się nie tylko odmienne 
przedzałożenia i cele poznawcze, ale też wiara w odmienne wartości, 
a te najtrudniej jest ze sobą skoordynować, tak aby powstała uniwer-
salnie ważna hierarchia wartości, do której zmierzają wszyscy filo-
zofowie. Jak się wydaje, filozofom chyba najmniej zależy na takim 
porozumieniu i ujednoliceniu hierarchii wyznawanych wartości 61. 
Chyba lepiej czują się w sytuacji nieustannego sporu, konfrontacji 
niż spokoju i zgody, która, jak powiedział kiedyś jeden z myślicie-
li, prowadzi do intelektualnej nudy. Stan nudy jest totalnie antyheu-
rystyczny. Również pokładanie zbyt dużych nadziei (nierealistycz-
nych) w metanauce (czy szerzej metanaukach) filozofii, może okazać 
się zwodnicze, szczególnie dla oczekujących od metafilozofii rezul-
tatów, których ona dostarczyć nie może 62. Nieustanny konflikt jest 
wpisany w istotę folkloru metafilozoficznego naszych czasów. I jak 
się wydaje, jest to sytuacja całkiem normalna, na siłę nie należy jej 
niwelować, gdyż to mogłoby prowadzić do niepotrzebnego zuboże-
nia dyskursu metafilozoficznego. W uprawianiu metafilozofii trzeba 
jednak wystrzegać się, jak pisze J. Życiński, stosowania radykalnych 
metod (metod dyktatorskich) 63, które prowadziłyby do narzucenia 
zuniformizowanej wizji filozoficznej 64. Dotyczy to także zapropono-
wanej wyżej opcji metafilozoficznej, której daleko od wcielania w ży-
cie dyktatorskich strategii względem konkurentek.
 Podsumowując analizy tego rozdziału, możemy powiedzieć, 
że żadna opcja metafilozoficzna nie ma monopolu na prawdę ani 

60 Wyróżniam tutaj te trzy zasadnicze orientacje metafilozoficzne, gdyż w ta-
kich nurtach jak egzystencjalizm czy filozofia dialogu brakuje wyraźnej refleksji 
metafilozoficznej.

61 J. Woleński pisze nawet, że filozofia nie jest ekumeniczna, a samym filozo-
fom bardzo często nie zależy na dojściu do porozumienia. Do kwestii tych wró-
cimy w innych miejscach naszych analiz.

62 Odwoływanie się do metafilozofii, zdaniem M. Hellera, nie rozwiązuje 
ostatecznie sensu czy bezsensu poczynań filozoficznych. Zob. M. Heller, O sen‑
sie nauki, w : Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, red. M. Heller, J. Mączka, J. Ur-
baniec, Tarnów 1999, s. 10. Autor nawiązuje do poglądów metafilozoficznych 
J. Woleńskiego.

63 O tego typu metodach będzie mowa w rozdziale poświęconym pro ble ma‑
tyce metod filozofowania. 

64 Zob. J. Życiński, Ucieczka przed niepewnością, dz. cyt., s. 42‑44.
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patentu na serwowanie wszystkim ostatecznych ustaleń odnośnie 
do tego, czym jest filozofia i wedle jakich standardów powinno się 
ją uprawiać. Nie oznacza to oczywiście przyjęcia liberalnej posta-
wy, tolerującej wszystkie egzotyczne pomysły metafilozoficzne. Za-
sada „wszystko ujdzie” nie może obowiązywać w metafilozofii 65. 
Uznanie jej za standard oznaczałoby koniec racjonalnego dyskur-
su metafilozoficznego i filozoficznego. Wynajdywanie skutecznych 
strategii unikania skrajności jest przejawem racjonalnego postępo-
wania homo sapiens. Dlatego poszukiwanie wyważonych opcji me-
tafilozoficznych jest poniekąd intelektualnym obowiązkiem filo-
zofów, którym zawsze bardziej powinno zależeć na poszukiwaniu 
złotego środka i racjonalnego konsensu niż na tkwieniu w skrajnoś-
ciach prowadzących do mentalności intelektualnego getta i agresji 
względem wszystkiego, co odbiega od indywidualnie lub grupowo 
uznanych za normatywne standardów. Zaproponowana wyżej op-
cja instrumentalnego rozumienia meta filozofii po pierwsze, mieści 
się w ramach klasycznej koncepcji filozofii, po drugie, jak się wy-
daje, unika pewnych skrajnych rozwiązań charakterystycznych dla 
różnych podejść finalnych 66. Opcja ta ma status hipotezy, której wia-
rygodność może zostać ocalona dopiero po jej przejściu przez ogień 
racjonalnej procedury duskutowalności. 

65 Omówienie konsekwencji zasady „wszystko ujdzie” we współczesnej filo-
zofii nauki w kontekście dyskusji na temat racjonalności naukowej, zob. W. Sady, 
Spór o racjonalność naukową, Wrocław 2000.

66 Instrumentalne podejście do metafilozofii właściwe jest tomistom 
egzystencjalnym.
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Rozdział 2

Dyskutowalność i filozofia

Starożytni utrwalili przekonanie, że filozofia związana jest ze sztu-
ką dyskutowania. Istotą filozofii jest dyskusja, która polega na ra-
cjonalnej wymianie argumentów z przeciwnikami. Tacy filozofo-
wie, jak Protagoras, Sokrates, Platon czy Arystoteles, byli mistrzami 
dyskusji, to oni bowiem stworzyli obraz filozofii jako sztuki wymia-
ny racjonalnych argumentów. To przekonanie podzielają zasadni-
czo wszyscy filozofowie także i dziś, choć z różnym skutkiem urze-
czywistniają w praktyce dyskusyjną naturę filozofii.
 W niniejszym rozdziale chcemy poświęcić trochę uwagi tej bar-
dzo ważnej kwestii, jaką jest dyskutowalność w filozofii. Najpierw 
jednak rozjaśnijmy samo słowo „dyskutowalność”. Pojawia się ono 
w jednym z tekstów M. Hellera, poświęconemu krytyce fundacjo-
nalizmu filozoficznego 1. Autor porusza problem punktu wyjścia 
teorii filozoficznej oraz kwestię tworzenia hipotez filozoficznych 
z wykorzystaniem opracowywanej przez niego logiki zapętleń. 
W trakcie analizy pojawia się pojęcie dyskutowalności, które okre-
śla w sposób „istotowy” naturę samego przedsięwzięcia filozoficz-
nego. Jak w nauce od czasów racjonalizmu krytycznego K.R. Pop-
pera mówi się o falsyfikowalności teorii naukowych 2, tak w filozofii 

1 Zob. M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, w: tegoż, Filozofia i wszechświat, 
Kraków 2006.

2 Zob. K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002. 
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trzeba stale rozwijać procedurę dyskutowalności, która wprawdzie 
nie dorówna metodologicznie procedurze falsyfikowania teorii em-
pirycznych, jednak może wydatnie przyczynić się do wzmocnienia 
intersubiektywnego charakteru dyskursu filozoficznego. 

Problemy filozoficzne

1. Pobieżny ogląd dziejów myśli filozoficznej prowadzi do przeko-
nania, że filozofia jest pewnym zbiorem problemów, aporii, które 
pojawiają się w każdej epoce historycznej i podejmowane są przez 
różne filozoficzne tradycje badawcze 3. Na to, że filozofowanie po-
winno zacząć się od ustalania pewnych problemów, zwraca uwagę 
już Arystoteles 4. W Metafizyce pisze on:

W interesie poszukiwanej wiedzy należy zacząć od zbadania proble-
mów, które trzeba najpierw przedyskutować: obejmują one zarówno 
poglądy głoszone przez pewnych myślicieli, a różniące się od naszych, 
jak i inne, które zapewne zostały przez nas przeoczone. Dla tych, którzy 
chcą rozwiązać trudności, będzie pożyteczne dobre ich przedyskutowa-
nie; bo swobodna dyskusja zapewnia rozwiązanie istniejących przed-
tem trudności, a rozwiązać węzła nie można, jeżeli się nic o nim nie 
wie. Otóż trudności, jakie napotyka nasza myśl, wskazują na istnienie 

3 Charakterystyka kategorii problemu z perspektywy hermeneutycznej 
została przeprowadzona przez H.G. Gadamera, zob. Początek filozofii, tłum. 
J.  Gajda ‑Krynicka, Warszawa 2008, s. 33‑34. Gadamer pisze o problemie w na-
stępujących słowach. „Lecz co to właściwie jest problem? Wyrażenie pochodzi 
z języka zawodników sportowych, którzy ustawiając się naprzeciwko siebie sta-
rają się rzucać przeszkody ma drodze przeciwników. Stąd właśnie termin w spo-
sób obrazowy został przeniesiony w obszar dyskursu: argument, który zostaje 
przeciwstawiony perspektywie uczestnika dyskursu, jest jak przeszkoda. W tym 
znaczeniu problemem jest coś, co zatrzymuje postęp w poznaniu. To pojęcie 
problemu przedstawił trafnie Arystoteles w Topikach”, tamże, s. 33. G. Marcel 
rozróżniał między problemem a tajemnicą. Z problemem mamy do czynienia 
w nauce. Nauka dostarcza metod, za pomocą których w skończonej ilości kro-
ków możemy rozwiązać dany problem. Tajemnica jest czymś, czego rozwiązać 
nie możemy, nie ma metody, która pozwoliłaby nam wniknąć poznawcze w jej 
obszar. W tajemnicę trzeba się zaangażować, trzeba w niej uczestniczyć. Tajem-
nicę poznaje się poprzez aktywne egzystencjalne uczestnictwo. Właściwym od-
niesieniem do tajemnicy jest kontemplacja.

4 Interesującą analizę roli zdziwienia w filozofii i nauce przeprowadza 
M.I. George, Wonder as Source of Philosophy and of Science: A Comparison, „Philo-
sophy in Science” 6 (1995), s. 97‑123.
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takiego „węzła” w przedmiocie. Natrafić zaś na trudność to dla naszej 
myśli tyle, co znaleźć się w stanie podobnym do człowieka skrępowa-
nego. W obydwu bowiem przypadkach nie można iść naprzód. Dla-
tego trzeba najpierw rozpatrzyć wszelkie trudności również i dlatego, 
ponieważ ci, którzy prowadzą badania bez rozważenia trudności, po-
dobni są do tych, którzy nie wiedzą, dokąd mają się udać, a także i do 
tych, którzy nie wiedzą, czy znaleźli to, czego szukali. Bo cel dla takiego 
człowieka nie jest znany, natomiast jest jasny dla tego, który wpierw 
je [trudności] zbadał. Wreszcie, ten musi być lepiej przygotowany do 
wydania decydującego sądu, kto wysłuchał jakby stron przeciwnych, 
wszystkich zwalczających się argumentów (Metafizyka, K III. B, 995b).

Arystoteles zaczyna swoją metafizykę od przeglądu najbardziej 
podstawowych aporii, na które ma znaleźć odpowiedź. Można po-
wiedzieć, że punktem wyjścia jego filozofii jest analiza aporetyczna. 
Na niej jednak Stagiryta się nie zatrzymuje. Służy mu ona tylko do 
uwyraźnienia punktu wyjścia. W przytoczonym cytacie trzeba pod-
kreślić, że rozpoczynając filozofowanie, należy być świadomym, że 

badanie prawdy jest w pewnym sensie trudne, w innym zaś sensie ła-
twe. Dowodzi tego fakt, że nikt nie potrafi osiągnąć jej w całym zakre-
sie, ani też z drugiej strony, nikt nie może błądzić zupełnie, lecz każdy 
filozof próbuje powiedzieć coś prawdziwego o naturze rzeczy i pod-
czas gdy indywidualnie nie wnosimy niczego albo niewiele do praw-
dy, razem dochodzimy do znacznych rezultatów (…) Powinniśmy więc 
słusznie żywić wdzięczność nie tylko dla tych, z których poglądami się 
zgadzamy, lecz także dla tych, którzy głosili poglądy bardziej powierz-
chowne, bo i ci wnieśli swój wkład rozwijając naszą zdolność myślenia 
(Metafizyka, K II. A, 993b).

 Arystoteles zwraca uwagę, że problemów (aporii) dostarczają 
nam nasi poprzednicy, którzy wcześniej od nas zmagali się z okre-
ślonymi zagadnieniami teoretycznymi lub praktycznymi. Można 
powiedzieć, że problemy (aporie) filozoficzne rodzą się na gruncie 
dotychczasowej wiedzy, którą otrzymujemy w postaci problema-
tów teoretycznych lub praktycznych, zrelatywizowanych do okre-
ślonych filozoficznych tradycji badawczych. Arystoteles dał taki 
przegląd problemów, postarał się też o mniej lub bardziej uzasad-
nione ich rozwiązanie, które w jego przekonaniu miało być ostatecz-
nym rozwiązaniem, poznawczo wartościowszym niż te, które znał 
z różnych ujęć historycznych 5. Arystoteles wierzył w możliwość nie 

5 Zob. M.A. Krąpiec, Arystotelesowska koncepcja substancji, Lublin 1995.



48 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

tylko identyfikowania problemów filozoficznych, nie zatrzymywał 
uwagi tylko i wyłącznie na aporetycznym wymiarze myślenia filo-
zoficznego. Filozofia nie polega, według niego, na wyliczeniu prob-
lemów. To byłby pewien minimalizm, od którego Arystoteles był 
jak najbardziej daleki. Sformułowanie aporii to tylko wstępny etap 
badania, pomocniczy i orientujący w gąszczu problematyki. Dla 
filozofa ważne jest przede wszystkim samo poszukiwanie dobrze 
uzasadnionych i ostatecznych, w znaczeniu fundamentalnym, roz-
strzygnięć filozoficznych. Takich zaś miała dostarczyć owa filozofia 
pierwsza, badająca byt w perspektywie ostatecznych przyczyn.
 W innym duchu niż Arystoteles współczesny filozof K.R. Pop-
per, twórca racjonalizmu krytycznego, podejmował problematy-
kę wstępnego formułowania problemów filozoficznych 6. Przede 
wszystkim filozofia nie jest nauką empiryczną, taką jak fizyka czy 
biologia, zatem nie będą się do niej stosowały procedury falsyfikacji 
odpowiednie dla nauk przyrodniczych. Teorie filozoficzne są z regu-
ły nieobalalne empirycznie, nie można zaprojektować dla nich takich 
testów, które w drodze procedury falsyfikacji pozwoliłyby wykazać, 
czy dana teoria jest prawdziwa lub fałszywa. Zatem musi być jakiś 
inny sposób wykazywania fałszywości teorii filozoficznych. Stwier-
dzenie, że jakaś teoria filozoficzna jest fałszywa i jednocześnie że jest 
ona nieobalana, wydaje się sprzeczne ze stanowiskiem racjonalizmu 
krytycznego, który nakazuje solidne sprawdzanie głoszonych teo-
rii. „Jeśli wszystkie teorie filozoficzne, pyta Popper, są nieobalalne, 
jak w o ogóle możemy odróżnić prawdziwe od fałszywych teorii 
filozoficznych?” 7. Otóż, zdaniem Poppera, można krytycznie spraw-
dzić, to czy dana teoria filozoficzna jest prawdziwa, czy fałszywa. 
Można zatem sformułować pewne racjonalne argumenty za daną 
 teorią filozoficzna lub też przeciw niej. Wedle Poppera

każda teoria racjonalna, niezależnie czy naukowa, czy filozoficzna – jest 
racjonalna w tej mierze w jakiej próbuje rozwiązać pewne problemy. 
Teoria jest zrozumiała i racjonalna tylko w odniesieniu do danej sytua-
cji problemowej i można ją racjonalnie rozważać tylko rozważając owo 
odniesienie 8.

6 K.R. Popper, Status poznawczy nauki i metafizyki, „Znak” 30 (1978), nr 3, 
s. 367‑387.

7 Tamże, s. 383.
8 Tamże, s. 385.
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Możemy pytać, czy dana teoria filozoficzna rozwiązuje jakiś prob-
lem, czy może tylko zmienia jego strukturę pojęciową, w ogóle go 
nie dotykając; czy zaproponowane rozwiązane jest proste, czy po-
stuluje np. zbyt dużą liczbę założeń, które przy innej teorii, dobrze 
rozwiązującej ów problem, są zredukowane; czy dane rozwiąza-
nie problemu przeczy rozwiązaniom obecnym w innych teoriach 
filozoficznych.
 Popper zwraca uwagę na sytuację problemową, od której zaczy-
na się budowanie teorii, czy to naukowej, czy filozoficznej.

Jedną z rzeczy, jakie filozof może uczynić, i to jedną z tych, jakie moż-
na uznać za jego najważniejsze osiągnięcie, jest dostrzeżenie zagadki 
problemu czy paradoksu nie zauważonego dotychczas przez nikogo 
innego. Jest to nawet większe osiągnięcie niż rozwiązanie zagadki. Fi-
lozof, który pierwszy dostrzega i rozumie nowy problem, burzy nasze 
lenistwo i zadowolenie 9.

W pierwszej kolejności chodzi zatem o dostrzeżenie problemu, 
który wyrasta z wiedzy przekazywanej przez różne naukowe czy 
filozoficzne tradycje badawcze. Popper znany był z tego, że nie 
przywiązywał zbyt dużej wagi do analiz językowych jako sposobu 
rozwiązywania konkretnych problemów. Semantyczna analiza ję-
zyka, w którym został sformułowany dany problem, choć jest, we-
dług niego, ważna, to jednak nie jest najważniejsza. Zbytnia koncen-
tracja na precyzacji znaczenia pojęć może przesłonić całość sytuacji 
problemowej z resztą wiedzy. Analiza języka, w którym dana sytu-
acja problemowa jest werbalizowana, nie jest jeszcze rozwiązaniem 
dostrzeżonego problemu. Autor Logiki odkrycia naukowego opisuje 
kilka przykładów teorii filozoficznych, które mierzą się z różnymi 
sytuacjami problemowymi. Przywołuje np. problem determinizmu, 
który pojawia się na gruncie Kantowskiej teorii krytyki czystego ro-
zumu. Komentuje go w następujących słowach: 

Co do Kantowskiej doktryny determinizmu, można sądzić, że kry-
tyczne rozważenie mogłoby się zaczynać od powiedzenia mu: „Drogi 
Kancie, po prostu nie wystarcza stwierdzić, że istnieje prawdziwy opis, 
dostatecznie szczegółowy, by pozwolić nam przewidywać przyszłość. 
Musisz nam powiedzieć dokładnie, z czego miałby się składać ów opis 
tak, byśmy mogli sprawdzić twą teorię empirycznie. Ale wypowiedź ta 

9 Tamże, s. 376.

W stronę...4 



50 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

byłaby równoznaczna z założeniem, że teorii filozoficznych, to znaczy 
nieobalalnych, nigdy nie sposób rozważać i że odpowiedzialny myśli-
ciel musi zastąpić ją teoriami sprawdzalnymi empirycznie, by umożli-
wić racjonalną dyskusję 10.

 Popper inaczej niż Arystoteles podchodzi do problemów filozo-
ficznych. Dla niego 

odkrycie problemu filozoficznego może być czymś ostatecznym; doko-
nuje się go raz na zawsze. Ale rozwiązanie problemu filozoficznego ni-
gdy nie jest ostateczne. Nie można oprzeć go na ostatecznym dowodzie 
czy ostatecznym objawieniu, co jest konsekwencją nieobalalności teorii 
filozoficznych. Nie sposób też oprzeć rozstrzygnięcia na magicznej for-
mule natchnionych (czy znudzonych) proroków filozoficznych. Można 
je jednak oprzeć na sumiennym i krytycznym badaniu sytuacji prob-
lemowej i leżących u jej podłoża założeń oraz na badaniu rozmaitych 
możliwych sposobów jej rozstrzygnięcia 11.

Popper odrzuca możliwość podania ostatecznych rozwiązań da-
nego problemu filozoficznego. Nawet jeśli takie rozwiązanie zo-
stałoby sformułowane, to i tak mogłoby zostać zakwestionowane 
z perspektywy poznawczej innej teorii naukowej lub filozoficznej. 
Każde rozwiązanie musi być natychmiast poddane ogniowej próbie 
krytycznego rozważania i konfrontacji z innymi ujęciami teoretycz-
nymi. Jest to konsekwencja przyjętych przez K.R. Poppera założeń 
związanych z jego falsyfikacjonistyczną teorią wiedzy, wedle której 
możemy co najwyżej uzyskać skromną i prawdopodobną wiedzę 
o postawionym problemie teoretycznym (lub praktycznym), nigdy 
nieogarniającą jego całości, a tylko przybliżającą się stopniowo do 
jego rozwiązania, które nie wiadomo kiedy nastąpi 12.
 Poppera od Stagiryty różni przede wszystkim stosunek do kom-
petencji poznawczych ludzkiego rozumu. Arystoteles był w tej 
kwestii poznawczym optymistą (maksymalistą). Popper bardziej 
krytycznie oceniał te możliwości, co nie znaczy, że był minimalistą, 
że jego postawę trzeba kwestionować czy pochopnie, bez głębszego 
rozważenia odrzucać.

10 Tamże, s. 384.
11 Zob. tamże, s. 385‑386.
12 Zob. tamże, s. 387.
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Źródła problemów filozoficznych

1. Kiedy mówimy o źródłach problemów filozoficznych, trzeba 
wskazać na ich bezwzględny pluralizm 13. Argumentem za tym jest 
przede wszystkim sama historia filozofii dostarczająca w tej mate-
rii danych, mówiących o różnych źródłach (sytuacjach problemo-
wych), z których wyrastają teorie filozoficzne. Także współczesna 
sytuacja filozofii pokazuje, że filozofowie, budując swoje teorie fi-
lozoficzne, korzystają z różnych źródeł wiedzy. Arystoteles twier-
dził w Metafizyce, że filozofia zaczęła się przede wszystkim od 
zdziwienia, które było konsekwencją doświadczenia świata i wy-
stępujących w nim zjawisk, domagających się wytłumaczenia 14. Do-
świadczane zjawiska jakoś niepokoiły człowieka, tak iż postanowił 
im bliżej się przyjrzeć, tworząc w ten sposób różnego rodzaju te-
orie, czy to mitologiczne, bo te też miały swój aspekt poznawczo‑
‑wyjaśniający, czy też filozoficzne. W momencie powstania filozofii 
nastąpiło przejście od mitu do logosu, wyjaśnienia mityczne oparte 
na wyobraźni i analogiach zmysłowych zostały zastąpione przez 
wyjaśnienia odwołujące się do rozumu (logosu) 15.
 2. Pluralizm źródeł i punktów wyjścia filozofowania jest zróżnico-
wany i uwarunkowany szeregiem wstępnych przedzałożeń o charak-
terze teoretycznym i aksjologicznym 16. Dla jednych filozofów natural-
nym punktem wyjścia filozofowania i źródłem wiedzy jest poznanie 
spontaniczne, zdroworozsądkowe (tomiści). Filozofia nie jest tu poj-
mowana wyłącznie jako waloryzacja poznania zdroworozsądkowe-
go, ale czerpie z niego wstępne intuicje (np. egzystencjalne), które na-
stępnie są opracowywane w ramach teorii filozoficznej. Inni twierdzą, 
że filozofia powinna wychodzić nie tyle od doświadczeń zdroworoz-
sądkowych, co raczej od specyficznych doświadczeń ludzkich okre-
ślanych w różnych filozoficznych tradycjach badawczych mianem 
doświadczeń egzystencjalnych czy sytuacji granicznych (Jaspers), 
albowiem tylko tego typu doświadczenia pozwalają na uzyskanie 

13 Zob. H.‑D. Mutschler, Fizyka i religia. Perspektywy oraz granice dialogu, Kra-
ków 2007.

14 Zob. M.I. George, Wonder as Source of Philosophy and of Science: A Comparison, 
art. cyt., s. 97‑99.

15 Zob. G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003.
16 W sprawie początku filozofii i hermeneutycznej eksplikacji terminu „po-

czątek”, zob. H.G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 17‑39.
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 rzetelnej wiedzy na temat tego, kim jest człowiek i jak on świat prze-
żywa (Tischner). To antropologiczne nachylenie jest szczególnie domi-
nujące w wielu współczesnych kierunkach filozoficznych, zwłaszcza 
w egzystencjalizmie czy filozofii dialogu (Jarnuszkiewicz). Wresz-
cie dla innych wartościowa jest ta filozofia, która w punkcie wyjścia 
przyjmuje za źródło wiedzy dane uzyskane przez nauki przyrodni-
cze, posługujące się metodą matematyczno‑empiryczną. Zwolenni-
cy tego podejścia uzasadniają, że filozofia tylko w kontekście nauki 
potrafi naprawdę rozwiązywać różnego typu sytuacje problemowe, 
najbardziej też realizuje wytyczony przez Poppera w duchu racjonal-
nego krytycyzmu postulat falsyfikowalności teorii (Życiński). Dla in-
nych filozofów wartościowym źródłem wiedzy jest tradycja religijna, 
w której poszukują oni wiarygodnej wiedzy na temat świata i czło-
wieka. Jeszcze dla innych, i można powiedzieć, że jest to pogląd raczej 
dominujący, źródłem wiedzy filozoficznej jest język. Niektórzy twier-
dzą, że wszystkie dotychczasowe kłopoty filozofii wnikają z tego, że 
błędnie posługiwała się językiem (Wittgenstein), dlatego dziś filozofia 
nie może być niczym innym, jak tylko walką z opętaniem naszego 
umysłu (terapią języka) przez językowe środki wyrazu.
 Dla bardzo wielu myślicieli podstawowym źródłem problemów 
filozoficznych jest w pierwszej kolejności historia filozofii. Stąd też 
pojawiające się twierdzenia (Koj), że filozof nie poznaje rzeczywisto-
ści w sposób bezpośredni, jego praca dotyczy interpretacji tekstów 
odziedziczonych po innych filozofach. Jest to typowa praca gabineto-
wa. Jeśli przyjmiemy, że bezpośrednie poznawanie świata związane 
jest z pewną formą oddziaływania prowadzącego do realnych zmian, 
to faktycznie, poznanie filozoficzne nie jest bezpośrednim poznaniem 
czegokolwiek. Warto zwrócić uwagę, że do samej historii filozofii, 
jako źródła problemów filozoficznych, można mieć różny stosunek. 
Dla jednych może ona stanowić krytyczne źródło twórczej inspira-
cji, wówczas badacz, podejmując pewne historycznie sformułowane 
problemy, stara się je reprodukować, mając na względzie aktualną sy-
tuację historyczną filozofii oraz uwzględniając panujące w niej aktu-
alnie standardy logiczno‑metodologiczne. Dla innych historia filozofii 
może być źródłem pewnego hołdowniczego zniewolenia myślowego 
(Nowaczyk) 17, które polega na tym, że badacz kurczowo trzyma się raz 

17 „Filozofia karmi się przeszłością. Jest to zapewne jej osobliwość, od któ-
rej uwolnić się nie może. Wiadomo wszak, że znane próby zerwania z tradycją 
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już ustalonych rozstrzygnięć, przejawia tendencję do notorycznego 
ich powielania (reprodukowania) bez względu na aktualny kontekst 
historyczno‑kulturowy i metodologiczno‑epistemologiczno będący 
konsekwencją przemian metanaukowych (Życiński) 18. Niezależnie od 
tego, jaki stosunek przyjmuje filozof do wielkiego dziedzictwa prze-
szłości, historia filozofii była, jest i nadal będzie głównym źródłem 
niewyczerpalnych pomysłów i intuicji dla filozofów wszystkich przy-
szłych pokoleń. Jednakże wydaje się, że sensowne jest takie podejście 
do historii filozofii, które dokonuje reprodukcji dawnych problemów 
filozoficznych z uwzględnieniem współczesnego kontekstu, który 
kształtowany jest przez różne nurty filozofii współczesnej, jak rów-
nież przez nauki szczegółowe (przyrodnicze i humanistyczne) 19.
 3. Wyliczone wyżej (ogólnikowo) różne źródła teorii filozoficz-
nych uprawniają do podkreślenia raz jeszcze ich pluralizmu i posta-
wienia pytania, co tak naprawdę decyduje o waloryzacji epistemicz-
nej danego źródła wiedzy. Oprócz wstępnych przedzałożeń, które 
dany filozof (lub grupa filozofów) przyjmuje, przystępując do danej 
filozoficznej tradycji badawczej, decydującą rolę w epistemicznej 
waloryzacji tych źródeł odgrywają wstępne założenia aksjologiczne 
dotyczące przyjmowanych w danej filozoficznej tradycji badawczej 
wartości epistemicznych. Eksplikacja tych założeń pozwala na lep-
sze zrozumienie niekiedy kontrowersyjnych wyborów, jakich do-
konują filozofowie przy epistemicznej waloryzacji źródeł wiedzy. 
Dla tych, którzy uznają, że wartościowe dla filozofii jest poznanie 
zdroworozsądkowe, jest to kwestia pewnej decyzji o charakterze 

okazywały się kontynuacją pewnych jej nurtów. Natomiast warto zastanowić się 
nad sposobami ustosunkowania się do dziedzictwa filozoficznego i korzystania 
zeń. Sadzę, że można tu wyróżnić dwie przeciwstawne postawy, które w braku 
lepszych określeń nazwiemy hołdowniczą i krytyczną. Można je przypisać za-
równo filozofom jak i historykom filozofii, zważywszy, iż role te trudno rozdzie-
lić’, A. Nowaczyk, Jak filozofia karmi się przeszłością, „Principia” 30‑31 (2001), s. 93.

18 Ciekawy jest pogląd M. Hellera, który na bazie analiz Poppera przyjmu-
je istnienie czwartego świata, do którego postanawia zaliczyć historię filozofii, 
nazywając ją supersystemem. Zob. M. Heller, Odkrywanie czwartego świata czyli 
geografia ludzkiego poznania, „Znak” 30 (1978), nr 6, s. 778‑789.

19 „Filozofia nie żywi się starymi książkami, lecz zagadką istnienia i wyzwa-
niem, jakie jej niesie duch czasu. Stare księgi bywają pomocne, ale są jak światła 
odblaskowe, świecą tylko wtedy, gdy je oświetla myśl nowa. Albo jeszcze ina-
czej, i już bez żadnej metafory: uprawianie filozofii nie polega na komentowaniu 
ksiąg filozoficznych, lecz na rozstrzyganiu problemów filozoficznych”, B. Wol-
niewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 17.
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aksjologiczno‑metodologicznym. Tak samo ten, kto stwierdza, że 
filozofia powinna zaczynać się od danych nauk przyrodniczych, 
dokonuje waloryzacji tego typu poznania na podstawie uprzed-
nio zaakceptowanych kryteriów epistemiczno‑aksjologicznych, 
które mówią, że tylko poznanie naukowe dostarcza wartościowej 
wiedzy dla naszych teorii ontologicznych. Decyzje, które zapadają 
w różnych paradygmatach, bywają na siebie nieprzekładalne. To, 
co w jednej tradycji filozoficznej jest waloryzowane, w innej z rów-
nym radykalizmem jest odrzucane. Nie oznacza to jednak, że ujęcia 
te nie mogą być ze sobą porównywane w aspekcie metaprzedmio-
towym, co pozwala nie tylko na pokazanie pluralizmu ujęć, ale też 
na twórczą konfrontację, która w pewnych przypadkach mogłaby 
zaowocować odkryciem głębszych podobieństw, prowadzącym do 
zmiany radykalnego podejścia w wartościowaniu. Wydaje się, że 
takie decyzje o konwencjonalnym charakterze zapadają nie tylko na 
gruncie nauki (nauki empiryczno‑matematyczne), gdzie ustala się 
pewne definicje czy sposoby sprawdzania teorii empirycznych, ale 
także na podstawie filozofii, gdzie badacze decydują (rozstrzygają) 
na podstawie akceptowanych paradygmatów, od czego zaczynać 
filozofowanie, jakim źródłom wiedzy przyznać waloryzację episte-
miczną, a jakim jej odmówić. Akceptują bowiem takie, a nie inne 
wartości poznawcze związane z owymi źródłami. Takie decyzje 
może podejmować jednostka lub też grupa badawcza wchodząca 
w skład danej filozoficznej tradycji badawczej.
 4. Przy ogólnej charakterystyce problemów filozoficznych warto 
zauważyć, że problemy te mają pewną hierarchię oraz wykazują sze-
reg zależności między sobą. W literaturze przedmiotu poświęconej 
tym kwestiom zwraca się uwagę na przedzałożenia (epistemologicz-
ne, ontologiczne, metodologiczne, aksjologiczne) warunkujące posta-
wienie danego problemu, sposób, w jaki wpływa rozwiązanie dane-
go problemu na inne problemy z nim związane. Stąd też dużo uwagi 
poświęca się kwestii różnych typów uzasadniania (rozstrzygania) 
problemów. Teorię filozoficzną TF, można pojąć jako zbiór U proble-
mów P, które powiązane są ze sobą określonymi relacjami R 20. Relacje 

20 Interesujące uwagi zawiera artykuł A. Wiśniewskiego, Charakterystyka 
pewnych związków między problemami filozoficznymi, „Studia Filozoficzne” (1983), 
nr 8‑9, s. 224‑225.
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te mogą być jednoczłonowe lub  wieloczłonowe 21. Eksplikacja związ-
ków zachodzących między problemami pozwala na uchwycenie tego, 
w jaki sposób pozytywne lub negatywne rozstrzygnięcia pewnych 
problemów wypływają na inne. Badacze decydują, które problemy są 
uznawane za podstawowe i priorytetowe. Ich decyzja jest zrelatywi-
zowana do określonej teorii, a także zależy od osobistych preferen-
cji badacza/badaczy, dotyczących ważności problemów ze względu 
na ich charakter teoretyczny lub praktyczny. Teoria filozoficzna TF 
wyznacza zakres problemów, a także ich hierarchę, czyli obiektyw-
nie ustanawia, które problemy traktuje się jako fundamentalne, za-
sadnicze dla rozwiązania innych problemów oraz jakie sposoby argu-
mentacji, czyli rozstrzygania problemów, dobiera się ze względu na 
nie. Zasadniczo dysponujemy dwoma typami uzasadnienia; uzasad-
nieniem pośrednim oraz bezpośrednim. Przyjmuje się, że w struktu-
rze teorii filozoficznej oba typy muszą znaleźć swoje miejsce. Jednym 
z ważniejszych zagadnień jest zdeterminowanie relacji R między teo-
rią filozoficzną, jako dziedziną względnie uporządkowanym zbiorem 
problemów, a dziedziną nauki (nauki przyrodnicze i formalne).

Między wizją a argumentacją

1. W strukturze teorii filozoficznej, w ramach której zmagamy się z sy-
tuacją problemową, możemy wyróżnić elementy wizji i argumentacji 22. 

21 Można także strukturę problemową teorii filozoficznej charakteryzować za 
pomocą aparatury formalnej „Struktura relacyjna jest to układ postaci (U, R(1), 
R(2)…..R(n), gdzie U jest zbiorem zaś R(1), R(2)……R(n) są relacjami określony-
mi na zbiorze U; są to relacje jednoczłonowe lub wieloczłonowe. Zbiór U nazywa 
się zwykle zakresem struktury relacyjnej, natomiast zbiór relacji R(1), R(2)….R(N) 
określa się jako charakterystykę tej struktury”, tamże, s. 224. Jak się wydaje, w ten 
sposób można potraktować strukturę teorii filozoficznej jako dziedzinę wiedzy D, 
która jest zbiorem problemów P, powiązanych różnymi typami relacji R. Jeśli za-
tem potraktuje się filozofię jako dziedzinę problemów, to pojawia się pytanie, jaki 
jest jej stosunek do innych dziedzin wiedzy, np. do nauk empiryczno‑przyrodni-
czych czy formalnych. Sprawa związku problemów filozoficznych z problemami 
naukowymi jest uzależniona od wstępnych przedzałożeń, które określają ten sto-
sunek filozofii do nauki. Interesujące i inspirujące uwagi zawiera tekst: J. Urbaniec, 
Zagadnienia filozoficzne w nauce, „Studia Filozoficzne” (1988), nr 2, s. 93‑106.

22 Inspiracje do tego paragrafu czerpie się z: J. Woleński, Argumentacje filo‑
zoficzne, w: W stronę logiki, Kraków 1996, s. 11‑35; tenże, Argumentacja i perswa‑
zja w filozofii, w: VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń, red. A. Brożek, 
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Jak podkreślają teoretycy argumentacji 23, element wizji i argumen-
tacji w różnych teoriach filozoficznych występuje w różnych pro-
porcjach. Najpierw jednak zapytajmy: czym jest argumentacja filo-
zoficzna? Za S. Judyckim można przyjąć, że:

Argumentacja filozoficzna jest pewnym sposobem (lub sposobami) 
uzasadniania tez, teorii czy systemów filozoficznych. Gdy argumen-
tację filozoficzną określimy w ten właśnie sposób, to będziemy zobli-
gowani powiedzieć, jakie w ogóle istnieją sposoby uzasadniania tez, 
hipotez, teorii itd., a więc nie tylko sposoby uzasadniania tez czy teorii 
filozoficznych, lecz także tez czy teorii z zakresu doświadczenia po-
tocznego, tez i teorii z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, 
formalnych itd. Widać zatem, że pytanie o argumentację filozoficzną 
przenosi nas od razu w dziedzinę rozważań z zakresu ogólnej episte-
mologii, metodologii nauk, filozofii nauki. Pytanie to jest więc pyta-
niem filozoficznym, gdyż metodami właściwymi dla tzw. nauk szcze-
gółowych nie da się go ani postawić ani jakoś rozstrzygnąć 24.

 Na strukturę argumentacji filozoficznej składają się różnego ro-
dzaju przedzałożenia o charakterze teoretycznym i aksjologicznym. 
Związek wysnutych tez z przedzałożeniami może być mniej lub 
bardziej ścisły. Jest to uzależnione od tego, jakiego rodzaju zabiegi 
argumentacyjne stosowane są przez danego filozofa lub grupę filo-
zofów w ramach paradygmatu. Dla niektórych nadal pozostaje wzo-
rem stosowanie metody dedukcyjnej i technik formalno‑logicznych, 
gdyż tylko one pozwalają nadać tezom filozofii ścisłość, komuni-
kowalny i intersubiektywny charakter. W skrajnych przypadkach, 

J.J. Jadacki, Warszawa 2008, s. 98‑117; Sens i nonsens w filozofii, dz. cyt., s. 12‑24; 
W sprawie niedookreśloności teorii przez doświadczenie, „Zagadnienia Naukoznaw-
stwa” (1987), nr 3‑4, s. 343‑346; A. Gawroński, Wizja i argumentacja w filozofii. Od 
lektury Homera do teorii metatekstu, Kraków 2011; S. Kamiński, Filozofia i metoda. 
Studia z dziejów metod filozofowania, Lublin 1989; A. Wiśniewski, Charakterystyka 
pewnych związków między problemami filozoficznymi, art. cyt., s. 312‑223.

23 Zob. J. Woleński, Argumentacje filozoficzne, dz. cyt., s. 11‑31; tenże, Argumen‑
tacja i perswazja w filozofii, dz. cyt., s. 98‑115; S. Judycki, Czy istnieją rozstrzygające 
argumenty filozoficzne?, „Diametros” ( 2004), nr 2, s. 39‑56; J. Herbut, Elementy me‑
todologii filozofii, Lublin 2004; A. Jonkisz, Elementy logiki stosowanej, Bielsko‑Biała 
2011 (tam rozdział poświęcony strukturze argumentacji); A. Jonkisz, Czy spory 
filozoficzne są rozstrzygalne?, „Studia z Filozofii Polskiej” 3 (2008), s. 75‑81, jest to 
polemika z artykułem J.J. Jadackiego Czy spory filozoficzne są rozstrzygalne, oraz 
interesująca pozycja: D. Leszczyński, Realizm i sceptycyzm, dz. cyt. Autor ten 
w praktyce pokazuje, jak funkcjonują niektóre argumenty i pojęcia.

24 S. Judycki, Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne?, art. cyt., s. 39.
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reprezentowanych przez scjentystów końca XIX wieku, filozofia 
miała być wiedzą naukową, miała posługiwać się w uzasadnieniu 
swoich tez metodami, jakimi posługują się nauki empiryczne. Ten 
metafilozoficzny projekt skończył się jednak niepowodzeniem. Hi-
storia scjentystycznych pomysłów uzdrowienia filozofii pokazała, 
że nie można jej uprawiać w taki sposób jak nauk przyrodniczych. 
Radykalny postulat scjentyzmu metafilozoficznego dotyczący 
unaukowienia filozofii sam był niepozbawionym metafizycznej 
spekulacji dogmatem 25. Była to wizja, która w pewnym momencie 
uczyniła z kategorii nauki i naukowości ideologiczne etykietki, słu-
żące do wartościowania, szczególnie negatywnego, innych typów 
poznania. U podstaw scjentyzmu leżała pewna wizja, kreowana 
przez naczelną ideę, jaką było unaukowienie filozofii na wzór nauk 
empirycznych. Kliniczny przypadek, jakim był scjentyzm, sprawił, 
że dziś filozofowie z większym dystansem i z większą rozwagą 
podchodzą do kwestii unaukowienia filozofii i do wszelkich prób 
ekstrapolacji metod naukowych do filozofii 26. Dla wielu zaś to, czy 
filozofia jest, czy nie jest nauką, nie ma większego znaczenia. Ważne 
są nie tyle wzniosłe deklaracje metafilozoficzne, co konkretne osiąg-
nięcia w zakresie rozwiązywania sytuacji problemowych.
 2. Przeciwieństwem scjentyzmu jest postawa określana przez 
niektórych teoretyków jako skrajny hermeneutyzm (Woleński). 
Z perspektywy poznawczej skrajnego hermeneutyzmu filozofia po-
zostaje tylko wizją 27. Filozofowanie zaś polega na perswazyjno‑agi-
tującym przekazywaniu tez, dla których dany filozof stara się pozy-
skać jak największą ilość wyznawców. Nie znaczy to, że zwolennicy 
skrajnego hermeneutyzmu nie posługują się żadnymi argumentami. 
Dystansują się oni tylko od tych argumentów, z  którymi spotykamy 

25 Zob. J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, w: tegoż, 
W stronę logiki, dz. cyt., s. 49‑53.

26 Widać zmianę tych tendencji nawet w filozofii analitycznej. Zob. B. Wil-
liams, Philosophy as a Humanistic Discipline, w: tegoż, Philosophy as a Humani‑
stic Discipline, Princeton 2006, s. 180‑199; Ch. Taylor, Philosophy and Its History, 
w: R. Rorty, J.B. Schneewind, Q. Skinner (red.), Philosophy in History. Essay in 
Historiography of Philosophy, Cambridge 1984, s. 17‑30, komentarz do tych kwe-
stii: T. Szubka, Dwa modele filozofii: scjentystyczny i humanistyczny, w: Metodologia: 
tradycja i perspektywy, red. M. Walczak, Lublin 2010, s. 155‑165.

27 B. Wolniewicz określa styl pisarski, jakim posługują się przedstawiciele fi-
lozoficznej hermeneutyki, jako grafomanię, prace ich zalicza do filozoficznej ma-
kulatury. Zob. B. Wolniewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 11‑12.
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się w nauce, czyli od ścisłej dedukcji i  formalizacji. Stosowane są 
przez nich różne zabiegi uzasadniające, takie jak: opis fenomenolo-
giczny, interpretacja symboli lub znaków. Kwestia intersubiektyw-
nego charakteru tez uzyskiwanych w tego typu operacjach, czyli 
ich komunikowalność i sprawdzalność, pozostaje jakby na drugim 
planie. Najważniejsze jest budowanie urzekającej „logiki” wizji, 
która może imponować i przyciągnąć jak największą liczbę wy-
znawców 28. Budowanie filozofii na podłożu wizji, przy notorycz-
nym pomijaniu składowej dedukcyjnej lub formalizacji, sprawia, 
że temu stanowisku zarzuca się irracjonalizm czy podnoszenie do 
rangi obowiązujących kryteriów epistemologicznych własnych in-
tuicji, emocji lub doświadczeń egzystencjalnych, których nie moż-
na w żaden sposób sprawdzić. Krytycy tego typu filozofii zwracają 
uwagę, że odrzucanie metod formalizacji jest przejawem nonsza-
lancji i braku filozoficznej odpowiedzialności za wygłaszane tezy. 
W krytycznych komentarzach często podnosi się kwestię psycho-
logicznej niechęci (Życiński) skrajnych hermeneutów wobec stoso-
wania metod właściwych naukom empirycznym czy formalnym. 
Zasłanianie się rzekomą „specyfiką” czy „tajemniczością” bada-
nych przedmiotów, które wymagają zgoła innych metod badaw-
czych, jest postrzegane jako niczym nieuzasadniona retoryka, będą-
ca na usługach wizji mającej na celu pozyskanie nie dyskutantów, 
ale wierzących wyznawców 29. Krytyka ta nie jest pozbawiona ra-
cji.  Filozofii bowiem, jak zresztą każdej teoretycznej aktywności 

28 „Filozofia hermeneutyczna patrzy na takie stawianie sprawy ze zgrozą 
i politowaniem, jako na płaskie i filisterskie. Celem filozofii, jest jak mówią, «py-
tające opukiwanie bytu», szukanie i odsłanianie ukrytego sensu wszechrzeczy, 
albo jak mówi główny inspirator Martin Heidegger, «prawdy bytu». Środkiem 
do tego ma być intymna znajomość dziejów filozofii, zwłaszcza tych najdawniej-
szych, i wykształcona na niej filozoficzna intuicja, wyczucie ich ukrytego sensu. 
Potrzebna jest ponadto porywającą elokwencja, zdolna wzniecić te same intuicje 
u innych. Logika ze swymi formalnymi sztuczkami może w tym tylko przeszka-
dzać; podcina myśli hermeneutycznej skrzydła i szpetnie okalecza ujawniane 
przez nią sensy”, tamże, s. 18.

29 W przypadku filozofów egzystencjalistów bardzo często rolę takiej zasłony 
odgrywa kategoria tajemnicy, która pełni funkcję figury retorycznej w stosowa-
nych przez te filozofie argumentacjach. Uzasadniają oni tak, że jakiś problem P 
nie może być zbadany za pomocą metody M, gdyż jest owiany tajemnicą, która 
jest nieprzenikniona dla ludzkiego umysłu. Wtedy proponuje się zazwyczaj ja-
kąś inną metodą badania, rekrutującą się z typu metod pozapoznawczych. 
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człowieka, grozi pułapka ideologii 30, która oparta jest zawsze na 
jakiejś wizji niepoddającej się krytycznemu sprawdzeniu. Nieprzy-
wiązywanie wagi do argumentacyjnej strony dyskursu (nie tylko 
filozoficznego) sprawia, że przyjmuje się pewne założenia na tzw. 
wiarę (w przypadku ideologii decyduje o tym przynależność do 
grupy), co już całkowicie zwalnia od krytyki i dyskusji. Przedsta-
wicielom „wizjonerskich filozofii” nie chodzi jednak o krytyczną 
dyskusję, opartą na zasadach krytycznego racjonalizmu Poppera, 
ale o zdobycie zwolenników. Tych nie zdobywa się za pomocą kry-
tycznej dyskusji i wymiany argumentów, tylko na drodze perswa-
zji, apelującej do wyobraźni i emocji, których to pobudzenie czyni 
człowieka bardziej podatnym na przyjęcie wizjonerskiej koncepcji 
świata.
 3. Zwolennicy „wizjonerskiej koncepcji filozofii” w niektórych 
przypadkach mają tendencję do budowania systemu filozoficz-
nego, który jest pojmowany jako zbiór prawd o charakterze uni-
wersalnym i obiektywnym. Prawdy te są ostatecznie uzasadnione 
dzięki wskazaniu na ostateczne racje i przesłanki dotyczące świata, 
człowieka i innych fenomenów specyficznie ludzkich. System filo-
zoficzny dla wielu to idea, do której ma dojść myśl filozoficzna (np. 
Hegel), dla innych to możliwe urzeczywistnienie ludzkiej rozum-
ności, a dla jeszcze innych systemowy charakter filozofii wymusza 
sama natura bytu, rzeczywistości, która jest systemowa (tomizm). 
Zwolennicy systemowego uprawiania filozofii opowiadają się za 
ideą maksymalizmu epistemologicznego i metodologicznego, który 
w pragmatyce filozofowania przekłada się na poszukiwanie osta-
tecznych racji i przesłanek uzasadniających system. Przeciwnicy 
systemowego uprawiania filozofii podnoszą argumenty, że nie ist-
nieje możliwość zbudowania systemu filozoficznego, który byłby 
doskonale uzasadniony i wyrażałby wszystkie podstawowe praw-
dy o naturze bytu i człowieka. Krytycy powołują się na argumenty 
zaczerpnięte z odkryć w dziedzinie metalogiki i metamatematyki. 
Szczególnie lubianym argumentem jest tu przytaczanie epistemo-
logicznych konsekwencji twierdzeń Gödla, Tarskiego czy Löwen-
heima‑Skolema. Na podstawie twierdzeń z zakresu metamatematy-
ki w XX wieku wykazano, że nie istnieje możliwość udowodnienia 

30 Na temat relacji ideologii do filozofii zob. S. Kamiński, Jak filozofować? Stu‑
dia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 29‑31.



60 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

niesprzeczności czy zupełności bogatego systemu formalnego 31. 
Polski logik A. Tarski dowiódł, że pojęcie prawdy nie może być 
zdefiniowane samymi środkami syntaktycznymi, ale domaga 
się wyrażenia za pomocą bogatszych środków semantycznych 32. 
W naukach formalnych widoczna jest wyraźna granica stosowania 
zabiegów formalizacyjnych. To samo dotyczy nauk empirycznych, 
których metodologia jest znacznie mniej precyzyjna niż metodolo-
gia nauk formalnych. Nauk tych nie można uprawiać jako w całości 
sformalizowanych, składowa dedukcyjna jest w nich znacznie ogra-
niczona, co zakłada, że w naukach tych trzeba przyjąć jakieś inne 
rodzaje niededukcyjnego uzasadniania (kodowania) twierdzeń 33. 
I tak zresztą się postępuje, wskazując, że w naukach empirycznych 
przyjmuje się zawodne metody dowodzenia, takie jak redukcja, 
które pozwalają na uzyskiwanie wiedzy o pewnym stopniu praw-
dopodobieństwa obliczonego matematycznie. Jeśli zatem nauki 
formalne i przyrodnicze mają wyraźne granice formalizacji, to tym 
bardziej filozofia nie jest podatna na całościową formalizację (Ży-
ciński). Konstruowanie systemu filozoficznego, w którym deduk-
cja byłaby podstawową metodą kodowania tez filozoficznych, jest 
niemożliwe do urzeczywistnienia na etapie pragmatycznego budo-
wania teorii (Kamiński). Zastosowanie wyrafinowanych środków 
formalnych, na mocy ustaleń twierdzeń w metamatematyce, do 
stworzenia doskonałego systemu jest niemożliwe. Dlatego niektó-
rzy filozofowie odrzucają możliwość zbudowania maksymalistycz-
nie rozumianego systemu filozoficznego. Inni zaś nie rezygnują 
tak szybko. Można powiedzieć, że starają się oni w jakiś sposób łą-
czyć ze sobą wizję filozoficzną z różnymi sposobami argumentacji. 

31 „Twierdzenie Gödla jest bardzo ogólne. Bardzo często jest ono jednak uogól-
niane daleko poza obszar swej bezpośredniej stosowalności. Wchodzi się wtedy 
w domenę interpretacji filozoficznych. Mówi się więc o stosowaniu tego twier-
dzenia w celu uzyskania wyników o barierach ludzkiego poznania, i ogranicze-
niach metod racjonalnych, które muszą być uzupełniane intuicją, o nieusuwal‑
ności elementu subiektywnego z dziedziny nauk ścisłych, o hierarchiczności 
poziomów poznania, o nieuchronności podejścia holistycznego, wreszcie o ogra-
niczeniach komputerów w porównywaniu z możliwościami ludzkiego umysłu”, 
S. Krajewski, Czy twierdzenia Gödla mają zastosowanie filozoficzne?, w: Byt, logos, 
matematyka, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Toruń 1997, s. 388.

32 Zob. J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, dz. cyt.
33 Zob. M. Lubański, From Gödel’s Theorem to Philosophy, w: First International 

Symposium on Gödel Theorems, Singapore 1993, s. 80‑92.
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Zwolennicy tych epistemologicznych posunięć zdają sobie sprawę, 
że dedukcyjne kodowanie tez filozoficznych jest niewystarczające, 
w związku z tym dopuszczają jako konieczne do konstrukcji racjo-
nalnej teorii filozoficznej zabiegi heurystyczne w postaci różnego 
rodzaju metod poznania bezpośredniego. Chodzi o takie metody 
jak intuicja (intelekcja), która odgrywa ważną rolę epistemiczną 
na wszystkich szczeblach teorii, od kontekstu odkrycia począw-
szy, a na uzasadnienia skończywszy, następnie analogia czy me-
toda intuicyjno‑redukcyjnego wnioskowania, które ma prowadzić 
do tez o charakterze nie prawdopodobnym, ale koniecznym, rze-
czowym i apodyktycznie pewnym (Kamiński). W ten sposób staje 
się wykonalne, wedle obrońców tej strategii myślenia, zbudowanie 
systemu filozoficznego, który może ominąć szereg problemów ge-
nerowanych przez ustalenia dokonane w zakresie metalogiki i me-
tamatematyki. Przy założeniu pewnej formy izolacjonizmu episte-
mologicznego, w którym postuluje się, że płaszczyzny poznawcze 
filozofii i innych nauk nie przecinają się, wyniki uzyskane w meta-
matematyce odnoszą się tylko do płaszczyzny poznawczej odpo-
wiedniej dla nauk formalnych, nie dotyczą natomiast płaszczyzny 
nauk realnych. Dla tych, którzy dystansują się od „metodologicz-
nego puryzmu” płaszczyzn poznawczych, wyniki tych twierdzeń 
mogą być ostrożnie rozciągnięte na resztę naszej wiedzy, celem 
wykazania ograniczeń epistemicznych różnych typów dyskursów. 
U podstaw tych ustaleń znajdują się określone założenia dotyczą-
ce ontologicznej struktury rzeczywistości, w których przyjmuje się 
występowanie związków o charakterze treściowo‑egzystencjalnym, 
te nie mogą być kodowane dedukcyjnie, stąd też propozycje posłu-
giwania się metodami redukcyjno‑intuicyjnymi uwzględniającymi 
nie tylko relacje formalne, ale też treściowe.
 4. Argumenty z dziedziny metalogiki i metamatematyki nie są 
uniwersalnym straszakiem na wszystkich filozoficznych wizjo-
nerów gustujących w konstrukcji systemów 34. Problematyczna 
pozostaje już sama ich filozoficzna interpretacja i rozciąganie ich 
wyników na inne dziedziny poznania, do których nie stosuje się 
formalizacja. Filozoficzne implikacje tych twierdzeń mają pewien 
mankament, taki że „im dalej od teorii formalnych, tym bledsze 

34 Zob. S. Krajewski, Czy twierdzenia Gödla mają zastosowanie filozoficzne?, dz. 
cyt., s. 387‑400.
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są filozoficzne wnioski, na których najbardziej by nam zależało” 35. 
Poza tym zwraca się uwagę, że i one zakładają pewną filozoficzną 
hermeneutykę, czyli odwołują się do pewnych wstępnych przedza-
łożeń, których nie da się sformalizować. Jak pisze J. Woleński, „aby 
coś sformalizować, coś musi pozostać niesformalizowane” 36. Także 
sama filozoficzna (epistemologiczna) interpretacja wyników tych 
twierdzeń nie jest podzielna przez wszystkich. Stąd też nie moż-
na jej przypisać statusu uniwersalnie obowiązującego argumentu 
podważającego wartość każdego przedsięwzięcia fundacjonistycz-
nego wieńczącego swe poszukiwania w strukturze systemu. Zależy 
ona przede wszystkim od samego sposobu rozumienia filozofii i jej 
związków z naukami formalnymi i empirycznymi, następnie od 
sposobu rozumienia inferencji tez filozoficznych z przesłanek nauk 
czy to przyrodniczych, czy formalnych. Ta kwestia nadal jest przed-
miotem różnych dyskusji i jak na razie brak w niej jakichś ostatecz-
nych rozstrzygnięć.
 5. Zwolennicy neopozytywizmu twierdzili, że w filozofii nie ma 
tego typu dowodów co w nauce (Weismann). Są tylko argumenty, 
za pomocą których nie można tak jednoznacznie rozstrzygać pew-
nych sytuacji problemowych, jak ma to miejsce w nauce. Mówiąc 
o rozstrzyganiu, mamy na myśli rozstrzygnięcie pewne – na tak lub 
na nie. Rodzi się uzasadniona wątpliwość, czy faktycznie w nauce 
tak się postępuje, czy uzyskane przez nią ustalenia rzeczywiście 
mają status rozstrzygnięć pewnych. W krytycznych komentarzach 
do tej kwestii zwraca się uwagę, że wprawdzie argumenty filozo-
ficzne różnią się od tych stosowanych w naukach empirycznych czy 
formalnych i że faktycznie rozstrzygnięcia filozoficzne są inne od 
naukowych, jednak nie jest prawdą, jakoby w nauce rozstrzygało 
się cokolwiek w sposób ostateczny. W dowodach naukowych jest 
pełno luk, one same są poddawane ciągłym procesom krytyczne-
go sprawdzania. Stąd też przejawem braku realizmu byłoby argu-
mentowanie, że w nauce cokolwiek jednoznacznie rozstrzyga się 
na tak lub na nie. Nie pociąga to za sobą asercji kwestionujących, że 
nauka na ma już na swoim koncie szereg dobrze potwierdzonych 
prawd, które na stałe weszły do skarbca ludzkiej wiedzy. Propo-
nowane rozstrzygnięcia są przyjmowane tylko jako prowizoryczne, 

35 Tamże, s. 399.
36 J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, dz. cyt., s. 32.
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obowiązujące na danym etapie rozwoju nauki. Nie można przecież 
wykluczyć, że za 100 lat nauka unieważni to wszystko, w co wie-
rzymy dzięki ustaleniom współczesnej fizyki. Trafnym przykładem 
jest w tej materii obszar fizyki cząstek elementarnych, gdzie owa 
prowizoryczność ustaleń podkreślana jest jako coś normalnego, co 
nie powoduje żadnego dyskomfortu wśród badaczy 37. Stan pro-
wizoryczności, niepewności, wiary, stałej obecności domniemań 
obok już dobrze empirycznie potwierdzonych prawd jest dla na-
uki czymś naturalnym, popychającym do stałego rozwoju, poszu-
kiwań, które stopniowo przybliżają nas do prawdy. Historia nauki 
jest przecież historią ludzkich pomyłek i zawodnych argumentów, 
które w procesie rozwoju ludzkiej wiedzy były korygowane.
 6. Filozofowie w różny sposób próbowali odpowiedzieć na py-
tanie, czy stosowana przez nich argumentacja prowadzi do roz-
strzygania problemów filozoficznych. Odpowiedź uwarunkowana 
jest od wstępnych przedzałożeń, które przyjmuje dany filozof. Na 
przykład K. Popper, który przyjmował hipotetyzm w teorii wiedzy, 
twierdził, że ostateczne rozwiązanie problemów filozoficznych jest 
niemożliwe, Arystoteles zaś przypisywał rozumowi zdolność znaj-
dywania ostatecznych i nieobalanych rozwiązań. Zwolennicy ana-
lizy aporetycznej (np. N. Hartmann) twierdzą, że filozofia jest noto-
rycznym podejmowaniem tych samych problemów, z tym że kiedyś 
podjęte zagadnienia mogą teraz być lepiej sprecyzowane, choćby 
dzięki temu, że zostają sformułowane, jak to bardzo często ma miej-
sce, w nowej szacie konceptualnej oraz przy uwzględnieniu da-
nych niesionych przez nauki szczegółowe. W podejściu aporetycz-
nym nie chodzi o podawanie ostatecznych rozwiązań problemów 
filozoficznych. Postawa taka nie wynika jednak ze sceptycyzmu, 
raczej jest konsekwencją realistycznej oceny ludzkich możliwości 
poznawczych. Są też i tacy filozofowie, którzy wbrew tendencjom 
sceptycyzującym co do możliwości rozstrzygania problemów filo-
zoficznych, argumentują, że możliwe jest za pomocą filozoficznych 
argumentów rozwiązanie danego problemu. Jako przykład mo-
żemy przytoczyć pogląd S. Judyckiego, który w przyjęciu specy-
ficznego typu intuicji (bezpośredniego wglądu) widzi możliwość 

37 Dotyczy to np. zagadnienia kwarków. M. Tempczyk, Problemy z kwarkami, 
w: Nauka, świat, człowiek, red. W. Krajewski, Gdańsk 2005, s. 187‑195.
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rozstrzygania filozoficznych problemów. W następujący sposób 
uzasadnia on swoje stanowisko: 

Rozstrzygający argument filozoficzny polega zatem na widzeniu, na 
intuicji konkretu jako konkretu. Co to bliżej może znaczyć? Gdy spo-
strzegamy delikatny granat wieczornego nieba, z mlecznym księżycem 
i iskrzącymi się szmaragdowo gwiazdami, to widzimy indywidualne 
istoty kolorów: granatowego, mlecznego i szmaragdowego. Indywidu-
alne istoty tych kolorów nie są czymś, co jest przed nami zakryte i nie 
są czymś, do czego musielibyśmy mieć dostęp poprzez pojęcia. Nauki 
przyrodnicze mówią wprawdzie, że kolory powstają wtedy, gdy od-
powiednie długości fal elektromagnetycznych trafiają do naszego sy-
stemu nerwowego, lecz ani fale elektromagnetyczne, ani nasz system 
nerwowy nie stanowią istoty granatu wieczornego nieba – tę istotę 
widzimy bezpośrednio, w sposób wyczerpujący i nie ma tu nic więcej 
do analizowania i do badania: wystarczy patrzeć. (…) Rozstrzygające 
byłoby tu widzenie, które ukazywałoby, jak w każdym z nas łączy się 
ogólna istota człowieczeństwa z tym, czym każdy z nas jest jako in-
dywiduum ludzkie. Czy tego rodzaju widzenie jest możliwe? Można 
odpowiedzieć w sposób prosty: a dlaczego miałoby nie być możliwe, 
skoro mamy intuicyjny i wyczerpujący dostęp do indywidualnych istot 
kolorów, to dlaczego nie moglibyśmy mieć bezpośredniego i wyczer-
pującego dostępu do istoty połączenia tego, co ogólne z tym, co indy-
widualne. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie chodzi tu o zo-
baczenie tego sposobu połączenia w ogólności, o zobaczenie, na czym 
polega związek pomiędzy ogólnością a indywidualnością w wypadku 
wszystkich konkretów, lecz o takie widzenie, które prezentuje to połą-
czenie dla każdego konkretu indywidualnie: tak jak każde niebo, każ-
dego wieczoru jest inaczej granatowe, lecz my za każdym razem widzi-
my jego indywidualną istotę 38.

 Sformułowana przez Judyckiego argumentacja za ostatecznym 
rozwiązaniem problemów filozoficznych, opiera się na szeregu za-
łożeń dotyczących epistemologicznego statusu intuicji jako właści-
wego człowiekowi modusu oczywistościowego widzenia, istnienia 
czegoś takiego jak indywidualne istoty, owiana jest także pewną 
metaforyką (co daje poczucie, że mamy do czynienia z pewną wi-
zją), która raczej nie ułatwia uchwycenia nerwu całej argumentacji. 
Jeden z możliwych kontrargumentów mógłby brzmieć następująco: 
twierdzenie o rozstrzygalności problemów filozoficznych przedsta-
wione wyżej jest przykładem obiektywizacji prywatnych intuicji 

38 S. Judycki, Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne?, art. cyt., s. 55.



652. Dyskutowalność i filozofia

filozofa. Przykład Judyckiego potwierdza, że argumenty filozoficz-
ne są zawsze zrelatywizowane do określonych hermeneutyk kształ-
tujących zawartość teoretyczną danego paradygmatu filozoficzne-
go. Ich wybór, o czym pisaliśmy, jest kwestią określonych decyzji, 
przeważnie o charakterze aksjologicznym. Tak np. w przytoczonej 
argumentacji mamy założenie, że twierdzenia uzyskane drogą in-
tuicji są zawsze prawdziwe 39. W tym uzasadnieniu dominuje wi-
zja nad argumentacją, co, rzecz jasna, w żadnym wypadku go nie 
dyskwalifikuje, zwłaszcza kiedy określimy możliwy zakres proble-
mów, w których rozstrzyganiu może ono być z powodzeniem stoso-
wane. To zaś zależy od wstępnego zdefiniowania tych problemów, 
np. takiego: istnieje rozstrzygnięcie R problemu filozoficznego PF 
orzekające, że zdania uzasadnione bezpośrednio (przez intuicję) 
w sposób M są prawdziwe 40. Przytoczona argumentacja nie od-
powiada na pytanie, czy faktycznie argumenty filozoficzne są roz-
strzygające ani czy za ich pomocą można rozwiązać jakiś problem, 
czy też nie. Problem postawiony przez Judyckiego jest rozstrzygal-
ny tylko na gruncie jego własnej hermeneutyki, ale, jak się wydaje, 
inaczej w przypadku filozoficznych argumentacji być nie może 41. 
Problem z jego roszczeniem do uniwersalnego rozwiązania zostaje 
uchylony. Przykład ten pokazuje, że na gruncie pewnych założeń 
o proweniencji fenomenologicznej można w taki, a nie inny spo-
sób rozstrzygnąć pewne problemy. Decydujący wpływ mają przede 
wszystkim przyjmowane przedzałożenia właściwe paradygmato-
wi fenomenologicznemu. Przez tych, którzy przyjmują odmienne, 
tego typu uzasadnienia mogą być potraktowane jako wysoce spe-
kulatywne hipotezy, podszyte sceptyczną wątpliwością, czy czło-
wiek w warunkach ziemskiej kondycji dysponuje tego typu intuicją 
(wglądem), która jak pisze autor, polegałaby na widzeniu prezen-
tującemu to połączenie (ogólności i konkretności) dla każdego kon-
kretu indywidualnie: „tak jak każde niebo każdego wieczoru jest 
inaczej granatowe, lecz my za każdym razem widzimy jego indywi-
dualną istotę”.

39 Zob. R. Wiśniewski, Charakterystyka pewnych związków między problemami fi‑
lozoficznymi, art. cyt., s. 221.

40 Inspiracja za: tamże, s. 222.
41 Krytycznie o intuicyjnym uzasadnianiu twierdzeń pisze K. Szaniawski, In‑

tuicja a uzasadnienie twierdzeń, „Studia Filozoficzne” 15 (1959), nr 6, s. 203‑208.
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 7. Zamykając nasze analizy dotyczące argumentacji, można pod-
sumować je w następujący sposób. Zazwyczaj filozofowie dzielą się 
na dwie grupy 42. Jedni w przedstawianiu swojej teorii filozoficznej 
cenią argumenty dedukcyjne lub redukcyjne, o czym już wspomi-
naliśmy, drudzy zaś nie koncentrują się na argumentacji, ale przed-
stawiają pewną wizję człowieka, świata czy Boga. Ci pierwsi do 
prawdy filozoficznej chcą dojść drogą racjonalnych argumentów. 
Dla nich dedukcja jest wzorcowym przykładem rozumowania, pro-
wadzącym do pewnych wniosków. Czasem jednak zapominają, 
być może w przypływie emocji, że dedukcja odgrywa w filozofii 
niewielką rolę. Przeważnie ogranicza się ona do spraw marginal-
nych o zabarwieniu truistycznym 43. Ci drudzy bardziej cenią per-
swazję, która idzie za określonym obrazem świata. Przedstawiają 
go zazwyczaj bardzo sugestywnie, stale powołując się na różne-
go rodzaju oczywistości, które każdy „normalnie” posługujący się 
swoim rozumem człowiek powinien dostrzec 44. To powoływanie 
się na różne oczywistości, czyli na dane bezpośredniego doświad-
czenia, odgrywa w filozofii (zwłaszcza w fenomenologii) dużą rolę 
heurystyczną i teoriotwórczą. Zwolennicy tego podejścia twierdzą, 
że prawda filozoficzna nie jest konsekwencją skomplikowanych 
procedur dedukowania konkluzji z aksjomatów, ale jest owocem 
pewnego specjalnego typu widzenia (przykład Judyckiego), które 
uprawomocnia podstawowe tezy teorii 45. Szczególnie w dziedzinie 
aksjologii znajduje zastosowanie tego typu podejście. Percepcja kra-
jobrazu górskiego może prowadzić do doświadczenia jego piękna, 
które wyrażamy w stwierdzeniu „ten oto krajobraz górski jest pięk-
ny”. Zdanie to sugeruje, że piękno spostrzeganego krajobrazu jest 
przedmiotem widzenia, czy też kontemplacyjnego doświadczenia. 
Można zastanawiać się, czy można komuś udowodnić, że ten oto 
krajobraz jest piękny, czy można komuś wykazać, np. na drodze 

42 A. Gawroński, Kształcenie filozoficznej wizji, w: tegoż, Wizja i argumentacja 
w filozofii. Od lektury Homera do teorii metatekstu, Kraków 2011, s. 19‑41.

43 Zob. tamże, s. 19.
44 B. Wolniewicz, powołując się na ironiczne sformułowania polskiego satyry-

ka S.J. Leca, pisze, że myśl hermeneutyczna jest myślą sfilcowaną, a takiej myśli 
nawet logika się nie ima. Zob. B. Wolniewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, 
dz. cyt., s. 18.

45 Zob. A. Grzegorczyk, Analiza filozoficzna, kontemplacja, wartościowanie, „Stu-
dia Filozoficzne” 14 (1959), nr 5.
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dedukcji, prawdę o pięknie tego oto krajobrazu. Nawet gdyby prze-
prowadzić takie dowodzenie za pomocą formalnie i materialnie 
poprawnego z punktu widzenia logiki sylogizmu, postępowanie 
takie mogłoby zostać odebrane jako pozbawiona większej warto-
ści poznawczej szermierka słowna. Racjonalność dedukcyjnej argu-
mentacji oparta na konkluzywnym wynikaniu nie sprawi, że nasz 
interlokutor nagle zobaczy piękno górskiego krajobrazu. Tego, że 
go nie zobaczy, możemy być pewni. Dedukcja nie ma takiej mocy, 
aby wyzwolić w nas bezpośrednie i naoczne doświadczenie pięk-
na jakiegokolwiek przedmiotu 46. Słusznie pisał A. Gawroński, że 
wielkie wartości (moralne czy estetyczne) są trudne do zauważenia 
i zrozumienia bez długiego procesu inicjacji. Trudno je poznać i zro-
zumieć bez uprzedniego treningu, na który składają się procesy wy-
chowawcze (Tischner). Jeśli tak, to możemy przyjąć, że istnieją takie 
obszary rzeczywistości, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć ra-
cjonalnymi argumentami kodowanymi przez reguły dedukcyjnego 
rozumowania. Nie upoważnia to jednak do radykalnej asercji, że ob-
szary te pozbawione są wszelkiej racjonalności 47. Być może w tych 
właśnie obszarach bytu obowiązuje intuicyjne widzenie, o którym 
pisał przywołany poprzednio S. Judycki. W kształtowaniu teorii fi-
lozoficznej dużą rolę odgrywają zarówno wizja, jak i argumentacja, 
a także wychowanie do spostrzegania świata w szerszej perspek-
tywie aksjologicznej. Inicjacja w świat wartości jest niezastąpiona, 
zwłaszcza kiedy dotyczy wartości moralnych czy religijnych. Jest 
może nawet ważniejsza (ale nie najważniejsza) niż zdolność spraw-
nego dedukowania od przesłanek do konkluzji. 

Pokusa fundacjonalizmu

1. Współczesne myślenie filozoficzne znamionuje powszechna 
tendencja odchodzenia od filozofii pierwszych zasad opartej na 
niepodważalnych fundamentach (Marquard) 48. Przyczyn takie-
go stanu rzeczy jest wiele, między innymi postępujący od  czasów 

46 A. Gawroński, Kształcenie filozoficznej wizji, dz. cyt., s. 32‑33.
47 Zob. J. Woleński, Racjonalność jako modalność, w: tegoż, W stronę logiki, 

dz. cyt., s. 125‑136.
48 Zob. O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Warszawa 1994.
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nowożytnych rozwój badań epistemologicznych inspirowany szyb-
kimi przemianami metanaukowymi będącymi konsekwencją roz-
woju nauk przyrodniczych. Do tego dochodzą także przemiany 
kulturowe, społeczne, zmiana mentalności, zerwanie ciągłości z tra-
dycyjnymi stylami życia i tradycyjnie preferowanymi wartościami. 
Współczesna niechęć do budowania teorii filozoficznych na pod-
stawie nieobalalanych zasad znalazła swój wyraz w wielu formach 
filozofii analitycznej, pragmatyzmu, neopragmatyzmu czy filozo-
fii naukowej, która powiązana jest z osiągnięciami współczesnych 
nauk przyrodniczych 49. Filozofowie wywodzących się z różnych 
nurtów wylali morze atramentu, aby udowodnić, że ideał filozo-
fii opartej na pierwszych zasadach, któremu hołdował Arystoteles 
i jego protagoniści, jest niemożliwy do urzeczywistnienia 50. Oprócz 
rzetelnych argumentów wykazujących wewnętrzne trudności fun-
dacjonalistycznej strategii, nie brakuje także argumentów odwołu-
jących się do emocji, retoryki, czy wręcz agitacji. Twierdzenie, że 
fundamentalizm wyrasta z paraintelektualnych korzeni (Życiński), 
jest bardzo często podnoszone jako retoryczny oręż przeciwko tym, 
którzy twardo upierają się przy filozofii pierwszych zasad 51. Zwo-
lennicy tych haseł, choć odżegnują się do fundamentalizmu, chcą 
pozostać wierni dziedzictwu tradycji, stąd też głoszone przez nich 
hasło: „wierność fundamentom, ale nie fundamentalizmowi”. Gru-
bym uogólnieniem byłoby twierdzenie, że wszyscy we współczes-
nej filozofii myślą antyfundacjonistycznie, że zwolennikom „filozo-
fii bez pierwszych zasad” udało się wszystkich przekonać do ich 
filozoficznego credo. Wbrew tym tendencjom, można współcześnie 
spotkać kierunki filozoficzne programowo zakładające fundacjo-
nizm. Ich przedstawiciele uważają, że jest to jedyna sensowna op-
cja, za którą warto się opowiedzieć, wbrew, rzecz jasna, wszelkim 

49 Zob. R. Ziemińska, Fundamentalizm epistemologiczny a porządek wiedzy, w: 
Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześ‑
cijańskiej, Lublin 1997, s. 591‑595.

50 Zob. L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge 1985; 
E. Sosa, Privileged Access, w: Consciousness: New Philosophical Essays, red. Q. Smith, 
A. Jokic, Oxford 2003, s. 273‑92; J. Woleński, Epistemologia. Poznania, prawda, wie‑
dza, realizm, Warszawa 2005; A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 
2002.

51 Zob. J. Życiński, Paraintelektualne korzenie fundamentalizmu, „Zagadnienia 
Filozoficzne w Nauce” 12 (1990).
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antyfundamentalistycznym zakusom 52. Chodzi tu np. o klasyczną 
teorię bytu uprawianą w ramach współczesnego paradygmatu fi-
lozoficznego, jakim jest tomizm egzystencjalny, czy o zwolenników 
fenomenologii. W każdym człowieku drzemie jakby instynkt popy-
chający go do poszukiwania nieobalanych wyjaśnień. Być może jest 
tak, że po prostu z natury jesteśmy fundacjonalistami 53.
 2. W literaturze przedmiotu na określenie filozofii odwołu-
jącej się do niepodważalnych pierwszych zasad, używa się ta-
kich terminów, jak „fundamentalizm”, „fundacjonizm” czy 
„fundacjonalizm” 54. Ten ostatni został szczególnie spopularyzo-
wany przez współczesną filozofię analityczną 55. W czasach staro-
żytnych filozofów poszukujących wiedzy niepodważalnej nazy-
wano dogmatykami i wykazywano im (sceptycy) szereg trudności 
o charakterze logiczno‑epistemologicznym 56. To pokazuje, że prze-
ciwieństwo między fundacjonistami a antyfundacjonalistami uwi-
doczniło się już u początków zachodniej myśli filozoficznej. Za 
przykładnych fundacjonistów uchodzili Sokrates, Platon, Arystote-
les, św. Tomasz z Akwinu, zaś za antyfundacjonalistów przeważnie 
sceptycy różnego autoramentu.
 3. Wyróżnia się szereg typów fundacjonalizmu. Najogólniej 
można przeprowadzić podział na fundacjonalizm teoretyczny 
i praktyczny. W dalszej kolejności mówi się o fundacjonalizmie 

52 Zob. R. Chisholm, Theory of Knowledge, Englewood Cliffs 1989; Teoria pozna‑
nia, tłum. pol. R. Ziemińska, Lublin 1994; R. Ziemińska, Problem fundamentalizmu 
epistemologicznego, „Edukacja Filozoficzna” 14 (1992), s. 345‑350.

53 „Drzemie w nas potężny, nie do końca zrozumiały, instynkt rozumienia. 
Chcielibyśmy wszystko do końca pojąć, wyjaśnić, udowodnić. Żeby nie było nic, 
co nie pozostawało bez racji, i to racji usuwającej wszelki niepokój wątpienia, 
wszelkie znaki zapytania. Im rzecz donioślejsza, tym bardziej chcemy ją wy-
jaśnić, zlikwidować jakikolwiek cień podejrzenia, że mogłoby być inaczej. Taka 
tęsknota do «ostatecznych wyjaśnień» sama nie jest do końca zrozumiała, a gdy 
chcemy ją zrozumieć, nieuchronnie narzuca się pytanie: co to znaczy «zrozu-
mieć»”, M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia, w: tegoż, Ostateczne wyjaśnienia wszech‑
świata, Kraków 2008, s. 11.

54 Różne typu fundamentalizmu omawia A. Bronk, Zrozumieć świat współ‑
czesny, dz. cyt.

55 „Foundationalism is a view about the structure of justification or know‑
ledge. The foundationalist’s thesis in short is that all knowledge and justified 
belief rest ultimately on a foundation of noninferential knowledge or justified 
belief”, Fundationalism, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy.

56 Zob. R. Ziemińska, Historia sceptycyzmu, Toruń 2013.
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metodologicznym, metafizycznym, epistemologicznym 57, aksjolo-
gicznym, kulturowym, w przypadku religii mówi się raczej o fun-
damentalizmie niż o fundacjonalizmie. Fundacjonalizm, tak jak 
najczęściej jest on dziś pojmowany, zwłaszcza przez analityków, 
dotyczy przede wszystkim struktury ludzkiej wiedzy i sposobów 
jej uzasadnienia 58. We współczesnej metodologii i epistemologii 
jest on wyróżniony obok koherencjonizmu jako jedna z kluczo-
wych strategii uzasadniania wiedzy. Myślenie fundacjonalistycz-
ne oparte jest na idei maksymalizmu poznawczego i mocnej wierze 
w kompetencje poznawcze ludzkiego umysłu. Wbrew wszelkiego 
rodzaju tendencjom sceptycyzującym i relatywizującym charakter 
ludzkiej wiedzy zwolennicy fundacjonalizmu uważają, iż ludzki 
umysł jest w stanie dojść do wiedzy pewnej, prawdziwej, opartej na 
niepodważalnych danych, które można uzyskać w drodze pozna-
nia empirycznego lub introspekcyjnego. Dlatego mówi się o fun-
dacjonalizmie zarówno w odniesieniu do wiedzy empirycznej, jak 
i wiedzy apriorycznej (BonJour). Ta pierwsza postać zakłada, że 
mamy uprzywilejowany dostęp do niepodważalnych danych em-
pirycznych, na których możemy budować gmach wiedzy naukowej 
o świecie realnym. Natomiast w drugim przypadku twierdzi się, że 
możemy ustalić zbiór niepowątpiewalnych aksjomatów, z których 
za pomocą reguł inferencji można wyprowadzić zawarte w nich 
konsekwencjach 59. Przykładem tego typu wiedzy był system geo-
metrii Euklidesa 60. Zwolennicy fundacjonalizmu głoszą zatem, że 
istnieją niepodważalne fundamenty ludzkiej wiedzy. Rzut oka na 
historię filozoficznych doktryn przeszłości budowanych na strate-
gii fundacjonalistycznej pokazuje, że filozofowie zasadniczo różni-
li się w twierdzeniach, co jest tym ostatecznym fundamentem le-
gitymującym całość naszej wiedzy. Wystarczy spojrzeć choćby na 

57 Zob. R. Ziemińska, Problem fundamentalizmu epistemologicznego, art. cyt., 
s. 347‑369.

58 Zob. R. Ziemińska, Internalizm i fundamentalizm w epistemologii, „Filozofia 
Nauki” (1997), nr 3, s. 45‑53.

59 Klasycznym przykładem fundacjonalizmu odnośnie do wiedzy empirycz-
nej jest neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Krytykę mitu danych przedstawia 
za Sellarsem J. Bremer, zob. Wilfrida Sellarsa krytyka mitu danych w świetle współ‑
czesnych teorii fundancjonalistycznych, w: M. Hetmański (red.), Epistemologia współ‑
cześnie, Kraków 2007, s. 405‑414; A. Chrudzimski, Filozoficzny mit danych, „Edu-
kacja Filozoficzna” 26 (1998), s. 5‑20.

60 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 84.
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systemy Arystotelesa i Husserla, czy przedstawicieli neopozyty-
wizmu z Wiednia, aby przekonać się o tym, jak różne fundamenty 
przyjmowali oni za podstawę do uzasadnienia całości wiedzy. Było 
to konsekwencją akceptacji innych przedzałożeń, które były przez 
nich przyjmowane i to one podskórnie decydowały o asercji takie-
go, a nie innego fundamentu.
 4. Niektórzy filozofowie nauki (np. u nas Heller i Życiński), po-
dejmując kwestię fundacjonalizmu, zastanawiają się, skąd bierze się 
w człowieku ów „instynkt” poszukiwania wiedzy pewnej. Wywo-
dzi się on prawdopodobnie już od starożytnych Greków, dla któ-
rych odpowiedź na pytanie „jak jest naprawdę?” była motorem na-
pędowym filozofowania 61. Kiedy spojrzymy na początki filozofii, to 
zauważamy, jak pierwsi filozofowanie poszukując arche, czyli zasa-
dy konstytuującej wszystkie rzeczy, chcieli wiedzieć, jaka ta zasada 
jest naprawdę 62. Chcieli mieć pewność co do tego, że odkryta przez 
nich prawda (indukcja jońska) ma charakter podstawowy i uniwer-
salnie wiążący dla eksplanacji wszystkich otaczających człowieka 
zjawisk. Poszukiwanie pewności to cecha specyficznie ludzka, któ-
ra w kulturze europejskiej zaczęła się wraz z powstaniem greckiej 
filozofii (Kołakowski). W znaczeniu psychologicznym homo sapiens 
potrafi bardziej przywiązywać się do złudnej pewności niż opie-
rać swoje przekonania na kruchych (hipotetycznych) założeniach. 
W sensie psychologicznym ludzie nie znoszą stanu totalnej niepew-
ności. Ludzki umysł źle funkcjonuje, kiedy nie może oprzeć się na 
czymś pewnym, kiedy brakuje mu pewnego systemu odniesienia 
dla poznania i działania. Stąd też, za cenę psychologicznego bez-
pieczeństwa, filozofowie potrafią obstawać przy najbardziej fałszy-
wych i egzotycznych teoriach, byleby tylko dawały one pewność 
i zabezpieczały przez frustracjami nierzadko związanymi z poszu-
kiwaniem absolutnej prawdy, odkrywanej za pomocą różnego typu 
wizjonerskich strategii.
 5. Wybór opcji fundacjonalistycznej jest także pewnym wybo-
rem aksjologicznym, w który zaangażowane są wartości poznaw-
cze, takie jak np. pewność lub prawda, niekoniecznie obiektywnie 
rozumiana. U podstaw tej decyzji leży mocne przekonanie, że tylko 

61 Tamże, s. 82‑83.
62 Interesujące analizy pytania o arche przeprowadza W. Stróżewski, Istnienie 

i sens, Kraków 1994.
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poszukiwanie trwałych i samooczywistych fundamentów może 
zagwarantować dojście do prawdy. To jedyna opcja warta podej-
mowania wszelkich wysiłków teoretycznych. Trzeba pamiętać, że 
filozofowie od zawsze żywili nadzieję zbudowania systemu filozo-
ficznego, który wyjaśniałby całość rzeczywistości. Te wyidealizo-
wane ambicje nie zawsze znajdywały odzwierciedlenie w praktyce, 
co było argumentem, że fundacjonalizm wiąże się z różnego typu 
mankamentami natury logicznej i epistemologicznej, że łatwiej go 
głosić niż urzeczywistniać na etapie pragmatycznego stadium bu-
dowania teorii filozoficznej.
 6. Można zastanawiać się, na ile fundacjonalizm jest możliwy do 
wyeliminowania z filozofii; czy nie jest tak, jak w przypadku religii, 
że każda filozofia jest ze swej natury fundamentalistyczna, nawet 
jeśli filozofowie tak dużo wysiłku wkładają w deklaracje przeciwne 
fundacjonalizmowi. Można by argumentować, że każda filozofia, 
nawet ta programowo budowana na retoryce antyfundacjonistycz-
nej, jest przecież oparta na jakichś przedzałożeniach, które nie są 
empirycznie testowalne i muszą być przyjęte, gdyż zaczynanie od 
zera jest teoretyczną fikcją 63. Wszystkie typy dyskursów filozoficz-
nych opierają się na określonych nieobalanych przesłankach, które 
muszą być przyjęte celem realizacji racjonalnego dyskursu, nawet 
jeśli wchodzi w grę tylko pragmatyczne uzasadnienie 64. Założenia 
te mogą dotyczyć struktury podmiotu, reguł językowych, za pomo-
cą których prowadzimy dyskurs argumentacyjny, czy podstawo-
wych intuicji ontologicznych odnoszących się do natury świata, np. 
racjonalności świata czy realizmu. Do innych założeń mogą należeć 
formalno‑materialne reguły prowadzenia racjonalnej dyskutowal-
ności. Może i sama dyskutowalność nie uchroni nas przed przyj-
mowaniem niekorygowanych założeń, jest jednak w stanie uchro-
nić nas przed naiwnym dogmatyzmem. W dyskursie filozoficznym 
nie chodzi przecież o to, aby żadnych założeń nie przyjmować, tyl-
ko o to, aby być ich świadomym, aby stale poddawać je krytycznej 
kontroli epistemologiczno‑metodologicznej.

63 Na temat uzasadnienia metafizyki z perspektywy transcendentalno‑her-
meneutycznej zob. E. Coreth, W kwestii uzasadnienia metafizyki, „Przegląd Filozo-
ficzni – Nowa Seria” (1993), nr 2, s. 139‑145.

64 Dotyczy to także nauk empirycznych i formalnych, jak twierdzi polski 
filozof analityczny H. Mehlberg.
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Dyskutowalność a intersubiektywność

1. Metodologowie i filozofowie nauki zgodni są co do tego, że in-
tersubiektywna sprawdzalność i komunikowalność jest podsta-
wowym znamieniem poznania naukowego. Teoria naukowa, któ-
ra nie potrafiłaby wykazać intersubiektywnego charakteru swoich 
twierdzeń, musiałaby zrezygnować z pretendowania do znalezie-
nia się w „skarbcu wiedzy”. Podobny pogląd można spotkać tak-
że u przedstawicieli różnych filozoficznych tradycji badawczych. 
W deklaracjach leżących u podstaw różnych tradycji badawczych 
znajduje się mocne przekonanie, że poznanie filozoficzne, podobnie 
jak naukowe, ma spełniać rygorystycznie wymogi intersubiektyw-
nej komunikowalności i sprawdzalności. To przekonanie panuje 
w kręgach zwolenników uprawiania tzw. filozofii naukowej stara-
jących się znaleźć równowagę między logiką wizji a logiką różnych 
typów argumentacji. Mniejszą wagę do tych spraw przywiązują 
zwolennicy skrajnego hermeneutyzmu 65, w którym logika wizji 
zdecydowanie dominuje nad logiką argumentacji, w którym nie za-
biega się o argumentowanie, ale o zdobywanie różnymi technikami 
perswazji gorliwych zwolenników 66.
 2. Scjentyści końca XIX wieku, którzy twierdzili, że filozofia jest 
nauką w takim samym znaczeniu jak nauki przyrodnicze, upierali 
się przy założeniu, że procedury intersubiektywnej sprawdzalności 
i komunikowalności dla filozofii są takie same jak w nauce.  Okazało 
się jednak, że tak nie jest. Same bowiem założenia scjentyzmu były 
oparte na pewnej spornej wizji metafizycznej, która nie wpisywa-
ła się w procedury sprawdzalności, właściwe do ustalania tego co 
naukowe w XIX wieku 67. Fiasko metafilozoficznego scjentyzmu do-
prowadziło do przyjmowania bardziej wyważonych stanowisk epi-
stemologicznych dotyczących intersubiektywnego i sprawdzalnego 
charakteru twierdzeń filozoficznych. Rozwój refleksji metanauko-
wej oraz odkrycia w zakresie teorii poznania naukowego wykaza-
ły, że procedury sprawdzalności twierdzeń naukowych przebiegają 

65 Zbiega się to z proponowanym przez niektórych filozofów podziałem na 
filozofię analityczną i filozofię hermeneutyczną. Zob. B. Wolniewicz, O sytuacji 
we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 19‑20.

66 Podziały te wprowadza się za J. Woleńskim.
67 Zob. M. Stenmark, Scientism. Science, Ethics and Religion, Sydney 2002, 

s. 2‑17.
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zupełnie inaczej, niż wyobrażali to sobie zwolennicy neopozytywi-
zmu 68. Okazało się bowiem, że sama nauka opiera się na pewnych 
niesprawdzalnych założeniach (Mehlberg), które jednak muszą być 
przyjęte, jeśli uprawiane nauki ma mieć w ogóle jakikolwiek sens. 
Żądanie od nauki, aby ta empirycznie wylegitymizowała wszystkie 
swoje twierdzenia, okazało się postulatem niemożliwym do urze-
czywistnienia w praktyce naukowej. Gdyby bowiem przyjąć tak 
restryktywny postulat, jak ten głoszony przez neopozytywistów 
wiedeńskich, szereg tez np. z zakresu kosmologii relatywistycznej 
trzeba by wyrzucić za burtę nauki, uznać za bezsensowne 69.
 3. Rewolucja metanaukowa, która miała miejsce w XX wieku, 
mocno oddziałała na przemianę podejścia do metafilozofii 70. Prze-
stano traktować filozofię jako naukę w takim samym znaczeniu jak 
nauki przyrodnicze czy formalne 71. Kiedy dziś mówi się o filozo-
fii jako o nauce, to zwraca się uwagę na analogiczne pojmowanie 
tego terminu (Kamiński), lub też w ogóle rezygnuje się z jego sto-
sowania do filozofii. Pośród filozofów dalekich od naiwnych wy-
obrażeń scjentystów panuje przekonanie, że filozofia nie realizuje 
tego typu naukowości co fizyka czy matematyka. A jeśli tak jest, to 
procedury wykazywania intersubiektywnego i komunikowalnego 
charakteru jej twierdzeń muszą być inne niż w naukach szczegóło-
wych (przyrodniczych czy formalnych). Filozofa, jak twierdzą nie-
którzy, ma swoje własne sposoby wykazywania intersubiektywne-
go charakteru twierdzeń, które są poznawczo wartościowe, tylko 
przy założeniu, że odrzucimy właściwy scjentyzmowi model mo-
nizmu epistemologicznego, a przyjmiemy epistemologiczny plura-
lizm różnych typów wiedzy, bez ustalania, który jest wzorcowy dla 
pozostałych 72.

68 Zob. J. Woleński, Nauka i gra, w: tegoż, W stronę logiki, dz. cyt., s. 336‑338; 
A. Zabłudowski, Sprawdzalność i znaczenie, „Studia Filozoficzne” 4 (1966), s. 9‑44; 
K. Jodkowski, Jak powstają teorie naukowe?, „Akcent” 15 (1984), nr 1, s. 154‑163; 
A. Chalmers, Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1997.

69 Zob. H. Mehlberg, O niesprawdzalnych założeniach nauki, „Przegląd Filozo-
ficzny” 44 (1948), s. 319‑335.

70 Zob. J. Życiński, Struktura rewolucji metanaukowej, Kraków 2013.
71 Antyscjentystyczne poglądy głosił w swojej drugiej filozofii L. Wittgen‑

stein, zob. Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972, s. 109‑110.
72 Postulat ten popierają zarówno umiarkowani scjentyści, jak i filozofowie 

klasyczni. J. Woleński w związku z tym przypisuje filozofii „słabą” racjonalność.



752. Dyskutowalność i filozofia

 4. W analizach metafilozoficznych zwraca się uwagę, że filozofia 
po pierwsze nie jest nauką empiryczną (L. Wittgenstein), czyli pod 
względem epistemologicznym różni się od nauk przyrodniczych. 
A skoro nie jest nauką empiryczną, jak twierdził K.R. Popper, to nie 
można stosować wobec niej procedur falsyfikacji twierdzeń, które 
stosuje się w naukach przyrodniczych. Tezy filozoficzne są nieoba-
lalne, co nie znaczy jednak, że niepodatne na procedurę racjonalnej 
krytyki. Trzeba tu odnotować takie stanowiska, w których przyj-
muje się, że w niektórych działach filozofii, np. w filozofii przyro-
dy, można zaprojektować empiryczną falsyfikację tez filozoficznych 
poprzez poszukiwanie empirycznych korelatów teoretycznych po-
jęć filozofii. Niezależnie od słuszności tego typu strategii episte-
mologicznych trzeba stwierdzić, że tego typu próby falsyfikacji 
twierdzeń filozofii dalekie są od tych, które mają miejsce w fizyce. 
Nie wydaje się też, aby prowadziły do jednoznacznych rezultatów 
lub podnosiły poziom ścisłości wniosków filozoficznych. Jeśli ktoś 
twierdzi, że filozofia to nauka empiryczna, stoi przed zadaniem 
eksplikacji znaczeniowej użytego terminu „empiryczna”.
 Filozofowie, jak się wydaje, przywiązują chyba mniejszą wagę 
do intersubiektywnej sprawdzalności czy komunikowalności. 
W nauce możemy obserwować coś w rodzaju notorycznego dąże-
nia do jednomyślności, a w filozofii daje się zauważyć tendencja 
wprost przeciwna. Nauka, jak się powiada (Woleński), jest bardziej 
ekumeniczna niż filozofia. Nie znaczy to jednak, że jednomyśl-
ność jest jedynym kryterium akceptacji twierdzeń teorii naukowej. 
Gdyby tak było, nauka stałaby się niczym innym jak ideologią. Dla 
wspomnianego już K.R. Poppera kryterium naukowości jest bez-
względna procedura testowania teorii poprzez poddawanie jej su-
rowym testom empirycznym. Filozofowie nie dążą za wszelką cenę 
do jednomyślności, ani też nie starają się niwelować nawet wystę-
pujących w ramach jednej tradycji badawczej rozbieżności co do in-
terpretacji podstawowych aksjomatów teorii 73. Dla wielu filozofów 
stan totalnej rozbieżności i braku porozumienia jest czymś normal-
nym, dziś już niebudzącym zbyt skrajnych emocji. Często spoty-
kaną strategią u filozofów jest notoryczne okopywanie się w róż-
nych twierdzach intelektualnych, w których panuje ujednolicona 

73 Zob. J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., 
s. 50‑62.
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 atmosfera epistemicznej nieomylności. Tradycje badawcze zaczy-
nają wówczas funkcjonować jak oblężone fortyfikacje, za którymi 
chowają się nierzadko niechętni do jakiejkolwiek wymiany myśli 
ich przedstawiciele. Uprawianie filozofii przez niektóre kierun-
ki nasuwa skojarzenia z funkcjonowaniem getta, w którym panu-
je atmosfera strachu i podejrzliwości wobec współczesnej kultury 
i nauki. Problemem jest i to, że filozofowie nadal występują jako ci, 
którzy z punktu widzenia własnych poglądów pouczają innych, że 
to oni posiadają prawdę, a inni jej nie posiadają. Tendencja do fun-
damentalistycznych postaw w filozofii jest znacznie silniejsza niż 
w nauce, można powiedzieć, że nauka jest z natury antyfundamen-
talistyczna. Dla wielu filozofów bycie fundamentalistą jest nobilita-
cją, nie zaś obraźliwym epitetem, mającym na celu dyskwalifikacje 
i zepchnięcie na margines dyskusji.
 5. W naukach przyrodniczych procedura intersubiektywnej 
sprawdzalności jest sprawą priorytetową. Rozstrzyga ona o racjo-
nalności i społeczno‑instytucjonalnej wartości nauki. Wydaje się 
bowiem 

że studia przyrodnicze i stosunkowo niedługi trening w praktykowa-
niu przyrodoznawstwa zapewniają kompetencję w posługiwaniu się 
językiem nauk przyrodniczych. Jeśli ktoś uzyska taką kompetencję, 
to może bez trudu rozumieć mowę przyrodników, a także ją wzboga-
cać za pomocą definicji nominalnych. Sposób wzbogacania języka na-
uki przez definicje nominalne wydaje się ważny z epistemologicznego 
punktu widzenia. Dzięki niemu – zakładając, że intersubiektywność 
definiensów została uzyskana drogą treningu profesjonalnego – treść 
twierdzeń naukowych jest publiczna i niezależna od prywatnych in-
tuicji badaczy, jakkolwiek te intuicje mogą pełnić, i faktycznie peł-
nią, istotne funkcje heurystyczne. Okoliczność ta wyjaśnia, dlaczego 
przyrodnicy nie muszą uciekać się do zabiegów hermeneutycznych 
przy wyjaśnieniu swych myśli innym kolegom po fachu; jeżeli dana 
kwestia naukowa została zrozumiana przez kogoś jednego, to może 
być zrozumiana przez każdą inną osobę, o ile osoba ta jest stosownie 
przygotowana 74.

Filozofowie nauki zgodni są co do tego, że ten ideał poznania in-
tersubiektywnego realizowany jest najpełniej w fizyce, najbardziej 
rozwiniętej dziś pod względem metodologicznym nauce przyrodni-
czej. Związane jest to z dużą rolą matematyki, która jest traktowana 

74 Tamże, s. 50.
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co najmniej od XVII wieku jako podstawowy język fizyki. Przyjmu-
je się, że

twierdzenia naukowe są tym bardziej intersubiektywne, im łatwiej 
dadzą się wyrazić w sposób nietrywialny, matematycznie sformalizo-
wany. Nietrywilaność matematyczna nie da się zapewnie zdefiniować 
w sposób całkiem ogólny, ale w przypadkach konkretnych na ogół wia-
domo, o co chodzi; na przykład formalizacja prowadząca do ilorazowej 
skali pomiarowej jest bardziej nietrywialna niż formalizacja dopuszcza-
jąca skalę interwałową 75.

Ogólnie można powiedzieć, że im większe skorelowanie teorii 
z formalizmem matematycznym, tym większy jest stopień intersu-
biektywizacji teorii.
 Filozofia ma trudności z uzyskaniem tego typu intersubiektyw-
ności co nauki przyrodnicze. Różnice epistemologiczne są tu zresz-
tą bardzo wyraźne już choćby z tego względu, że filozofia nie daje 
się tak ściśle skorelować z formalizmem matematycznym jak nauki 
przyrodnicze. To prowadzi do przekonania, że

każdy kto uprawia filozofię, odnotowuje z pewnością, że trening profe-
sjonalny nie wystarcza do kompletnego zrozumienia znajdujących się 
w obiegu teorii filozoficznych. Aby to osiągnąć, potrzebne są mniej lub 
bardziej skomplikowane zabiegi hermeneutyczne. Dlatego właśnie filo-
zofowie są w wysokim stopniu niejednomyślni, a nawet często do jed-
nomyślności nie dążą. A jeśli tak, to filozofia nie jest racjonalna w takim 
stopniu jak racjonalna jest nauka 76.

Z tego jednak wprost nie wynika, że zdania filozoficzne pozbawio-
ne są wszelkiej wartości poznawczej, że nie przysługuje im żad-
na intersubiektywność i komunikowalność międzypodmiotowa, 
że są one tylko wyrazem ludzkich pragnień i emocji. W związku 
z tym filozofowie podejmują różnego rodzaju teoretyczne próby 
wykazania, że filozofia realizuje inny typ intersubiektywności i ra-
cjonalności niż nauki przyrodnicze czy formalne. U podstaw tych 
zabiegów znajdują się, o czym trzeba zawsze pamiętać, określone 
preferencje metafilozoficzne, określone przez niektórych mianem 
„ideologicznych”.

75 Tamże, s. 53.
76 Tamże, s. 50‑51.
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 6. Rozbieżności w intersubiektywizacji twierdzeń między nauką 
(naukami przyrodniczymi) a filozofią są konsekwencją w stosowa-
niu metody. Jak już zostało powiedziane, trening interpersonalny 
w jakiejś dziedzinie wiedzy naukowej (np. fizyce) pozwala na do-
chodzenie do takich samych wniosków. W filozofii nie ma gwaran-
cji, że przejście takiego treningu pozwala na dojście do tych samych 
ustaleń, do których doszli inni koledzy. Stosowanie takiej samej 
metody badawczej nie prowadzi do takich samych konkluzji, ale 
do rozbieżnych wniosków, nawet w obrębie tej samej tradycji ba-
dawczej 77. Przecież E. Husserl i R. Ingarden posługiwali się tą samą 
metodą, którą nazywali fenomenologiczna, a doszli do tak radykal-
nie odmiennych wniosków. Twórca fenomenologii doszedł do ide-
alizmu transcendentalnego, a jego uczeń do realizmu 78. Podobnie 
dzieje się w tomistycznej tradycji badawczej, gdzie przyjęcie tych 
samych założeń bazowych nie gwarantuje dojścia do tych samych 
konkluzji merytorycznych, czego dobitnym przykładem są spory 
wokół metody formowania pojęcia bytu czy stosunku filozofii do 
nauk empirycznych. Podobna sytuacja ma miejsce w filozofii ana-
litycznej (spory na temat koncepcji analizy) albo u tych filozofów, 
którzy programowo głoszą koncepcję filozofii naukowej (kwestia 
filozoficznych interpretacji faktów naukowych). Etykietowanie fi-
lozofii naukową nie zapewnia jej automatycznie, wbrew nierzadko 
optymistycznym oczekiwaniom, takiej intersubiektywności, jaka 
występuje w naukach przyrodniczych 79. Fiasko notorycznego upo-
dobniania filozofii do nauki generuje podejmowanie prób zbliżenia 
jej do nauk humanistycznych. Dyskusje w „rodzinie”, czyli w ob-
rębie tego samego filozoficznego paradygmatu, są dobitnym argu-
mentem za tym, że filozofowie, podzielając wspólny korpus prze-
konań bazowych, potrafią dochodzić do radykalnie odmiennych 
konsekwencji teoretycznych czy praktycznych. Metoda stosowana 
w filozofii nie działa według takich samych algorytmów jak meto-
da naukowa. Dla wielu filozofów taki stan rzeczy jest już pewną 
normą, której nie próbują nawet zmienić. W nauce byłaby to sytu-
acja niemożliwa do racjonalnego zaakceptowania, gdyż tendencja 

77 Do kwestii tych wrócimy przy okazji analizy metod w dyskursie 
filozoficznym.

78 Przykład podawany przez J. Woleńskiego.
79 Do tych kwestii szczegółowo wrócimy w rozdziale poświęconym filozofii 

naukowej. 
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do ujednoznacznienia stanowisk teoretycznych poprzez podejmo-
wanie prób empirycznego testowania teorii jest w nauce praktyką 
obowiązującą, zaś w filozofii nie ma ona miejsca.
 7. Filozofowie jednak nie rezygnują tak szybko ze wszelkich 
prób wykazania intersubiektywnego charakteru tez filozoficznych. 
Formułowane są różne propozycje teoretyczne, mające zaradzić 
temu problemowi jeśli nie w całości, to przynajmniej częściowo. 
Wskazuje się np. na możliwość tzw. literalizacji zabiegów herme-
neutycznych, przez co mają one uzyskiwać większy stopień intersu-
biektywności sensu. Procedura ta spotykana jest w różnych typach 
nauk, np. przy literalizacji funkcjonujących metafor występujących 
w naukach formalnych czy przyrodniczych. W naukach przyrod-
niczych występuje literalizacja polegająca na empirycznej spraw-
dzalności tez naukowych. Tym samym pozwala ona na osiągnięcie 
maksymalnego stopnia intersubiektywizacji. Im dalej od podsta-
wowego sensu empirycznego, tym literalizacja jest mniej dokładna, 
a stopień intersubiektywnej komunikowalności sensu maleje. Choć 
sens empiryczny jest w jakiejś mierze podstawowy, szczególnie dla 
poznania naukowego, to jednak nie jest ostatecznym wymiarem 
sensu przynajmniej dla filozofii; jeśli ta, jak twierdzą niektórzy, nie 
jest nauką empiryczną, musi stosować inne, pozaempiryczne kry-
teria waloryzacji swoich tez 80. Dlatego jej tezy nie podlegają empi-
rycznej literalizacji (Woleński). Trzeba mieć na uwadze takie proce-
dury literalizacyjne, które mają charakter pojęciowy i polegają na 
eksplikacji zawiłych tez filozoficznych uwikłanych w różne herme-
neutyki. W procedurach literalizacji w filozofii wykorzystuje się na-
rzędzia logiki formalnej, co uzależnione jest od uprzednio przyjęte-
go stanowiska metafilozoficznego określającego stosunek logiki do 
poszczególnych działów filozofii. Zabieg literalizacji przeciwstawia 
się tzw. hermeneutyzacji, której z logicznego punktu widzenia grozi 
niebezpieczeństwo błędnego koła. Natomiast literalizacja odwołuje 
się do czynników zewnętrznych względem składowej hermeneu-
tycznej (Woleński). Prowadzi ona w przekonaniu jej zwolenników 
od tez mniej dosłownych do bardziej dosłownych. Jej celem jest roz-
jaśnienie bardzo często zagmatwanych tez filozoficznych. Jednym 
z przykładów literalizacji tez jest ich związek z rezultatami nauk 

80 Szerzej wrócimy do tych kwestii przy analizie hipotez filozoficznych i kwe-
stii ich empirycznej testowalności.
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przyrodniczych i formalnych. Z problemem tym wiąże się szersze 
zagadnienie, mianowicie kwestia tzw. filozoficznych konsekwencji 
twierdzeń naukowych. Wedle zwolenników tej procedury można 
tu wykorzystać metodę parafraz zastosowaną przez Ajdukiewicza 
i innych przedstawicieli polskiej filozofii analitycznej. Metoda para-
fraz ma w filozofii, zwłaszcza tej o proweniencji analitycznej, szereg 
zwolenników (Wolniewicz, Nowaczyk, Jadacki) 81, choć nie brakuje 
też głosów krytycznych, które wskazują na jej ograniczenia formal-
ne i uzależnienie jej rezultatów od przyjmowanych przedzałożeń 
(Jonkisz) 82.
 8. Filozofowie, którym leży na sercu troska o naukowy wymiar 
filozofii, jak np. tomiści, proponują inne sposoby intersubiektywnej 
waloryzacji twierdzeń filozoficznych 83. Raczej nie stawiają na lite-
ralizację wykorzystującą narzędzia logiki formalnej czy parafrazy 
twierdzeń naukowych. Za Arystotelesem przyjmują oni, że 

efekty wykładów uzależnione są od przyzwyczajeń słuchaczy; uważa-
my bowiem za słuszne, ażeby mówca posługiwał się językiem, do któ-
rego jesteśmy przyzwyczajeni, w przeciwnym razie rzeczy nie wydają 
się nam tymi samymi, lecz wskutek braku przyzwyczajenia niezrozu-
miałymi i obcymi. Nawyk bowiem jest bardziej zrozumiały. Jak wielką 
rolę odgrywają przyzwyczajenia, dowodzą tego prawa, w których ele-
menty baśniowe i dziecinne przeważają nad naszą wiedzą o nich wsku-
tek przyzwyczajenia. Niektórzy słuchacze nie słuchają mówcy, jeżeli nie 
mówi językiem matematycznym, inni, jeżeli nie podaje się przykładów, 
jeszcze inni chcą, ażeby się odwoływał do autorytetu poetów. Niektó-
rzy wreszcie domagają się dla wszystkiego ścisłego dowodu, innym ta 
ścisłość dokucza wskutek tego, że nie mogą wiązać myśli, czy ze wzglę-
du na drobiazgowość. Jest coś takiego w tym nadmiarze ścisłości, że 
niektórzy uważają ją za niegodną człowieka wolnego zarówno w sto-
sunkach międzyludzkich, jak i w dyskusjach filozoficznych. Dlatego też 
trzeba się nauczyć, jak się posługiwać każdym rodzajem argumentów, 
bo jest niedorzecznością poszukiwać równocześnie wiedzy i metody 
wiedzy; niełatwo nawet opanować jedną z nich (Metafizyka, K II. 995a).

81 Zob. J.J. Jadacki, Czy spory filozoficzne są rozstrzygalne?, w: Filozoficzne prob‑
lemy nauki. Seminarium Lwowsko‑Warszawskie, red. A. Brożek, Warszawa 2008, 
s. 307; B. Wolniewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 11‑23.

82 Zob. A. Jonkisz, Czy spory filozoficzne są rozstrzygalne?, „Studia z Filozofii 
Polskiej” 3 (2008), s. 75‑81.

83 Zob. S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, Kraków 1999.
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Wątek ten kontynuuje Stagiryta w Etyce nikomachejskiej, gdzie 
stwierdza, że człowiek wykształcony powinien wiedzieć, w jakiej 
dziedzinie wiedzy jaki poziom ścisłości można uzyskać. Nie może 
być tak, że w każdej dziedzinie wiedzy można uzyskać ten sam ro-
dzaj ścisłości, nie można wszystkiego podciągnąć pod jeden mia-
nownik ścisłości. Nie należy zatem żądać podania ścisłego dowodu 
dedukcyjnego tam, gdzie to ze względu na specyfikę przedmio-
tu nauki nie jest możliwe 84. Trzeba więc przyjąć, że istnieją stop-
nie ścisłości dla różnych typów nauk 85. Wykluczone jest, aby taki 
sam stopień ścisłości był realizowany w matematyce, logice, fizy-
ce i w filozofii. O stopniu ścisłości zdaje się rozstrzygać ostatecz-
nie przedmiot danej nauki. W nomenklaturze pojęciowej klasycznej 
metodologii nauk nazywany przedmiotem formalnym (Kamiński). 
Tak np. w etyce jako wiedzy praktycznej czy w metafizyce (filozo-
fii pierwszej) nie można uzyskać takiego stopnia precyzji i ścisło-
ści, jaki przysługuje naukom formalnym 86. Stąd też literalizacja za 
pomocą formalizacji (nawet częściowej) tez filozoficznych nie jest 
jedynym i niekontrowersyjnym sposobem wykazywania ich inter-
subiektywnego sensu 87.

Metodologia racjonalnej dyskutowalności 

1. Jeśli filozofia nie jest nauką empiryczną, to jednym racjonalnym 
sposobem kontroli intersubiektywności sensu tez filozoficznych jest 
wspomniana już na początku dyskutowalność. M. Heller, od które-
go zapożyczyliśmy to pojęcie, stwierdza:

84 Zob. Z. Hajduk, Kategoria „dokładności” w nauce i filozofii, w: Z. Wolak (red.), 
Logika i metafilozofia, Tarnów‑Kraków 1995, s. 119‑138.

85 Zob. Z. Hajduk, Precyzja, ścisłość, dokładność a nauka i filozofia, w: J. Krokos, 
K. Świętorzycka, R. Tomanek (red.), W kierunku filozofii klasycznej: inspiracje i kon‑
tynuacje, Warszawa 2008, s. 535‑553.

86 Na fakt, że filozofia nigdy nie uzyska tego samego stopnia ścisłości co na-
uki formalne czy empiryczne, zwraca uwagę B. Wolniewicz, O sytuacji we współ‑
czesnej filozofii, dz. cyt., s. 11‑23.

87 Zob. S. Kamiński, Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? 
„Roczniki Filozoficzne” 12 (1964), s. 108‑112; O uzasadnianiu tez filozoficznych, 
„Roczniki Filozoficzne” 10  (1962), s. 37‑65; Logika współczesna a filozofia, „Roczni-
ki Filozoficzne” 9 (1961), s. 49‑84.
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Myślę, że tu właśnie pojawia się trafność propozycji Poppera, by za 
odpowiednik falsyfikowalności w naukach empirycznych przyjąć kry-
terium „dyskutowalności” w filozofii – tylko te kierunki filozoficzne 
uznać za wartościowe, które są otwarte na dyskusje 88.

Heller twierdzi, że nie idzie tu o deklarację gotowości do dyskusji 
(tę wyrażają wszyscy lub prawie wszyscy), lecz o otwartość na dys-
kusję, tzn. gotowość do uznania trafnych argumentów przeciwnika. 
Właśnie na skutek krytycznych dyskusji mogą skutecznie dokony-
wać się korekty zakładanych wizji. Niektórzy narzekają (Koj), że za 
mało jest dyskusji w nauce i filozofii, że współczesny model kształ-
cenia akademickiego, nauczania nie sprzyja dobremu wypracowa-
niu „cnoty dyskutowalności” 89. Brakuje jej zarówno naukowcom, 
jak i filozofom. Stąd też stale pojawiające się w różnych gremiach 
naukowych głosy żądające zreformowania dotychczasowych prak-
tyk nauczania. Podzielając wyżej sformułowaną opinię, w dalszej 
części tego paragrafu przedstawimy, odwołując się do polskiej tra-
dycji metodologicznej, schemat reguł lub warunków formalno‑ma-
terialnych, wedle których powinna przebiegać procedura dysku-
towalności 90. Przystępując do procedury dyskutowalności, trzeba 
założyć owe reguły jako warunki jej pragmatycznej realizacji, któ-
rych zanegowanie prowadziłoby do performacyjnej wewnętrznej 
sprzeczności 91.
 2. Procedurę dyskutowalności rozpoczyna się od wyboru sytu-
acji problemowej (za Popperem), która ma być przedmiotem kry-
tycznej dyskusji. Wybór sytuacji problemowej nie jest teoretycznie 

88 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 83
89 Zob. L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, Lublin 1989. W analizie metodolo-

gii racjonalnej dyskutowalności będziemy powoływać się na tę pracę polskiego 
filozofa.

90 O transcendentalno‑pragmatycznych normatywnych warunkach dyskursu 
pisze K.O. Apel. Zob. Zasada samofundowania swoich podstaw w hermeneutycznej 
rekonstrukcji historii, w: Rozumność i racjonalność, red. T. Buksiński, Poznań 1997, 
s. 84‑87.

91 „(…) okazuje się, że z zasadniczych względów nie można podczas argu-
mentacji cofnąć się przed etap racjonalności zawartej w argumentacji; racjonal-
ność ta nie daje się ominąć. Oznacza to zaś, że nie istnieje żadne filozoficzne 
stanowisko, które byłoby czysto obiektywne i zarazem znajdowałoby się jeszcze 
przed intersubiektywną zasadnością racjonalnej argumentacji. Wszelkie próby 
podważenie powyższego twierdzenia muszą prowadzić do performatywnej we-
wnętrznej sprzeczności”, tamże, s. 85.
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neutralny. Podyktowany jest sytuacją historyczną dotychczasowe-
go stanu wiedzy, na bazie którego jest formułowany, o jego wybo-
rze decydują także osobiste zainteresowania badacza, który sam 
rozstrzyga o tym, co będzie badał, albo też paradygmat, w którym 
pracuje, narzuca mu zajmowanie się określonymi problemami 92. 
Przeważnie ta ostatnia sytuacja ma miejsce w praktyce – wybór 
problemu narzuca badaczowi wejście do określonej filozoficznej 
tradycji badawczej 93. Niezależnie od tego, czy dokonuje on tego 
wyboru sam na podstawie własnych intuicji, czy podsuwa mu to 
tradycja badawcza, w wybór ten są zawsze uwikłane pewne warto-
ści, czyli preferencje aksjologiczne. Decydujemy się podjąć dyskusję 
nad jakąś sytuacją problemową przede wszystkim dlatego, że uzna-
jemy, iż jest ona z jakiegoś punktu widzenia wartościowa. Istotne 
jest to, czy punkt ten ma nachylenie teoretyczne, np. zaspokaja po-
trzebę sensu życia, czy praktyczne, np. ma rozwiązać jakiś dylemat 
aksjologiczny 94. Ważny jest moment osobowego zaangażowania 
(commitment). Wybranemu problemowi przypisujemy pewną war-
tość, która nas intelektualnie pociąga, frapuje, prowokuje do sta-
wiania pytań, sprawia, że dostrzegamy w sobie nieustępującą po-
trzebę zmierzenia się z sytuacją problemową. Sytuacja ta, mówiąc 
językiem semantyki fenomenologicznej, wytrąca nas z poznawczej 
bierności i wprawia w stan twórczego (co byłoby zawsze pożąda-
ne) poszukiwania. W tym kontekście trzeba wspomnieć o bardzo 
ważnej zasadzie każdej dyskusji filozoficznej, jaką jest rzeczowość, 
pochodna, jak się wydaje, od rzeczowego podejścia do samych dys-
kutujących. To druga, po wyborze sytuacji problemowej, reguła kie-
rująca dyskutowalnością.

Polega ona na maksymalnym ograniczeniu argumentów dyskusyj-
nych, traktujących o samych dyskutantach. Niekiedy nie można tego 
uniknąć, ale zawsze można ten typ uzasadnień ograniczyć. Tym razem 
rzeczowość polega więc na stosunku do dyskutantów. Efektem tej rze-
czowości mogą być rzeczowe reguły w sensie kartezjańskim. Rzeczo-
wość dyskusji ma swoje źródło w dwóch mniemaniach; w naukach 
chcemy poznać rzeczy, a więc nimi się najwięcej zajmujemy, po prostu 
nie odchodzimy w dyskusji od tematu; w toku dyskusji nie należy nic 

92 Zob. W. Welsch, Rozum i przejścia. O rozumie transwersalnym, w: Rozumność 
i racjonalność, dz. cyt., s. 92‑110.

93 Zob. R. Nozick, Philosophical Explanations, Oxford 1981 (wstęp do pracy).
94 Tamże, s. 2‑4.
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czynić, co może doprowadzić do podniesienia temperatury dyskusji, 
bo to może zmniejszyć życzliwość dyskutantów do siebie, może przy-
czynić się do powstania nieporozumień; nie należy też wygłaszać zbyt 
wielu komplementów, aby nie przytłumić krytycyzmu. Rzeczowość 
wynika więc z roztropności w traktowaniu dyskutantów 95.

 3. Kolejnym warunkiem otwierającym drogę do wejścia na „plat-
formę” dyskutowalności jest uznanie, iż moja własna perspektywa 
filozoficzna jest ograniczona. Trzeba mieć świadomość, że 

zaakceptowane rezultaty badań nie są też chwilowymi modami. Zosta-
ją bowiem przyjęte na stałe, choć zmieniają się odniesienia przyjętych 
teorii, zmieniają się interpretacje, widzi się uwarunkowania i ograni-
czenia dawnych teorii, widzi się nawet błędy starych teorii 96.

Nowe problemy i nowe dziedziny wymagają nowych metod i nie 
znając tych nowych dziedzin i teorii, nie jesteśmy w stanie ustalić 
metod stosowalnych w nowej dziedzinie. Stale trzeba mieć świa-
domość wieloaspektowości danej sytuacji problemowej, tego, że 
jedna hermeneutyka i jedna metoda być może nie są w stanie jej 
poznawczo wyczerpać. Klasyczni filozofowie (tomiści egzysten-
cjalni) zwracają tutaj uwagę na kwestię aspektowości ludzkiego 
poznania 97. Wpływa ona na formułowaną przez nas sytuację prob-
lemową, która jest zawsze aspektowo ujmowana. Świadomość 
aspektowego charakteru sytuacji problemowej powinna chronić 
przed naiwnym absolutyzowaniem jedynej i słusznej perspektywy 
poznawczej 98. Dlatego też wielu filozofów twierdzi, że w punkcie 
wyjścia konstruowania teorii filozoficznej, która ma być odpowie-
dzią na sytuację problemową, lepiej unikać pewników i niepodwa-
żalnych stwierdzeń, rozsądniej za to zaczynać od pewnych hipotez, 
które w dalszej kolejność mogą być potwierdzone lub też odrzuco-
ne w perspektywie całości konstruowanej teorii (Heller).
 4. Dyskutowalność, jako warunek możliwości,  zakłada racjonal-
ność podmiotów dyskusji oraz ich zdolność do międzypodmiotowej 

95 L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., s. 72.
96 Tamże, s. 73.
97 Zob. A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania, Lublin 1966; tenże, Wstęp do fi‑

lozofii, dz. cyt.
98 S. Kamiński, O naturze filozofii, w: tegoż, Jak filozofować? Studia z metodologii 

filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 45‑55.
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komunikacji 99. Wiedza ma charakter nie tylko prywatny, indywidu-
alny, ale także społeczny i instytucjonalny. Wszelki indywidualizm 
metodologiczny w zdobywaniu wiedzy jest nieuzasadniony i po-
znawczo jałowy, choć był on tak bardzo ceniony przez Kartezjusza 
i wielu innych teoretyków, którzy marzyli o stworzeniu przy biur-
ku idealnego systemu filozoficznego. W krytycznych komentarzach 
do tej kwestii zwraca się uwagę na to, że 

metodologiczne reguły Kartezjusza mają charakter prakseoepistemicz-
ny. Dotyczą stosunków badacz – jego działanie – obiekt badany lub ba-
dacz – informacja o danym obiekcie. Reguły te nie zawierają żadnych 
wskazań co do współpracy większej liczby badaczy. Reguły dotyczące 
współdziałania uczonych dotyczą relacji, które muszą mieć, min. dwie 
dziedziny będące zbiorami ludzi. Z uwagi na brak reguł wytyczających 
stosunki międzyludzkie badacz może mieć poczucie dobrze wykonanej 
roboty, mimo że nie interesuje się badaniami kolegi zajmującego się po-
dobnymi sprawami. Reguły ściśle epistemiczne nie przewidują, aby do 
pracy naukowej potrzebnych było więcej uczonych, żeby była potrzeb-
na ich współpraca. Epistemiczne reguły Kartezjusza implikują pewien 
indywidualizm 100.

I choć sam Kartezjusz nie zdołał go nigdy w praktyce urzeczywist-
nić, to pomijając już tę kwestię w filozofii, gdzie dominują szkoły 
mistrzów i autorytetów, bardzo często taki właśnie indywidualizm 
metodologiczny dominuje. Kiedy ma on miejsce, badacz może zab-
solutyzować własną pespektywę poznawczą, może uczynić to na 
podstawie własnych, opracowanych teoretycznie intuicji lub pod 
wpływem mistrza szkoły, którego uznaje za autorytet rozstrzyga-
jący wszystko jednoznacznie na tak lub nie 101. Zapomina się wtedy 

99 Zob. K.O. Apel, Zasada samofundowania swoich podstaw w hermeneutycznej re‑
konstrukcji historii, dz. cyt., s. 85‑86. Racjonalność uczestników komunikacji oma-
wiana jest także w pracach J. Habermasa.

100 L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., s. 23.
101 „Bywa również, iż miłość do intelektualnych autorytetów zwalnia z obo-

wiązku intelektualnych dociekań. Miejsce refleksji zajmuje wówczas slogan, 
w którym stwierdza się z nabożeństwem; Po iksie nie można już tak tłumaczyć 
rzeczywistości jak uczynił to Tomasza z Akwinu. Zależnie od magnetycznej 
mocy oddziaływania lokalnych Iksów komentarze takie mogą jednych odbior-
ców zwalniać z obowiązku myślenia, a u innych zaś wywoływać głębokie nie-
pokoje. Pascalowski pragmatyzm kierowany jest właśnie do tych ostatnich. Łą-
czy on w sobie intelektualną troskę o uzasadnienie wniosków z filozoficznym 
dystansem wobec podniosłych zapowiedzi deklarowanych przez bożyszcza 
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o perspektywiczności sytuacji problemowej oraz o innych teore-
tycznych ujęciach, które trzeba by przedyskutować przed przyję-
ciem „ostatecznego” wniosku.
 5. W dyskutowalności ważna jest reguła otwartości na perspek-
tywę poznawczą interlokutora, przyjęcie życzliwej postawy tole-
rancji wobec jego odmiennego punktu widzenia. Szczególnie waż-
ne jest uznanie, że to, co wnosi druga strona do poznania sytuacji 
problemowej, jest wartościowe. Cały problem polega na tym, że 
w różnego rodzaju dyskusjach nie przyjmuje się tego fundamen-
talnego wymogu i już w punkcie wyjścia przekreśla się wartość 
stanowiska przeciwnego. Skłonność do takiego stawiania sprawy 
mają filozofowie przejawiający tendencję do absolutyzowania włas-
nej perspektywy poznawczej, którzy przywiązują dużą wagę do 
różnego rodzaju epistemologicznych i metodologicznych rozróż-
nień, klasyfikacji, czy autoidentyfikacji własnego paradygmatu. Te 
wszystkie zabiegi mają na celu utrzymywać dyskutantów we właś-
ciwych granicach kompetencji, a przede wszystkim zabezpieczać 
przed konfliktem między różnymi paradygmatami 102. Tego typu 
postawa prowadzi jednak do zamknięcia na wszelkie niepowierz-
chowne dyskusje międzysystemowe, które mogą mieć miejsce mię-
dzy różnymi filozoficznymi tradycjami badawczymi. Zwolennicy 
purystycznego rozróżniania płaszczyzn poznawczych, jeśli już po-
dejmują się jakiejkolwiek dyskusji, to raczej w ramach własnego pa-
radygmatu. Wtedy dyskusja ma charakter raczej precyzujący jakieś 
nieporozumienia, mistrz ustalający całość programu szkoły ustala 
wszystko jednoznacznie na tak i nie, co oznacza, że niekoniecznie 
uczniowie zawsze muszą literalnie iść w ślady mistrza. Natomiast 
w przypadku dyskusji z interlokutorami spoza własnego paradyg-
matu stosowana jest argumentacja krytyczna o charakterze trans-
cendentnym. Polega ona raczej na kreśleniu grubych linii wyraża-
jących się w retoryce „my tu”, „oni tam” – my już mamy prawdę, 
a ci inni, ze względu na notorycznie popełniane błędy poznawcze, 
jej nie posiadają.

kolejnego sezonu. Jego następstwem nie jest błogostan myślowy wynikający 
z obojętności na fakty, lecz ochrona przed neurotyczną reakcja na sytuacje w któ-
rych własnym niepobożnym życzeniom nadaje się status faktów”, J. Życiński, 
Dylematy wierzących, w: tegoż, W kręgu nauki i wiary, dz. cyt., s. 46‑47.

102 W. Welsch, Rozum i przejścia. O rozumie transwersalnym, dz. cyt., s. 98‑110.
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 6. Procedura dyskutowalności powinna mieć charakter krytycz-
ny. Trzeba jednak właściwie pojąć znaczenie tej krytyki. Można 
bowiem mówić o różnych koncepcjach krytyki, celach, do których 
prowadzi, jak i sposobach jej przeprowadzania. Krytyka może być 
negatywna lub pozytywna. Może prowadzić do prawdy lub być 
krytyką dla samej krytyki, czyli czymś w rodzaju uprawiania sztu-
ki dla sztuki. W tym ostatnim wypadku może przerodzić się w ni-
czym nieuzasadnione krytykanctwo, które ma na celu zniszczenie 
przeciwnika, ośmieszenie go lub zdeprecjonowanie w danym śro-
dowisku naukowym. W filozofii krytyka ma przede wszystkim cele 
poznawcze i może prowadzić do różnych postaw, począwszy od 
optymizmu poznawczego, a na agnostycyzmie i sceptycyzmie skoń-
czywszy. Krytyka dla wielu osób ma konotacje negatywne. Urucha-
mia szereg skojarzeń i stereotypów, które mogą u licznych filozo-
fów (a może zwłaszcza u nich) wywoływać różne reakcje obronne, 
co zresztą jest z psychologicznego punktu widzenia zrozumiałe. Są 
wszak i tacy, którzy na słowo „krytyka” reagują alergicznie.

Zawsze istniały grupy ludzi, którzy uważali, że posiadają gotową praw-
dę lub posiadają ostateczne kryteria i metody poznania. Dla tych ludzi 
krytyka ma najprostsze uzasadnienie. Należy ukazywać własną praw-
dę i ujawniać wszelkie odstępstwa od własnych przekonań jako fałsz, 
błąd i niesłuszności. Potrzeba krytyki sprowadza się tutaj do obowiąz-
ku głoszenia prawdy i wykluczania fałszu z przekonań ludzkich 103.

Dla innych krytyka to pewna walka na intelektualną śmierć i życie. 
Pojmują oni krytykę jako obezwładnienie intelektualne przeciw-
nika, nie wahają się używać w tym celu nieeleganckich chwytów 
argumentacyjnych, mających na celu osobiste skompromitowanie, 
wykluczenie i deprecjonowanie przeciwnika. W tego typu parain-
telektulanym podejściu krytyka jawi się jako jedyna słuszna wal-
ka z innością. Nie ma ona nic wspólnego z postulatami racjonal-
nej dyskutowalności, w którą wpisany jest postulat moralnego 
szacunku dla godności moralnej przeciwnika. Krytyka nie może 
być krytykanctwem, w którym chodziłoby tylko i wyłącznie o bez-
względne i nierzadko cyniczne wypunktowanie przeciwnika. Tego 
typu krytyka wyrządza dużo intelektualnej i moralnej szkody; nie 
prowadzi do rozumienia stanowiska krytykowanego, ale do jego 

103 L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., s. 81.
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totalnej negacji; neguje nie tylko teorie uznawane przez innych, ale 
też samych ich twórców. Dlatego istotą tej krytyki jest deprecjono-
wanie i dehumanizowanie interlokutora 104. Rzetelna krytyka, któ-
ra powinna mieć miejsce w ramach procedury dyskutowalności, 
polega na zrozumieniu przeciwnika i spojrzeniu na świat niejako 
własnymi oczyma przez prymat przyjmowanych przez niego zało-
żeń i teorii. Chodzi o wysiłek zbudowania fikcyjnego modelu teo-
rii, z którą się nie zgadzamy, ale to niezgadzanie musimy jakby na 
chwilę zawiesić. Jeśli chcemy zrozumieć przeciwnika, musimy choć 
na chwilę spojrzeć przez pryzmat tego fikcyjnie skonstruowanego 
modelu na problemy, które w nim znajdują takie, a nie inne rozwią-
zanie. W krytyce nie chodzi też o dostrzeżenie braków i chlubienie 
się przenikliwością w dostrzeganiu braków, ale też o dowartościo-
wanie pozytywnych stron odmiennego stanowiska teoretycznego, 
u podstaw którego, być może, kryją się wartości podobne do na-
szych, tylko wyrażone zupełnie inną terminologią filozoficzną. Ce-
lem krytyki jest w pierwszej kolejności porozumienie się, a nie agre-
sywny atak. Kiedy krytyka przybiera formę napastliwego ataku, po 
stronie przeciwnej pojawia się naturalny odruch budowania twier-
dzy. Są jednak i takie wypadki, kiedy budowa twierdzy dokonuje 
się nie pod wpływem napastliwej krytyki, ale krytyki słusznej, po-
zbawionej jakichkolwiek napastliwych i emocjonalnych posunięć. 
Wielu wychodzi wszak z przekonania, że za murami obwarowane-
go przez intelektualne fortyfikacje systemu jest znacznie bezpiecz-
niej niż w otwartym polu krytyki, gdzie wystawionym jest się na 
bezpośrednie zagajenie. Piszę tu o „zagajeniu”, gdyż niedobrze jest, 
kiedy krytyka będąca jednym z podstawowych znamion dyskuto-
walności jest pojmowana jako atak mający coś lub kogoś pokonać, 
czy, mówiąc językiem bitwy, pobić.
 7. Podstawowym celem metody dyskutowalności jest zbliżanie 
się do prawdy 105. Cel ten będzie zrealizowany w zależności od tego, 
za jaką koncepcją prawdy opowiadają się dyskutujący. Dla zwolen-
ników klasycznej, korespondencyjnej teorii prawdy w dyskutowal-
ności będzie chodziło o coraz bardziej adekwatne poznanie różnych 

104 „Roszczenie do słuszności moralnej, tworzące konsensus co do tego, że 
akty argumentowania są aktami komunikacji i interakcji w idealnej wspólnocie 
stron argumentacji”, K.O. Apel, Zasada samofundowania swoich podstaw w herme‑
neutycznej rekonstrukcji historii, dz. cyt., s. 85.

105 Zob. tamże, s. 86.
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aspektów danej sytuacji problemowej. Wedle zwolenników tej opcji 
rozróżnia się między adekwatnością poznania a jego całościowoś-
cią. Poznanie polegające na całościowym i poznawczo wyczerpują-
cym uchwyceniu sytuacji problemowej jest przez umysł człowieka 
nieosiągalne. Możemy zadowolić się tylko ujmowaniem prawdy 
w różnych jej aspektach. Nie wyklucza się przy tym, że w niedłu-
gim czasie może dojść do wyczerpującego poznania danej sytuacji 
problemowej w tym właśnie aspekcie. Aspektowości poznania nie 
jesteśmy w stanie przezwyciężyć, nawet gdybyśmy podjęli, bez-
skuteczne zresztą, próby technologicznego wzmocnienia naszych 
władz epistemicznych. W innych ujęciach, które krytycznie dystan-
sują się wobec klasycznej koncepcji prawdy, zwraca się uwagę, że 
prawda jako korespondencja nie jest możliwa do uzyskania, co naj-
wyżej możliwy jest pewien postęp w przybliżaniu się do prawdy 
(Popper). W tych kierunkach prawda jako zgodność jest zastępo-
wana prawdą jako ideą mającą regulować naszego poszukiwania 
poznawcze. Według tej strategii dyskutowalność byłaby ciągłym 
procesem czasowego przybliżania się do prawdy, tu nigdy nie mo-
glibyśmy powiedzieć, że efektem konkretnego rozstrzygnięcia sy-
tuacji problemowej jest prawda, lecz co najwyżej zbliżanie się do 
prawdy. Zwolennicy takiego podejścia zakładają fallibilistyczną 
koncepcję poznania i wiedzy, w której twierdzi się, że wiedza pole-
ga na ciągłym sprawdzaniu metodą prób i błędów przyjmowanych 
założeń i będących ich konsekwencjami wniosków (Popper, Albert).
 8. W dalszej charakterystyce pragmatycznych reguł metodologii 
racjonalnej dyskutowalności trzeba stwierdzić, że polega ona na 

nieustannym zaskakiwaniu dyskutantów niespodziankami przez ich 
adwersarzy, mobilizuje do największego wysiłku. Nie pozwala jedno-
cześnie na zmarnowanie niczyjego wkładu, gdyż biorący udział w dys-
kusji słuchacze, niezaangażowani po żadnej stronie, biorą pod uwagę 
tylko siłę argumentów. Jednocześnie wzajemne krytyki działają jak 
filtr; to co słabe musi odpaść. Jeśli tak przeprowadzona dyskusja jest 
rozciągła w czasie i przekracza granice, jej skutkiem jest przyjmowanie 
jako słusznego tego, co w danych warunkach jest najbardziej rozsąd-
ne. Kontrola zbiorowa ludzi dobrze przygotowanych, trwająca dłużej, 
jest gwarancją, że nie każda metoda, nie każde twierdzenie może być 
uznane. Dzięki rzetelnej dyskusji nie ma miejsca dla dowolności, dla 
intelektualnej anarchii lub nihilizmu. Rzetelna dyskusja jest rękojmią 
racjonalności. Racjonalność ta jest oparta na mniemaniu, że zbiorowość 
ludzka odpowiednio zorganizowana dochodzi do lepszych wyników 
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niż poszczególni ludzie nie poddani kontroli. Opiera się ostatecznie 
na przekonaniu, że źródło racjonalności leży w ludziach, a nie w re-
gułach raz ustanowionych, które w nowych warunkach nie zawsze są 
przydatne 106.

 9. Dyskutowalność nie może być pozbawiona wymiaru moral-
nego/etycznego. Jest ona wzajemnym stosunkiem do siebie różnych 
osób. Odniesienie intelektualne nie może tu być jedyne. Trzeba bo-
wiem uwypuklić aksjologiczne presupozycje każdej dyskusji filozo-
ficznej, które będą stanowić sine qua non warunek jej powodzenia. 
Po pierwsze, konieczne jest przyjęcie postawy życzliwości, patrze-
nia na człowieka nie jako na kogoś, kto jest przypadkiem teorii, któ-
rą głosi, ale jako na osobę, która ma swoje poglądy i której przysłu-
guje pewna niezbywalna wartość, zwana w etyce personalistycznej 
godnością. Dlatego też, dyskusja ma być bezpieczna, to znaczy, że 
nikomu podczas jej przebiegu nie może stać się nic złego w zna-
czeniu fizycznym czy psychicznym. Wykluczone jest stosowanie 
wątpliwych moralnie technik perswazyjnych poniżających godność 
osobową dyskutantów deprecjonujących ich w oczach środowiska 
naukowego. Podstawą ocen dyskutantów nie mogą być upodoba-
nia polityczne, rasowe, kulturowe czy innego rodzaju osobiste pre-
dylekcje, które nierzadko w dyskusji filozoficznej jawnie dochodzą 
do głosu. Nie oceniamy argumentujących, tylko wysuwane przez 
nich argumenty. Brak należytego przestrzegania tych reguł pro-
wadzi do tego, że dyskusje przeradzają się w personalne ataki na 
przeciwników inaczej widzących sytuację problemową. Zamiast 
rzeczowej wymiany argumentów mamy do czynienia z okrzykami, 
inwektywami, co doprowadza do zerwania dyskusji. Naruszenie 
zasad moralnych 

w zupełnie bezpośredni sposób niszczy dyskusje naukowe i prowa-
dzi w dłuższych okresach do ruiny nauki. Racjonalność jest w znacz-
nym stopniu ufundowana na moralności. Nauka powstała, ponieważ 
tu i ówdzie powstały warunki, gdzie ludzie mogli zachowywać się 
względem siebie przyzwoicie i pojawi się ludzie, którzy tak faktycznie 
postępowali 107.

106 L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., s. 73.
107 Tamże, s. 37.
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 10. Czy dyskusja prowadzi do ostatecznego, czy też do nieosta-
tecznego rozwiązania sytuacji problemowej? Odpowiedź na to py-
tanie jest uzależniona od przedzałożeń, jakie obie strony dyskusji 
przyjmują co do natury poznania filozoficznego. Trzeba bowiem 
pamiętać, że 

każda osoba ma swój własny styl: zasób słów, zwrotów, inne częstości 
względnie ich używania w kontekście i w sytuacjach pozajęzykowych. 
Styl to człowiek. Jak wiadomo, styl zależy od wykształcenia, lektury, 
mody, postawy. Te ostatnie zależą w wysokim stopniu od przekonań. Na 
przekonania mają olbrzymi wpływ lektury i szkolne wykształcenie 108.

To prowadzi do przeświadczenia, że uniwersalnych i ostatecznych 
rozwiązań problemów po prostu nie ma. Jeśli zaś są głoszone, przez 
różnych przedstawicieli tradycji badawczych, to są raczej artykuła-
mi wiary budowanymi na bazie zapomnienia o tym jakże znaczą-
cym fakcie, że każde rozwiązanie sytuacji problemowej wypraco-
wane w dyskusji jest zrelatywizowane do określonej hermeneutyki 
charakterystycznej dla tradycji badawczej. Problemy filozoficzne 
mogą być tylko negocjowane i to wydaje się ich podstawowym ry-
sem istotowym (Inwagen) 109. Jedni podkreślają, że efektem dysku-
towalności może być coś w rodzaju kumulacji 

rozpoznawanej problematyki, dokładności aparatury pojęciowej, dy-
stynkcje, znajomość powiązań i uzależnień między problemami, wie-
dzy o konsekwencjach przyjętych założeń. Nie jest to kumulacja wie-
dzy o jednym modelu coraz pełniej poznawanym, ale kumulacja coraz 
dokładniejszego rozpracowania problemów, kumulacja podobna do tej, 
jaką miał na myśli Nicolai Hartmann, gdy mówił o rozwoju filozofii 110.

W tak aporetycznie rozumianej filozofii chodziło by nie tyle o uzy-
skanie prawdy o sytuacji problemowej, co o stałe zbliżanie się do 
prawdy. Tu liczą się tylko same problemy, nie zaś ich rozwiązania. 
Dlatego też podkreśla się, że nawet jeśli filozofia spełnia kryterium 
dyskutowalności, to i tak nie rozstrzyga ona swoich problemów 
w taki sposób, jak czynią to naukowcy. Dyskutowalność prowadzi 

108 L. Koj, Krytyka, rozumienie i ocena, w: Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., 
s. 83.

109 Zob. P. von Inwagen, Metaphysics, dz. cyt., s. 13‑15.
110 L. Koj, Nauka i nauczanie, dz. cyt., s. 37.
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do naświetlenia sytuacji problemowej, do eksplikacji przedzałożeń 
leżących u jej podstaw, ale nie prowadzi do asercji, w której opty-
mistycznie można by orzec bez cienia wątpliwości, że problem X 
został już ostatecznie rozwiązany. Słuszne w tym kontekście wydaje 
się stwierdzenie J. Woleńskiego, że 

zadaniem filozofii nie jest rozstrzyganie problemów filozoficznych 
w taki sposób, w jaki naukowcy rozstrzygają problemy naukowe. Na-
tomiast zadaniem filozofii jest reprodukowanie w każdej epoce stan-
dardowych stanowisk filozoficznych 111.

Choć filozofowie podobnie jak naukowcy myślą problemowo, to 
jednak rozwiązanie sytuacji problemowej w filozofii polega tylko 
na jej rozjaśnieniu (analitycznej eksplikacji), odkryciu jej przedzało-
żeń i konsekwencji, do których one prowadzą. Tu przydatna może 
być metoda logicznej parafrazy (Woleński, Wolniewicz), dzięki któ-
rej możemy uzyskać filozoficzną interpretację danych nauk przy-
rodniczych, i tym samym przyczynić się do tego, że sens tez filo-
zoficznych będzie bardziej podatny na intersubiektywną obróbkę. 
Niemożliwość ostatecznego rozwiązania sytuacji problemowej wy-
nika, jak zwraca się uwagę, z ograniczeń cechujących ludzką racjo-
nalność (Russell) 112. Opieranie wszelkich rozwiązań na ludzkiej ra-
cjonalności (rozumie) uzależnia wartość tego rozwiązania od istot 
omylnych, ułomnych i nierzadko niepozbawionych negatywnych 
cech charakterologicznych 113. Reguły i metody dochodzenia do roz-
wiązań mają ograniczony zasięg i rozpoznawalne są dopiero ex post, 
po rzetelnym przeprowadzeniu procedury dyskutowalności. Ujaw-
nia się tu pewna fundamentalna wiara w kompetencje epistemiczne 
ludzkiego rozumu – dla jednych sięgają one owych niekwestiono-
wanych racji ostatecznych, dla innych wymagają ciągłej konserwa-
cji i współpracy ze zbiorowością innych racjonalnych podmiotów.
 11. Z punktu widzenia metametodologicznego dyskutowal-
ność można też rozumieć jako kryterium oceny racjonalności teo-
rii filozoficznych. Ma ono charakter opisowo‑normatywny. Wska-
zuje bowiem, która filozofia jest wartościowa, która wnosi coś do 

111 J. Woleński, Argumentacje filozoficzne, dz. cyt., s. 32‑33.
112 Zob. B. Russell, Granice wiedzy filozoficznej, w: tegoż, Problemy filozofii, 

dz. cyt., s. 155‑167.
113 L. Koj, Nauka i nauczanie, dz. cyt., s. 36.
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rozwiązania danej sytuacji problemowej. To, jak kryterium to funk-
cjonuje w odniesieniu do poszczególnych teorii, trzeba by spraw-
dzić w praktyce. Wszak aby zasadnie orzec, który z paradygmatów 
urzeczywistnia wyznaczone przez to kryterium znamiona, trzeba 
by przyjrzeć się, jak przebiega realizacja procedury dyskutowalno-
ści zarówno wewnątrz samego paradygmatu, jak i w polemikach 
z innymi paradygmatami. Podstawą do oceny byłyby zatem em-
pirycznie dostępne i historycznie uwarunkowane paradygmaty fi-
lozoficzne. Sformułowanie metametodologiczej oceny zakładałoby 
całą opisaną w poprzednim rozdziale procedurę metodologicznego 
badania struktury teorii filozoficznej. I dopiero wtedy na szeregu 
klinicznych przypadkach można by orzec zasadnie, który paradyg-
mat spełnia te warunki, a który nie, który jest bliski ideałowi, a któ-
remu do tego ideału jeszcze dużo brakuje. Wówczas moglibyśmy 
przeprowadzić wartościowanie, w którym teoria filozoficzna T(1) 
byłaby bardziej racjonalna i intersubiektywnie komunikowalna niż 
teoria T(2).  Postulowanie tego kryterium ma sens o tyle, o ile uzna-
jemy, że filozofia nie jest nauką empiryczną w takim znaczeniu jak 
nauki przyrodnicze, posługujące się matematyczno‑empiryczną 
metodą badania, i że nie można stosować do niej tych procedur 
sprawdzania wiedzy, jakie stosuje się w naukach przyrodniczych. 
Dyskutowalności trzeba przypisać jakiś cel, którym może być, jak 
twierdzą filozofowie klasyczni, poszukiwanie obiektywnej prawdy. 
Niezależnie od kontrowersji, jakie wzbudza to pojęcie wśród wie-
lu współczesnych epistemologów i filozofów nauki, celem dyskusji 
filozoficznej jest prawda, która polega na mniejszym lub większym 
uzgodnieniu (korespondencji) teraz lub w przyszłości z sytuacją 
problemową 114. Nie chodzi zatem tylko o sama zgodę badanych (o 
socjologiczny konsensus), o jednomyślność uczniów z poglądami 
mistrza czy o lojalność wobec programu szkoły, nawet jeśli ten po-
pada w coraz większą degenerację. W tym wszystkim chodzi o coś 
więcej. Nie wydaje się bowiem, aby idea osiągnięcia samego kon-
sensusu dla konsensusu była motorem przewodnim podejmowania 
tak żarliwych dyskusji między różnymi zwolennikami tego typu 
podejścia. Filozofowie chcą dostarczyć wiedzy o tym, jak jest na-
prawdę, wierzą, że ich teorie coś oddają z natury świata i człowieka, 
że nie są tylko układami pojęć, którymi rządzi logika baśni. Jeśli już 

114 L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, dz. cyt., s. 32‑33.
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opowiadają się za konsensusem, to przyznają, że konsensus wyraża 
jakieś roszczenie do prawdy, którą można osiągnąć w racjonalnym 
porozumieniu, uzyskanym przez racjonalnych i zdolnych do reali-
zacji dyskutowalności podmiotów (Habermas).

Wnioski końcowe

Podsumowując niniejsze analizy, możemy stwierdzić, że przystę-
pując do realizacji jakiegokolwiek dyskursu filozoficznego skła-
dającego się z konkretnych praktyk argumentacyjnych, musimy 
założyć istnienie pragmatycznych reguł procedury dyskutowal-
ności, dzięki którym możemy przezwyciężyć metodologiczny su-
biektywizm. Jest to minimalny warunek, którego zakwestionowa-
nie prowadziłoby do performatywnej sprzeczności. Uzasadnienie 
przyjęcia tych reguł ma charakter pragmatyczny i antyfundacjo-
nalistyczny, gdyż nie pociąga za sobą silnych przekonań o cha-
rakterze ontologicznym i epistemologicznym, poza tymi, które 
dotyczą języka, racjonalności podmiotu i godności osoby. Proce-
dura dyskutowalności pozwala na podejmowanie szeregu argu-
mentacyjnych posunięć, których zadaniem jest objaśnienie sensu 
argumentów i tez filozoficznych, uczynienie ich intersubiektywnie 
komunikowalnymi i sprawdzalnymi nie tylko w obrębie jednego 
paradygmatu, ale też w sytuacji, którą współcześnie określa się 
jako interparadygmatyczną (Welsch). Być może, dla tego typu stra-
tegii właściwym założeniem byłaby tzw. transwersalna koncepcja 
rozumu 115. Wedle tej koncepcji, mówiąc w pewnym uproszczeniu, 
prawda nie polega na całościowym i wyczerpującym widzeniu sy-
tuacji, ale na stopniowym uzgadnianiu (adekwacji), które rozciąg-
nięte w czasie prowadzi do wspomnianej już kumulacji aspektów 
wiedzenia sytuacji problemowej. Ta kumulacja byłaby konsekwen-
cją odkrywania prawdy o sytuacji problemowej jako „przecho-
dzenie od wąskiego samookreślenia do uwzględnienia rozległości 
i interparadygmatycznego charakteru danego paradygmatu” 116. 
Odkrywanie prawdy o sytuacji problemowej i kumulacja aspektów 

115 Zob. W. Welsch, Rozum i przejścia. O rozumie transwersalnym, dz. cyt., 
s. 92‑110.

116 Tamże, s. 102.
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ujawniają się w twórczej i krytycznej dyskusji między różnymi filo-
zoficznymi tradycjami badawczymi, które od wieków zmagają się 
z tym samym repertuarem problematów filozoficznych. Słuszne 
wydaje się stwierdzenie, że filozofia jest pewną formą reprodukcji 
wielkich problemów filozoficznych, podejmowanych przez wiel-
kich myślicieli przeszłości z uwzględnieniem tła kulturowego i na-
ukowego aktualnej epoki. Filozoficzne majsterkowanie polegało-
by zatem na objaśnianiu (z różnych punktów widzenia) dawnych 
problemów za pomocą metody dyskutowalności, która szczególnie 
w średniowiecznej scholastyce była obowiązującą formą wykładu 
i prezentacji poglądów filozoficznych. W tym znaczeniu dyskuto-
walność ma klasyczne korzenie, nawiązuje przecież do skądinąd 
wzniosłej tradycji badawczej, w której kultura logiczna była bar-
dziej ceniona niż dziś. 
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Rozdział 3

Filozofia i metoda 

1. Przyjmuje się, że filozofowie stosują określone metody badaw-
cze i posługują się różnymi typami argumentów. Rola metody we 
wszystkich typach dyskursów jest bardzo ważna. Co do tego panu-
je zgoda pośród metodologów i filozofów nauki. Z epistemologicz-
nego punktu widzenia metoda jest jednym ze znamion naukowości. 
Dyskurs, który potrafi wylegitymować się metodą gwarantującą 
uzyskiwanie wiedzy intersubiektywnie sprawdzalnej i komuniko-
walnej, jest określany mianem dyskursu naukowego. Nauka, któ-
ra posiada zdeterminowaną metodę badania, jest wyżej rozwinięta 
metodologicznie niż nauka, która jej nie posiada lub której metoda 
nie pozwala na uzyskiwanie wiedzy o charakterze intersubiektyw-
nie sprawdzalnym i komunikowalnym. W tym znaczeniu nauka 
dysponująca metodą znajduje się w stadium paradygmatycznym 
(np. Kuhn), zaś inne typy wiedzy w stadium przedparadygmatycz-
nym 1. W sensie historycznym już pierwsi filozofowie, którzy poszu-
kiwali arche świata posługiwali się metodą (indukcja jońska) i stoso-
wali określony typ argumentacji negatywnej. Kodyfikacja rodzajów 
metod i argumentów przyszła wprawdzie później, ale dobitnie 

1 Tu często podaje się jako przykład fizykę newtonowską i fizykę arystotele-
sowską. Ta pierwsza dzięki zastosowaniu metody empiryczno‑matematycznej 
weszła w tzw. stadium paradygmatyczne, a fizyka Arystotelesa pozostała w sta-
dium przedparadygmatycznym, czyli ze względu na brak właściwej metody nie 
weszła do królestwa nauki. Zob. M. Heller, Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 11‑36.

W stronę...7 
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pokazała, że od samych początków swojego istnienia filozofia była 
związana ze stosowaniem jakiejś metody badania i argumentacji 2.
 Temat metody w filozofii jest szeroko dyskutowany w literatu-
rze przedmiotu zarówno polskiej, jak i zagranicznej 3. Należy do 
jednych z najważniejszych w metodologii filozofii, ale też do bar-
dzo kontrowersyjnych, w którym trudno o jakieś ostateczne ustale-
nia i rozstrzygnięcia 4. Nie ma zgody między metodologami filozofii 
ani co do epistemologicznej waloryzacji metod i argumentów, ani 
co do ich typologii i sposobu analizy.
 2. Podejmując problem stosowanych przez filozofów metod, 
można go rozpatrywać od strony historycznej, czyli pokazując, jak 
historycznie kształtowały się różne rodzaje metod, jakie czynniki 
decydowały o tym, że dany filozof posługiwał się tą, a nie inną me-
todą badania lub stylem argumentacji. Można również prześledzić 
pewne wybrane próby typologii metod filozofowania i typów ar-
gumentacji z punktu widzenia akceptowanej koncepcji metodologii 
filozofii. To drugie podejście będzie nas bardziej interesować. Ni-
żej prześledzimy kilka subiektywnie wybranych typologii metod 
filozofowania, opatrując je ogólnym komentarzem metafilozoficz-
nym. W tej materii interesować nas będzie odpowiedź na pytanie, 
czy rzeczywiście filozofia ma jakieś swoje własne, jak niektórzy 
twierdzą, specyficzne metody postępowania badawczego, czy też 
nie. Badając metody filozofowania, trzeba rozróżnić: (1) deklaracje 
metodologiczne danego filozofa co do posługiwania się określoną 
metodą i (2) faktyczny sposób posługiwania się nią na etapie prag-
matycznego stadium konstruowania teorii filozoficznej. Między 
deklaracją a praktyką nierzadko występuje dysonans (Kamiński) 5. 
Nie wszyscy jednak uważają, że filozofia powinna koncentrować się 
na poszukiwaniu istoty metody filozofowania. Według  niektórych 

2 Zob. M.K. Munitz, The Ways of Philosophy, New York 1979 (rozdział 1).
3 Zob. R. Sokolowski, The Method of Philosophy: Making Distinctions, „The Re-

view of Metaphysics” 51 (1998), s. 515‑532. Autor reprezentuje fenomenologicz-
ny punkt widzenia, choć nie jest obojętny na ustalenia analityków; J. Życiński, 
Język i metoda, Kraków 1983, wartościowa pozycja, która mówi o filozofii na tle 
przemian metanaukowych, które dokonały się na gruncie nauk formalnych 
i przyrodniczych.

4 Zob. R. Sokolowski, The Method of Philosophy: Making Distinctions, art. cyt., 
s. 151.

5 Zob. S. Kamiński, O uzasadnieniu tez filozoficznych, „Roczniki Filozoficzne 
KUL” 10 (1962), z. 3, s. 37‑65.
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metodologów (Popper) filozofia raczej powinna interesować się 
rozwiązywaniem problemów, nie zaś badaniem metod. Kiedy bo-
wiem filozofia sama staje się dla siebie problemem, wówczas na-
stępuje stopniowa jej degeneracja. Popper przestrzegał przed esen-
cjalizmem związanym z poszukiwaniem istoty filozofii, czy istoty 
metody filozofowania. Uwaga Poppera jest ze wszech miar słuszna. 
Wydaje się, że aprioryczne projektowanie istoty metody filozofo-
wania jest pozbawione sensu i sprzeczne z faktyczną praktyką fi-
lozofowania. Ponadto jest ono zawsze zrelatywizowane do jakiejś 
tradycji badawczej determinującej konstytutywne elementy meto-
dy. Pytanie, czy istnieje jakaś ogólna istota (esencja) metody filozo-
fowania, nie będzie przedmiotem naszych analiz. Możemy powie-
dzieć tak: kiedy metoda filozofii staje się dla niej samej jedynym 
problemem, wówczas filozofia wyjaławia się, po Popperowsku mó-
wiąc, degeneruje. Nie znaczy to, że należy w ogóle zrezygnować 
z badania metod filozofii. Samą metodę filozofii można bowiem 
potraktować jako pewną sytuację problemową generującą pewne 
problemy, które trzeba właściwie zidentyfikować i przebadać sto-
sownymi środkami analitycznymi. Proponowane badanie metod 
filozofii, zgodnie z przyjętą opcją metafilozoficzną, ma raczej cha-
rakter „instrumentalny”, a nie „finalny” 6. Jego celem powinno być 
ustalenie, która z metod stosowanych przez filozofów najbardziej 
nadaje się do rozwiązywania danych (bo nie wszystkich) proble-
mów filozoficznych. Nie chodzi zatem o uprawianie swoistej „sztu-
ki dla sztuki”, która samą metodę filozofii czyniłaby notorycznym 
problemem badania.

Wstępne określenie metody

1. Jak zostało zaznaczone, w nauce metoda odgrywa bardzo ważną 
rolę, decyduje o stopniu rozwoju danej nauki, o jej osiągnięciach 
 teoretycznych i praktycznych oraz o intersubiektywnej sprawdzal-
ności jej wyników. W kwestii tego, czym jest metoda naukowa, do 
dziś trwają spory między filozofami nauki. Chociaż można wy-
odrębnić u różnych przedstawicieli współczesnej filozofii pewne 

6 Terminologia ta była objaśniona w artykule dotyczącym filozofii jako sy‑
tuacji problemowej.
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wspólne diagnostyczne cechy metody naukowej, to jak się wydaje, 
trudno mówić o uchwyceniu istoty metody naukowej. Determina-
cja metody nauki jest uwarunkowana przedmiotem badania, który 
w metodologii nauk nazywa się, nawiązując do klasycznej trady-
cji filozofowania, przedmiotem formalnym. Także cel przedmio-
towy, do którego zmierzają czynności badawcze uprawiającego 
naukę, ma wpływ na określenie metody nauki. Trzeba pamiętać, 
że wpływ na charakterystykę metody naukowej mają także kon-
kretne założenia filozoficzne, przyjmowane przez badacza, czy to 
w zakresie teorii bytu, czy szeroko rozumianej filozofii poznania 
(Kamiński). Trudno spotkać metodę naukową, która byłaby filozo-
ficznie neutralna. Można tylko mówić o mniejszym lub większym 
wpływie pewnych założeń ontologiczno‑epistemologicznych, tu-
dzież antropologicznych (Feyerabend) na kształt i charakterysty-
kę metody naukowej.
 2. Przytoczymy teraz kilka wybranych charakterystyk definicyj-
nych metody naukowej, na podstawie których będziemy zmierza-
li do wyłuskania pewnych wspólnych elementów znaczeniowych. 
Ich wybór jest tutaj podyktowany osobistymi preferencjami. Pierw-
sze określenie metody pochodzi od T. Kotarbińskiego, filozofa wy-
wodzącego się ze szkoły lwowsko‑warszawskiej. Twierdzi on, iż:

(…) metoda – to tyle co, sposób systematycznie stosowany, i zapowie-
działo się pewną modyfikację tego ujęcia. Rzeczywiście jest ona po-
trzebna. Chociaż bowiem wszelki sposób systematycznie stosowany 
jest niewątpliwie metodą, to nie jest jednak przekonywające bez dodat-
kowych wyjaśnień, że wszelka metoda jest sposobem systematycznie 
stosowanym. A cóż, jeśli zastosowało się jakiś sposób działania raz je-
den: czy nigdy w takim przypadku nie można słusznie powiedzieć, że 
się zastosowało pewną metodę działania? Czy nawet wtedy nie moż-
na tak powiedzieć, gdy się obmyśliło sposób dla pewnego typu dzia-
łań, mogących się powtarzać i w ten sposób wprowadziło się w czyn 
w danym przypadku, rozpoznawszy w nim egzemplarz tego typu 
działania? Wówczas jednak działaliśmy też według pewnej metody. 
Metodę by tedy można utożsamić ze sposobem systematycznie sto-
sowanym chyba tylko pod warunkiem, że będzie się rozumiało syste-
matyczne stosowanie danego sposobu tak, iżby nie pociągało ono za 
sobą konieczności wielokrotnego stosowania. Wystarczy, że ktoś zasto-
sował dany sposób ze świadomością możliwości użycia go w innych 
ewentualnych przypadkach danego typu, by mieć prawo nazywać ten 
sposób metodą. Więc nie będziemy określać metody dokładnie tak jak 
wyżej, lecz powiemy ostrożniej, że metoda jest to sposób zastosowany 
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ze świadomością możliwości jego zastosowania w przypadkach takie-
go typu, którego egzemplarz w danym przypadku rozpatruje osoba 
działająca 7. 

Kolejne określenie metody przytaczamy w rozumieniu S. Kamiń-
skiego, polskiego metodologa nauk wywodzącego się z tradycji to-
mizmu egzystencjalnego, któremu bardzo bliskie były osiągnięcia 
w zakresie logiki i metodologii uzyskane w szkole lwowsko‑war-
szawskiej. Autor ten stwierdza, że:

Metodą naukową zaś nazywa się (wyrażając się schematycznie) bądź 
sam tok operacji przy stawianiu zagadnień, ich rozwiązywaniu oraz 
uzasadnianiu i systematyzowaniu odpowiedzi, bądź także zespół za-
łożeń przyjętych jako ramy lub wytyczne badania (np. gdy determi-
nują przedmiot formalny i cel badania), bądź wreszcie ogół czynności 
i środków zastosowanych do sprawnego osiągnięcia rezultatów ba-
dania. Wydaje się, że bardziej operatywnie używa się nazwy metoda 
naukowa do oznaczenia samego sposobu (toku) badania naukowego, 
pamiętając reguły wyznaczające go opierają się na założonych stwier-
dzeniach o przedmiocie lub celu tego badania 8.

 Inne określenie metody nauki, które warto przytoczyć, pocho-
dzi od A.B. Stępnia, teoretyka poznania wywodzącego się z nur-
tu tomizmu egzystencjalnego, otwartego na zdobycze współ-
czesnej filozofii, zwłaszcza klasycznej fenomenologii w wydaniu 
ingardenowskim. Jego określenie metody treściowo nawiązuje do 
poprzedniego.

Charakter danej nauki jest wyznaczony przez jej przedmiot, aspekt, cel 
i (obraną stosownie do tych trzech) metodę. Metoda jest w tym ujęciu 
odpowiednim doborem i układem czynności poznawczych, doborem 
i układem zmierzającym do zbadania danego przedmiotu w określo-
nym aspekcie ze względu na obrany cel. W szerszym znaczeniu metodą 
jest również dobór i układ czynności ustalających i określających przed-
miot, aspekt, cel danej nauki 9.

7 T. Kotarbiński, O pojęciu metody, w: tegoż, Elementy teorii poznania, logiki for‑
malnej i metodologii nauk, Wrocław 1961, s. 526.

8 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, 
s. 202.

9 A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania, dz. cyt., s. 35‑36.
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 A. Brożek, nawiązując w opisie metody do polskiej tradycji fi-
lozofii analitycznej, charakteryzuje metodę postępowania badaw-
czego, zwracając uwagę na aspekty proceduralne i dyrektywalne, 
które są do siebie sprowadzalne. Oto zaproponowana przez nią 
charakteryka: 

Osoba O posługuje się metodą Mpr = {α, β, γ} po to, aby zaszło to, że 
p – gdy osoba O dokonuje czynów a, b, …, c po to, aby zaszło to, że p.
 Rozważmy pewną metodę w sensie dyrektywalnym Mdyr, a więc pe-
wien zestaw (ogólnych) dyrektyw {D1, D2, …, Dk}. Wtedy:
 Osoba O posługuje się metodą Mdyr = (D1, D2, ..., Dk) po to, aby zaszło 
to, że p – gdy O stosuje się do dyrektyw D1, D2, ..., Dk po to, aby zaszło 
to, że p 10.

 Na podstawie przytoczonych określeń możemy powiedzieć, że 
metoda badania naukowego, (1) to „zbiór” czynności poznawczych 
(procedur, A. Brożek), co również podkreśla A.B. Stępień. Za po-
mocą metody dążymy do uzyskania jakichś uporządkowanych in-
formacji o badanych przedmiotach; (2) jest ona usystematyzowa-
nym sposobem działania (dyrektywy), prowadzącym do uzyskania 
określonych rezultatów poznawczych; (3) tym samym metoda na-
ukowa i wnoszona przez nią systematyczność badania odróżnia 
poznanie naukowe od poznania spontanicznego, potocznego, które 
nie kieruje się tego typu metodyką postępowania; (4) metoda na-
ukowa determinowana jest przez przedmiot danej nauki oraz cel 
przedmiotowy (zwłaszcza w klasycznym ujęciu) do którego nauka 
zmierza; (5) jest czymś powtarzalnym (algorytmicznym), a nie tyl-
ko jednorazowym. Kto opanował jakąś metodę badania, ten może ją 
wielokrotnie powtórzyć, otrzymując taki sam rezultat poznawczy. 
W momencie, kiedy ta sama metoda prowadzi do dwóch rozbież-
nych rezultatów poznawczych, występuje w funkcji sprawdzającej, 
korygującej; (6) metoda naukowa decyduje o intersubiektywnej ko-
munikowalności i sprawdzalności rezultatów badawczych; (7) im 
bardziej rozwinięta i teoretycznie dopracowana (zwłaszcza przy za-
stosowaniu matematyki) jest metoda naukowa, tym kontrola i wa-
loryzacja epistemologiczna uzyskiwanych za jej pomocą wyników 
poznawczych jest większa i przebiega bardziej sprawnie.

10 A. Brożek, O stylach filozoficznych i dylematach metodologicznych, „Analiza 
i Egzystencja” 10 (2009), s. 79.
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 S. Judycki w artykule o dosyć prowokującym tytule twierdzi 11, 
że metoda, czy to naukowa, czy filozoficzna, dotyczy w pierwszej 
kolejności myślenia teoretycznego (Bocheński) 12. Formułuje on je-
denaście postulatów, które, jego zdaniem, powinna spełniać każda 
metoda myślenia teoretycznego, w tym i metoda filozofii. Autor 
podkreśla poznawczy charakter metody myślenia teoretycznego. 
Zastosowanie metody prowadzi zawsze do jakiejś wiedzy, czyli 
do zdobycia informacji. Sformułowane przez autora postulaty, jak 
twierdzi, są konsekwencją pewnej idei wiedzy. Jeśli wiedza to upo-
rządkowany zbiór sądów prawdziwych i uzasadnionych, to meto-
da tę prawdziwość i to uzasadnienie powinna gwarantować. Postu-
laty dotyczące metody badania są następujące: (1) metoda myślenia 
teoretycznego nie możne być solipsystyczna, czyli nie może być tak, 
że tylko jeden podmiot dzięki posiadaniu uprzywilejowanych zdol-
ności kognitywnych jest w stanie ją opanować. Metoda musi mieć 
charakter komunikowalny, prowadzić do wiedzy, która jest spraw-
dzalna przez wiele podmiotów, metoda powinna mieć charakter 
publiczny (tak jak wiedza ma charakter publiczny); (2) metoda ma 
podawać warunki prawdziwości uzyskiwanych za jej pomocą re-
zultatów poznawczych, chodzi o sposoby uzasadniania twierdzeń; 

11 S. Judycki, Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, „Kwartalnik Filozo-
ficzny” 21 (1993), z. 4, s. 15‑41.

12 Zob. J.M. Bocheński, Metody współczesnego myślenia, Warszawa 1992. Au-
tor pisze tak: „W dziedzinie działań duchowych można znowu odróżnić róż-
ne klasy metod. Zajmiemy się tutaj wyłącznie m e t o d a m i  m y ś l e n i a, a więc 
wskazaniami dla myślenia poprawnego. Odpowiednia metodologia, tzn. nauka 
o poprawnym myśleniu, odnosi się oczywiście do myślenia poważnego, a więc 
do p o z n a w a n i a. Nie wszystkie jednak metody myślenia poważnego będą 
nas tutaj interesować. Pozostawimy poza rozważaniami metody tzw. myślenia 
praktycznego, np. teorii organizacji albo strategii, i ograniczymy się do myśle-
nia teoretycznego. Różnica między nimi polega na tym, że myślenie praktyczne 
zawsze odnosi się bezpośrednio do czegoś, co myślący może w y k o n a ć: chce 
się oczywiście w ten sposób osiągnąć pewną wiedzę, ale tylko taką, j a k  to lub 
tamto można byłoby zrobić. W przeciwieństwie do tego myślenie teoretyczne 
nie posiada żadnych takich zamiarów: odnosi się ono wyłącznie do stanów rze-
czy, które chciałoby uchwycić, pomijając zupełnie, czy te stany rzeczy dałoby się 
w jakiś sposób wykorzystać, czy nie. Dla każdego obszaru myślenia teoretycz-
nego istnieją specjalne metody i stąd też specjalne metodologie. Omawiane są 
one w ramach poszczególnych nauk. Ale istnieje także o g ó l n a  m e t o d o l o -
g i a  myślenia teoretycznego; omawia ona metody, które znajdują zastosowanie 
w każdym myśleniu teoretycznym albo przynajmniej w znacznej części nauk. Ta 
i tylko ta metodologia jest częścią logiki – i tylko ona będzie tutaj omawiana. Jest 
to ogólna metodologia myślenia naukowego”, tamże, s. 13.
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(3) metoda powinna być ontologicznie/metafizycznie neutralna, nie 
może bowiem kreować przedmiotów, które ma badać, nie może też 
rozstrzygać ich statusu egzystencjalnego i uposażenia treściowego 
w punkcie wyjścia badania; (4) metoda powinna być indyferentna 
epistemologicznie, tzn. nie powinna jednocześnie generować i roz-
wiązywać problemy badawcze; (5) metoda powinna być indyfe-
rentna językowo, czyli nie może postulować takiego języka, który 
przesądza rozwiązanie danego problemu; (6) metoda myślenia te-
oretycznego powinna posiadać nietautologiczną siłę eksplanacyj-
na, tzn. tezy, do których prowadzi, powinny mieć taką własność; 
(7) metoda powinna mieć charakter algorytmiczny, powinna być 
powtarzalna w celu sprawdzenia uzyskiwanych za jej pomocą wy-
ników poznawczych; (8) metoda (zwłaszcza w filozofii) powinna 
generować i rozwiązywać różnego rodzaju problemy o charakte-
rze normatywnym (aksjologicznym), można zaznaczyć, że specyfi-
ką metod filozofii w odróżnieniu od metod fizyki czy metod nauk 
formalnych byłoby właśnie to, że zmagają się one z zagadnieniami 
normatywnymi; (9) metoda powinna być efektywna, uzyskane za 
jej pomocą informacje powinny dać się przekazywać i opracowy-
wać dalej, uzyskane informacje powinny pobudzać do dalszego po-
szukiwania i badana, chodzi tu o funkcje heurystyczną; (10) metoda 
powinna być zdeterminowanym systemem reguł, wzajemnie uzu-
pełniających się i korygujących przy rozwiązywaniu problemu, nie 
powinna być rozumiana jako „prosty chwyt” jednorazowego użyt-
ku lub wytrych, który otwiera zamki wszystkich problemów teore-
tycznych; (11) metoda powinna mieć siłę przekonywającą, powin-
na pokazywać, że między uzyskanymi rezultatami poznawczymi 
wyrażonymi w postaci zdań zachodzą związki wynikania logicz-
nego. W tym znaczeniu nauka legitymizująca się metodą dedukcyj-
ną spełniałaby pewien ideał metody badania, jaki został nakreślony 
w tych 11 punktach.
 Można powiedzieć, że metoda filozofii powinna realizować 
wszystkie wyszczególnione wyżej pragmatyczne postulaty. Oczy-
wiście przy założeniu, że filozofia jest typem poznania racjonal-
nego, czyli teoretycznego. W innym przypadku, kiedy pojmuje 
się filozofię jako styl życia lub jako formę praktycznego działania, 
ekspresję osobowości danego filozofia, wyszczególnione postulaty 
nie będą jej dotyczyły, co nie wyklucza, że i w tych ujęciach filo-
zofii obowiązuje jakieś metodyczne postępowania, o którym pisał 
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T. Kotarbiński. Co do kwestii normatywnych, które miałyby stano-
wić differentiam specificam samej filozofii, to wydaje się, że dziś nie 
tylko filozofia zajmuje się zagadnieniami normatywnymi 13. Także 
w naukach empirycznych (np. kognitywistyce) i naukach społecz-
nych podejmowane są zagadnienia normatywne. Trwa dyskusja, 
czy można je rozwiązać za pomocą metody obowiązującej w na-
ukach przyrodniczych, chodzi o tzw. naturalizację problemów 
aksjologicznych.

Kwestia wyodrębnienia metod filozofowania 
i ich przedzałożeń 

1. Filozofowie, zwłaszcza od czasów nowożytnych, byli żywo zain-
teresowani określeniem metody filozofii. Szybki rozwój nauki po-
sługującej się metodą matematyczno‑empiryczną skłonił wielu my-
ślicieli do intensywnej refleksji nad metodami uprawiania filozofii, 
co tym samym przyczyniło się do podniesienia poziomu refleksji 
metafilozoficznej. Podczas gdy przyrodnicy nie podejmują analiz 
metody swojej nauki, to filozofowie czynią ten temat nieustannie 
swoim problemem 14. Nie zawsze jednak filozofowie znajdywali 
inspirację do opracowania metody filozofowania w dyskursie filo-
zoficznym. Na przykład Kartezjusz i wielu racjonalistów nowożyt-
nych, którzy ubolewali nad statusem epistemologicznym filozofii 
(Spinoza, Leibniz), poszukiwali takiego wzorca w matematyce, po-
sługującej się metodą dedukcyjną. Dla wielu wzorem pozostawał 
system geometrii Euklidesa. Metoda dedukcyjna miała zapewnić 
filozofii naukowy charakter, doprowadzić do powstania systemu 
uporządkowanych i uzasadnionych prawd. Inni znów próbowali 
budować filozofię, posługując się metodą indukcyjną, co miało ją 
upodobnić do przyrodoznawstwa i dać zbliżone do niego rezultaty. 

13 Zob. B. Brożek, Normatywność prawa, Kraków 2013. Autor buduje koncepcję 
normatywności, odwołując się do nauk przyrodniczych, zwłaszcza kognitywi-
styki i teorii ewolucji. Jest on zwolennikiem tezy, że zagadnienie normatywności 
może być zasadnie opracowane tylko na gruncie filozofii uprawianej w kontek-
ście nauki.

14 Zob. W. Marciszewski, O metodę filozofii, „Roczniki Filozoficzne KUL” 
8 (1960), z. 1, s. 17.
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E. Husserl 15 twierdził, że filozofia do tej pory nie stała się nauką, 
gdyż nie ma właściwej sobie metody. A tylko ta może doprowadzić 
do twierdzeń naukowych uzasadnionych w sposób niepowątpie-
walny i niedogmatyczny. Zwolennicy filozofii naukowej (w kon-
tekście nauki) szeroko pojmowanej argumentowali, że warunkiem 
tego typu filozofii jest metoda. L. Koj, który opowiada się za tego 
typu filozofią naukową niescjentystycznie rozumianą, twierdzi, że 

filozofia o charakterze naukowym jest nieodzownie potrzebna. Brak 
metody jest podstawową przyczyną tego, że takiej filozofii nie ma. 
Trzeba zatem taką metodę zaproponować. Nie da się tego przeprowa-
dzić, gdy nie rozpozna się przyczyn braku metody 16.

Koj wskazuje na przyczyny tego braku, takie jak: (1) ideologizacja 
filozofii, (2) brak współpracy i porozumienia między filozofami, 
(3) brak wspólnego języka filozoficznego, (4) dystans filozofów wo-
bec nauk przyrodniczych i formalnych 17.
 2. Fakt ustalenia i stosowalności tzw. metod filozoficznych doko-
nuje się na dwa sposoby. Po pierwsze, sami filozofowie deklarują, 
że posługują się taką, a nie inną metodą badania. Czyli chodzi o sa-
moidentyfikację polegającą na identyfikacji z pewnym paradygma-
tem czy filozoficzną tradycją badawczą. Na przykład R. Ingarden 
identyfikował siebie jako fenomenologa na podstawie przynależ-
ności, jak twierdził, do tradycji badawczej zainicjowanej przez jego 
mistrza E. Husserla. Nie wszyscy uznają ten sposób ustalania me-
tod filozofowania za wiarygodny. Zwraca się bowiem uwagę, że fi-
lozofowie nie zawsze trzymają się swoich deklaracji metodologicz-
nych. Nie zawsze też świadomi są charakteru stosowanych metod, 
gdyż nie przywiązują większej wagi do ich determinacji. Stąd po-
wracające jak bumerang pytanie, czy X był fenomenologiem, czy to-
mistą, czy jeszcze kimś innym? 18 Bardzo często filozofowie w prak-
tyce albo posługują się inną metodą badania niż postulowali (np. 
Kartezjusz), albo też posługują się nią w formie mieszanej, łącząc 

15 E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, Warszawa 1992, s. 8‑11.
16 L. Koj, O metodę w filozofii, w: Jedność nauki – jedność świata?, red. M. Heller, 

J. Mączka, Tarnów 2003, s. 106.
17 Tamże, s. 107‑109.
18 Zob. K. Okopień, Czy Ingarden był fenomenologiem, „Studia Filozoficzne” 

(1989), nr 5, s. 119‑129. To samo pytanie padało w odniesieniu do Wojtyły – czy 
bardziej jest tomistą, czy fenomenologiem – i do Tischnera.
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elementy różnych metod z innych nurtów filozoficznych lub z nauk 
szczegółowych. Stąd też, mówiąc o jakiejkolwiek metodzie filozo-
fii, trzeba mieć na uwadze zarówno przedkładaną przez danego 
filozofa teorię metody, jak również jej faktyczne stosowanie, czyli 
konkretne procedury i techniki filozofowania 19. Innym argumen-
tem za istnieniem metod (niektórzy dodają specyficznych) filozofii 
jest istnienie odrębnej problematyki (tematyki) filozoficznej, która 
nie może być objaśniona lub ewentualnie ostatecznie wyjaśniona za 
pomocą metod stosowanych w naukach przyrodniczych i formal-
nych. Zresztą same nauki szczegółowe generują szereg tzw. prob-
lemów filozoficznych, które na gruncie tych nauk nie mogą być nie 
tylko sensownie postawione, ale przede wszystkim rozwiązane 20. 
Tomiści, fenomenologowie oraz analitycy argumentują, że istnieją 
specyficzne problemy filozoficzne, wyrażające się w takich pyta-
niach 21: „co to jest byt?”, „co to jest istnienie?”, „co to jest wartość 
moralna?”, „co to jest życie?”. Rozwój nauk przyrodniczych nie do-
prowadził do zniwelowania problemów filozoficznych, wręcz prze-
ciwnie, jeszcze bardziej je uwyraźnił i stworzył zapotrzebowanie na 
taką metodę, którą będzie mogła się z nimi zmierzyć. Nauka bo-
wiem nie odpowiada na te pytania. Dlatego potrzebna jest filozofia, 
która dostarcza wiedzy o egzystencjalnych i esencjalnych aspektach 
rzeczywistości.
 3. Metody filozoficzne nie są neutralne, to znaczy że one same 
już są uwarunkowane szeregiem założeń (przedzałożeń), które 
dany filozof przyjmuje na mocy decyzji opowiedzenia się za taką 
lub inną tradycją badawczą lub danym paradygmatem. Można od-
wołać się do analiz współczesnego filozofa nauki T. Kuhna, który 
opracował pojęcie paradygmatu i wykazał, w jaki sposób wpływa 
on na widzenie rzeczywistości przez naukowca.

Przesuwając nacisk z poznawczych na normatywne funkcje paradyg-
matu, przykłady poprzednie pogłębiają nasze rozumienie tego, w jaki 
sposób paradygmaty kształtują życie naukowe. Poprzednio badaliśmy 
głównie rolę paradygmatów jako siły napędowej rozwoju teorii nauko-
wej. Ich rola polegała wówczas na tym, że mówiły uczonemu, z jakich 
obiektów świat może się składać, a jakich w nim nie ma, oraz w jaki 

19 Zob. S. Kamiński, Filozofia i metoda, dz. cyt., s. 45.
20 O problemie tym pisze M. Heller, Filozofia nauki, Tarnów 1992.
21 A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 22‑23.
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sposób te obiekty się zachowują. Informacje te tworzą jakby mapę kon-
turową, której dalsze szczegóły ujawniane są przez dojrzałe badania 
naukowe. Wobec tego zaś, że przyroda jest zbyt skomplikowana i zbyt 
różnorodna, aby można ją było badać w sposób przypadkowy, mapa 
ta odgrywa równie ważną rolę w dalszym rozwoju nauki jak obser-
wacja i eksperyment. Dzięki teoriom, które są w nich ucieleśnione, pa-
radygmaty okazują się konstytutywne dla nauki również pod innymi 
względami, i to jest właśnie ten nowy moment. W szczególności na-
sze ostatnie przykłady wskazują, że paradygmaty nie tylko dostarczają 
uczonym owej mapy konturowej, lecz wskazują również na pewne za-
sadnicze metody kartografii. Przyswajając sobie paradygmat, uczony 
poznaje zatem teorie i metody i wzorce splecione zazwyczaj ze sobą 
w jeden węzeł. Dlatego też wraz ze zmianą paradygmatu następują za-
zwyczaj zarazem istotne przemiany kryteriów wyznaczających upraw-
nione problemy i rozwiązania 22.

 Kuhn pokazuje, że wybór przedmiotu badania oraz metody 
uwarunkowany jest paradygmatycznie. To znaczy paradygmat roz-
strzyga, co badamy i jak badamy. Paradygmat nakłada na badacza 
coś w rodzaju teoretycznych okularów, które filtrują jego percep-
cję rzeczywistości. Pomijając tu szereg ustaleń poczynionych przez 
Kuhna, dotyczących funkcjonowania paradygmatu w naukach 
przyrodniczych, można powiedzieć, że w przypadku postępowa-
nia badawczego filozofa jest podobnie. Również i on podejmuje 
decyzję o akcesie do takiego, a nie innego, historycznie ukształto-
wanego paradygmatu czy tradycji badawczej (Lakatos). Decyzja ta, 
nie zawsze ma charakter wyznaczony regułami racjonalności. Za-
kłada określone preferencje aksjologiczne dotyczące wyznawanych 
wartości poznawczych. Ważny jest również element osobistej wiary 
(commitment), zaangażowania w paradygmat i w zakładaną przez 
niego racjonalną strukturę argumentacji oraz ontologię. W momen-
cie wejścia w struktury paradygmatu filozof przejmuje obowiązują-
cą w nim problematykę badawczą oraz sposoby jej rozwiązywania, 
czyli właśnie proponowane przez jego członków metody bada-
nia sytuacji problemowych. Wniosek byłby taki, że metoda uwa-
runkowana jest pewnymi rozstrzygnięciami paradygmatycznymi 
(uprzednią wiarą w sensowność paradygmat), które determinują 
punkt wyjścia, przedmiot badania oraz podstawowe zadania teorii 
filozoficznej. Metoda jest wypadkową tych wszystkich momentów 

22 T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962 (tłum. pol. 
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968, s. 125).
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funkcjonujących w ramach danego paradygmatu 23. S. Kamiński 
twierdzi, że w przypadku punktu wyjścia wpływ na determina-
cję metody badania mają elementy przedmiotowe (lub metaprzed-
miotowe) oraz instrumentalne, dotyczące środków, za pomocą 
których uprawia się filozofię lub jakiś jej dział. Natomiast jeśli cho-
dzi o zadania, które stawia się przed daną teorią, to mogą one być 
maksymalistyczne lub też minimalistyczne. Można mówić o mak-
symalistycznych metodach poznania zmierzających do odkrycia 
ostatecznych i nieobalalnych racji tłumaczących dane stany rzeczy 
lub o metodach minimalistycznych, czyli tzw. częściowych, to zna-
czy takich, które nie mają aspiracji osiągać wyników poznawczych 
o charakterze ostatecznościowym i nieobalalnym 24. Wskazuje się 
także na tzw. wewnętrzne założenia metody, obejmujące istnienie 
powtarzalnych czynności oraz przyporządkowany im zbiór rezul-
tatów poznawczych, w postaci uzyskanych informacji. Przyjmuje 
się zachodzenie związku między czynnościami a wytworami. Na 
podstawie tego związku dokonuje się wyboru takiej metody, która 
będzie skuteczna w realizacji danego celu 25.
 4. Można także, idąc za analitykiem P.F. Strawsonem 26, argumen-
tować, że u podstaw każdej z metod filozofowania, znajduje się tzw. 
schemat pojęciowy, za pomocą którego wyrażona (przynajmniej 
wstępnie) jest metoda. Każdy naukowiec, specjalista czy filozof za-
kłada pewną strukturę pojęciową, której funkcjonowaniem i wzajem-
nymi relacjami może zająć się filozofia, ale bez której to struktury nie 
byłyby możliwe żadna artykulacja ani żadne argumentowanie.

Uczony specjalista – pisze Strawson – załóżmy, jest w stanie wyjaś-
nić, co robi, za pomocą specjalistycznych terminów swojej dyscypliny. 
W ramach pojęciowych swojej teorii formalnie włada specjalistyczny-
mi pojęciami tej teorii. Musi jednak posługiwać się również pojęciami 
o szerszym zastosowaniu, wykraczającymi poza jego specjalność, po-
jęciami, które żadną miarą nie są specjalistyczne: na przykład, pojęcia-
mi wyjaśniania, wykazania, dowodu, wniosku, przyczyny, zdarzenia, 

23 Zob. S. Kamiński, Współczesne metody metafizyki, w: tegoż, Filozofia i metoda, 
dz. cyt., s. 125‑126.

24 Tamże, s. 128‑129. Tam szersze omówienie tych metod, zwłaszcza w odnie-
sieniu do metafizyki.

25 Zob. A.B. Stępień, Metody w filozofii, art. cyt., s. 4‑5.
26 P.F. Strawson, Analysis and Metaphysics (tłum. pol. P.F. Strawson, Analiza 

i metafizyka. Wstęp do filozofii, Kraków 1994).
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faktu, własności, hipotezy, świadectwa i wreszcie pojęciem teorii – by 
wymienić tylko nieliczne. Wobec pojęć ogólnych, w ten sposób wystę-
pujących w jego dyscyplinie, specjalista może znajdować się w bardzo 
podobnej sytuacji jak my wszyscy wobec pojęć preteoretycznych czy 
nietechnicznych, którymi bez kłopotów posługujemy się na co dzień 
w stosunkach wzajemnych i w stosunkach ze światem 27.

 Nie ma zatem neutralnych i bezzałożeniowych metod filozoficz-
nego poznania. Nawet jeśli filozofowie chcieliby, aby tak było, to 
takie stanowisko jest tylko i wyłącznie wyrazem ich postawy ży-
czeniowej, czy, jak pisze Strawson „dziecinnej maniery umysłu”. 
Bezzałożeniowość metody jest utopią (Woleński). Akceptując daną 
metodę badania, nie sposób nie akceptować zdeterminowanego 
przez dany paradygmat schematu pojęciowego, który umożliwia 
jej wstępną artykulację. Od początku myślenia teoretycznego jeste-
śmy uwikłani w szereg przedzałożeń warunkujących naszą prak-
tykę dyskursywno‑argumentacyjną. Pierwszym i fundamentalnym 
założeniem każdej metody jest przede wszystkimi logika języka, 
w którym zostaje ona zwerbalizowana. Status tych przedzałożeń 
pozostaje kwestią dyskusyjną, której tutaj, poza wskazaniem ich 
istnienia, nie będziemy podejmować.
 Warto jeszcze odnotować propozycję założeń metody filozofii, 
dokładnie metody analizy, autorstwa polskiego filozofa L. Koja. 
Stwierdza on, że

założenia, o które chodzi, powinny wyprzedzać pojęciowo i argumen-
tacyjnie koncepcje filozoficzne uzasadniane na podstawie analizy fi-
lozoficznej zbudowanej na tych założeniach. Ponieważ analiza filo-
zoficzna ma mieć zastosowanie przy ustalaniu dowolnych koncepcji 
filozoficznych, wspomniane założenia powinny być niezależne pojęcio-
wo od wszelkiej filozofii. Powinny też wyprzedzać specyficzne twier-
dzenia filozoficzne. W świetle co dopiero podanych postulatów nasze 
założenia powinny być sformułowane w bliżej nieokreślonym języku 
naturalnym, od którego we właściwych rozważaniach filozoficznych 
chcemy odejść. Treść tych założeń zaś powinna być zdroworozsądko-
wa i powinna wyprzedzać twierdzenia filozoficzne. Tym samym po-
winna być argumentacyjnie od nich niezależna 28. 

27 Tamże, s. 20.
28 L. Koj, Pierwsze kroki systematycznej analizy filozoficznej, w: Odwaga filozo‑

fowania. Leszkowi Nowakowi w darze, red. J. Brzeziński, A. Klawiter, T. Kuipers, 
K.  Łastowski, K. Paprzycka, P. Przybysz, Poznań 2002, s. 534.
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 Chodzi tu o założenia o różnym stopniu teoretycznego zdeter-
minowania, począwszy od faktów zdroworozsądkowych, a na kon-
statacjach wysoce teoretycznie zaawansowanych skończywszy. Oto 
następujące założenia metody analizy: (1) fakt, że ludzie poznają 
rzeczywistość i dochodzą do poznania prawdziwego; (2) jeśli nie ma 
poważnych wątpliwości, nie powinno się bezzasadnie odrzucać uzy-
skanych w procesie poznawczym przekonań; (3) tzw. zasada demo-
kracji, zgodnie z którą wygłaszane przez ludzi tezy powinno się trak-
tować zasadniczo jako prawdziwe; (4) założenie dotyczące wprost 
poznania filozoficznego, nie ma charakteru zdroworozsądkowego, 
a raczej jest konsekwencją pewnej optyki patrzenia na filozofię, którą 
L. Koj zakłada. Chodzi o to, że filozofowie nie poznają rzeczywistości 
w sposób bezpośredni, tylko pośredni – na podstawie analizy teks-
tów filozoficznych, doświadczeń cudzych lub własnych (tu można 
by mówić o jakimś bezpośrednim poznaniu). Praca filozofa polega 
na siedzeniu przy biurku i czytaniu różnych informacji oraz ich teo-
retycznym opracowywaniu. W trakcie tego opracowywania filozofo-
wie napotykają sprzeczne sądy, pojawia się zatem problem ich roz-
strzygalności. Założenie (5) mówi, że sądy wypowiadane przez różne 
osoby (zwłaszcza przez filozofów) nie zawsze muszą być sprzeczne, 
choć na wstępie takie się wydają. Założenie (6) mówi, że po pewnych 
analitycznych modyfikacjach owe sprzeczne sądy – przez jednych 
filozofów przyjmowane, przez innych odrzucane – mogą okazać 
się zgodne ze względu na różne punkty odniesienia, które nie były 
wstępnie brane pod uwagę. Analiza filozoficzna pozwala odsłonić 
ich pozorną sprzeczności i doprowadzić do ich zgodności 29. Metoda 
analizy polega więc na eliminacji sprzecznych wypowiedzi, które są 
konsekwencją niedoskonałego języka, zatem, jak pisze L. Koj, „język 
trzeba zreformować, a nie niszczyć”. 

Typologia metod filozofowania

1. W literaturze przedmiotu poświęconej metodologii filozofii 30 
można spotkać różne propozycje typologii metod filozofowania. 

29 Tamże, s. 535.
30 Zwłaszcza w polskiej literaturze przedmiotu dominowała tendencja do 

tworzenia różnych typologii metod filozofowania, w literaturze analitycznej 
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Wyrastają one z założenia, że metody te możemy jakoś wyodrębnić 
i usystematyzować, choćby na podstawie bardzo bogatego materia-
łu historycznego. Typologia metod filozofowania nie jest prosta do 
przeprowadzenia, z czego świadomi są przeprowadzający ją meto-
dologowie. Zazwyczaj stawiają sprawę w sposób maksymalistycz-
ny – nie chodzi o typologię metod w jakimś jednym tylko nurcie 
filozoficznym, ale o typologię metod, która objęłaby kilka najważ-
niejszych filozoficznych tradycji badawczych. Takie podejście może 
być wystawione na krytykę, zwłaszcza przez tych, dla których tego 
typu próby typologizacji mijają się z celem, trącą zbytnią drobiaz-
gowością czy sztucznymi podziałami, nieodpowiadającym histo-
rycznie ukształtowanym praktykom realizacji metod filozofowa-
nia. Trzeba także ustalić, czy proponowana typologia uwzględnia 
faktycznie stosowane przez filozofów metody i dokonuje ich opi-
su, czy też stanowi (A.B. Stępień) pewną ich typologiczną charak-
terystykę idealizującą. Jak się wydaje, to drugie podejście jest raczej 
dominujące w typologiach metod filozofowania, które niżej zapre-
zentujemy. Interesującym przedsięwzięciem byłoby dokonać także 
historycznej rekonstrukcji metod filozofowania. Przecież konkret-
ne metody filozofowania postawały w toku historii, noszą na so-
bie ślady wpływów kulturowych, niektóre z nich powstawały pod 
wyraźnym wpływem związków filozofii z naukami empirycznymi 
lub formalnymi. O wpływie tych nauk na determinację metod fi-
lozofii trzeba stale pamiętać, gdyż pozwala to na uniknięcie posta-
wy skrajnego izolacjonizmu w określaniu metody filozofowania 31. 
Proponowane niżej typologie metod zostały sformułowane przez 
przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, z uwagi na takie, a nie 
inne kryteria epistemologiczno‑metodologiczne, których przy tego 
typu zamierzeniach nie sposób uniknąć (T. Szubka).
 2. S. Kamiński zaproponował określoną typologię metod filozo‑
fowania, gdyż uważa, że uporządkowanie metod wiedzy filozoficz‑
nej jest nieodzownym warunkiem samoświadomości metodolo-
gicznej każdego filozofa. „(…) wszechstronna i rzetelna wiedza 

raczej nie zauważa się takiej tendencji, choć ostatnio pojawiają się prace, które 
podejmują zagadnienia metodologii filozofii.

31 Proponowane typologie uwzględniają synchroniczne podejście do metod 
filozofowania. Wydaje się jednak, że słuszne byłoby uwzględnienie tzw. diachro-
nicznego punkt widzenia. Korzysta z niego obficie współczesna uhistoryczniona 
filozofia nauki. Zob. J. Życiński, Elementy filozofii nauki, dz. cyt.
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o metodzie filozofii dlatego jest niezbędna, iż poznanie filozoficzne 
sprawia szczególne trudności w jego zdobywaniu i uprawomoc-
nieniu oraz komunikowaniu” 32. Przystępując do przeprowadzenia 
typologii, Kamiński bierze pod uwagę stosunek poznania filozo-
ficznego do naukowego i proponuje podział na metody, które (1) 
nie różnią się doborem i układem od tych stosowanych w naukach, 
oraz takie, które (2) doborem czynności i układem poszczególnych 
zabiegów różnią się do metod stosowanych w nauce. Sformułowa-
na przez Kamińskiego typologia metod obejmuje tzw. metody filo-
zoficzne złożone 33. Podział ich jest następujący.
 3. Metody bliskie naukowym dzieli się ze względu na przedmiot 
poznania, na metody: (1) przedmiotowe i (2) metaprzedmiotowe. 
Następnie metody przedmiotowe dzieli się ze względu na źródła 
poznania na metody: (1) aprioryczno‑dedukcyjne, a te znowu na 
metody: (a) konstrukcyjne oraz (b) interpretacyjne; (2) empiryczno‑
‑indukcyjne, a te znowu na: (a) generalizujące, (b) syntetyczno‑po-
rządkujące. Zobaczmy, w jaki sposób Kamiński charakteryzuje wy-
żej wyliczone metody.
 A. Jeśli chodzi o metody konstrukcyjne i interpretacyjne, które 
należą do metod aprioryczno‑dedukcyjnych, to:

(…) znamionują one w szczególności filozofię idealistyczną, a dotyczą 
poznania związków statycznych lub dynamicznych między ideami jako 
podstawowymi elementami albo momentami rzeczywistości. Punktem 
wyjścia jest świadomość, a zamierzonym punktem dojścia kategorycz-
no‑dedukcyjnym przeważnie system wiedzy. Metody interpretacyjne 
bywają rzadko stosowane, a polegają na ontologicznym interpretowa-
niu pewnych sformalizowanych systemów dedukcyjnych, w zasadzie 
hipotetycznych. Punkt wyjścia stanowi tu aprioryczne poznanie, a więc 
filozofowanie ma częściowo charakter metaprzedmiotowy, choć nieraz 
osiąga wiedzę przedmiotową, nawet o charakterze apodyktycznym 34. 

O metodach wchodzących w skład nauk empiryczno‑indukcyjnych, 
Kamiński pisze następująco:

32 S. Kamiński, O uzasadnianiu tez filozoficznych, dz. cyt., s. 37.
33 Zob. J. Herbut, Elementy metodologii filozofii, dz. cyt.
34 S. Kamiński, Próba typologii metod filozofowania, w: tegoż, Studia z metodologii 

filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 64.
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Metody generalizacyjne są znamienne dla filozofii czysto scjentystycz-
nej (indukcyjnej), a polegają na ekstrapolacji najbardziej teoretycznych 
tez naukowych celem otrzymania hipotetycznego układu tez o świe-
cie sprawdzalnych pośrednio (przynajmniej częściowo) w życiu. Na-
tomiast metody syntetyczno‑porządkujące są typowe dla filozofii po-
zytywistycznej, a przejawiają się w encyklopedycznym opracowaniu 
i usystematyzowaniu rezultatów nauk szczegółowych, co połączone 
bywa z koordynacją najbardziej podstawowych pojęć i zasad nauk, 
a niekiedy z refleksją pogłębiającą osiągnięcia naukowe. Poznanie fi-
lozoficzne różni się epistemologicznie od naukowego tylko stopniem 
sprawdzalności. Realizuje się interdyscyplinarnie lub na kanwie jednej 
z nauk wiodących (np. na bazie psychologii – F. Brentano lub socjolo-
gii – E. Durkheim). I tu znowu filozofowanie zaczyna się metaprzed-
miotwo (harmonizacja lub unifikacja zagadnień rozmaicie rozwiązy-
wanych przez nauki), lecz staje się przedmiotowym (ubocznie tylko 
próbuje ocalić wiedzę ludzką) 35. 

 Do drugiej grupy metod niespecyficznych zalicza się meto-
dy badania metaprzedmiotowego. W ich skład wchodzi analiza 
epistemologiczna, analiza logiczna oraz to, co Kamiński określa 
mianem analizy semiologicznej. Metody te mają nachylenie me-
taprzedmiotowe, czyli zajmują się szeroko rozumianą naturą wie-
dzy oraz różnymi jej przejawami i uzasadnienia. (1) Analiza epi-
stemologiczna może mieć charakter aprioryczny, jak w przypadku 
Kanta i neokantystów, wówczas polega na poszukiwaniu aprio-
rycznych i transcendentalnych warunków możliwości zacho-
dzenia poznania, lub bardziej aposterioryczny, jak w przypadku 
neokantystów, którzy związali się ze wczesnym pozytywizmem, 
wówczas polega ona na poszukiwaniu kryteriów oceny wartości 
poznania filozoficznego lub naukowego, faktycznie realizowane-
go. Pod wpływem neopozytywizmu metoda epistemologiczna 
przekształciła się w metodę analizy logicznej języka, przekonań 
czy różnego rodzaju ich presupozycji. Zdaniem Kamińskiego me-
toda ta właściwa jest postawie minimalistycznej, która odrzuca 
maksymalizm co do zadań filozofii i chce zdetronizowania nauki 
jako filozofii pierwszej (metafizyki). (2) Metoda analizy logicznej, 
należąca do gatunku metod metaprzedmiotowych, charakteryzuje 
się tym, że

35 Tamże. 
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jest przeważnie zastosowaniem środków logicznych do eksplikacji po-
jęć albo kontroli sensowności lub zasadności tez, albo wreszcie popraw-
ności poznawczych. Może ona dotyczyć bądź metod naukowych (np. 
J.S. Mill) lub języka (np. R. Carnap), bądź też filozoficznego poznania 
(zwłaszcza chodzi o opracowanie jego aparatury pojęciowej, formali-
zację fragmentów teorii filozoficznych – np. K. Ajdukiewicz, A. Tarski, 
J. Salamucha), bądź wreszcie podstawowych terminów i założeń wie-
dzy ludzkiej w ogóle (np. filozofowie analityczni w szerokim sensie). 
Konkretnym zadaniem analizy logicznej jest najczęściej redukcyjna re-
konstrukcja badanego języka (za pomocą definicji konstytutywnych) 
lub fragmentów teorii, a niekiedy wykrycie implikacji ontologicznych 
lub teoriopoznawczych, a więc w dalekiej perspektywie – nawet roz-
wiązanie problemów ściśle filozoficznych 36.

(3) Jeśli chodzi o tzw. metody analizy semiologicznej, ich celem jest 
zrozumienie szeroko pojmowanych i zróżnicowanych systemów 
znakowych. Chodzi o rozumiejące uchwycenie sensu danego zna-
ku lub symbolu. Analiza ta może przybrać postać np. pragmatycz-
nej analizy języka, polegającej na badaniu wyrażeń języka w kon-
tekście ich komunikacji, czy też wykrycia podstawowych nadużyć 
językowych. Może również przybrać formę terapii językowej, jak 
u niektórych filozofów analitycznych (L. Wittgenstein, J.L. Austin, 
G. Ryle czy J. Wisdom). Zdaniem Kamińskiego filozofia traci tu-
taj swój wymiar teoretyczny, a staje się, jak powiada Wittgenstein, 
bardziej działalnością, opisującą różnorakie gry językowe, nie zaś 
wyjaśniającą analizą struktur obiektywnej rzeczywistości. Analiza 
semiologiczna może dotyczyć znaków jako wytworów kulturo-
wych, wówczas staje się częścią szeroko pojętej hermeneutyki jako 
rozumiejącej techniki odkrywania głębszego sensu znaków kultu-
rowych (mowa, pismo, tekst), lub też stosowana jest przez zwo-
lenników filozofii strukturalnej, którzy zajmują się wykrywaniem 
różnego rodzaju głębokich struktur, najczęściej o charakterze syn-
chronicznym, aprioryczno‑konstrukcyjnym oraz formalnym.
 (4) Analiza aporetyczna ma na celu uświadomienie, że zasadni-
cze problemy, z którymi od wieków zmaga się filozofia, mają cha-
rakter nierozwiązywalny. Filozofia jest notorycznym podejmowa-
niem (reprodukowaniem) tych samych problemów, przeważnie 
w nowej szacie konceptualnej, przy uwzględnieniu nowych warun-
ków kulturowych i społecznych oraz panujących w danym czasie 

36 Tamże, s. 65.
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standardów logiczno‑metodologicznych. Te zaś determinuje ak-
tualnie panująca koncepcja nauki (paradygmat naukowy). Celem 
analizy aporetycznej jest wykazanie, że filozofowanie to nic inne-
go jak podejmowanie na nowo wciąż tych samych problemów bez 
nadziei na to, że kiedykolwiek zostaną one rozstrzygnięte. Z ana-
lizą aporetyczną spotykamy się u Arystotelesa, była ona dla nie-
go punktem wyjścia do budowania teorii filozoficznej. Analiza ta 
obecna jest również w myśli N. Hartmanna oraz G. Martina, a także 
u przedstawicieli filozofii dialogu, jak M. Buber czy F. Ebner. Ka-
miński zwracał uwagę, że metoda ta współcześnie jest bardzo mod-
na i uchodzi w wielu ujęciach za podstawowy sposób uprawiania 
filozofii. Wiąże się z minimalistycznym podejściem do filozofii, któ-
re otwarcie rezygnuje nie tyle z diagnozowania i opisywania prob-
lemów filozoficznych, ile z propozycji ich ostatecznych rozwiązań. 
Metoda analizy aporetycznej nie dopuszcza zatem możliwości osta-
tecznych rozstrzygnięć problemów filozoficznych (pewne jej ele-
menty spotykamy u K.R. Poppera czy innych analityków).
 B. Jeśli chodzi o specyficzne metody poznania filozoficznego, to 
Kamiński dokonuje ich wstępnego podziału na metody poznawcze 
i metody pozapoznawczej aktywności, z uwzględnieniem czynni-
ków emocjonalnych oraz wolitywnych. Metody poznawcze rozpa-
dają się na: (1) autonomiczne, które w punkcie wyjścia nie opiera-
ją się na żadnych danych dostarczanych przez poznanie naukowe, 
oraz (2) nieautonomiczne, czyli takie, które w punkcie wyjścia opie-
rają się na danych zaczerpniętych z różnych nauk szczegółowych. 
Metody nieautonomiczne dzielą się z kolei na: (a) syntetyczno‑
‑intuicyjne oraz (b) analityczno‑intuicyjne. Kamiński w następują-
cych słowach przeprowadza ich charakterystykę.

Według pierwszych filozofowanie jest syntezą tez naukowych i do-
świadczenia życiowego, prowadzącego do twórczego (dzięki intuicji: 
idei kierowniczej lub jednolitej wizji świata) ich zwieńczenia i unifi-
kującego dopełnienia. Zgodnie zaś z metodami analityczno‑intuicyj-
nymi filozofia, wychodząc od refleksyjnej (najgłębszej) analizy faktów 
ogólnie przyjętych w nauce i dla niej węzłowych, odkrywa (korzy-
stając oczywiście z intuicji) ich ostateczne implikacje ontyczne. Oba 
sposoby uprawiania filozofii bywają często stosowane, bo łączą oso-
bowość poznania filozoficznego z jego naukowością. Dlatego używa-
ją ich nie tylko humaniści i przyrodnicy filozofujący (np. E. Becker, 
A.S. Edington, J.H. Jeans, A.N. White head, B.J. Gawecki, T. Czeżow-
ski, P. Weiss), lecz także niektórzy filozofowie neoscholastyczni, 
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starający się zachować całą treść tradycyjnej filozofii autonomicznej 
(np. C. Tresmontant) 37. 

 Metody poznania filozoficznego charakteryzujące się epistemo-
logiczną i metodologiczną niezależnością względem danych nauk 
szczegółowych, Kamiński dzieli na: (1) intuicyjno‑dedukcyjne, 
(2) intuicyjno‑redukcyjne oraz (3) intuicyjno‑opisowe. Metody intui-
cyjno‑dedukcyjne polegają na intelektualnym uchwyceniu w empi-
rycznej rzeczywistości najbardziej podstawowych i cechujących się 
przedmiotową oczywistością twierdzeń, które następnie spełniają 
swoją rolę w punkcie wyjścia tworzenia systemu dedukcyjno‑kate-
gorycznego. Metoda ta była już stosowana przez Arystotelesa, na-
stępnie przez niektórych neoscholastyków, a także w nowożytności 
przez ontologa Ch. Wolfa. Metoda intuicyjno‑redukcyjna, właściwa 
jest, zdaniem Kamińskiego, metafizyce tomistycznej, uprawianej 
przez tomistów egzystencjalnych (Gilson, Krąpiec i jego uczniowie). 
Metoda ta polega na tym, że w ramach intuicji intelektualnej, odpo-
wiednio kontrolowanej czynnościami kognitywnym i językowymi, 
ujmuje się empiryczno‑przedmiotowe stany bytowe o doniosłym 
aspekcie egzystencjalnym, a następnie w ramach ujęć teoretycz-
nych, w których intuicja intelektualna odgrywa główną rolę, wska-
zuje się na jedyną, konieczną i nieobalalną rację przedmiotową dla 
ujętych w punkcie wyjścia niekoniecznych stanów rzeczy. Metoda 
ta jest stosowana także przez metafizyków posługujących się meto-
dą transcendentalną (Lonergan, Rahner, Coreth, Lotze, Brugger) 38. 
Polega na badaniu transcendentalnych warunków możliwości róż-
nych typów aktów poznania, np. stawiania pytań (zwłaszcza ich 
implikacji), z których to wyników w następnej kolejności deduku-
je się cechy strukturalne przedmiotów tych aktów 39. W tym wy-
padku drogą redukcji dochodzi się do odkrycia najbardziej pod-
stawnych elementów w ludzkiej świadomości, które warunkują 
całość życia intencjonalnego podmiotu i możliwość pozyskiwania 

37 Tamże, s. 67.
38 W Polsce metodą transcendentalną jako pierwsi zajmowali się F. Gruszka, 

J. Herbut, A. Bronk, K. Wolsza, D. Oko oraz M. Walczak.
39 Historię metody transcendentalnej w scholastyce przedstawia w interesu-

jącej pracy O. Muck SJ, The Transcendental Method, New York 1968, z polskich prac 
systematycznie metodę tę omawia J. Herbut, Metoda transcendentalna w metafizy‑
ce, Opole 1988.
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wiedzy o  bycie 40. Chodzi o warunki nie przedmiotowe, ale aprio-
ryczne i podmiotowe, co jest wyraźnym znakiem wpływu Kanta 
oraz Heideggera na zwolenników stosowania tej metody badania 
w metafizyce.
 Metody intuicyjno‑opisowe to przede wszystkim metody feno-
menologiczne i w pewnym stopniu niektóre odmiany metod her-
meneutycznych. Pierwsze nakazują najpierw wyzbyć się wszelkich 
presupozycji (zdroworozsądkowych, naukowych, filozoficznych), 
a następnie poddać skrupulatnej analizie fenomenologicznej zjawi-
ska jawiące się w świadomości, a mające obiektywne odpowiedniki 
intencjonalne. Intuicyjno‑oglądowe ujęcie ejdetycznej struktury fe-
nomenów opisuje się, zwracając szczególnie uwagę na to, jak i w jaki 
sposób jest nam dany źródłowo i naocznie fenomen (np. E. Hus-
serl). Między rozmaitymi ujęciami metody fenomenologicznej za-
chodzą dość znaczne rozbieżności, które zrodziły się pod wpływem 
egzystencjalizmu lub hermeneutyki. Stąd niekiedy metodą fenome-
nologiczną określa się sposób filozofowania, który jest otrzymany 
dzięki samoanalizie i organizacji samoświadomości, prowadzącym 
do ujęcia sensu rzeczywistości ludzkiej w świecie. Według meto-
dy hermeneutycznej (oczywiście w odmianie transcendentalnej lub 
fenomenologicznej) filozofowanie zaczyna się od opisu fenomeno-
logicznego na poziomie świadomości, aby po interpretacji herme-
neutycznej dotyczącej języka, symboli i mitów dojść w refleksji do 
odsłonięcia poznawczych i ontycznych uwarunkowań rozumienia 
w ogóle (np. P. Ricoeur i częściowo A.O. Apel) 41.
 W przypadku gdy poznanie filozoficzne dopuszcza tzw. poza-
racjonalne źródła wiedzy, w postaci np. emocji, wiary, możemy, 
zdaniem Kamińskiego, dokonać podziału na metody (a) emocjo-
nalno‑fideistyczne i (b) praksistyczne. Te pierwsze dopuszczają 
do głosu różne czynniki emocjonalne i wolitywne. Konstruowana 
za ich pomocą filozofia zbliża się, zwłaszcza stylem wypowiedzi, 
do literatury i sztuki, świadomie przy tym rezygnując z pewnych 
standardów naukowości, jak np. intersubiektywna kontrola uzy-
skiwanych rezultatów poznawczych. Opisywane metody znajdują 
swój wyraz w różnych formach refleksji imaginatywnej (Fouillée), 
w  tworzeniu poezji pojęciowej (jak u Langego) lub też w różnych 

40 Zob. E. Coreth, W kwestii uzasadnienia metafizyki, art. cyt., s. 139‑145.
41 S. Kamiński, Typologia metod filozofowania, dz. cyt., s. 68.
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formach intuicyjnego kontaktu z bytem polegającego (jak u Bergso-
na) na kontemplatywnym przenikaniu do głębszych warstw rzeczy-
wistości niedostępnych poznaniu naukowemu. W grę wchodzą tu 
jeszcze ujęcia, dla których punktem wyjścia jest szeroko pojmowane 
doświadczenie wiary, prowadzące do konstrukcji syntezy o charak-
terze mądrościowym, powiązane ze stylem życia jako osobowoś-
ciową odpowiedzią na odkrytą prawdę. Natomiast metody praksi-
styczne prowadzą do akceptacji różnego rodzaju tez dotyczących 
czy to szeroko pojmowanej sfery ludzkiego działania, czy wreszcie 
sensu życia, wartości i norm. Ich akceptacja może mieć charakter 
postulatywny, kategoryczny (jak np. w Kanta) lub też hipotetycz-
ny. Metody praksistyczne charakterystyczne są bardziej dla stylu 
filozofowania, który samoidentyfikuje się jako styl życia (ekspresja 
osobowości), poszukiwanie mądrości czy też godziwego (dobrego) 
życia. Można powiedzieć, że metody te są komplementarne z po-
przednimi, w dużej mierze bazują one na aktywności nie tyle po-
znawczej, co właśnie emocjonalno‑wolitywnej.
 Ostatni typ metod, znajdujący się w zaproponowanej przez Ka-
mińskiego typologii, to tzw. metody rozumiane nie jako poznanie, 
ale jako specyficzne sposoby zachowania metafizycznego (filozo-
ficznego). Są to metody: (1) egzystencjalne oraz (2) aksjologiczne. 
Metody określone przez autora jako egzystencjalne polegają na: 
(a) rozumiejąco‑aktywnym uczestnictwie ludzkiego bytu w istnie-
niu, co związane jest z ekspresją osobowości, byciem autentycznym, 
(b) kontemplatywnym przeżywaniu różnorakich wartości, powią-
zanych z adaptacją do życia i świata. Zasadniczo rzecz  ujmując, me-
tody egzystencjalne polegają na refleksyjno‑fenomenologicznym 
„rozjaśnieniu” szeroko pojmowanej egzystencji konkretnego czło-
wieka. Stosują je np. K. Jaspers czy M. Heidegger. Co do  metod aksjo-
logicznych trzeba powiedzieć, że: (a) mają one charakter regulujący, 
za ich pomocą proponuje się człowiekowi taką, a nie inną hierarchię 
wartości (np. Sartre) lub też (b) przybierają formę światopoglądo-
wo‑orientacyjną. Jako światopogląd są  samomanifestacją ludzkiego 
bytu przyjmującego wobec otoczenia postawę wartościująco‑ocen-
ną. Ogólnie rzecz ujmując, tego typu metody są właściwe filozofii, 
która zorientowana jest na wymiar praktyczny, połączony bardzo 
mocno z przeżywaniem wartości i analizowaniem wydarzeń zmie-
rzającym do uchwycenia tego, co w nich istotne. Dużą rolę w tego 
typu analizach odgrywa intuicja (bliższa emocjom niż intelektowi) 
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oraz aktywna kontemplacja, połączona z elementami analizy. Stąd 
nawet hasło kontemplacji filozoficznej (np. Grzegorczyk).
 4. Kolejną typologię metod filozofowania, aczkolwiek w wielu 
miejscach nawiązującą do przedstawionej wyżej propozycji Ka-
mińskiego, przedstawił A.B. Stępień 42. Propozycja tego metodologa 
dotyczy prezentacji pewnych makrometod, czyli metod złożonych, 
jak nazwa je sam autor, oraz ich idealizującej charakterystyki 43. Au-
tor nie bada historycznego (diachronicznego) kontekstu, w jakim 
powstawały poszczególne metody. Interesuje go ich ujęcie syn-
chroniczne. A.B. Stępień, bardziej niż S. Kamiński, zwrócił uwagę 
na tzw. metody proste, czy inaczej na mikrometody. Wchodzą one 
w skład makrometod jako ich podstawowe fazy, które mogą ukła-
dać się w różne kombinacje. Na zakończenie swoich analiz Stępień 
proponuje wyróżnienie pewnych metod prostych, pojawiających 
się w makrometodach, które mogą składać się na pewną charak-
terystykę ogólnej metody filozofowania, tę zaś formułuje dla swo-
ich własnych potrzeb badawczych. Warto odnotować tę propozycję 
jako w pewnym sensie dopełniającą, a w niektórych momentach 
rozwijającą czy bardziej niuansującą typologię Kamińskiego.
 A) Pierwszy typ metod, to metody fenomenologiczne. Autor pi-
sze „metody”, gdyż w samym podejściu fenomenologicznym roz-
różnia on cztery ich rodzaje 44.
 (1) Metody oglądu i opisu, tego, co dane jest w bezpośrednim do-
świadczeniu 45. Chodzi tutaj o opis fenomenologiczny zachowujący 
postulat maksymalnej ateoretyczności, opis rozumiejący tego, co 
dane, prowadzący do intersubiektywnie sprawdzalnych i przeka-
zywalnych rezultatów poznawczych. W znaczeniu funkcjonalnym 
opis jest pewnym zbiorem czynności poznawczych, takich jak iden-
tyfikowanie, klasyfikowanie, pokazywanie w obliczu tego, co bez-
pośrednio dane. Dla lepszego uwyraźnienia strukturalnego tego, co 
dane, opis może mieć charakter kontrastujący. Opis w znaczeniu 
przedmiotowym, jako rezultat czynności, jest zbiorem zdań doty-
czących różnych aspektów tego, co jest bezpośrednio dane. Opis 

42 A.B. Stępień, Metody w filozofii, art. cyt., s. 3‑19.
43 Tamże, s. 3.
44 Tamże, s. 4‑6.
45 Z opracowań, które syntetycznie przedstawiają metodę fenomenologiczną, 

zob. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, Kraków 2012; D. Zahavi, Fe‑
nomenologia Husserla, Kraków 2011.
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winien, przynajmniej częściowo, spełnić postulat ateoretyczności, 
polegający na uprzednim zawieszeniu danych, teorii naukowych 
czy filozoficznych. Opis może być nastawiony na to, co konkretne, 
lub na to, co ogólne, czyli na istotę (eidos) danego przedmiotu.
 (2) Metoda ideacji, czyli uzmienniania. W znaczeniu funkcjo-
nalnym jest to dobór i układ czynności prowadzących do wglądu 
ejdetycznego, do ujęcia istoty (eidos) danego przedmiotu lub jego 
natury konstutywnej (Ingarden). Ogląd ejdetyczny umożliwia 
w następnej kolejności przeprowadzenie analizy istotnościowej, 
która jest podstawą tworzenia ontologii, w której przeprowadza się 
analizy istoty możliwych przedmiotów. W znaczeniu przedmioto-
wym jest to zbiór tez na temat istoty danego przedmiotu. Metoda 
ideacji składa się z kilku etapów. (1) Na pierwszym etapie musimy 
uzyskać materiał do ideacji. Czerpiemy go z doświadczenia o cha-
rakterze spostrzeżeniowym, przypomnieniowym lub wyobrażenio-
wym (Husserl) 46. Początkowo w centrum uwagi znajduje się jakaś 
konkretna np. jakość czerwieni, która może być spostrzegana lub 
tylko wyobrażona. (2) Następnie musi nastąpić zmiana nastawie-
nia poznawczego, polegająca na oderwaniu poznania od konkre-
tu, a skoncentrowaniu na istocie. Proces ten może być moderowa-
ny tzw. pytaniami esencjalnymi 47. Zmienia się wówczas przedmiot 
doświadczenia. W przypadku jakości czerwieni nie jest nią ta oto 
konkretna jakość czerwieni, ale jakość idealna (idealiter). (3) Waż-
nym etapem metody ideacji jest tzw. wariacja imaginatywna pole-
gająca na uzmiennianiu w danym fenomenie jego różnych rysów 
czy momentów, tak aby przez kontrast doprowadzić do uchwyce-
nia tego, co w danym fenomenie jest konsekutywne, a co konstytu-
tywne, co wchodzi w obręb jego istoty. Wgląd w istotę przedmiotu, 
dany w akcie ideacji, cechuje się pewnością i jest epistemologicznie 
niezależny pod względem wartości aktów (podbudowujących lub 
fundujących) doświadczenia wyjściowego.
 (3) Metoda redukcji transcendentalnej to zabieg, którego celem 
jest dojście do tzw. niepowątpiewalnej sfery bytu, czyli do czystej 
transcendentalnej świadomości. Wyrasta z założenia możliwości 
znalezienia przez podmiot poznający niepowątpiewalnej sfery bytu, 

46 Ingarden dystansował się od przeprowadzania operacji na podstawie da-
nych wyobrażeniowych.

47 Zob. R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: tegoż, Z teorii języka i filozoficz‑
nych podstaw logiki, Warszawa 1972.
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gwarantującej pewność i oczywistość wyników poznawczych. Pole-
ga ona, najogólniej mówiąc, na wzięciu w nawias tego, co transcen-
duje strumień świadomości, czyli tego, co nie jest zagwarantowane 
samym przebiegiem świadomości i tym, co w niej immanentnie jest 
dane. Redukcja prowadzi do odkrycia czystej świadomości, pozba-
wionej wszelkich empiryczno‑psychologicznych charakterystyk. 
Odsłania nowy obszar badań fenomenologii (Husserl), gdzie rela-
cja między przeżyciem intencjonalnym a jego przedmiotem spięta 
jest w klamry dwóch pojęć: noezy i neomatu. W kwestii zastoso-
wania metody redukcji transcendentalnej nie było zgody pośród 
fenomenologów (Ingarden). W krytycznych komentarzach do tego 
zagadnienia zwraca się uwagę na niemożliwość konsekwentnego 
przeprowadzenia tego typu redukcji oraz na niedefinitywność tego 
zabiegu poznawczego. Bardziej jest ona teoretycznym postulatem, 
niż daje się w praktyce przeprowadzić.
 (4) Metoda rozważań konstytutywnych 48, którą Stępień charak-
teryzuje jako metodę

(…) rozwijania i uzupełniania redukcji transcendentalnej, metoda od-
słaniania warstw konstytutywnych całości przeżyciowe i sensy po-
jawiające się w strumieniu świadomości oraz ujawniania związków 
(korelacji) między noezami a noematami. Do realizacji tych rozważań 
potrzebne są – między innymi – umiejętności (sprawności): sprawność 
tematyzacji tego, co nie tematyzowane, sprawność korzystania z nieak-
towych postaci świadomości, zwłaszcza z intuicji przeżywania (z nie-
refleksyjnej samoświadomości współtowarzyszącej wszelkim naszym 
przeżyciom), sprawność przeprowadzania wielostopniowej refleksji, 
sprawność zamierzonego „zauważania mimochodem”, sprawność wy-
dobywania na jaw (unaocznienia) tego, co mieści się implicite w roz-
ważanych fenomenach. Sprawności te przydatne są też przy oglądzie 
i opisie fenomenologicznym. Przy artykulacji pojęciowej i opisie kon-
stytucji oraz tego, co konstytuujące i co konstytuowane, potrzeba jest 
jeszcze sprawność pokazywania (quasi‑deiktycznego opisu) tego, co 
i jak dane, ujawnione, odsłonięte 49.

 B) Kolejny rodzaj metod wyróżnionych przez Stępnia to metody 
logiczno‑lingwistyczne. Można powiedzieć, że autor odnosi je do 

48 Zob. R. Ingarden, Zagadnienie konstytucji i sens rozważania konstytutywnego 
u Edmunda Husserla, w: tegoż, Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, 
s. 516. Ingarden wyróżnia cztery znaczenia pojęcia konstytucji u Husserla.

49 A.B. Stępień, Metody w filozofii, dz. cyt., s. 11.
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szeroko rozumianej filozofii analitycznej, zarówno polskiej, jak i an-
glosaskiej. Chodzi tu przede wszystkim o metody, których przed-
miotem są różnorakie wytwory językowe służące do komunikacji 
rezultatów poznawczych. W jakimś sensie zadaniem tych wszyst-
kich metod jest poprawa języka poprzez zabezpieczenie prawdzi-
wości wyrażanych w nim rezultatów poznawczych, ich komuniko-
walności i kontrolowalności. Za pomocą tych metod bada się język 
pod względem spełnianych przez niego funkcji (poznawcze, nie-
poznawcze), podejmuje się analizy znaczenia tworów językowych. 
Sama analiza jest czynnością polegającą na „myślowym rozbiorze” 
pewnej całości, celem wyróżnienia podstawowych części, struktury, 
określenia zachodzących między nimi relacji. Może być rozumiana 
jako sposób eksplikacji, znaczenia tworów językowych, może rów-
nież dotyczyć badania poprawności rozumowań. W odniesieniu 
do tworów języka analiza może dotyczyć w pierwszej kolejności 
ich znaczenia, polega wtedy na dokładnym wyjaśnianiu znaczenia 
słów oraz wypowiedzi. Jej rezultatem może być zastąpienie nieści-
słych i niejasnych wyrażeń bardziej precyzyjnymi i jednoznaczny-
mi. Analiza może też polegać, zdaniem Stępnia, na transponowaniu 
wyrażeń zastanego języka na wyrażenia języka skonstruowanego. 
Analiza taka odbywa się przy zastosowaniu następujących operacji 
poznawczych. Pierwszą jest tzw. opis eksplikacyjny, który polega 
na objaśnieniu znaczenia danego wyrażenia przez odwołanie się do 
etymologii, kontekstów pragmatycznych, spełnianej przez wyraże-
nia roli syntaktycznej. Kolejną czynnością jest tzw. opis regulujący 
polegający na modyfikacji znaczenia danego wyrażenia używane-
go w zastanym języku. Kolejnym zabiegiem jest transpozycja, która 
jest 

rodzajem przekładu wyrażenia jednego języka na wyrażenie drugiego 
języka, przy czym zasady przekładu oraz stopień (czy typ) odpowiada-
nia sobie przekładanego i jego przekładu mogą być rozmaite 50.

Rodzajem transpozycji jest asemantyzacja, czyli przeformułowa-
nie wyrażeń języka w taki sposób, który ujawnia tylko ich struk-
turę syntaktyczną. Dalej możemy wyróżnić formalizację, polega-
jącą na ustaleniu jedno‑jednoznacznej relacji między kształtem 
wyrażeń przy pominięciu ich znaczenia. I ostatnią czynnością jest 

50 Tamże, s. 12.
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rekonstrukcja, która polega na uzupełnieniu wypowiedzi przez np. 
ujednoznacznienie, umieszczenie w szerszym kontekście, ujawnie-
niu implikacji, presupozycji, głębszego lub wtórnego znaczenia.
 C) Metody hermeneutyczne. Ich przedmiotem są różnego ro-
dzaju struktury znakowe (język, teksty, kultura, symbole, znaki). 
Podstawowym założeniem w tej metodzie jest podział na to, co po-
wierzchniowe i dostępne, i na to, co głębokie, ukryte, co dopiero 
musi zostać wyłowione, poddane różnym zabiegom interpretacyj-
nym. Przeważnie chodzi o ujawnienie ukrytego sensu, znaku, sym-
bolu, czy też jakiegoś innego tworu kulturowego, przez eksplikację 
lub interpretację, polegającą na umieszczeniu danego tworu w kon-
tekście (kontekst pozwala na głębsze uchwycenie głębokiego sensu) 
czy to społecznym, czy to kulturowym, lub też w systemie innych 
systemów znaków lub symboli, co pozwala na odgadnięcie, posta-
wienie właściwej interpretacji (np. w formie hipotezy) sensu dane-
go wytworu.
 D) Kolejny typ metod to metody ontologiczne. Stępień charakte-
ryzuje je następująco:

Są to metody charakterystyczne dla ontologii, pojmowanej jako nauka 
filozoficzna o tym co (czysto) możliwe, a więc o tym co istnieje i ist-
nieć może, lecz w oderwaniu od faktyczności istnienia. To, co możliwe 
można traktować formalnie, jako niesprzeczne, wówczas właściwymi 
metodami ustalania możliwości (czegoś) będą: badanie niesprzeczno-
ści pewnych struktur i układów, zestawienie niesprzecznych (spój-
nych) kombinacji określonych momentów, także interpretacja przed-
miotowa (dobieranie modeli) systemów formalnych. A więc metoda 
kombinatoryjna i metoda interpretacji przedmiotowej (ontologicznej) 
zakładające metodę ustalania niesprzeczności czegoś (jakiegoś układu). 
Tak uprawiana ontologia jest metodologicznie pokrewna metalogice 
i metamateamtyce 51.

 Metody ontologiczne są stosowane w ontologii o prowenien-
cji fenomenologicznej, w której korzysta się z redukcji ejdetycznej, 
prowadzącej do ujęcia czystych jakości idealnych stanowiących za-
wartość materialną idei. Stępień sugeruje możliwość interpretacji 
metody oglądu ejdetycznego w duchu umiarkowanego realizmu, 
tak aby uniknąć mankamentów związanych z zakładanym przez tę 
metodę platońskim skrajnym realizmem.

51 Tamże, s. 14.
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 E) Metody metafizyczne to kolejny typ, który wymienia przywo-
łany autor. Można wyróżnić trzy metody metafizyczne. Pierwsza to 
metoda ekstrapolacji, charakterystyczna dla metafizyki indukcyjnej 
(T. Czeżowski), polegająca na ekstrapolowaniu na całość bytu pew-
nych fragmentów rzeczywistości. Zwraca się uwagę, że dużą rolę 
w tego typu podejściu odgrywa analogia. Druga to metoda trancen-
dentalizacji, charakterystyczna dla metafizyki uprawianej w duchu 
tomizmu egzystencjalnego (Krąpiec, Morawiec, Stępień, Maryniar-
czyk i ich uczniowie), wyrażająca się zwłaszcza w metodzie sepa-
racji, która prowadzi do formowania pojęcia bytu, przedmiotu me-
tafizyki. Trzecia to metoda analizy ejdetycznej (Husserl, Ingarden 
i inni fenomenologowie), rozumiana przez autora w duchu reali-
zmu umiarkowanego, czyli jako istotnościowe badanie faktycznie 
istniejących struktury bytowych.
 F) Metody transcendentalne określa Stępień jako metody bada-
nia różnego rodzaju warunków, przeważnie apriorycznie pojmo-
wanych, naszego poznania, zjawiania się przedmiotów, czynności 
językowych (np. stawianie pytań). Rozróżnia on trzy wersje metody 
transcendentalnej. Wersję kartezjańską, kantowską oraz fenomeno-
logiczną. (1) Kartezjańska wersja tej metody polega na badaniu i po-
szukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak można wywieść (uzasadnić, 
wywnioskować) z treści i danych świadomości istnienie przedmio-
tów zewnętrznych. (2) I. Kant w swojej wersji metody transcen-
dentalnej, która jest radykalizacją programu kartezjańskiego, pyta 
o a priori (chodzi o a priori formalne, nie zaś a priori materialne), 
o warunki możliwości poznania, natomiast (3) fenomenologiczna 
wersja metody jest pewnym pogłębieniem (czy zradykalizowa-
niem) problemu Kantowskiego, gdyż zamiast cogito Kartezjusza 
mamy do czynienia z czystą transcendentalną świadomością ogoło-
coną z wszelkiej empirycznej treści, a zamiast Kantowskiej deduk-
cji kategorii mamy tu odsłanianie kolejnych warstw świadomości 
umożliwiających konstytuowanie przedmiotów, pojętych po za-
stosowaniu redukcji transcendentalnej jako neomaty przyporząd-
kowane właściwym neozom. Metody transcendentalne krzyżują 
się z metodami fenomenologicznymi, mogą one zatem wchodzić 
w skład makrometod. Widać to wyraźnie na przykładzie tomistów 
transcendentalnych, którzy wykorzystują niektóre elementy meto-
dy fenomenologicznej, jak np. opis maksymalnie ateoretyczny. Tak-
że i tomiści egzystencjalni, nawiązujący do realistycznej orientacji 
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w fenomenologii, posługują się opisem fenomenologicznym w celu 
uwyraźnienia np. danych różnych typów doświadczeń, które w dal-
szej obróbce poddaje się procedurom metody intuicyjno‑redukcyj-
nej. Metody transcendentalne mają charakter metaprzedmiotowy – 
dotyczą świadomości i struktury wiedzy.
 G) Ostatni typ metod, jakie wyróżnia A.B. Stępień w zapropono-
wanej typologii, to tzw. metody scjentystyczne. Charakterystyka ich 
jest następująca:

Metody scjentystyczne to – najogólniej mówiąc – metody budowania 
teorii i metody ich kontroli poznawczej w naukach przyrodniczych 
i w naukach humanistycznych. Są to najrozmaitsze sploty czynności 
percepcji rozumiejących i nierozumiejących (tych ostatnich spreparo-
wanych wedle jakiejś teorii, jak np. w psychologii eksperymentalnej, 
uprawianej laboratoryjnie) oraz aktów i operacji myślowych. Wśród 
nich występują wymienione wyżej: metoda ekstrapolacji i metoda in-
terpretacji przedmiotowej systemów formalnych, logiki i matematy-
ki. Być może do metod scjentystycznych należałoby również zaliczyć 
metody budowania nauk formalnych w matematyce i logice, metody 
uprawnia tych nauk (…) Metody scjentystyczne pomocniczo lub akcy-
dentalnie bywają używane również w różnych postaciach filozofii kla-
sycznej, natomiast jako jedyne lub naczelne występują w koncepcjach 
filozofii pozytywistycznej (z odmianą marksistowską), neopozytywi-
stycznej i w niektórych postaciach koncepcji filozofii lingwistycznej 
(analitycznej) 52.

 5. Słuszna wydaje się uwaga A.B. Stępnia, że wyróżnione meto-
dy filozofowania nie powinny być traktowane w izolacji. Praktyka 
uprawiania filozofii wyraźnie pokazuje, iż zachodzą wzajemnie na 
siebie, niekiedy częściowo się ze sobą utożsamiają, jak w przypad-
ku metody fenomenologicznej i transcendentalnej, czy scjentystycz-
nej z metodami metafizycznymi, jak np. metoda ekstrapolacji. Przy-
kłady można mnożyć. Wniosek zatem wydaje się w pełni zasadny, 

52 Tamże, s. 17. Określenie to może budzić szereg wątpliwości, zwłaszcza że 
sami filozofowie nauki twierdzą, że nauki empiryczne mają dawno za sobą etap 
fascynacji pozytywizmem i scjentyzmem. Twierdzenie, że metodami tworzenia 
teorii naukowej są metody scjentystyczne, jest nieporozumieniem, wynikającym 
z tego, że typologie metod filozofowania przeprowadza się jakby z dala od me-
tanaukowej rewolucji, która ma miała miejsce w XX wieku. Wątpliwości nasuwa 
także stwierdzenie, że zwolennicy filozofii lingwistycznej też posługują się me-
todami scjentystycznymi.
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że trudno traktować je w całkowitej izolacji, nawet przy tego typu 
idealizującej charakterystyce.
 Przedstawiona typologia tzw. makrometod, czyli złożonych 
metod filozofowania, nie wyczerpuje rzecz jasna całości problema-
tyki. Jak się wydaje, ma ona nie tylko wartość historyczną, może 
być nadal uzupełniana i precyzowana przez współczesne badania 
dotyczące metod filozofowania. Wartością ostatniej z typologii ma-
krometod jest wskazanie na mikrometody, czy metody filozoficzne 
proste, które następnie można podzielić na metody specyficzne dla 
filozofii i niespecyficzne, czyli takie, które mają miejsce w innych 
naukach 53. Metody proste mogą być potraktowane jako pewne eta-
py wchodzące w skład metod złożonych (makrometod). Mogą to 
być takie czynności jak: (1) rozumienie sensu, (2) intuicyjny ogląd 
przedmiotu oraz jego opis, (3) poznanie intuicyjne, które wydaje 
się czynnością specyficznie filozoficzną, jednakże intuicja odgrywa 
ważną rolę też w naukach formalnych i empirycznych, (4) abstraho-
wanie pojęć, (5) tworzenie definicji różnego typu, (6) analizowanie 
wyrażeń, (7) heurystyka, formułowanie problemów, (8) określanie 
struktury i typu stosowanych argumentów. Te cząstkowe meto-
dy można rozpatrywać pod względem zarówno czynnościowym, 
jak i wytworowym. Analiza metod filozoficznych prostych poka-
zuje, że filozofowie, podobnie jak naukowcy, stosują różnego typu 
argumenty i starają się przekonać interlokutorów do swoich tez. Po-
nadto analiza metod wyraźnie uświadamia, że stosowane przez filo-
zofów metody zachodzą na siebie, dlatego też można mówić o pew-
nych kombinacjach nie tylko metod prostych, ale też makrometod. 
Pewne metody proste mają to do siebie, że można je wyróżnić jako 
stałe etapy badawcze w praktycznie każdej metodzie filozofowania. 
Do takich stałych metod prostych, które obecne są w różnych me-
todach filozofowania (hermeneutycznych, metafizycznych, scjen-
tystycznych, analitycznych), należy opis fenomenologiczny, opis 
rozmaicie ukierunkowany w zależności od potrzeb badawczych. 
Opis tego, co dane (w szerokim tego słowo znaczeniu, nieograni-
czającym się tylko do tego, co percepcyjnie ujęte), zastane, skon-
struowane, opis tego, co możliwe (w ontologii), tego, co faktyczne 
(w metafizyce). Najbardziej właściwy wydaje się opis  analityczny 

53 Opracowania metod filozoficznych prostych dokonał Herbut, zob. Elemen‑
ty metodologii filozofii, dz. cyt., s. 31.
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(Czeżowski) stosowany zarówno w filozofii, jak i w naukach szcze-
gółowych (formalnych i empirycznych). Każde krytyczne badanie 
zakłada w pierwszej kolejności opis przedmiotu, na który składa 
się jego wstępna identyfikacja, klasyfikacja. To wszystko ma pro-
wadzić do lepszego uwyraźnienia i uświadomienia sobie struktury 
tego, co dane. Tomiści egzystencjalni (Krąpiec) twierdzą np., że fi-
lozoficzne rozumienie rzeczywistości jest bardzo proste, gdyż po-
lega na wskazaniu na konieczny czynnik tłumaczący jakieś stany 
bytowe, którego negacja jest negacją (tzw. wyjaśnieniem negatyw-
nym) samego tego faktu i prowadzi do absurdu. Nie podzielając 
podobnego optymizmu epistemologicznego, można powiedzieć, że 
gdyby ta metoda była tak prosta i oczywista, to byłaby stosowa-
na przez wszystkich, a tak nie jest; ponadto same dyskusje w to-
mizmie wyraźnie pokazują, że metoda ta daleka jest i od prostoty, 
i od oczywistości. Niech te dwa socjologiczne argumenty świadczą 
za brakiem tego typu prostych (samooczywistych dla wszystkich) 
metod filozofowania. Wydaje się również, że takim powtarzającym 
się elementem w większości metod filozofowania jest opis fenome-
nologiczny i analiza 54. O jaką analizę chodzi? Może to być anali-
za 55 pojęciowa, reduktywna, logiczna, lingwistyczna, transcenden-
talno‑logiczna 56, niestandardowa, czy hermeneutyczna 57. Ogólnie 
rzecz ujmując, dotyczy ona tworów językowych z uwzględnieniem 
aspektu syntaktycznego, semantycznego oraz pragmatycznego 58. 

54 Bocheński twierdzi, że reguły metody fenomenologicznej obowiązują we 
wszystkich naukach, nie tylko w filozofii. Chodzi tu zwłaszcza o deskryptywny 
etap metody fenomenologicznej. „Prawie wszystkie reguły metody fenomeno-
logicznej można byłoby nawet uznać za ogólne reguły naukowe. To jednak nie 
odpowiadałoby intencjom samych fenomenologów. Mimo to jest obiektywnym 
faktem, że sformułowali oni ważne, ogólnie obowiązujące reguły myślenia teore-
tycznego”, J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, dz. cyt., s. 18. Pogląd ten 
popiera też S. Judycki w cytowanym poprzednio artykule.

55 Na temat analizy i różnych sposobów jej eksplikowania. Zob. A. Brożek, 
J.J. Jadacki, Analiza analizy, „Studia Philosophiae Christianae” 42 (2006), nr 1, 
s. 37‑54.

56 „Przez analizę logiczną filozofia analityczna dąży do jasności myśli. Taki 
jest jej cel i stąd nazwa. Logika jest tu podstawowym narzędziem, a niedoścignio-
nym wzorem i gwiazdą przewodnią – matematyka”, B. Wolniewicz, O sytuacji we 
współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 18.

57 Zob. J. Herbut, Elementy metodologii filozofii, dz. cyt., s. 59‑62.
58 Badania tego typu przeprowadza się na gruncie logiki. Zob. A. Jonkisz, 

Elementy logiki stosowanej, dz. cyt.
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Niektórzy zwracają uwagę, że choć różne typy analizy językowej 
odrywają bardzo ważną rolę, to jednak w pragmatycznym stadium 
budowania teorii filozoficznej powinny być traktowane wtórnie 
względem metody fenomenologicznego oglądu i opisu tego, co jest 
bezpośrednio dane (np. A.B. Stępień). Argumentuje się, że wtórność 
tej analizy ujawnia się w sposób szczególny przy takich zabiegach 
językowo‑poznawczych jak konstruowanie definicji wyrażeń pier-
wotnych, metoda opisu analitycznego, czy też przy sposobie wydo-
bycia analitycznej zawartości danego języka 59. Zadaniem metody 
filozofowania mogłoby być dokonywanie różnego rodzaju rozróż-
nień pojęć, stanów rzeczy, samych rzeczy, które bezpośrednio po-
znajemy 60. Metoda rozróżnień jest obecna u większości filozofów 61, 
praktycznie przynosi ona uporządkowanie naszych myśli i wypo-
wiedzi. Przy czym trzeba mieć na uwadze, że tego typu ustawienie 
kolejności metod prostych uzależnione jest od uprzednio obranych 
przedmiotu i celu filozofii 62, czyli od wstępnych przedzałożeń. 
W innych podejściach (np. J. Perzanowski) zwraca się uwagę na ko-
nieczność połączenia w integralnej metodzie filozofowania (1) opi-
su i redukcji fenomenologicznej, (2) analizy logiczno‑pojęciowej 
oraz (3) formalizacji; (4) ponadto zaleca się (co ma być wyrazem 
odpowiedzialności filozofującego) korzystanie z danych uzyskiwa-
nych przez nauki szczegółowe, formalne i empiryczne 63. Postulaty 
te głoszone są przez filozofów, którym zależy na zbudowaniu filo-
zofii naukowej 64. W tej ostatniej propozycji widoczne jest połączenie 
nie tylko metod prostych, ale również metod złożonych. Wydaje się 

59 A.B. Stępień, Metody w filozofii, dz. cyt., s. 18.
60 Zob. R. Sokolowski, The Method of Philosophy: Making Distinctions, art. cyt., 

s. 516‑517. Autor pisze „Philosophy is the intellectual activity that works with 
distinctions. Its method is the making and the questioning of distinctions. Philo-
sophy explains by distinctions”, tamże, s. 516.

61 Tamże, s. 517. R. Sokolowski podaje szereg historycznych przykładów 
w których ujawnia się obecność metody rozróżniania. Wydaje się, że już Tales 
był pierwszym filozofem, który ją praktykował. Obecna jest także u Arystotelesa 
i najważniejszych filozofów myśli nowożytnej, takich jak Kartezjusz, empiryści 
angielscy, Kant, a zwłaszcza obecna jest w fenomenologii Husserla i jego konty-
nuatorów, do których Sokolowski się zalicza.

62 Można powiedzieć o czymś w rodzaju paradygmatycznego predetermino-
wania argumentacji.

63 J. Perzanowski, Jak filozofować?, w: Jak filozofować? Studia z metodologii filozo‑
fii, red. J. Perzanowski, Warszawa 1989, s. 12.

64 Szerzej o filozofii naukowej będziemy pisać w innym rozdziale.

W stronę...9 
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bowiem, że rzetelne i odpowiedzialne filozofowanie, jak podkre-
ślał to zawsze J. Perzanowski, domaga się korzystania z co najmniej 
kilku metod prostych (lub mikrometod), aby w ten sposób zbudo-
wać jedną integralną makrometodę 65. Ograniczenie się tylko do jed-
nej mikrometody (metody prostej) nie przyniesie żadnych efektów 
w postaci choćby wstępnego zdiagnozowania problemu. Historia 
filozofii pełna jest tego typu oszczędnych (ekonomicznych) myśli-
cieli, którzy wierzyli (mając przy tym świadomość istnienia innych 
metod), że jedną metodą są w stanie rozwiązać problemy, z którymi 
poradzić nie potrafiła sobie dotychczasowa tradycja (paradygmat) 
filozoficzna. Za łączonym podejściem przemawia, jak się wydaje, 
złożona struktura problemów filozoficznych (problemy te tylko po-
zornie są proste), które domagają wieloaspektowego podejścia, a ta-
kie jest możliwe tylko wtedy, kiedy łączy się ze sobą metody proste 
i metody złożone, wypracowując w ten sposób adekwatne meto-
dy rozwiązania danego problemu teoretycznego lub praktycznego. 
W tej kwestii w filozofii, jak się wydaje, jest więcej dowolności niż 
w nauce, która dysponuje pewnymi zestandaryzowanymi sposoba-
mi dowodzenia twierdzeń. 

Epistemologiczne problemy dotyczące  
metod filozofii

1. Problematyka metod stosowanych w filozofii nasuwa szereg 
 kontrowersji, które są przedmiotem licznych dyskusji i polemik, na-
wet między myślicielami, którzy deklarują przynależność do tego 
samego paradygmatu filozoficznego i posługiwanie się tą samą 
metodą 66.
 2. Do najczęściej dyskutowanych problemów zalicza się kwestię 
intersubiektywnego charakteru metody filozofowania. Jednym z za-
łożeń metody jest to, że jest ona zbiorem czynności powtarzalnych, 
to znaczy takich, że każdy podmiot po przejściu odpowiedniego 

65 Jej nazwa może być kwestią konwencji językowej przyjętej przez danego 
filozofa lub grupę filozofów kształtujących paradygmat.

66 Nie będziemy tu omawiać wszystkich problemów metodologicznych zwią-
zanych z metodami w filozofii, ograniczamy się tylko do najważniejszych, które 
dyskutowane są w literaturze przedmiotu.
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treningu teoretyczno‑praktycznego będzie potrafił ją zastosować 
(ponownie powtórzyć), przy czym nie są do tego wymagane jakieś 
nadzwyczajne kognitywne zdolności podmiotu. Zasadą regulatyw-
ną nauki jest intersubiektywność. Polega ona na tym, że rezulta-
ty poznawcze mają być dostępne wielu podmiotom społecznym. 
Mając ten problem na uwadze, wielu metodologów kwestionuje 
intersubiektywny charakter metod stosowanych w filozofii. W ar-
gumentacji posługują się bardzo często konfrontacją metod, które 
występują w różnych nurtach filozofii, z metodami nauk przyrod-
niczych czy formalnych. Konfrontacja wypada przeważnie na nie-
korzyść filozofii, co nie oznacza jednoczesnego deprecjonowania 
filozofii czy odmawiania jej racjonalnego charakteru lub wartości 
poznawczej. Cytowany wcześniej L. Koj twierdzi, że 

w filozofii mielibyśmy do czynienia z metodą, gdyby dwaj różni filo-
zofowie otrzymali opis metody, otrzymali to samo zadanie i nie kon-
taktując się ze sobą uzyskaliby te same wyniki. W przypadku różnych 
wyników dałoby się bezspornie ustalić, że przynajmniej jeden z nich 
nie zastosował się do podanego opisu metody lub sytuacje, w których 
obaj działali, były różne 67.

Autor ten odnotowuje, że w filozofii taka sytuacja nie ma miejsca. 
Można przecież dwóm filozofom podać taki sam jednoznaczny opis 
metody, a i tak dojdą do zupełnie innych wniosków. Trudności te 
dotyczą zarówno fenomenologów (przykład Husserla i Ingarde-
na), jak i tomistów egzystencjalnych. Nie lepsza sytuacja panuje 
w obozie analitycznym, gdzie również obserwujemy spory doty-
czące właściwej metody analizy i jej przedmiotu. Także zwolennicy 
filozofii w kontekście nauki nie unikają tych trudności, jeśli chodzi 
o tzw. implikacje filozoficzne twierdzeń naukowych, które nigdy 
nie prowadzą do jednoznacznie wiążących asercji. Brak intersu-
biektywnego przekazywania rezultatów poznawczych sprawia, że 
filozofowie pozostają w stanie permanentnego braku porozumie-
nia. Nie potrafią ze sobą współpracować, nawet w obrębie, jakby się 
wydawało, tego samego paradygmatu badawczego. A jak twierdzą 
niektórzy (np. J. Woleński) 68, wcale im na zniwelowaniu tego  stanu 

67 L. Koj, O metodę w filozofii, dz. cyt., s. 106.
68 Zob. J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., 

s. 48‑54.



132 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

rzeczy nie zależy. Brak porozumienia sprawia, że filozofowie nie 
potrafią wypracować wspólnego języka, w którym można by po-
rozumieć się przynajmniej co do podstawowych kwestii. W przeci-
wieństwie do nauki w ramach filozoficznych tradycji badawczych 
nie ma zgodności co do podstawowych założeń, stanowiących tzw. 
twarde jądro teorii. Do tego, jak twierdzi L. Koj, dochodzą jeszcze 
czynniki psychologiczne, jak wybujały indywidualizm filozofów, 
megalomania, tendencja do myślowego prowincjonalizmu i sta-
ła pokusa ideologizowania własnych wyników badawczych. To 
wszystko sprawia, że walor epistemologiczny metod stosowanych 
w filozofii, choćby w kontraście z metodami nauk przyrodniczych, 
jest mało zadowalający.
 3. Problemem dla metod filozoficznych, w przeciwieństwie 
do metod matematyczno‑empirycznych stosowanych w naukach 
przyrodniczych, jest to, że przesądzają one w punkcie wyjścia 
prawdziwość tez, do których mają dojść. Prowadzi to do wniosku, 
że za pomocą metod filozoficznych nie można niczego dowodzić, 
gdyż wszystko ustala się odgórnie. Inaczej jest natomiast w na-
ukach przyrodniczych. Choć metoda tych nauk podaje kryteria 
prawdziwości swoich tez, to jednak nie przesądza ich prawdziwo-
ści od razu. Kiedy fizyk na podstawie przeprowadzonych obliczeń 
matematycznych stawia pewną hipotezę, nie przesądza w punkcie 
wyjścia, czy jest ona prawdziwa, czy nie, domniemuje tylko, a na-
stępnie wykonuje szereg eksperymentów (zestandaryzowanych 
procedur), które potwierdzą albo odrzucą jego twórcze przypusz-
czenia. Postępuje on zgodnie z regułami metodologicznymi, które 
nakazują mu empiryczne sprawdzanie stawianych domysłów. Re-
guły te nie przesadzają jeszcze prawdziwości tez, determinują tyl-
ko pragmatykę działania. Filozof natomiast jest w zupełnie innej 
sytuacji. On niczego nie musi sprawdzać. Jeśli chodzi o filozofię, tu 
nie przeprowadza się badań empirycznych, nie eksperymentuje się, 
nie obserwuje przyrody lub społeczeństwa, nie robi się wykopalisk. 
Obraz filozofa, pisze L. Koj, przedstawia osobę siedzącą na fotelu 
i dumającą lub piszącą, ewentualnie wykładającą 69.

69 L. Koj, O metodę w filozofii, dz. cyt., s. 132. Spostrzeżenia Koja potwierdza 
znany analityk T. Nagel, pisząc tak: „Filozofia różni się od nauk przyrodniczych 
i matematyki. W odróżnieniu od tych pierwszych nie polega na eksperymen-
cie czy obserwacji, a na samym myśleniu. W odróżnieniu od matematyki zaś, 
nie ma żadnych formalnych metod dowodzenia. Filozofujemy zadając po prostu 
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 4. W jednym z postulatów wysuwanych przez S. Judyckiego me-
toda prowadząca do wiedzy powinna cechować się nietautologicz-
ną siłą eksplanacyjną 70. Warunek nietautologicznych eksplanacji 
spełniają nauki formalne i empiryczne. Natomiast metody stosowa-
ne w filozofii mają z tym trudności. Pełno jest w niej tautologicznych 
wyjaśnień. Przykładem jest tego typu rozumowanie: „ktoś poznaje 
dlatego, że posiada władzę poznawczą”. Aby uniknąć tautologicz-
ności wyjaśnień, trzeba sformułować reguły, które treściowo różnią 
się od tego, co mają wyjaśniać. W naukach formalnych, które posłu-
gują się metodą dedukcyjną, oraz w naukach empiryczno‑matema-
tycznych zasada eksplanacji ma charakter formalny, określa tylko 
procedurę postępowania, ale nie przesądza statusu tego, co ma być 
wyjaśnione. Natomiast w filozofii zasada eksplanacji, jeśli uznamy, 
że takową można sformułować, ma charakter treściowy, a nie for-
malny. Zastosowane w podanym wyżej przykładzie pojęcie „wła-
dzy” jest elementem treściowym oraz pełni funkcję eksplanacyjną. 
W filozofii pełno jest tego typu pojęć. Na przykład w etyce taką 
rolę odgrywa pojęcie godności osoby, w hermeneutyce filozoficznej 
pojęcie rozumienia, w fenomenologii pojęcie redukcji fenomenolo-
gicznej, a w metafizyce tomistycznej – separacja.
 5. Ze sprawą nietautologicznych eksplanacji związany jest inny 
problem, który można sformułować w pytaniu, czy dostarczane 
przez filozofów wyjaśnienia są otwarte na dalszą problematyzację 

pytania, argumentując, poddając próbom idee, a także wymyślając możliwe ar-
gumenty przeciwko nim, zastanawiając się, jak naprawdę funkcjonują nasze po-
jęcia. Filozofia stara się przede wszystkim rozpatrzeć i zrozumieć całkiem zwy-
kłe idee, którymi wszyscy na co dzień bezrefleksyjnie się posługujemy. Historyk 
może pytać, co zaszło w określonym czasie, ale filozof zapyta: «Czym jest czas?». 
Matematyk może badać relacje między liczbami, ale filozof zapyta: «Czym jest 
liczba?». Fizyk będzie dociekał, z czego zbudowane są atomy lub co jest przy-
czyną ciążenia, ale filozof zapyta, skąd można wiedzieć, że cokolwiek istnieje na 
zewnątrz naszych umysłów. Psycholog może badać, jak dzieci uczą się języka, 
ale filozof zapyta: «Co sprawia, że, słowo cokolwiek znaczy?». Każdy może py-
tać, czy jest złe wśliznąć się do kina bez biletu, ale filozof zapyta: «Co sprawia, 
że postępek jest słuszny bądź nie?»”, T. Nagel, What Does It all Mean? A Very 
Short Introduction to Philosophy (tłum. pol. Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie 
wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993, s. 3). Zob. recenzję tej pozycji: J. Woj-
tysiak, Bardzo zręczne wprowadzenie do sceptycyzmu, rec. T. Nagel, Co to wszystko 
znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993, „Znak” 46 (1994), 
nr 1, s. 189‑192.

70 W tej materii referujemy i dopowiadamy interesujące poglądy S. Judyckie-
go, zob. tenże, Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, art. cyt., s. 10‑11.
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i na dalsze wyjaśnianie. W naukach przyrodniczych jest bowiem 
tak, że potwierdzona empirycznie hipoteza może dalej stanowić 
problem teoretyczny inspirujący do podejmowania twórczych do-
mysłów nad jego rozwiązaniem. Nauka jawi się jako nieustanny 
ciąg problemów, które trzeba rozwiązać. A każde rozwiązanie przez 
to, że ma eksplanacyjnie niedomknięty charakter, może prowadzić 
do nowych poszukiwań wyrażających się w tworzeniu nowych hi-
potez (domysłów). W ten sposób wiedza naukowa posuwa się na-
przód. Metoda nauk przyrodniczych jest w tym znaczeniu krea-
tywna, gdyż pozostawia zawsze pewne pole otwartości na nowe, 
niezbadane dotąd horyzonty.
 W filozofii, jak się wydaje, sytuacja jest całkiem inna. Weźmy 
przykład z tomistycznej metafizyki. Dużą wagę przywiązuje się 
tam do zabiegów poprawnego sformułowania przedmiotu tej dy-
scypliny, jakim jest pojęcie „bytu jako bytu”. Metoda separacji, 
która temu służy, prowadzi do jego wyodrębnienia z rzeczywi-
stości, jak twierdzą jej zwolennicy. Pomijając tutaj szereg dysku-
syjnych kwestii związanych z tą metodą, trzeba skonstatować, że 
uzyskany przez nią rezultat poznawczy ma charakter zamknięty. 
Pojęcie bytu zostało odkryte i na tym kończy się filozofowanie. 
Albo inny przykład, wzięty również z tej samej koncepcji filozo-
fii. Zjawisko ruchu wyjaśnia się tam za pomocą pary dwóch ana-
logicznych pojęć – aktu i możności. Jeśli tę parę pojęć potraktuje 
się jako rodzaj wyjaśnienia naukowego, a tomiści chcą tak widzieć 
sprawę, wówczas cała procedura nie jest niczym innym jak tylko 
tautologicznym powtórzeniem tego, co ma wyjaśnić, mianowicie 
faktu zmian zachodzących w świecie. Jeśli tak, to może nasunąć 
się pytanie, czy w filozofii w ogóle mamy do czynienia z wyjaśnia-
niem. Być może mamy tylko do czynienia z pokazywaniem granic 
możliwego wyjaśniania (Judycki) i z niczym więcej. Jeśli metoda 
filozoficzna przesądza rozwiązania problemów, których ma doty-
czyć, to mamy do czynienia z pozorem wyjaśniania. Dla przykładu 
można teraz sięgnąć do fenomenologii, aby zobaczyć, że np. me-
toda redukcji transcendentalnej ma wbudowane w siebie treścio-
we rozwiązanie dotyczące stosunku między czystą świadomością 
a światem realnym. To rozwiązanie przesądza tę relację na korzyść 
czystej świadomości i prowadzi do idealizmu transcendentalne-
go. Metoda redukcji dawałaby nietautologiczne wyjaśnienie, gdy-
by nie rozstrzygała w tej materii ani stanowiska realistycznego, ani 
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idealistycznego. Jeśli zatem metoda filozoficzna rozstrzyga w punk-
cie wyjścia rozwiązanie danego problemu, to pod znakiem zapyta-
nia pozostaje jej algorytmiczność, która jest przecież esencjalnym 
(można też powiedzieć) rysem każdej metody naukowej. Algoryt-
miczność bowiem decyduje o możliwości jej wielokrotnego powtó-
rzenia w celu potwierdzenia rezultatów badawczych uzyskanych 
przez inne podmioty, jak również odkrywania nowych problemów. 
Z formalnego punktu widzenia stosowanie metody w jakimś dzia-
le filozofii nie polega na odkrywaniu czegoś nowego, tylko na po-
wtarzaniu już uzyskanych wyników (rezultatów). Nie polega też 
na powtarzaniu tej metody w celu sprawdzenia, czy inni, którzy 
się nią posługiwali, doszli do podobnych rezultatów poznawczych 
co sprawdzający. Jeśli ktoś chce być tomistycznym metafizykiem, 
musi po prostu literalnie przepisać opisaną w jakimś podręczniku 
do metafizyki (np. u Krąpca) metodę separacji i jej końcowy rezul-
tat. To samo dotyczy procedury wykazywania w teorii bytu tzw. 
ostatecznych wyjaśnień. Tu również powtarzamy sam wynik, a nie 
poszczególne kroki badawcze, które do niego doprowadziły. Te 
zostają tylko ustalone i przeprowadzone raz – ktoś kiedyś je sko-
dyfikował, a reszta zwolenników tradycji badawczej je powtarza. 
Filozof zatem, nie musi silić się na nic innego jak tylko na zwykłe 
powtórzenie (kolejne reprodukowanie) wyników swoich poprzed-
ników lub mistrzów, z którymi sympatyzuje na podstawie akcesu 
do wspólnego paradygmatu. W tym znaczeniu zabieg powtórzenia 
wyniku metody jest z heurystyczno‑epistemologicznego punktu 
widzenia mało efektywny oraz może się wydawać przeciwny na-
turze wiedzy, która, jak się zdaje, „esencjalnie” ma charakter nie 
statyczny, ale dynamiczny.
 6. W sporze o istnienie specyficznych metod filozofowania moż-
na zająć różne stanowiska. Można argumentować za specyficznoś-
cią tych metod ze względu na specyficzność problemów filozo-
ficznych, zasadniczo różniących się od nauk. Na przykład Krąpiec 
twierdzi, że „filozofia ma jednak swoją własną metodę, różną od 
metod nauk szczegółowych”. Tomiści dodają do tego jeszcze sło-
wo „specyficzna”. Posługując się słowem „specyficzność”, trzeba 
uważać – nie jest to wytrych otwierający wszystkie drzwi i uspra-
wiedliwiający wszystkie argumenty. Z tego, że coś jest specyficz-
ne, niewiele jeszcze wynika, póki się bliżej owej specyficzności nie 
zbada. Ten ozdobnik służył np. w przedstawionych na początku 
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typologiach, dosyć zresztą drobiazgowych, w celu pokazania inno-
ści filozofii, zwłaszcza w stosunku do nauk szczegółowych. Bliż-
szy wgląd w typologię metod filozofowania, jak również analiza 
metodologiczno‑epistemologiczna problemów samej metody, po-
zwalają na wyciągnięcie następujących wniosków. Zasadniczo na 
poziomie tzw. metod prostych metody filozoficzne nie różnią się 
od tych, które występują w naukach przyrodniczych czy humani-
stycznych. I w naukach szczegółowych, i w filozofii spotkamy się 
z opisem fenomenologicznym, klasyfikacją, różnymi typami defini-
cji czy takimi sposobami rozumowania, jak wnioskowanie, dowo-
dzenie, sprawdzanie, wyjaśnianie. Jedyna różnica polega na tym, że 
w przypadku filozofii można mówić o innym układzie tych czyn-
ności; a także na podejmowaniu przez nią tzw. zagadnień norma-
tywnych, co jednak przez wielu nie jest uważane za specyficzny 
wyróżnik metody filozofowania. Tu szczególnie sporo mogą mieć 
do wykazania metoda fenomenologiczna i transcendentalna, o ile 
spełniają pewne warunki nałożone na metody w ogóle. Dziś jed-
nak filozofia straciła patent na badanie zagadnień normatywnych, 
coraz częściej podejmowane są one w ramach nauk szczegółowych 
(np. w kognitywistyce), a że ich rozwiązanie polega na ich natura-
lizowaniu, stanowi to problem sam w sobie, który trzeba dopiero 
przedyskutować. Metody filozofowania składające się z różnych 
kombinacji metod prostych nie dają takich wyników poznawczych 
jak metoda nauk przyrodniczych. Niektórzy argumentują, że ta la-
bilność uzyskiwanych rezultatów poznawczych jest konsekwencją 
problemów, z którymi zmagają się filozofowie. Nie chodziłoby za-
tem o to, że metody filozofii są mierne czy niedopracowane, tylko 
o to, że problemy, z którymi zmagają się filozofowie, są na tyle za-
wiłe, iż nie zawsze pozwalają na uzyskanie zadowalających rezul-
tatów 71. O problemach filozoficznych będziemy szerzej pisać przy 
zagadnieniu hipotez, tutaj warto jednak zaznaczyć, że problemy te 
mają przeważnie wysoce spekulatywny charakter. Ich analiza po-
lega w dużej mierze na pojęciowym uporządkowaniu i pokazaniu 
zachodzących między nimi związków oraz fundujących je prze-
dzałożeń. Również intersubiektywna sprawdzalność i komuniko-
walność wielu rezultatów badawczych niesie ze sobą tę labilność, 
będącą konsekwencją nie tyle zastosowania wadliwości metody, 

71 Zob. J. Herbut, Elementy metodologii filozofii, dz. cyt., s. 103‑104.
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co badanego problemu. W przypadku filozofii możliwa byłaby do 
zrealizowania tzw. intersubiektywność wewnątrz danego paradyg-
matu filozofowania, czy też inaczej mówiąc: zrelatywizowana do 
danego paradygmatu. Byłaby możliwa do uzyskania przez grupę 
kilku badaczy pracujących nad danym problemem (lub grupą prob-
lemów), którzy konsekwentnie akceptują najbardziej podstawowe 
założenia tworzące tzw. twardy rdzeń teorii. Nie wyklucza to, rzecz 
jasna, rozbieżności. Historia dostarcza aż nadto przykładów braku 
intersubiektywnego porozumienia między zwolennikami tego sa-
mego paradygmatu. Wydaje się jednak, że przy dużej samoświa-
domości metodologicznej i kontroli epistemologiczno‑semiotycznej 
porozumienie może zostać zrealizowane, choćby na minimalnym 
poziomie, najpierw poprzez wypracowanie wspólnego języka filo-
zoficznego. Być może w ten sposób zostałby oddalony zarzut o no-
toryczne kłótnie filozofów w jednej rodzinie, który kładzie się cie-
niem na społecznym i kulturowym postrzeganiu filozofii i filozofa. 
Wykluczona jest raczej intersubiektywność rezultatów badawczych 
między różnymi filozoficznymi tradycjami badawczymi 72. W na-
ukach przyrodniczych wykorzystujących formalizm matematyczny 
intersubiektywność jest wręcz wzorcowa, co nie oznacza, że nauki 
te nie mają z nią problemów 73. Można nawet postawić tezę, że im 

72 Słusznie w tej kwestii pisze L. Koj: „Wiadomo, że każdy filozof tworzy 
własną terminologię i aparaturę pojęciową. Spróbujmy teraz w terminologii Car-
napa wypowiedzieć bez zniekształceń treści wypowiedziane przez Heidegge-
ra. Spróbujmy teraz odwrotnie, w terminologii Heideggera wyrazić to, co po-
wiedział Carnap. Wierny przekład w żadną stronę nie jest możliwy. Nie da się 
poglądów Bergsona wyrazić w sposób adekwatny w terminologii tomistycznej 
aktu i możności, istoty i istnienia, formy i materii. Odwrotnie, tomizmu nie da 
się wiernie oddać przy użyciu pojęcia élan vital, ewolucji twórczej, pamięci i ma-
terii itp. Przykłady można mnożyć do woli. Na ogół jest tak, że przekładający 
filozofowie są przekonani, że przełożyli drugiego filozofa na swój język zupełnie 
wiernie. Zaś filozofowie, których teksty są przekładane, protestują, że ich wypo-
wiedzi zostały zniekształcone, wręcz zmasakrowane. Gdy do sprawy podchodzi 
osoba trzecia, niezainteresowana, na ogół przyznaje, że przekład nie ujął specy-
fiki poglądów referowanego filozofa”, L. Koj, O metodę w filozofii, dz. cyt., s. 108.

73 Zob. I. Dąmbska, Czy intersubiektywne podobieństwo wrażeń zmysłowych jest 
konieczną przesłanką nauk przyrodniczych?, „Przegląd Filozoficzny” 40 (1948). 
Autorka omawia tam kilka teorii dotyczących intersubiektywności w naukach 
przyrodniczych, na koniec podaje swoje ujęcie zagadnienia. Również S.  Judycki 
porusza tę kwestię w swoim artykule. Pisze tak: „Powyższemu podważeniu ko-
munikowalności pewnych procedur filozoficznych można łatwo byłoby posta-
wić zarzut, że z podobną sytuacją mamy do czynienia np. w naukach formalnych, 
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większy stopień matematyzacji, tym większa efektywność w za-
kresie intersubiektywności i sprawdzalności rezultatów poznaw-
czych. Nauki formalne (logika, matematyka) mogą poszczycić się 
wysokim stopniem racjonalności i intersubiektywności, co, jak za-
znaczaliśmy już, nie prowadzi wprost do asercji że filozofia jest tej 
racjonalności pozbawiona. Stąd zrozumiała tendencja spotykana 
u wielu filozofów, zwłaszcza z kręgu analitycznego, do formaliza-
cji różnych partii dyskursu filozoficznego. Jednym z celów takiego 
przedsięwzięcia jest właśnie zwiększenie stopnia intersubiektyw-
nego charakteru metody filozofowania 74.

Metoda filozofii jako niedyktatorska gra

W podsumowaniu analiz metody (metod) filozofowania można na-
wiązać do pewnych propozycji teoretycznych, które znajdujemy 
w pracach J. Giedymina i J. Woleńskiego, dotyczących teoriogro-
wego ujęcia metody poznania naukowego 75. Naukę jako racjonalny 
typ badania możemy potraktować, wedle proponowanego przez 
tych teoretyków ujęcia, jako grę między badaczem, czyli naukow-
cem, dysponującym metodą badania, a przyrodą lub naturą. Bada-
nie polega na tym, że badacz, czyli naukowiec, stosuje  racjonalne 

uważanych za wzorzec jasności i komunikowalności. I tu potrzebne są wrodzone 
zdolności: istnieją bowiem ludzie faktycznie niezdolni do zrozumienia (uchwy-
cenia) skomplikowanych związków dedukcyjnych. Zarzut ten jest słuszny, ale 
tylko częściowo, bo kompetentni badacze w ramach tej dziedziny (np. matema-
tyki) dość łatwo mogą się porozumieć co do wartości rezultatów osiągniętych 
w niej za pomocą metody aksjomatyczno‑dedukcyjnej, natomiast kompetentni 
w dziedzinie filozofii całkowicie nie mogą się porozumieć co do wartości wyni-
ków otrzymanych za pomocą metody fenomenologicznej czy hermeneutycznej. 
Jeżeli więc nawet uznamy, że istnieje solipsystyczno‑grupowe zawężenie dostę-
pu do pewnych dziedzin, to jednak w ramach tych dziedzin i wymaganych dla 
nich zdolności istnieje porozumienie co do efektów osiąganych za pomocą me-
tod właściwych tym dziedzinom. Natomiast w filozofii, dzielonej np. według 
metod fenomenologicznej czy hermeneutycznej, tak nie jest. W tym sensie nie-
które metody w filozofii byłyby esencjalnie solipsystyczne, a tym samym nie by-
łyby metodami mogącymi prowadzić do wiedzy”, S. Judycki, Czy istnieją specy‑
ficzne metody filozoficzne?, art. cyt., s. 27.

74 Do tych kwestii wrócimy przy problematyce hipotez filozoficznych.
75 Zob. J. Giedymin, Uogólnianie postulatu rozstrzygalności hipotez, „Studia Fi-

lozoficzne” 5 (1959), s. 139‑159, oraz pewną poprawioną interpretację tej teorii, 
J. Woleński, Nauka i gra, w: W stronę logiki, dz. cyt., s. 334‑341.
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metody badawcze, stawia hipotezy, które przyroda potwierdza lub 
odrzuca. Jak podkreśla w swojej interpretacji tej koncepcji J. Woleń-
ski, badacz jest weryfikatorem, a natura falsyfikatorem jego teore-
tycznych domysłów. Każde potwierdzenie hipotezy w tej grze jest 
sukcesem naukowca, każde zaś jej odrzucenie jest jego przegraną, 
chwilową lub ostateczną. Kiedy hipoteza jest wadliwie postawio-
na, wtedy grę wygrywa przyroda, która, mówiąc nieco antropo-
morficznym językiem, skrywa swoje tajemnice, falsyfikując daną 
hipotezę, pokazuje, że nie tędy droga. Gra jest racjonalna, o ile ba-
dacz nie stosuje tzw. strategii dyktatorskiej, czyli takich posunięć 
teoretycznych, których użycie zapewnia jednemu z graczy wygraną 
niezależnie od tego, jakich posunięć dokonał przeciwnik. Z punktu 
widzenia badacza strategia dyktatorska opiera się na podsuwaniu 
takich hipotez, które są zgodne z dowolnymi faktami. Dyktatorska 
strategia polega bowiem na graniu hipotezami zgodnymi z arbitral-
nie obranymi faktami. Tego typu hipotezy dyktatorskie nie mogą 
być obalone przez przyrodę. W perspektywach epistemologicznych 
teorii gry można powiedzieć, że metoda naukowa nie toleruje dyk-
tatorskich strategii badawczych. Może ona rozwijać się tylko jako 
gra między badaczem a przyrodą oparta na uczciwych zasadach 
weryfikacji i falsyfikacji. Patrząc z tej perspektywy na metodę (czy 
metody) filozofii, trzeba stwierdzić, że mają one raczej dyktator-
ski charakter, nie chodzi w nich przecież o grę między badaczem 
a światem, w której badacz‑filozof byłby weryfikatorem, a świat lub 
różne jego aspekty falsyfikatorem. Metoda filozoficzna ma w sobie 
coś ze strategii dyktatorskiej, gdyż wyniki, do których prowadzi, 
można tak naprawdę uzgodnić z dowolną ilością różnych faktów 
empirycznych, choć filozofowie bardzo często upierają się, że jest 
właśnie inaczej, że jest jakaś niepusta klasa faktów, które jedno-
znacznie potwierdzą forsowaną teorię. Jak już wielokrotnie pisa‑
liśmy, filozofia nie jest nauką empiryczną. Nie ma przecież takiej 
niepustej klasy faktów empirycznych, która posiadałaby jedno-
znaczną interpretację poprzez korelację z jedną teorią filozoficzną. 
A jeśli tak, to nie można sfalsyfikować empirycznie, które uzgodnie-
nia są z epistemologicznego punktu widzenia bardziej wartościo-
we, a które mniej. Niektórzy mogliby argumentować, że wyjściem 
z trudnej sytuacji jest powiązanie filozofii z naukami przyrodni-
czymi za pomocą parafrazy twierdzeń naukowych. Ale i tego typu 
strategia nie gwarantuje sukcesu. Same bowiem parafrazy mogą 
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być różnie interpretowane w zależności od kontekstu teoretyczne-
go (hermeneutycznego) i obecnych w nim przedzałożeń 76. Zgod-
ność z dowolną ilością faktów znacząco utrudnia epistemologicz-
ną waloryzację wyników poznania filozoficznego, zwłaszcza gdy 
skonfrontujemy je z tymi wynikami, które uzyskujemy za pomocą 
metody matematyczno‑empirycznej. W nauce strategia dyktator-
ska jest cały czas ograniczana i eliminowana przez różne procedu-
ry formalne związane z zestandaryzowanymi procedurami uza-
sadniającymi 77. Szczególna rola przypada tutaj matematyce, która 
bardzo mocno ogranicza różne spekulatywne zapędy samych na-
ukowców. Za pomocą teoriogrowego modelu nauki poznania na-
ukowego można bronić  antyirracjonalizmu 78. Zdaniem J. Woleń-
skiego ten „teoriogrowy model wiedzy wyraża pewien istotny 
element racjonalności przekonań empirycznych, w szczególności 
naukowych” 79. Nauka jawi się jako paradygmat wiedzy racjonal-
nej, intersubiektywnie  sprawdzalnej i komunikowalnej. Ponadto 
dostarcza on wiarygodnego kryterium demarkacji tego, co nauko-
we, od tego, co nienaukowe 80.
 Jak się wydaje, w filozofii panuje w tej kwestii znacznie większa 
dowolność, choć niekoniecznie wedle metodologicznego nihilizmu 
zasady „wszystko ujdzie”. Wielu filozofów deklaratywnie temu za-
przecza, choć w przypadku większości postmodernistów i dekon-
strukcjonistów zasada „wszystko ujdzie” znajduje pełną akcepta-
cję. W związku z tym niektórzy teoretycy argumentują, że filozofii 
w stosunku do nauk przyrodniczych i formalnych przysługuje tzw. 
słaba racjonalność 81. Jest to konsekwencją stosowanych metod, któ-
re choć nie prowadzą do wniosków intersubiektywnie sprawdzal-
nych i kontrolowalnych, to nierzadko pozwalają na sformułowanie 

76 Dobrze pokazują to prace z zakresu filozofii fizyki polskiego uczonego 
J.A. Janika. O tych problemach będziemy pisać w rozdziale dotyczącym relacji 
między tomizmem a naukami przyrodniczymi.

77 Większa dowolność może panować w kontekście odkrycia, gdzie dopusz-
cza się do głosu intuicje, archetypy, emocje i luźne skojarzenia. Szereg interesu-
jących uwag w tej sprawie można znaleźć u A. Motyckiej w jej pracach z zakresu 
epistemologicznej charakterystyki kontekstu odkrycia.

78 Zob. J. Woleński, Nauka i nienauka. Problem demarkacji, „Przegląd Filozoficz-
ny – Nowa Seria” 13 (2004), nr 3, s. 93‑94.

79 Tamże, s. 94.
80 Tamże, s. 93.
81 Zob. tamże, s. 81‑95.
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pewnej ogólnej (by nie powiedzieć ogólnikowej) wizji świata, któ-
ra ma moc perswazyjnego oddziaływania na człowieka; bardziej 
niż racjonalne argumenty liczy się tu inicjacja prowadząca do umie-
jętności rozumiejącego rozpoznawania i koordynowania wartości. 
Jeśli metoda filozofowania pozwala nam na osiągnięcie tego, to i tak 
dobrze. Odsłaniają się tutaj godne podkreślenia hermeneutyczne 
aspekty metody filozofowania, które, jak się wydaje, zostały trafnie 
opisane przez H.G. Gadamera. Wedle jego ujęcia

methodos w znaczeniu starożytnym oznacza zawsze jedność badań i ob-
szaru pytań i problemów. W tym znaczeniu „metoda” nie jest narzę-
dziem obiektywizacji i władzy nad czymś, lecz partycypacją w obco-
waniu z rzeczami, którymi się zajmujemy. To znaczenie metody jako 
wspólnej drogi zakłada z góry, że znajdujemy się w środku gry i nie 
przyjmujemy żadnego neutralnego punktu widzenia – nawet wtedy, 
gdy tak bardzo dążymy do obiektywności, iż narażamy na szwank na-
sze prze[d]sądy 82.

Takie rozumienie metody, które w przypadku filozofii może sta-
nowić uzupełnienie teoriogrowego modelu, zakłada pewną herme-
neutyczną sytuację podmiotu poznającego, która mówi, że

roszczenie do zajmowania pozycji takiego dystansu wobec rzeczy, jak-
by były nie dalej niż przedmioty obserwacji, doprowadza do przeocze-
nia rozstrzygającego punktu naszego porozumienia z ludźmi (jak też 
z innymi kulturami). Jest rzeczą nieuniknioną, że w kontakcie z innymi 
również inni mówią do nas 83.

Metoda filozofowania nie pozwala nam na osiągnięcie takiego 
obiektywizmu jak metoda stosowana w naukach przyrodniczych. 
Filozofujący podmiot funkcjonuje zawsze w horyzoncie tradycji, 
która dostarcza określonego przedrozumienia, to zaś wpływa na 
wstępną selekcję sytuacji problemowych i dobór odpowiednich me-
tod badawczych, które można zastosować do ich rozwiązania. Gra 
filozofa z sytuacją problemową dokonuje się zawsze w horyzoncie 
tradycji, kultury, nauki, które dziedziczymy (przyswajamy) w języ-
ku. Owa gra jest hermeneutycznym dialogiem uwikłanego w struk-
tury przedrozumienia podmiotu z tradycją, obecnymi w niej teks-
tami filozoficznymi, w których wyrażone zostało doświadczenie 

82 H.G. Gadamer, Początek filozofii, dz. cyt., s. 38.
83 Tamże, s. 36.
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minionych pokoleń. Wydaje się, że wiele racji miał analityk L. Koj, 
kiedy twierdził, że filozof nie poznaje świata w sposób bezpośredni, 
a filozoficzna robota sprowadza się do interpretacji tekstów. Można 
powiedzieć, że filozof prowadzi dialektyczną grę, w której stapia-
ją się ze sobą dwa współwarunkujące rozumienie sytuacji proble-
mowej horyzonty: (1) horyzont przeszłości, tradycji, i (2) horyzont 
tego, co aktualne, co współczesne, co uwarunkowane kulturą, na-
uką, co jednocześnie stale antycypuje przyszłość, prowokując do 
stawiania nowych pytań i przekraczania tym samych dotychczaso-
wych horyzontów 84. W grze tej nie ma weryfikatora czy falsyfikato-
ra, jak w sytuacji badacza natury. Jest tylko uwikłany w szereg kon-
tekstów interpretator, którego wiarygodność interpretacji może być 
waloryzowana ze względu na jej spójność logiczną, metodologicz-
ną i epistemologiczną z podstawowymi założeniami paradygmatu, 
w ramach którego realizuje on swoje praktyki dyskursywno‑inter-
pretacyjne. Wydarzająca się w publicznej przestrzeni różnych ty-
pów dyskursów gra, czyli ów hermeneutyczny dialog między sy-
tuacją problemową a interpretatorem, nie musi być realizowana 
według dyktatorskiej strategii badawczej, w której obowiązywała 
niczym nieskrępowana interpretacyjna zasada „wszystko ujdzie” – 
prawa logiki byłyby w niej zastępowane dowolnymi prawami baś-
ni, a zasady metodologii byłyby przysłaniane niczym nieograni-
czoną inwencją twórczą badaczy. Gra interpretacyjna nie powinna 
prowadzić do wyników niekorygowanych i nieobalalnych, które 
byłyby immunizowane na wszelkie sposoby refutacji. Im bardziej 
struktura takiej interpretacji pozostaje odporna na świadectwa róż-
nych kontrprzykładów, tym bardziej oddala się od antyirracjona-
lizmu w kierunku irracjonalnych uzurpacji poznawczych 85. Inna 
propozycja polegałaby na rozumieniu tej gry w perspektywie stra-
tegii niefundacjonistycznej 86, gdzie bardziej waloryzowałoby się 
interpretacje hipotetyczne niż niekorygowalne asercje koniecznych 
stanów rzeczy.

84 Zob. E. Coreth, W kwestii uzasadnienia metafizyki, dz. cyt., s. 142‑143.
85 Zob. A. Szóstak, „Między rozsądkiem a obłędem”. O pewnych socjopsychologicz‑

nych aspektach sporu wokół kryterium demarkacji, w: Nauka – tożsamość i tradycja, red. 
J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Kraków 1995, s. 87‑88.

86 Zob. B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2014. Właśnie w duchu takiej 
niefundacjonistycznej strategii, charakterystycznej dla filozofii w kontekście na-
uki, przedstawia problem granic interpretacji B. Brożek.
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Rozdział 4

O różnych sposobach rozumienia 
stylu filozofii klasycznej

Uwagi wstępne

1. Pisanie manifestów to w powszechnej opinii domena polityków, 
ideologów, wizjonerów, którzy subtelnością wizji ubranej w szaty 
czasem mało wyrafinowanych słów starają się przyciągnąć do swo-
ich programów jak największą rzeszę bezkrytycznych wyznaw-
ców 1. Okazuje się jednak, że manifesty piszą nie tylko politycy czy 
ideolodzy, ale też filozofowie. Co wcale jeszcze nie musi oznaczać, 
że filozofia jest jakiegoś rodzaju polityką czy ideologią. Historia 
myśli XX wieku dostarczyła nam kilku wymownych przykładów. 
Jednym z nich, o którym warto wspomnieć, jest słynny manifest 
członków Koła Wiedeńskiego, z początku lat 20. ubiegłego wieku, 
w którym za pomocą naukowej retoryki obwieszczano wszystkim 
koniec pewnej epoki filozoficznej i zastąpienie jej inną, nową epoką 
filozofii naukowej, w której bardziej niż spekulacja i zamiłowanie 
do metafizyki liczyły się surowe fakty naukowe i logiczna anali-
za języka. Czas jednak zweryfikował zawarte w tym podniosłym 

1 Rozdział ten jest rozbudowaną wersją artykułu Z badań nad stylem filozofii 
klasycznej, opublikowanego w „Roczniku Filozoficznym Wydziału Filozoficzne-
go Akademii Ignatianum” 27 (2011), s. 11‑53.
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manifeście marzenia, o których tu nie będziemy pisać 2. Również 
w czasach nam współczesnych powstają manifesty filozoficzne, 
które w sensie ideowym zawierają bardzo podobne cele do tych 
stawianych sobie przed 100 laty przez wiedeńczyków, tylko wy-
pełniają je innymi treściami i ubierają w inną retorykę, nie mniej 
podniosłą niż ta z początku ubiegłego wieku. Na polskiej stronie 
internetowej Philosophia Perennis założonej przez zwolenników 
filozofii klasycznej, wywodzących się ze środowiska Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, znajdujemy manifest 3, w którym auto-
rzy prezentują swoje stanowisko w zakresie filozofii i roli, jaką ma 
ona do odegrania w dzisiejszej (trudnej) rzeczywistości historycznej 
i kulturowej 4. Realizowany przez nich projekt filozofii jako samo-
świadomości kultury jest poniekąd urzeczywistnieniem głównych 
wytycznych tego manifestu, w którym znajdujmy wzniosłe odwo-
łania do klasków, mistrzów szkoły oraz diagnozy współczesnego 
stanu kultury i kryzysowej kondycji myślenia humanistycznego. 
Czytelnik może się dowiedzieć, że manifest ten prezentuje maksy-
malistyczną wizję filozofii, która ma być antidotum na pewne pa-
tologie współczesnej kultury intelektualnej i moralnej. Manifest ten 
reprezentuje pewien styl uprawiania refleksji filozoficznej, który 
w polskim środowisku filozoficznym określany jest mianem filozo-
fii klasycznej.

2 Opisuje je dokładnie J. Życiński, Struktura rewolucji metanaukowych, Kraków 
2013, oraz Teizm i filozofia analityczna, t. 1, Kraków 1985, cała pierwsza część tej 
pracy jest w zasadzie poświęcona dyskusji z neopozytywizmem Granice racjo‑
nalności, Warszawa 1993, szereg uwag o programie neopozytywistycznym i jego 
niepowodzeniu zawiera praca J. Woleński, W stronę logiki, dz. cyt.

3 Zob. manifest, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 15.09.2013). Twórcy tej 
strony i osoby w nią zaangażowane wywodzą się ze środowiska KUL, większość 
z nich to uczniowie M.A. Krąpca, czołowego teoretyka szkoły.

4 Znajdujemy tam następujące stwierdzenie zamieszczone przez autorów 
manifestu: „Filozoficzne idee nie funkcjonują wyłącznie w murach uniwer-
sytetów, lecz wnikają w krwiobieg kultury, wywierając na nią istotny wpływ. 
Świadomość tego faktu znacznie dziś osłabła. Filozofię uznaje się za rodzaj nie-
szkodliwego dziwactwa, a jej «nieużyteczne spekulacje» ruguje z akademickiego 
nauczania. Być może sama filozofia się temu przysłużyła, wyrzekając się – zgod-
nie z panującą (i politycznie wspieraną) modą intelektualną postmodernizmu – 
swych prawdziwościowych i mądrościowych roszczeń, stając się już to zbiorem 
«prywatnych poglądów», hipotetycznymi rozważaniami «załóżmy, że», już to 
«obalającą pewniki dekonstrukcją»”, tamże.

http://www.sapientiokracja.pl/


1454. O różnych sposobach rozumienia stylu filozofii klasycznej

 2. Faktem historycznie potwierdzonym jest wielość różnych sty-
lów filozofowania. Jednym z nich jest styl filozofowania klasycz-
nego lub filozofii klasycznej 5. Styl ten jest reprezentowany przez 
niektórych filozofów europejskich, w tym polskich 6. W niniejszych 
rozważaniach chodzi o metodologiczną i epistemologiczną reflek-
sję nad wspomnianym stylem filozofii 7. Aby zrealizować to nieła-
twe zadanie, trzeba dokonać w punkcie wyjścia dwóch rzeczy: po 
pierwsze, trzeba określić samo pojęcie stylu ze szczególnym od-
niesieniem go do filozofii. Nie jest ono precyzyjnie określone. Jego 
znaczenie jest chwiejne, uzależnione od wielu kontekstowych de-
terminant. Spotykamy się z nim przede wszystkim w obszarze sztu-
ki. Mówi się bowiem o stylu malarskim, literackim, architektonicz-
nym, muzycznym 8. O ile w malarstwie, czy nawet w literaturze, 
termin „styl” jest już ściślej określony, co nie znaczy, że ostatecznie 
dookreślony, o tyle nie bardzo wiadomo, w jakim sensie odnieść 
go do filozofii. Co to znaczy, że filozofia posiada jakiś styl? Jakie 
są wyznaczniki decydujące o stylu danej filozofii? I druga spra-
wa, równie ważna, a mianowicie problem znaczenia samego wy-
rażenia „filozofia klasyczna” (FK), szczególnie słów: „klasyczna” 9 
i „klasyczność” 10. Co to właściwie znaczy, że jakaś filozofia jest 
klasyczna? Jak należy rozumieć tę jej klasyczność przez wielu tak 

5 Pojawia się on przede wszystkim u filozofów o orientacji tomistycznej (neo-
tomistycznej) lub u ich zwolenników. Nie pojawia się natomiast u fenomenolo-
gów i analityków, ani też u egzystencjalistów i dialogików. Przez J. Herbuta zo-
stał opracowany Leksykon filozofii klasycznej, zaś Powszechna encyklopedia filozofii 
ma u swoich podstaw właśnie ideę klasycznie rozumianej filozofii.

6 Szczególnie chodzi mi o Maritaina, Gilsona i polskich tomistów egzysten-
cjalnych, takich jak Krąpiec, Kamiński, Stępień i ich uczniowie.

7 Rozważania niniejsze mają charakter wprowadzający. Chodzi w nich 
przede wszystkim o wstępną systematykę stanowisk i ogólne wyodrębnie-
nie znamion stylu klasycznego, szczególnie charakterystycznego dla tomizmu 
egzystencjalnego.

8 L. Koj, O stylach w filozofii, w: tegoż, Wątpliwości metodologiczne, Lublin 1993, 
s. 95‑98.

9 Nazwę „filozofia klasyczna” odnosi do okresu starożytności i średniowie-
cza D. Conway w swojej pracy o mądrości w filozofii i kulturze zachodniej. Zob. 
tenże, The Rediscovery of Wisdom. From Here to Antiquity in Quest of Sofia, London‑
‑New York 2000.

10 Zasadniczo zawęża się pojęcie filozofii klasycznej do okresu starożytnego. 
„In speaking of Greek philosophy, or ancient philosophy, I refer to the philoso‑
phy of classical (Greek and Roman) antiquity primarily in the Greek language, 
from about 550 bc to about ad 550”, T. Irvin, Clasical Philosophy, Oxford 2002, s. 1.

W stronę...10 
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podkreślaną i bronioną za niemalże każdą cenę? Po udzieleniu od-
powiedzi na te pytania przejdziemy do przedstawienia głównych 
stanowisk wobec filozofii klasycznej, jej przedmiotu, metody, sto-
sunku do innych nauk oraz zadań epistemicznych. Przegląd pod-
stawowych w tej materii poglądów pozwoli nam na wyciągnięcie 
ogólnych wniosków, w których postaramy się określić styl filozofii 
klasycznej (SFK), wskazując na właściwe temu stylowi determinan-
ty (znamiona) epistemologiczne i metodologiczne. 

Pojęcie stylu filozoficznego

1. Z pojęciem stylu spotykamy się przede wszystkim w sztuce. Tam 
jest ono w miarę określone, choć trzeba przyznać, że jak na razie nie 
ma zgody co do tego, czym jest styl w szeroko rozumianej sztuce. 
Dzieje się tak z tego powodu, że nie ma jednego stylu, ale jest ich 
wiele, że są uwarunkowane różnymi czynnikami, przede wszyst-
kim kulturowymi, historycznymi i społecznymi. Do filozofii pojęcie 
to jest odnoszone bardzo rzadko. Mówi się raczej o nurtach, syste-
mach, kierunkach, szkołach, programach filozoficznych, paradyg-
matach, rzadziej o stylach. Zwraca na to uwagę L. Koj w swojej ana-
lizie pojęcia stylu filozoficznego. Z analiz przeprowadzonych przez 
niego skorzystamy w naszych dalszych rozwiązaniach. Kiedy przy-
chodzi określić coś takiego jak styl w filozofii, trzeba wziąć pod 
uwagę szereg czynników, determinant, które ów styl określają. Nie-
łatwo jest je wyróżnić. L. Koj wskazuje na kilka z nich 11: (1) tema-
tyka, innymi słowy przedmiot badań, którym zajmuje się filozofia; 
przedmiot też decyduje bardzo często o podziale filozofii na takie 
dziedziny, jak np.: ontologia, epistemologia, estetyka itd.; (2) punkt 
wyjścia w analizach filozoficznych, czyli to, od czego dany filozof 
zaczyna: czy od analizy świata, czy od badania treści świadomości, 
czy od analiz struktur językowych; (3) cele poznawcze, które sta-
wia sobie uprawiający filozofię. Mogą być one minimalistyczne lub 
maksymalistyczne; (4) język, czyli forma literacka, za pomocą której 
przedstawiana jest dana filozofia; może on decydować o jej stylu. 
I tak wyróżnia się np. styl naukowy, spekulatywny, zbliżony do li-
terackiego, metaforyczny; (5) rodzaj założeń, zwłaszcza tych, które 

11 Tamże.
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dotyczą wyznawanych wartości poznawczych; (6) stosunek danego 
kierunku filozoficznego do przeszłości i teraźniejszości.
 Wymienione przez L. Koja determinanty stylu filozoficzne-
go będą nam pomocne w określeniu stylu filozofii klasycznej. Dla 
ścisłości raz jeszcze przedstawmy je, uzupełniając powyższą listę 
o kilka, naszym zdaniem, istotnych determinant. I tak o stylu filo-
zoficznym danej filozofii (SF) decydują następujące wyznaczniki: 
(1) stosunek do nauk szczegółowych; (2) punkt wyjścia, pierwsze 
dane do przyjęcia, założenia, zadane pytania; (3) przedmiot, wo-
kół którego koncentrują się jej wysiłki poznawcze; (4) metoda bada-
nia; (5) cele poznawcze (minimalistyczne czy maksymalistyczne); 
(6) stosunek do przeszłości i teraźniejszości; (7) forma językowa (li-
teracka), za pomocą której dana filozofia jest wyrażona; (8) funkcje 
społeczne i kulturowe; (9) stosunek do określonej tradycji religijnej; 
(10) zdolność do twórczego dialogu z innymi kierunkami filozoficz-
nymi (czyli realizacja w duchu krytycznego racjonalizmu procedu-
ry dyskutowalności).
 Na podstawie tak wyznaczonych formalnych określników (de-
terminantów) stylu filozoficznego będziemy starali się pokazać, jaki 
treściowy charakter wyznaczniki te przyjmują w przypadku stylu 
klasycznie pojętej filozofii.

Pojęcie klasyczności i wstępne określenie 
terminu „filozofia klasyczna” 

1. Terminy „klasyczny”, „klasyczność”, podobnie jak „styl”, ce-
chuje znaczeniowa niejednorodność. Próby określenia tego, co kla-
syczne, czy samej klasyczności podejmowano najpierw na gruncie 
sztuki i estetyki. Natomiast na gruncie filozoficznym pierwsze 
próby zdefiniowania tego pojęcia w odniesieniu do filozofii, i to 
określonego typu filozofii (tomizm egzystencjalny), miały miejsce 
dopiero pod koniec XX wieku. Były one podjęte przez lubelską 
szkołę filozoficzną i związane z wysuwanymi przez nią postulata-
mi filozofowania.
 2. Określenia znaczenia pojęcia klasyczności podjął się także 
W. Tatarkiewicz, polski historyk filozofii i estetyk. Wskazał on na 
poczwórne rozumienie tego pojęcia, które ukształtowało się pod 
wpływem różnych czynników historycznych i kulturowych na 
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przestrzeni wieków 12. We wszystkich tych znaczeniach pojęcie kla-
syczności jest przez autora pojmowane jako pojęcie humanistycz-
ne. Klasycznym w pierwszym znaczeniu nazywa się to, co jest 
wzorcowe, doskonałe, uznane za godne podziwu i naśladowania. 
Historycznie rzecz ujmując, to znaczenie klasyczności wyprzedza 
wszystkie pozostałe. Ma ono wyraźnie charakter wartościujący. Za-
wiera bowiem określoną ocenę np. dzieła sztuki czy jakiegoś utwo-
ru literackiego. W znaczeniu drugim klasyczność to synonim tego 
co starożytne. Znaczenie to powstało w okresie odrodzenia, w któ-
rym powrócono do starożytności jako źródła inspiracji dla sztuki, 
kultury i filozofii. I to znaczenie wywarło największy wpływ na ro-
zumienie tego, czym jest klasyczność i to, co klasyczne. W tym zna-
czeniu sztuka, architektura czy literatura jest klasyczna o tyle, o ile 
urzeczywistnia pewne wzorce starożytne. Natomiast w ostatnim 
znaczeniu przymiotnik „klasyczny” dotyczy utworów posiadają-
cych, zdaniem Tatarkiewicza, pewne własności, takie jak harmonia, 
miara, równowaga, czyli te własności, które przypisywano dziełom 
starożytnych, uznając je za wzorcowe i godne podziwu. Chodzi tu 
także o pewną postawę ludzkiego umysłu względem sztuki, jaka 
cechowała starożytnych autorów. Tatarkiewicz stara się określić 
znaczenie tego pojęcia, mając na uwadze przede wszystkim sztukę 
i estetykę. Dąży do sformułowania pewnych formalno‑treściowych 
wyznaczników klasycznego stylu, uwzględniając przy tym szero-
kie konteksty historyczne i kulturowe. Jednakże pod koniec swo-
ich analiz zadaje interesujące pytania: Czy istnieje coś takiego jak 
filozofia klasyczna? Czy tak zdeterminowane pojęcie klasyczności, 
jakie ustalił, może być z powodzeniem odniesione do filozofii? Jeśli 
tak, to w jaki sposób? 
 I odpowiada, że istnieje filozofia klasyczna w pierwszym z wy-
różnionych wyżej znaczeń klasyczności. Taka doskonała czy wzor-
cowa filozofia obejmowałaby, zdaniem Tatarkiewicza, nie tylko 
systemy filozoficzne z okresu starożytności czy średniowiecza, ale 
także nowożytne i współczesne. Mamy tu semantycznie bardzo po-
jemne określenie zakresu filozofii klasycznej. Istnieje też, jak się wy-
daje, filozofia klasyczna zgodnie z drugim ustalonym znaczeniem. 
Obejmuje ona wtedy tylko filozofię starożytną. Do klasycznych 

12 W. Tatarkiewicz, Czworakie rozumienie klasyczności, „Ethos” 35‑36 (1996), 
s. 67‑80.
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więc zaliczałyby się wszystkie systemy i nurty filozoficzne, które 
powstały w epoce historycznej, jaką była starożytność, począwszy 
od pierwszych filozofów, aż do zamknięcia w 529 roku przez cesa-
rza Justyniana szkół nauczania filozofii. W stosunku do poprzed-
niego znaczenia mamy tutaj semantycznie węższe pojęcie filozofii 
klasycznej, bo ograniczone tylko do jednej epoki historycznej i do 
występujących w jej ramach systemów. Wydaje się, że istnieje tak-
że filozofia klasyczna w trzecim wyróżnionym przez autora zna-
czeniu. Byłaby to filozofia nawiązująca do epoki starożytnej, filo-
zofia, dla której kultura starożytna stanowi niewyczerpalne źródło 
inspiracji i wszelkich godnych pochwały wzorów do naśladowania 
w nowych warunkach kulturowych, społecznych i historycznych. 
Gdyby przyjąć, że istnieje tak określona filozofia klasyczna, to trze-
ba by zaliczyć do niej całą filozofię odrodzenia, które, jak wiadomo, 
uznało starożytność za wzorcowy model dla realizacji kultury, na-
uki, sztuki. Tutaj także mamy do czynienia ze znaczeniowo pojem-
nym rozumieniem filozofii klasycznej. Istnieje również, zdaniem 
polskiego historyka filozofii, filozofia klasyczna w znaczeniu ostat-
nim, czyli jako pewna postawa ludzkiego umysłu, która odpowia-
dałaby postawie klasycznej z czasów starożytności. 
 3. Tatarkiewicz podejmuje się także określenia, czym jest styl 
klasycznej filozofii. I choć niełatwo jest zdefiniować ów styl, to jego 
wyróżnikami mogłyby być: (1) harmonia, (2) miara, (3) realizm, 
(4) dyscyplina, (5) uniwersalizm. Filozofem, któremu udało się na 
gruncie swojego systemu urzeczywistnić te cechy, był, jak wprost 
wskazuje to W. Tatarkiewicz, nie kto inny, jak właśnie Arystoteles 
ze Stagiry. To właśnie jego, obok Platona, Tatarkiewicz uznaje za 
głównego filozofa klasycznego. 

Filozofia klasyczna w tym rozumieniu istniała w starożytności: była to 
filozofia Arystotelesa – on to był filozofem klasycznym. I niezliczeni fi-
lozofowie usiłowali później z różnym powodzeniem naśladować tego 
filozofa klasycznego, tak samo jak artyści usiłowali naśladować sztukę 
klasyczną 13.

13 Tamże, s. 80.
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 4. Pojęcie klasyczności i filozofii klasycznej próbowali określić 
A. Bronk i S. Majdański 14, metodologowie z lubelskiej szkoły filo-
zoficznej, uczniowie S. Kamińskiego, jednego ze współtwórców 
tej szkoły. Jednym z powodów podjęcia przez nich tej analizy był 
fakt, że to właśnie przedstawiciele tej szkoły nazywają uprawianą 
przez siebie filozofię klasyczną. Przy różnych okazjach deklarują, 
że uprawiają filozofię zgodnie z ideałem klasycznie pojętej filozo-
fii 15. W parze z tymi deklaracjami, jak słusznie zresztą zauważają to 
autorzy, nie zawsze idzie metodologiczna świadomość tego, czym 
jest filozofia klasyczna. Szkoła ta nie od samego początku swojego 
istnienia określała siebie mianem klasycznej. Jej przedstawiciele sta-
rali się oddać specyfikę uprawianej w niej filozofii różnymi mniej 
lub bardziej trafnymi etykietkami, np.: filozofia wieczysta, tomizm 
egzystencjalny, neotomizm, egzystencjalizm tomistyczny, filozofia 
perypatetycka, filozofia realistyczna, lubelska szkoła filozofii reali-
stycznej, filozofia bytu (tą nazwą posługiwał się często np. Krąpiec) 
czy lubelska szkoła filozofii chrześcijańskiej.
 Na użytek dalszych analiz można wstępnie określić, że przez fi-
lozofię klasyczną należy rozumieć przede wszystkim tomizm egzy-
stencjalny, zapoczątkowany w XX wieku przez systematyczno‑hi-
storyczne badania J. Maritaina i E. Gilsona oraz kontynuowany 
przez założycieli lubelskiej szkoły filozoficznej, do których należeli: 
S. Swieżawski, M.A. Krąpiec, S. Kamiński, M. Kurdziałek, A.B. Stę-
pień, Z.J. Zdybicka, E. Morawiec, J. Herbut, a później przez ich ucz-
niów (tzw. drugie pokolenie szkoły), którymi są: A. Maryniarczyk, 
P. Jaroszyński, H. Kiereś, W. Chudy, oraz ich wychowankowie, któ-
rych zaliczam do trzeciego pokolenia szkoły lubelskiej. Filozofo-
wie deklarujący swoją przynależność do tomizmu egzystencjalne-
go uważają siebie za filozofów klasycznych, zaś uprawianą przez 
siebie filozofię za realizującą ideały klasycznej filozofii zapoczątko-
wanej w starożytności przez Arystotelesa i dopracowanej w rewo-
lucyjnej koncepcji filozofii i bytu (egzystencjalnie pojętego) przez 
średniowiecznego scholastyka św. Tomasza z Akwinu.

14 Interesujące przedstawienie tego, jak filozofia klasyczna jest pojmowana 
w szkole lubelskiej, można znaleźć w pracy: A. Bronk, S. Majdański, Klasyczność 
filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 39‑40 (1991‑1992), z. 1, s. 368‑391.

15 M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, The Lublin Philosophical School, Lublin 2010; 
jest to najnowsze przedstawienie poglądów tej szkoły.
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 W dalszej części naszych analiz postaramy się przedstawić pro-
gram filozofii klasycznej i wyodrębnić właściwy tej filozofii styl, 
wedle przedstawionych wyżej (punkt 1) znamion.

Program filozofii klasycznej u czołowych 
tomistów egzystencjalnych 

1. Trzeba zaznaczyć, że w samej szkole lubelskiej pojęcie klasycz-
ności jest różnie pojmowane i wartościowane. Obecnie dla jednych 
filozofów tej formacji przynależność do tego nurtu ma wartość no-
bilitującą i wyróżniającą, a dla innych wiąże się raczej z konota-
cjami negatywnymi, takimi jak dogmatyzm, konserwatyzm, brak 
dialogu i konfrontacji z filozofią współczesną czy hermetyczność. 
Jest to zatem środowisko podzielone, filozoficznie niejednolite pod 
względem rozumienia zarówno wartości filozofii klasycznej, jak 
i jej programu i nobilitującej funkcji. Nie brakuje też głosów kry-
tyki, zarzucających przedstawicielom klasycznie pojętej filozofii 
ideologizowanie religii, kultury i samej wreszcie filozofii 16. Pomi-
mo krytycznych głosów warto jednak przyjrzeć się temu progra-
mowi i krytycznie przemyśleć jego założenia, choćby i z tego wzglę-
du, że jest on całkowicie przeciwstawny tendencjom występującym 
współcześnie w filozofii.
 2. Realizując ideał klasycznej filozofii, tomiści egzystencjalni gło-
szą, jak podkreślają to niektórzy, niemodny i nieprzystający dziś do 
współczesnego człowieka i naukowego obrazu świata program filo-
zofii, który w ich przekonaniu jest właśnie ową philosophia perennis, 
mającą za zadanie w sposób ostateczny rozwiązać zagadkę bytu. 
Czym jednak jest tzw. filozoficzna moda i czy filozof faktycznie po-
winien się nią kierować? 17 Czy na pewno musimy ulegać modom 
na to, co przynosi współczesna kultura i filozofia, może jednak jest 
tak, że współczesny człowiek, coraz bardziej zmęczony stałym po-
szukiwaniem różnych dróg, chce w końcu mieć solidny grunt pod 
nogami, a takiego właśnie może mu dostarczyć klasyczna wizja fi-
lozofii lansowana przez tomistów egzystencjalnych? Czy faktycznie 

16 Zarzuty te często podnosił w swoich publikacjach ks. J. Tischner.
17 Interesujące uwagi na temat mody w filozofii można znaleźć u A.B. Stęp-

nia, tenże, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt.
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ideał ten jest całkowicie bezużyteczny, a jego realizacja jest skazana 
na niepowodzenie i czy sam ideał klasycznej filozofii jest w ogóle 
możliwy do urzeczywistnienia w warunkach współczesnej kultury 
i mentalności człowieka XXI wieku? 
 3. Prześledzimy teraz, jak u poszczególnych przedstawicieli to-
mizmu egzystencjalnego (ze szczególnym uwzględnieniem środo-
wiska polskiego) kształtowała się koncepcja klasycznie pojętej filo-
zofii. M.A. Krąpiec, czołowy teoretyk tomizmu egzystencjalnego, 
rzadko używał tej nazwy, dopiero w latach 90. wyraźnie określił, 
co rozumie przez filozofię klasyczną, co jednak nie znaczy, że do tej 
pory nie miał świadomości tego, co uprawia. Był raczej pochłonięty 
tworzeniem systemu, kreowaniem wizji metafizyki egzystencjalnej, 
zaś w kwestiach metodologicznych wypowiadał się raczej ogólnie 
i przez to nieprecyzyjnie. Najściślej sformułowany przez tomistów 
egzystencjalnych program filozofii klasycznej znajduje się w pra-
cach S. Kamińskiego, czołowego metodologa szkoły, filozofa, które-
mu tomizm egzystencjalny zawdzięcza metodologiczne opracowa-
nie całości programu szkoły; następnie u A.B. Stępnia, choć w jego 
przypadku, jak zobaczymy, trochę zmodyfikowany, i u E. Moraw-
ca, choć ten ostatni właściwie powtarza tezy swoich poprzedników, 
czyniąc to w sposób bardzo klarowny i precyzyjny. 
 4. S. Kamiński 18, początkowo zwolennik filozofii uprawianej 
w duchu szkoły lwowsko‑warszawskiej, pod wpływem współpracy 
z M.A. Krąpcem w latach 50. XX wieku podjął się zadania metodolo-
gicznego opracowania programu filozofii klasycznej. Wykorzystał 
do tego celu odkrycia dokonane w dziedzinie poznania naukowego 
przez współczesną logikę, filozofię nauki i metodologię nauk. Wy-
korzystując ten warsztat badawczy, opracował od strony metodolo-
gicznej zarys programu filozofii klasycznej, który przez wiele lat aż 
do dnia dzisiejszego jest inspiracją dla wielu filozofów, zarówno ze 
szkoły lubelskiej, jak i spoza niej. Według niego filozofia klasyczna 
wyrasta z naturalnej potrzeby każdego człowieka, jaką jest filozofo-
wanie. Dla tomistów egzystencjalnych każdy człowiek jest z natury 
filozofem poszukującym ostatecznego zrozumienia świata, sensu 
życia w perspektywie ostatecznej. Ta jego  filozoficzność ujawnia się 

18 S. Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej „Roczniki Filozoficzne KUL” 34 
(1986), z. 1, s. 5‑19; tenże, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. 
cyt., s. 71‑89.
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szczególnie poprzez fakt pytań pod adresem rzeczywistości. Czło-
wiek przecież 

uporczywie pyta, dlaczego coś istnieje, skoro nie musi istnieć, czy za-
chodzą jakieś konieczności w obrębie tego co realnie istnieje, dzięki cze-
mu ostatecznie rzeczywistość tak istnieje i taka jest właśnie, dlaczego 
w ogóle istnieje dobro i zło, po co ostatecznie żyje człowiek, jaki osta-
teczny sens ma cierpienie narzucone mu przez los 19.

Na pytania te nie jest w stanie odpowiedzieć żadna z nauk szcze-
gółowych. Można powtórzyć za L. Wittgensteinem, że jeśliby na-
wet wszystkie problemy naukowe zostały rozwiązane, problemy 
człowieka nie zostałaby nawet dotknięte. Fakt zadawania pytań 
rodzi zapotrzebowanie na wiedzę, która mogłaby sprostać złożo-
nej w nich potrzebie poznawczej. Tą wiedzą w przekonaniu Ka-
mińskiego ma być właśnie filozofia klasyczna, to ona bowiem ma 
dostarczyć zadowalających odpowiedzi na pytania pod adresem 
człowieka i świata.
 Przez filozofię klasyczną lubelski metodolog rozumie 

pewien typ filozofii, który merytorycznie nawiązuje do tradycji, lecz 
pod względem metodologicznym stara się bardziej nowocześnie 
przedstawić swoją koncepcję. Filozofia klasyczna wyrosła bowiem na 
gruncie tradycji arystotelesowskiej, ubogaconej i modyfikowanej osiąg-
nięciami średniowiecznych myślicieli zarówno arabskich, jak i łaciń-
skich, a głównie przez św. Tomasza z Akwinu. Potem była rozwijana 
przez nowożytnych racjonalistów (zwłaszcza F. Suáreza, R. Descartesa, 
G.W. Leibniza i Ch. Wolffa), a współcześnie doskonalona jest wedle róż-
nych epistemologii 20.

Filozofię klasyczną wiąże on przede wszystkim z filozofią perypa-
tetycką, która w okresach kryzysu znalazła schronienie w instytu-
tach kościelnych, seminariach duchownych, gdzie była nauczana 
i rozwijana. Jeśli chodzi o współczesną filozofię klasyczną, to oma-
wiany autor twierdzi, że 

nie stanowi ona jednolitego nurtu ani pod względem metody, ani nawet 
z uwagi na zasadniczą treść. W stosunku do tradycji perypatetyckiej 
zróżnicowanie metodologiczne (które prowadzi do merytorycznego) 

19 S. Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej, art. cyt., s. 9.
20 Tamże, s. 5.
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poszło bowiem w trzech kierunkach: (1) zachowanie koncepcji ukształ-
towanej w średniowieczu (zwłaszcza przez Tomasza z Akwinu z ewen-
tualnymi próbami jej dopracowania uwzględniającymi wyniki najnow-
szych badań mediewistycznych, późniejsze dyskusje metafilozoficzne 
i niekwestionowane osiągnięcia logicznej teorii nauki), (2) pod wpły-
wem pozytywizmu i scjentyzmu (ograniczenie autonomii filozofii) 
wykorzystanie w punkcie wyjścia ogólnie przyjmowanych rezultatów 
nauk szczegółowych i odrzucenie postulatu nieobalalności, zwłasz-
cza w metafizyce szczegółowej, (3) otwarcie się na nowe kierunki fi-
lozoficzne i zasymilowanie w filozofowaniu epistemologicznego po-
dejścia, jakie wnieśli Kartezjusz, Kant i Husserl tudzież ich najnowsi 
kontynuatorzy 21.

 Filozofia klasyczna dla Kamińskiego to filozofia, której histo-
ryczne korzenie tkwią w starożytności u Arystotelesa, następnie 
była kontynuowana przez św. Tomasza z Akwinu, który w znacz-
nym stopniu zmodyfikował koncepcję Stagiryty. Jednakże o przyję-
ciu tej filozofii nie decyduje autorytet jej twórców, lecz jej zawartość 
treściowa, ubogacona współczesnymi badaniami mediewistyczny-
mi oraz najnowszymi osiągnięciami z zakresu logiki, epistemologii 
i metodologii nauk. 

(…) poznanie filozoficzne, występujące w klasycznej formie, charak-
teryzuje się raczej teoretycznością i upodobnieniem się zewnętrznym 
do nauki, zwłaszcza pod względem metody, i chociaż odpowiedzi me-
tafizyki klasycznej nie spełniają (…) warunków poprawności scjenty-
stycznej, (…) nie naruszają praw rządzących racjonalnym poznaniem 
ludzkim 22.

 Pojęcie filozofii klasycznej, którym operuje Kamiński, jest zna-
czeniowo pojemne. Odnosi się ono nie tylko do filozofii klasycznej 
doby starożytności czy średniowiecza, ale także do niektórych kie-
runków nowożytności i współczesności. Można zatem mówić o sze-
rokim i wąskim pojęciu filozofii klasycznej u tego autora. To jednak 
nie przeszkadza mu widzieć pewnej różnorodności i niespójności 
w łonie samej filozofii klasycznej. Kamiński podkreśla jej niejedno-
litość pod względem metody, punktu wyjścia i zasadniczych treści. 
Tę różnorodność najlepiej jest, zdaniem Kamińskiego, pokazać przy 
uwzględnieniu rozmaitych podejść do filozofowania. Zasadniczo 

21 Tamże, s. 6.
22 S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1981, s. 281.
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można wyróżnić dwa podejścia związane z punktem wyjścia filozo-
fii: podejście przedmiotowe i podejście metaprzedmiotowe. Oba wy-
stępują w różnych nurtach filozofii klasycznej, które ukształtowały 
się na przestrzeni historii. W podejściu przedmiotowym punktem 
wyjścia jest doświadczana rzeczywistość. Wówczas celem filozofii 
jest wyjaśnienie rzeczywistości jako całości lub też jakiejś jej części. 
W podejściu metaprzedmiotowym wychodzi się nie od doświad-
czenia świata realnego, lecz od analizy zawartości świadomości, co 
typowe jest np. dla wszelkiego rodzaju metod transcendentalnych 
czy fenomenologiczno‑ejdetycznych. Do podejścia metaprzedmio-
towego Kamiński zalicza także różne metody hermeneutyczne, ma-
jące na celu interpretację znaków i symboli, poszukujące ukrytych 
sensów i znaczeń, jak i metody stosowane przede wszystkim przez 
filozofów analitycznych, dotyczące eksplikacji lub logicznej rekon-
strukcji wyrażeń celem ujawnienia ich funkcji poznawczych i po-
zapoznawczych. Filozofia klasyczna, która obiera metaprzedmio-
towy punkt wyjścia oparty na analizie danych świadomości lub na 
poszukiwaniu apriorycznych warunków konstruujących poznanie, 
gubi prawdziwy wymiar klasyczności, polegającej na tym, że filo-
zofia ma być przede wszystkim związana z poznaniem i wyjaśnie-
niem tego, co jest realne, nie zaś tego, co dane jest jako immanentna 
treść świadomości. Kamiński zauważa tendencję filozofów nowo-
żytnych i współczesnych do koncentrowania się właśnie na meta-
przedmiotowym punkcie wyjścia. Uważa, że w pewnym sensie filo-
zofie te odchodzą od ideału filozofii klasycznej opartej na podejściu 
przedmiotowo‑obiektywnym 23.
 Dla filozofii klasycznej odpowiednie jest tylko podejście przed-
miotowe, które wychodzi od doświadczenia świata realnego, 
czyli od afirmacji w sądach egzystencjalnych faktu istnienia real-
nego bytu. Wówczas celem filozofii staje się wyjaśnienie świata 
rzeczywistego. 

Filozofia klasyczna stanowi – wbrew obecnej modzie – myślenie przed-
miotowe, a nie metaprzedmiotowe. W punkcie wyjścia bowiem wy-
soko ceni się doświadczenie zdroworozsądkowe wyrażone w języku 
potocznym, zdając sobie sprawę, iż nie jest ono czyste. Bywa bowiem 
uwikłane w różne teorie, gdyż korzysta z całej tradycji wiedzy 24.

23 S. Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej, art. cyt., s. 10‑11.
24 Tamże, s. 11.
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Przyjęcie przedmiotowego punktu wyjścia nie oznacza jednak lek-
ceważenia metod należących do podejścia metaprzedmiotowego. 
Kamiński podkreśla, że na gruncie filozofii klasycznej nie odrzuca 
się tego podejścia, tylko nie czyni się go „punktem archimedeso-
wym” samego filozofowania.

Nasza wiedza bowiem nie jest przede wszystkim samowiedzą. Pozna-
jemy siebie również żyjąc w świecie świadomie i bacznie go obserwu-
jąc. Całą jednak refleksję teoriopoznawczą i eksplikację semiologiczną 
umieszcza się zasadniczo w metafilozofii. Tam też należy jak najpełniej 
wykorzystać historię filozofii. Analizy i interpretacje języka, będącego 
narzędziem poznania, stanowią przygotowawczy etap dociekań filozo-
ficznych i winny być umieszczone w metafilozofii 25.

Filozofia klasyczna jest zatem teorią bytu realnego, czyli tego, co jest 
dane w doświadczeniu, nie zaś wiedzą o zawartości ludzkiej świa-
domości czy o strukturach języka.
 W obrębie podejścia przedmiotowego, typowego dla klasycznie 
pojętej filozofii, Kamiński rozróżnia, z uwagi na sposób determinacji 
przedmiotu formalnego, dwa typy tej filozofii: esencjalistyczny i eg-
zystencjalistyczny 26. Oba ukształtowały się w historycznym proce-
sie przeobrażeń tej filozofii. Filozofia klasyczna typu esencjalistycz-
nego koncentruje się na istotowym aspekcie bytu, pomijając aspekt 
egzystencjalny. Posługuje się metodą intuicyjno‑dedukcyjnego upra-
womocnienia swoich tez. Dla tego typu filozofii rezerwuje się także 
nazwę „ontologia”, czyli nauka o tym, co możliwe, co dopiero ma 
zaistnieć, jeśli zostaną spełnione odpowiednie ku temu warunki. Hi-
storycznie poprzedza ona drugi, egzystencjalistyczny typ filozofii 
klasycznej. Filozofia klasyczna typu egzystencjalistycznego w punk-
cie wyjścia koncentruje się na egzystencjalnym aspekcie bytu, co nie 
oznacza, że nie bierze pod uwagę aspektu esencjalnego. Obok istnie-
nia aspekt ten jest konstytutywny dla bytu realnego. 

Dlatego filozofia [klasyczna] dotyczy jedynie bytów realnych, rezer-
wując sobie nazwę metafizyki, jako teorii bytów konkretnych, ujętych 
w aspekcie proporcjonalnej ogólności i ostatecznej racji istnienia. Sto-
sowane tu wyjaśnienie ma głównie charakter intuicyjno‑redukcyjny 27.

25 Tamże, s. 12.
26 Tamże, s. 7‑8.
27 Tamże, s. 8. 
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Tak rozumiana filozofia klasyczna wyczerpuje całość problematy-
ki filozoficznej. S. Kamiński podkreśla fundamentalność teorii bytu 
dla klasycznie pojętej filozofii. Właściwie można powiedzieć, że fi-
lozofia klasyczna i teoria bytu pojęta w duchu egzystencjalnym to 
określenia synonimiczne. Od strony formalnej filozofia klasyczna 
charakteryzuje się następującymi znamionami:
 (1) Maksymalizmem epistemologicznym:

Filozofia klasyczna przyjmuje maksymalizm gnozeologiczny, dążąc do 
najgłębszego wyjaśnienia (w zasadzie nieobalalnego wskazania racji 
ostatecznych porządku bytowania), całej rzeczywistości 28.

Wedle Kamińskiego „przyjmując maksymalistyczne cele teoretycz-
ne i praktyczne filozofowania pozostajemy w zgodzie z potrzeba-
mi, jakie wysuwa samo życie” 29.
 (2) Autonomią metodologiczną w stosunku do innych dziedzin 
wiedzy, zarówno jeśli chodzi o nauki szczegółowe, jak i tradycje 
religijne.

Metodologicznie autonomiczna (w stosunku do nauk szczegółowych 
jak i w stosunku do wiary nadprzyrodzonej) filozofia wydaje się być 
praktycznie nieodzowna 30. 

 (3) Empiryzmem genetycznym co do źródeł poznania, racjonali-
zmem metodologicznym oraz intuicjonizmem epistemologicznym. 
Szczególnie istotny w propozycji Kamińskiego jest ów intuicjonizm 
poznawczy obecny na każdym etapie konstytuowania się teorii bytu. 

Akty intuicji intelektualnej (zwłaszcza powtarzalne) odnośnie do 
prostych relacji koniecznych nie są bowiem ani nagłym olśnieniem 
(wpadnięciem na pomysł, operacją błyskową), ani też zlepkiem przy-
padkowych, nie powiązanych ze sobą spostrzeżeń, lecz odpowied-
nio przygotowanym (zwłaszcza przez dokładne wskazanie przed-
miotu poznania i dobrze określone abstrakcje) odczytaniem (intus 
legere) całościowo i bezpośrednio ujmowanej sytuacji z oczywistością 
przedmiotową 31.

28 Tamże, s. 9. 
29 Tamże. 
30 Tamże, s. 11.
31 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, w: tegoż, Jak filozofować? 

Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 84.
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 (4) Dostarcza podstaw do zbudowania racjonalnego poglądu na 
świat, prowadzi także do rozwoju osobowościowego. 

Filozofia dostarcza bowiem racjonalnie uzasadnionych podstaw do 
zbudowania poglądu na świat, ułatwia doskonalenie osobowości oraz 
pełni zazwyczaj funkcję generowania, integrowania i regulatywną 
w naukach, nie da się wykluczyć jej, uświadomionej albo nie, ingerencji 
w ustalenia metanaukowe 32.

 Jeśli chodzi o treściowe znamiona filozofii klasycznej, to są one 
następujące: pluralizm ontologiczny, wyrażający się w tezie, że 
świat realny składa się z mnogości bytów złożonych w aspekcie 
esencjalnym z materii i formy oraz w aspekcie egzystencjalnym 
z istoty i proporcjonalnego do niej istnienia. Filozofia klasyczna 
konsekwentnie odrzuca wszelkie postacie monizmu – czy to mate-
rialistycznego, czy spirytualistycznego – jako niezgodne z danymi 
zdroworozsądkowego doświadczenia. Filozofia klasyczna jest także 
z natury teistyczna, przyjmuje bowiem istnienie osobowego Boga, 
jako Absolutu, który jest przyczyną sprawczą, wzorczą i celową re-
alnego bytu. Jak już wspomnieliśmy, celem klasycznej filozofii jest 
ostatecznościowe i nieobalalne wyjaśnienie rzeczywistości, a może 
się ono dokonać tylko poprzez wskazanie na takie racje – przyczyny 
ostateczne, które gaszą wszelkie pytania, dowody i wątpliwości.
 5. Stanowisko podobne do poglądu S. Kamińskiego w sprawie 
statusu metodologicznego klasycznej filozofii przyjmuje A.B. Stę-
pień 33. Jego stanowisko jest o tyle ciekawe, że rozszerza on znacznie 
ideał filozofii klasycznej filozofii na inne kierunki filozoficzne niż 
tylko tomizm egzystencjalny, do którego ideowej przynależności się 
przyznaje.
 W sensie genetycznym klasyczna filozofia powstała w starożyt-
nej Grecji. Jej idea została sformułowana już przez Platona, a w peł-
ni rozwinął ją jego uczeń Arystoteles. Na pytanie, na czym polega 
klasyczna koncepcja filozofii, Stępień odpowiada w następujący 
sposób: 

32 S. Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej, art. cyt., s. 11.
33 A.B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964; tenże, Wstęp do filo‑

zofii, Lublin 1995.
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Otóż charakteryzuje się ona tym, że (1) traktuje filozofię jako odrębną 
wiedzę (ewentualnie podzieloną na kilka ze sobą powiązanych nauk), 
w zasadzie niezależną od innych typów poznania, (2) uważa, że filo-
zofia bada przede wszystkim to co jest, a nie zajmuje się tylko moż-
liwościami, przypuszczeniami itp., (3) sądzi, że filozofia ujmuje to co 
w przedmiocie badanym konieczne, a zasadniczy zrąb tej wiedzy filo-
zoficznej jest niepowątpiewalny, (4) pojmuje filozofię jako ostateczną 
wiedzę o tym co podstawowe w badanym przedmiocie i dla danego 
przedmiotu, (5) twierdzi, że tak pojętą filozofię można uprawiać inter-
subiektywnie, w sposób realizujący podstawowe postulaty racjonalnej 
koncepcji nauki 34.

 Tak rozumiana filozofia klasyczna jest realizowana przede 
wszystkim na gruncie „neoscholastycznym (do którego należy 
współczesny tomizm) i fenomenologicznym” 35. Tę poszerzoną 
koncepcję filozofii klasycznej jeszcze dobitniej przedstawia Stępień 
w dyskusji z Kamińskim. Pisze, że 

niektórzy proponują, ażeby termin „filozofia klasyczna” stosować wą-
sko, jedynie do filozofii bytu (metafizyki), a nawet do tomistycznej fi-
lozofii bytu. Takie zawężenie – niezależnie od motywów je popierają-
cych – jest po prostu zbyteczną rozrzutnością językową: to, co można 
nazwać niejako wprost po imieniu, nazywa się inaczej w sytuacji, gdy 
notorycznie – znaczenia i pojęcia (jak to ktoś trafnie powiedział) biją się 
między sobą o terminy. Gdybyśmy tę koncepcję, która wszystkie działy 
filozofii sprowadza do (tomistycznie pojętej) metafizyki, nazwali kla-
syczną koncepcją filozofii, brakłoby nam nazwy dla koncepcji przypi-
sującej filozofii wyżej wymienione cechy i tym różniącej się zasadniczo 
od pozostałych koncepcji wspólnej dla nurtów filozoficznych platoni-
zmu, arystotelizmu i neoplatonizmu, szeroko pojętego perypatetyzmu, 
kantyzmu i neokantyzmu, heglizmu i neoheglizmu, fenomenologii i im 
podobnych 36.

Stępień skłonny jest zaliczać fenomenologię, zwłaszcza w wydaniu 
R. Ingardena, do filozofii, która urzeczywistnia ideały klasycznego 
stylu filozofowania.
 Klasyczna koncepcja filozofii, choć jest metodologicznie jednoli-
ta, dopuszcza jednak podkreślenie różnych aspektów, szczególnie 

34 A.B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 27.
35 Tamże, s. 28.
36 A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, Lublin 1999, s. 414.
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co do punktu wyjścia 37. W obrębie filozofii klasycznej można, jego 
zdaniem, wyróżnić dwie podstawowe nauki filozoficzne charakte-
ryzujące się odmiennym punktem wyjścia i inną metodą badania 
przedmiotu. Chodzi tu o metafizykę, czyli teorię bytu, i teorię po-
znania. Metafizyka dotyczy tego, co istnieje faktycznie, nie zaś tego, 
co tylko możliwe, co może dopiero zaistnieć, kiedy zostaną spełnio-
ne odpowiednie warunki. Stępień wyraźnie odróżnia metafizykę 
od ontologii. Metafizyka jest nauką o tym, co najbardziej podsta-
wowe w rzeczywistości. W badanym przedmiocie poszukuje tego, 
co konstytuuje go w sposób ostateczny. Jest poznaniem maksymali-
stycznym, stawia sobie za cel ostateczne zrozumienie i wyjaśnienie 
wszelkiego bytu. Metafizyka jest nauką przedmiotową. Dzieli się 
z reguły na metafizykę ogólną, ustalającą ogólne pryncypia bytu, 
oraz na metafizyki szczegółowe, które mogą mieć autonomiczne 
punkty wyjścia, przyjmując do wyjaśnienia dane z różnych kate-
gorii bytu. Drugim działem jest wspomniana już teoria poznania 38. 
Zajmuje się ona poznaniem (poznaniem jako przeżyciem świado-
mym) jako informatorem, poszukuje ostatecznych racji prawdzi-
wości poznania, zajmuje się podstawowymi warunkami uprawiana 
teorii poznania (aspekt metaepistemologiczny). Jako nauka powin-
na być niedogmatyczna i epistemologicznie samowystarczalna. Po-
winna dysponować własną metodą badania przeżyć poznawczych 
i uzasadniania twierdzeń ich dotyczących. Nie może w żadnym 
wypadku zapożyczać tej metody z nauk szczegółowych. Zarówno 
bowiem teoria poznania, jak i metafizyka są metodologicznie auto-
nomiczne względem danych nauk szczegółowych, czy to przyrod-
niczych, czy humanistycznych.
 W przeciwieństwie do metafizyki, która jest nauką przedmioto-
wą, teoria poznania ma charakter metanauki. Dla A.B. Stępnia teo-
ria poznania jest także metodologicznie niezależna od metafizyki. 
Jest poznaniem, podobnie zresztą jak metafizyka, maksymalistycz-
nym, zmierza bowiem do ostatecznego zrozumienia (eksplanacji) 
fenomenu ludzkiego poznania. Dlatego też na etapie eksplanacji 
staje się ona metafizyką poznania. Teoria poznania, podobnie zresz-
tą jak metafizyka, dzieli się na ogólną teorię poznania oraz teorię 

37 A.B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt., s. 30‑32.
38 Koncepcję teorii poznania opracował A.B. Stępień w swojej pracy habilita-

cyjnej, O metodzie teorii poznania. Rozważania wstępne, Lublin 1966.
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szczegółową, w ramach której analizuje się różne typy ludzkich po-
znań. Obok tych dwóch dziedzin wiedzy Stępień skłonny jest także 
wyróżniać teorię wartości (aksjologię). Jest ona działem metafizyki, 
czyli teorii bytu. Stępień uznaje wartości za pewne jakości ontycz-
ne przysługujące bytowi, zatem ich ontyczną strukturę można ba-
dać właśnie na gruncie metafizyki, zaś sposób poznania w ramach 
szczegółowej teorii poznania.
 Zdaniem W. Chudego Stępień uprawia dwa typy filozofii kla-
sycznej: typ podmiotowy i typ przedmiotowy; traktuje je oddziel-
nie, nie syntezując ich ze sobą 39. W swoich analizach poświęconych 
rozumieniu klasycznej koncepcji filozofii W. Chudy opowiada się 
za podziałem na filozofię klasyczną przedmiotową i filozofię kla-
syczną podmiotową. Ta pierwsza jest tożsama zasadniczo z meta-
fizyką pojętą w duchu tomizmu egzystencjalnego i jest poznaniem 
autonomicznym względem nauk szczegółowych, przyrodniczych 
i humanistycznych, ponadto jest poznaniem maksymalistycznym, 
które dotyczy ostatecznego wyjaśnienia bytu jako bytu. Chodzi tu 
o wyjaśnienie poprzez wskazanie na takie racje‑przyczyny, które 
tłumaczą byt w sposób niepodlegający żadnej wątpliwości. Tak ro-
zumiana filozofia przedmiotowa była uprawiana w starożytności 
przez Arystotelesa i rozwijana w złotym wieku scholastyki przez 
św. Tomasza, obecnie zaś jest kontynuowana w tomizmie egzysten-
cjalnym, np. przez Gilsona, Krąpca i innych. Obok klasycznej filo-
zofii przedmiotowej istnieje także, zdaniem W. Chudego, klasycz-
na filozofia podmiotowa. Jest to także filozofia racjonalna cechująca 
się maksymalizmem epistemologicznym. Nie jest ona obiektywi-
styczna. Jej punktem wyjścia nie jest świat przedmiotowy (poza-
zmysłowy), tylko podmiot (subiektywność) i zawarte w niej treści. 
Klasyczna filozofia podmiotowa poszukuje, jeśli można tak po-
wiedzieć, ostatecznych racji wyjaśniających fenomen podmiotowej 
subiektywności. Poszukuje tego, co fundamentalnie (zasadniczo) 
konstytuuje ludzki podmiot. Do tak rozumianej filozofii klasycznej 
można w przekonaniu W. Chudego zaliczyć niektórych twórców 
filozofii starożytnej, np. Platona, czy wczesnego średniowiecza, np. 
św. Augustyna. Bez wątpienia czołowymi reprezentantami tej filo-
zofii są: ojciec nowożytnego racjonalizmu Kartezjusz, potem Kant, 
Hegel i cała fenomenologia XX wieku. Na pograniczu klasycznej 

39 W. Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, Lublin 2009, s. 30.
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 filozofii podmiotowej i przedmiotowej swoją filozofię uprawiał tak-
że K. Wojtyła i wielu innych polskich filozofów, jak np. W. Stróżew-
ski. Wydaje się także, że również W. Chudy skłania się do podobnej 
pośredniej opcji między przedmiotowym a podmiotowym ujęciem 
klasycznego stylu filozofowania 40. Jest zdania, że podejścia te mogą 
się twórczo uzupełniać, szczególnie na gruncie antropologii filozo-
ficznej i etyki.
 6. W pracach M.A. Krąpca, czołowego teoretyka i twórcy szkoły 
lubelskiej, głównego teoretyka tomizmu egzystencjalnego, nazwa 
„filozofia klasyczna” zaczęła coraz częściej pojawiać się dopiero od 
połowy lat 90. ubiegłego wieku. W jego pracach dominującymi na-
zwami określającymi sposób uprawianej przez niego filozofii były: 
tomizm egzystencjalny, neotomizm, filozofia bytu (z dodatkiem: 
realistyczna), filozofia realistyczna. Usystematyzowany pogląd na 
strukturę filozofii klasycznej przedstawił Krąpiec w artykule z 1997 
roku: Czym jest filozofia klasyczna?. Zawarte w nim analizy stanowią, 
właściwie rzecz biorąc, pewne ogólne streszczenie (podsumowanie) 
uprawianej przez niego filozofii, której ideał starał się realizować 
we wszystkich swoich pracach poruszających bardzo wszechstron-
ną tematykę ujmowaną z perspektywy tomizmu egzystencjalne-
go. Swój pełny wyraz klasyczna filozofia w ujęciu Krąpca znajduje 
w jego dwóch głównych pracach: w pierwszej Z teorii i metodologii 
metafizyki, napisanej jeszcze wespół ze S. Kamińskim, oraz w pio-
nierskim, jak na ówczesną sytuację w filozofii tomistycznej, dziele 
Metafizyka. Zarys teorii bytu. 
 Charakteryzując filozofię klasyczną, Krąpiec wskazuje, iż może 
być ona rozumiana na trzy sposoby: (1) w sensie czasowym – cho-
dzi tu przede wszystkim o filozofię greckiego i rzymskiego antyku; 
(2) w sensie przedmiotowym – filozofia klasyczna może być poj-
mowana jako filozofia, którą określa właściwy przedmiot filozoficz-
nych analiz, jak i stosowana do tego metoda badania; (3) filozofia 
klasyczna może być pojmowana jako zespół podstawowych pytań, 
które człowiek zadaje wobec realnie istniejącego świata osób i rze-
czy. Zadając te pytania, poszukuje ostatecznych, uzasadnionych 
oraz intersubiektywnych odpowiedzi 41. 

40 Tamże, s. 29‑31.
41 M.A. Krąpiec, Czym jest filozofia klasyczna?, „Roczniki Filozoficzne KUL” 45 

(1997) z. 1, s. 156.
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 Postulowana przez Krąpca klasyczna koncepcja filozofii nawią-
zuje zdecydowanie do stanowiska Arystotelesa, który w jego prze-
konaniu jako pierwszy sformułował zasadnicze zręby klasycznego 
stylu filozofowania. 

Arystoteles w swej pracy okazał się niewątpliwie klasykiem filozofii. 
Koncepcja filozofii klasycznej w dużej mierze nawiązuje do stanowiska 
Arystotelesa, który w sensie wybitnym wyznaczył kierunek filozoficz-
nego wyjaśniania rzeczywistości 42.

Inny stosunek ma autor do mistrza Arystotelesa – Platona. Choć ten 
również mieści się czasowo w klasycznej filozofii greckiego antyku, 
to jednak jego koncepcja filozofii nie spełnia wymogów klasyczne-
go ideału filozofowania w sensie ścisłym. 

Koncepcja Platona, jako pierwsza synteza stanowisk poprzedzających 
myślenie, będąc apriorycznym obrazem „narzuconym” na rozumienie 
świata realnego, jest jednak w pewnych aspektach „filozofią klasycz-
ną” ze względu na czas klasycznej myśli greckiej, jak i ze względu na 
ogólne nastawienie i zadanie filozofii, jakim jest wyjaśnienie realnie 
istniejącego świata ludzi i rzeczy, chociaż nazbyt wyakcentowała stro-
nę językową sensów, czynią je przedmiotem myśli. Z tym wszakże za-
strzeżeniem „wyjaśnienie” Platona było aprioryczne, zideologizowane, 
co nie przeczy temu, że w takiej filozoficznej apriorycznej konstrukcji 
(mającej regulować życie ludzkie) było wiele genialnych pomysłów, 
które weszły na stałe do filozoficznych rozwiązań i zostały zaakcep-
towane przez późniejszych myślicieli i filozofów. Jednak wydaje się, 
że ostatecznie Platona filozofia jako wyjaśnienie świata osób i rzeczy 
realnie istniejących jest jedynie genialnym mitem 43.

Mit zaś nie może pretendować do roli ideału filozoficznego, sta-
nowiącego uniwersalny wzorzec dla wszelkiego filozoficznego 
wyjaśniania. 
 Odpowiadając na pytanie, czym charakteryzuje się klasyczna 
koncepcja filozofii, Krąpiec wskazuje na cztery najważniejsze zna-
miona (cechy diagnostyczne) tej filozofii:

42 M.A. Krapiec, Filozofia – co wyjaśnia?, Lublin 1998, s. 78. W pracy tej znaj-
duje się syntetyczne przedstawienie poglądów jej autora na filozofię klasyczną 
i inne kierunki filozoficzne.

43 Tamże, s. 66.
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 (1) O klasyczności filozofii w pierwszej kolejności decydują kie-
rowane przez człowieka pod adresem rzeczywistości realnie istnie-
jącej spontaniczne pytania 44. Rodzą się one na kanwie spontanicz-
nego i naturalnego (przedteoretycznego) doświadczenia świata. 
Świat, w którym żyjemy, wywołuje w nas poznawczy niepokój, 
prowokuje do zadawania pytań, które mają na celu zrozumienie 
otaczającej nas rzeczywistości. Już bowiem małe dziecko, które za-
czyna używać swojego rozumu, jest pierwszym filozofem właśnie 
przez fakt zadawania różnych pytań dotyczących rzeczywistości. 
Dziecko pyta, gdyż chce zrozumieć świat, który w jego poznaniu 
jawi się nie jako strukturalnie prosty, ale jako strukturalnie złożony 
z wielu elementów pozostających względem siebie w zdetermino-
wanych relacjach. Filozofia klasyczna, która jest naukowym i zorga-
nizowanym typem refleksji, wychodzi właśnie od tych pytań spon-
tanicznie kierowanych przez człowieka pod adresem bytu realnego. 
Podejmując te pytania, stara się udzielić na nie odpowiedzi, któ-
re w pełni satysfakcjonowałyby człowieka w jego epistemicznych 
wysiłkach. 

Najogólniejsze pytania o byt przy bliższym zetknięciu się z rzeczą stają 
się coraz bardziej dociekliwe i uszczegółowione, wówczas formułuje 
się pytania dotyczące właściwości bytu, jego działania, lub okoliczności 
bytowania. I tak pytamy: „jak ma się dana rzecz”, „jaka jest”, „ile jej 
jest”, „z kim, z czym jest”, „gdzie ona jest”, „kiedy jest”, „czy doznaje 
działania”, „czy oddziałuje”, „czyja jest” 45.

Wszystkie te pytania dotyczą natury tego, co istnieje. Samo natomiast 
istnienie na gruncie poznania naturalnego i spontanicznego nie pod-
lega problematyzacji, jest dane jako coś oczywistego, czasem prawie 
niezauważalnego. Te właśnie pytania, jak podkreśla M.A. Krąpiec, 
spontanicznie przez człowieka zadawane w obliczu doświadcze-
nia istnienia realnego świata „stanowią osnowę «filozofii wieczy-
stej», czyli filozofii w jej klasycznym rozumieniu”. Najważniejszym 
pytaniem, które, można powiedzieć, konstytuuje tożsamość tego 
typu filozofii, jest pytanie „dla‑czego?”. Pytanie to stanowi istotę 
wszelkiej pytajności. Pytanie to wyrasta z oglądu realnej, złożonej 

44 Tamże, s. 15‑52.
45 M.A. Krapiec, Klasyczne rozumienie filozofii, w: Powszechna encyklopedia filo‑

zofii, t. 3, Lublin 2002, s. 463.
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i uwarunkowanej wieloma czynnikami rzeczywistości. Zadając py-
tanie „dlaczego?” pod adresem bytu‑rzeczywistości, zmierzamy do 

ukazania takiego bytowego czynnika, który rozumiejąco uzasadnia 
i poznawczo uspokaja niepokój zrodzony z niezrozumienia poznaw-
czego przedmiotu (bytu) 46.

 (2) Drugą cechą decydującą o klasyczności filozofii jest przed-
miot, wokół którego koncentrują się filozoficzne wyjaśnienia 47. 
Przedmiotem tym jest świat realnie istniejący, któremu skrótowo 
nadajemy nazwę „byt”. Przedmiot filozofii klasycznej jest zatem 
czymś danym, zastanym, bezpośrednio doświadczanym, nie zaś 
czymś wytworzonym i sztucznie skonstruowanym. Filozofia kla-
syczna nie zajmuje się subiektywnymi treściami zawartymi w polu 
świadomości, ani też semantycznymi analizami znaczenia różnych 
tworów językowych. Dla klasycznej filozofii właściwe jest nasta-
wienie przedmiotowe, czyli nastawienie na to, co istnieje realnie, 
co jest wewnętrznie (ontycznie) złożone i domaga się wyjaśnienia. 
Tak pojęta filozofia klasyczna odcina się od nastawienia metaprzed-
miotowego, które za swój przedmiot obiera sobie nie świat realnie 
istniejący, ale zawartość ludzkiej świadomości. 

Wobec tego – pisze Krąpiec – ze względu na sam przedmiot poznania, 
konieczne jest wyróżnienie zasadniczego pierwotnego nurtu filozofii 
klasycznej, która usiłuje wyjaśnić świat rzeczywisty, a więc osób i rze-
czy, czyli rzeczywistość realnie istniejącą 48. 

 (3) Trzecią cechą klasycznie uprawianej filozofii jest metoda, za 
pomocą której dokonuje się filozoficzne i poznawczo zorganizowa-
ne wyjaśnienie. 

Jest to metoda uniesprzeczniającego wyjaśnienia bytu realnie istnieją-
cego, polegająca na wskazaniu takiego koniecznego czynnika realnego, 
którego ewentualna negacja byłaby zarazem negacją samego faktu – 
bytu danego do wyjaśnienia. Taka metoda właśnie cechuje metafizycz-
ne poznanie 49.

46 Tamże. 
47 Zob. M.A. Krapiec, Filozofia – co wyjaśnia?, dz. cyt., s. 79.
48 Tamże, s. 140.
49 Tamże, s. 79.
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Krąpiec podkreśla, że sposób eksplanacji rzeczywistości jest kryte-
rium demarkacyjnym odróżniającym klasyczną koncepcję filozofii 
od innych typów myślenia, wobec których nawet wątpliwe jest uży-
wanie nazwy „filozofia”.

Klasyczny kierunek filozofii, wyznaczony przez realnie istniejący 
przedmiot filozoficznych wyjaśnień i metodę „uniesprzeczniającą” 
zgodną z przedmiotem poznania – przy użyciu naturalnego języka – 
jest kryterium odróżniającym filozofię klasyczną od wszelkich innych 
dociekań, które otrzymały swe „filozoficzne” nazewnictwo. Okazuje 
się bowiem, że nie wszystko, co jest nazwane „filozofią”, stanowi rze-
czywiście filozofię wyjaśniającą metafizycznie (uniesprzeczniająco) re-
alnie istniejący świat osób i rzeczy, a co często można sklasyfikować 
jedynie jako rozmaite parafilozoficzne spekulacje, noszące tylko miano 
„filozofii” 50.

 (4) Kolejną właściwością klasycznie rozumianej filozofii jest ję-
zyk, za pomocą którego filozofia wygłasza swoje tezy, formułuje 
sądy i przeprowadza wszelkie argumentacje. Zdaniem Krąpca ana-
lizy filozoficzne dokonują się w języku naturalnym, ten bowiem 
jest właściwym środkiem wyrażenia przedmiotu filozofii klasycz-
nej, jakim jest świat realnie istniejący. Język ten ukształtował się 
spontanicznie na bazie doświadczenia realnie istniejącej rzeczywi-
stości. Dlatego też najbardziej nadaje się do wyrażenia jej struktur 
bytowo‑relacyjnych.

Język naturalny, pisze autor, posłużył do łatwiejszego rozwikłania 
struktury bytowej i przyczynił się szczególnie do rozwoju filozoficzne-
go poznania 51.

Ponadto posługując się językiem naturalnym w opisie i wyjaśnieniu 
bytu realnie istniejącego, filozofia klasyczna uwzględnia na takiej 
samej płaszczyźnie wszystkie trzy aspekty tego języka, czyli aspekt 
syntaktyczny, semantyczny oraz pragmatyczny. Uwzględnia te 
trzy aspekty w sposób, można powiedzieć, wyważony, nie przery-
sowując żadnego z nich.
 Podsumowując metodologiczną charakterystykę znamion filo-
zofii klasycznej, Krąpiec stwierdza, że 

50 Tamże, s. 80. 
51 Tamże. 
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przedmiotowość dotycząca świata realnie istniejącego, metoda metafi-
zycznego (uniesprzecznienia) i posłużenie się językiem naturalnym w jego 
nie okrojonej strukturze, ukazało zasadniczy, realistyczny kierunek filo-
zofowania w filozofii klasycznego. I to stało się mocnym fundamentem 
dla uprawiania filozofii, rozumianej jako wyjaśnienie ostatecznościowe 
(bazowe) świata, osób i rzeczy realnie istniejących i działających 52.

 Krąpiec przyjmuje także pewną historyczno‑filozoficzną tezę, 
dotyczącą rozwoju systemów filozoficznych. Rozwój ten polega, 
najogólniej mówiąc, na stopniowym odchodzeniu filozofii od ide-
ałów stylu klasycznego, który zapoczątkował Arystoteles, w pełni 
zaś rozwinął św. Tomasz z Akwinu. To odejście w radykalny spo-
sób dokonało się w momencie wystąpienia Kartezjusza. 

Właściwie na nim kończy się wielki nurt filozofii klasycznej, albowiem 
to już nie rzeczywistość świata realnie istniejącego, ale jakieś idee wro-
dzone, jak też nabyte stanowią przedmiot analiz. Treść bowiem idei jest 
czytelna, jak też czytelny jest swoisty łańcuch oczywistości, gdy zesta-
wimy je ze sobą 53.

Nowa sytuacja, która zaistniała razem z koncepcją ojca racjonali-
zmu nowożytnego, jest zerwaniem z dotychczasowym nurtem fi-
lozofii klasycznej. Odtąd już nie pozapodmiotowy przedmiot real-
nie istniejący jest wyjaśniany w procesie filozoficznego poznania, 
ale podmiotowe subiektywne idee. Cały przedmiot filozoficznych 
wyjaśnień został sprowadzony do badań w obrębie ludzkiej świa-
domości. Poznawać to tyle co w świadomości podmiotu analizo-
wać poszczególne idee lub też zespoły idei. Filozofia utraciła real-
ny pozaumysłowy przedmiot poznania. Nie jest wyjaśniany świat 
osób i rzeczy realnie istniejących w sobie (poza zasięgiem podmio-
tu), a tym samym przedmiotem dla człowieka‑ducha (res cogitans) 
jest i może być tylko to, co jest w samym duchu, w jego wnętrzu. 
Analiza poznania, to w ostateczności analiza idei jako reprezentacji 
przedmiotów świata zewnętrznego. 
 Wedle analiz historycznych Krąpca, 

post‑kantowska filozofia europejska XIX i XX wieku usytuowała się 
zasadniczo właśnie na polu świadomości, analizując w różny sposób 

52 Tamże, s. 81. 
53 Tamże, s. 120.
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„znaki” – pojęcia i świadomościowe akty woli. Problematyka realizmu, 
zwana odtąd „realizmem naiwnym” została zgodnie z tradycją kan-
towską powiązana z podmiotem, jaźnią i czystą świadomością, jako 
źródłem intencjonalności i pojęć znaków poznawczych. Pojęcia bo-
wiem, będące w gruncie rzeczy znakami poznawczymi wytworzonymi 
w procesie poznawczej interioryzacji bytu‑rzeczy, stały się przedmio-
tem filozoficznych analiz 54.

To, co wniosła do tradycji myślenia filozoficznego filozofia nowo-
żytna i współczesna, jest tak naprawdę wielkim pozorem. 

Wielki – pozornie – rozkwit filozofii epoki nowożytnej i współczes-
nej, był, jak to powyżej usiłowano ukazać, rezygnacją z istotnych, tra-
dycyjnych zadań filozofii, a więc z ostatecznościowego, racjonalnego 
wyjaśnienia świata realnie istniejących osób, rzeczy przy użyciu języ-
ka naturalnego i uniesprzeczniającej metody wyjaśniania. Tak właśnie 
rozumiana filozofia, uprawiana przez klasyków filozofii Arystotelesa 
i w średniowieczu przez Tomasza z Akwinu została zastąpiona ana-
lizą subiektywnych idei przez Kartezjusza i transcendentalnej, kre-
ującej świadomości u Kanta i u wyznawców kantowskiego sposobu 
myślenia 55.

Krąpiec jest zdania, że właśnie współczesne filozofie doszły w dzie-
le kreowania znaków do granic swoich wewnętrznych możliwości, 
zatem usiłują nawiązać kontakt ze światem realnym tylko poprzez 
twory świadomościowe – poprzez mity. Tak więc współczesne pro-
cesy krytycznej filozofii dochodzą do mitologii. Ta surowa i, jak się 
wydaje, przesadzona ocena współczesnej pokartezjańskiej i pokan-
towskiej filozofii wynika z tego, że filozofa ta zapoznała właściwy 
obiekt filozoficznych dociekań. Krąpiec stanowczo twierdzi, że to 
właśnie przedmiot badań jest kryterium demarkacyjnym dzielą-
cym na filozofię klasyczną i filozofię nieklasyczną. W ten sposób 
całość historii filozofii można dychotomicznie podzielić na kla-
syczną i nieklasyczną. Współczesna filozofia, jak również nauka 
(Krąpiec czyni tu aluzje do współczesnej kosmologii i do opraco-
wywanej przez nią teorii Wielkiego Wybuchu), pełna jest różnego 
rodzaju mitów, za pomocą których próbuje się wyjaśnić świat dany 
człowiekowi w doświadczeniu. Współczesne mitologie filozoficz-
ne zatoczyły swoiste koło. Wróciły na przedfilozoficzne pozycje, 

54 Tamże, s. 127.
55 Tamże, s. 133.
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kiedy to człowiek próbował wytłumaczyć i oswoić rzeczywistość 
za pomocą mitów i mitycznych wyobrażeń. Te jednak, jak poka-
zuje historia, zostały przezwyciężone przez powstałą na Wyspach 
Jońskich filozofię. Dziś sytuacja sprzed VI wieku się powtarza. Od 
końca średniowiecza poprzez czasy nowożytne aż do chwili obec-
nej mamy do czynienia ze stopniowym powrotem na pozycję two-
rzenia mitów, na pozycję, jak to Krąpiec określa, homo creator. Tylko 
filozofia klasyczna, którą reprezentuje tomizm egzystencjalny, jest 
tą prawdziwą i ostatecznie sensowną filozofią, i tylko ona tak na-
prawdę zasługuje na miano filozofii 56. Co ciekawe, M.A. Krąpiec, 
odnosząc pojęcie filozofii do różnych nowożytnych i współczes-
nych kierunków, opatruje ją zawsze cudzysłowem, dając przez to 
do zrozumienia, że te kierunki na tę nazwę z całą mocą nie zasługu-
ją. Właściwie są to tylko filozoficzne mitologie, które na różne spo-
soby za pomocą znaków usiłują dotrzeć do realnej rzeczywistości. 
Mitologia jest czymś poznawczo (jeśli chodzi o sposób eksplanacji 
świata) niższym niż filozofia. Nie można jej utożsamiać z rzetelną 
filozofią. Sytuowanie jej na równi z prawdziwą filozofią, czyli to-
mizmem egzystencjalnym, jest horrorem, który zdominował dziś 
współczesny krajobraz filozoficzny. Obraz filozofii wyłaniający się 
z takiej koncepcji historiozoficznej jest bardzo prosty i dualistycz-
ny zarazem: mamy zgodnie z nim tylko jedną prawdziwą filozofię, 
jest nią tomizm egzystencjalny, czyli filozofia klasyczna, reszta zaś 
to mitologia, zbiór różnych pseudokoncepcji, pseudoracjonalizacji, 
które, oderwawszy się kiedyś od wzorcowej filozofii, dziś tylko we-
getują, nie mogąc wydostać się z więzienia skonstruowanych mi-
tów. Jedynym remedium na ten horror współczesności jest powrót 
na pozycje właściwe ideałowi klasycznie rozumianej filozofii 57.
 7. Charakterystyki filozofii klasycznej dokonuje także Z.J. Zdy-
bicka, uczennica Krąpca. W jednym z artykułów poświęconych tej 
kwestii twierdzi, że filozofia klasyczna 

wywodzi się metodologicznie z określonego typu filozofowania, zai-
nicjowanego przez wielkich myślicieli starożytności Platona i Arysto-
telesa, a kontynuowanego przez wielu ze szczególnym uwzględnie-
niem udziału Tomasza z Akwinu. Zmierza ona do poznania istniejącej 
rzeczywistości, jej nieobalalnego wyjaśnienia poprzez wskazanie na 

56 Tamże, s. 141‑142.
57 Tamże, s. 142.
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ostateczne czynniki ontyczne. Poznanie to organizowane jest przez 
wiedzotwórcze pytanie: „dzięki czemu”, dzięki jakim czynnikom rze-
czywistość tak istnieje i jest taka 58.

 Styl filozofii klasycznej opiera się, wedle autorki, na następują-
cych własnościach metodologicznych:
 (1) Empiryzmie genetycznym, obejmującym nie tylko samą 
zmysłową empirię, ale także intelektualną intuicję, która odgrywa 
bardzo ważną rolę w procesach metafizykotwórczych.
 (2) Teoretyczności, czyli nastawieniu na poznanie ostateczne re-
alnie istniejącej rzeczywistości. Nie jest nastawiona w pierwszym 
rzędzie na realizację celów praktycznych, te co najwyżej są konse-
kwencją poznanej prawdy.
 (3) Realizmie epistemologicznym; formułowanie pytań i udzie-
lanie odpowiedzi (odpowiedzi ostatecznych, bazowych) dokonuje 
się przede wszystkim w języku naturalnym, który ukształtowany 
jest przez doświadczenie realnie istniejącej rzeczywistości, nie zaś 
w języku sztucznym, oderwanym od realnych stanów bytowych.
 (4) Maksymalizmie epistemologicznym i metodologicznym – ce-
lem tak pojętej klasycznej filozofii jest ostateczne wyjaśnienie (unie-
sprzecznienie) bytu realnego, aporematyczny charakter polegający 
na racjonalnym roztrząsaniu w społecznym dialogu – zadawanie, 
rozważanie i rozwiązywanie pytań, które potem znowu stają się 
aporią.
 (5) Neutralności – chodzi o epistemologiczną i metodologiczną 
niezależność tej filozofii od nauk szczegółowych, religii i ideologii.
 (6) Historyzmie – filozofia klasyczna posługuje się historią filo-
zofii w celu poznania podstawowych problemów filozoficznych 
oraz wykluczenia błędnych i stale powtarzających się rozwiązań 
filozoficznych, które nie liczą się z faktem realnego istnienia bytu, 
lecz dokonują się w oderwaniu od niego 59.
 Tezy filozofii klasycznej charakteryzują się od strony epistemo-
logicznej następującymi właściwościami:
 (1) Realnością – mają one charakter prawdziwościowy w zna-
czeniu klasycznym.
 (2) Konkretnością – dotyczą istnienia konkretnych bytów.

58 Z.J. Zdybicka, O wierność rzeczywistości i pełną prawdę o człowieku – Polska 
Szkoła Filozofii Klasycznej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 29 (1980), z. 9, s. 110.

59 Tamże, s. 111.
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 (3) Ogólnością – mają charakter nie jednoznaczno‑abstrakcyjny, 
ale transcendentalno‑analogiczny. Łączą ogólność z konkretnością 60.
 W nawiązaniu do ustaleń Kamińskiego i Krąpca dokonuje meto-
dologicznej charakterystyki filozofii klasycznej także E. Morawiec 61. 

Wyrażenie: filozofia klasyczna oznacza więc wyjaśnienie rozumiejące 
świata realnie istniejącego w aspektach koniecznych, w świetle osta-
tecznych racji. Taki sposób podejścia daje w konsekwencji wiedzę, 
którą od strony formalnej charakteryzują cechy: ogólności, realności 
i konieczności 62.

Wyróżnia on dwie wersje filozofii klasycznej, esencjalistyczną oraz 
egzystencjalistyczną. Ta pierwsza koncentruje się na esencjalnym 
(istotowym) aspekcie bytu, ta druga zaś na aspekcie egzystencjal-
nym, czyli na akcie istnienia, który konstytuuje realność bytu. Fi-
lozofia klasyczna, za którą opowiada się Morawiec, to jej wersja 
egzystencjalna. Tak pojmowana filozofia klasyczna utożsamia się 
z metafizyką, która jest pewnym określonym typem poznania, 
dokonującym opisu rzeczywistości w wybranym aspekcie. Przed-
miotem metafizyki, która jest wykładnią filozofii klasycznej, jest 
byt realny ujmowany w aspekcie ogólnoegzystencjalnym. Aspekt 
ten ma, wedle tomistów, charakter analogiczny i transcendentalny. 
Metafizykę charakteryzuje epistemologiczna i metodologiczna au-
tonomia względem nauk szczegółowych oraz maksymalizm co do 
zadań poznawczych. Pogląd Morawca nie odbiega zasadniczo od 
poglądów innych tomistów egzystencjalnych na filozofię klasycz-
ną; jego ujęcie tej filozofii i jej opis są jednak bardziej precyzyjne niż 
np. Krąpca i jego uczniów, co zbliża go bardziej do podejścia repre-
zentowanego Kamińskiego i Stępnia, którzy przykładali dużą wagę 
do jasnych i przejrzystych sformułowań.

60 Tamże, s. 112.
61 E. Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna w wersji egzystencjalnej, War-

szawa 2006.
62 Tamże, s. 20.
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Systemowe rozumienie filozofii klasycznej

1. Systemowe ujęcie filozofii klasycznej proponuje uczeń M.A. Krąp-
ca A. Maryniarczyk 63. Dla Maryniarczyka filozofia klasyczna pokry-
wa się zakresowo z pojęciem metafizyki sformułowanej w ramach 
tomizmu egzystencjalnego. Proponuje on autonomiczną interpreta-
cję systemu metafizyki klasycznej. Autonomiczna i neutralna inter-
pretacja systemu metafizyki polega na tym, że nie jest on budowany 
na podstawie danych zaczerpniętych z nauk szczegółowych. Jego 
determinacja respektuje naturalny i spontaniczny punkt wyjścia, 
wyrażający się afirmacją egzystencjalnego aspektu rzeczywistości 
(bytu). Stwierdzenie to jest na tyle neutralne, że nie zawiera w so-
bie żadnej filozoficznej prekoncepcji ustanawiającej ludzkie myśle-
nie na torach subiektywizmu i aprioryzmu. System metafizyki, jako 
wykładni filozofii klasycznej, formułowany jest (konkretyzowany 
epistemologicznie i metodologicznie) w ramach procesu uwyraź-
niania „bytu jako bytu” i właściwie nie istnieje poza tym złożonym 
i wieloetapowym procesem. Można powiedzieć, że proces determi-
nacji i uwyraźniania bytu (analogicznych struktur realnego, kon-
kretnego bytu) stanowi ramy dla systemu filozofii klasycznej, dla 
której metafizyka jest wykładnią unifikującą. Tak rozumiana filo-
zofia klasyczna jawi się jako autonomiczny system poznawczy, 
niesprowadzalny do żadnego innego typu systemu. Wykluczona 
jest redukcja systemu metafizyki do systemów formalnych, czy też 
innych występujących w naukach przyrodniczych (np. cyberne-
tyka, informatyka). Nie istnieje przecież metafizyka asystemowa, 
tak jak nie istnieje asystemowa fizyka, matematyka czy też biolo-
gia. System, poprzez który wyraża się klasyczna koncepcja filozofii, 
można potraktować jako prapojęcie wszelkiego systemu i systemo-
wości, „w stosunku do którego pojęcia takie, jak teoria, struktura, 
model, schemat, organizm itp., będą partykularyzacjami” 64.
 2. System metafizyki jest epistemologiczną odpowiedzią na ist-
niejącą realnie rzeczywistość, której doświadcza potocznie każdy 
człowiek. Jest on pełniejszym (metodycznym) opracowaniem tego 
spontanicznego doświadczenia. Nie jest zatem tak, że człowiek 

63 A. Maryniarczyk, Czy system metafizyki. Wstępne ustalenia dotyczące pojęcia 
„systemu” metafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL” 30 (1988), nr 4 (124), s. 3‑17.

64 Tamże, s. 5.
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tworzy jakiś system, uprzedni względem bytu realnego (realnej 
rzeczywistości osób i rzeczy) i następnie za jego pomocą próbuje 
uporządkować, zorganizować rzeczywistość jawiącą się w różny 
sposób w poznaniu. Jest dokładnie na odwrót, to bowiem sama ta 
rzeczywistość (byt realnie istniejący) decyduje o systemowej for-
mie naszego poznania, i to sam byt realny jest przedmiotowym 
warunkiem wyodrębnienia systemu metafizyki klasycznej. W kla-
sycznej koncepcji filozofii przyjmuje się założenie o odpowiednio-
ści (korelacji istotowej) poznania i rzeczywistości (realnego bytu). 
Za pomocą systemu nie tyle dokonuje się porządkowania świata, 
ile odkrywa się i afirmuje racjonalny porządek w świecie już zasta-
nym 65. System nie jest poznaniem, ale raczej tylko „od‑poznaniem” 
realnych i obiektywnych struktur rzeczywistości, struktur danych 
i zastanych. Struktury te w ramach systemu zostają następnie wy-
rażone w języku naturalnym podmiotowo‑orzecznikowym, który 
to język najlepiej dopasowany jest do struktury bytu realnego. Dla-
tego, podkreślmy to raz jeszcze, racją przedmiotową systemowości 
filozofii klasycznej jest byt – realnie istniejący, byt analogicznie ro-
zumiany, w którym akt istnienia odgrywa decydującą rolę. 

Tak więc byt (jak i cała rzeczywistość) istnieje systemowo. Jest to zara-
zem powszechny (a więc transcendentalny) sposób istnienia bytu. Ten 
właśnie sposób istnienia bytu (i całej rzeczywistości), determinowany 
przez analogiczny dla każdego istnienia bytu‑konkretu akt istnienia, 
jest najgłębszą przedmiotową racją „systemowości” poznania metafi-
zycznego i „systemu” metafizyki 66.

 3. System metafizyki jako podstawowej wykładni filozofii kla-
sycznej niweluje radykalnie podkreślaną tak często przez różnych 
filozofów opozycję między konkretnością i ogólnością. Przedmio-
tem systemowych zabiegów nie jest bowiem abstrakcyjny byt, uzy-
skany, jak było to w tradycyjnym tomizmie, na trzecim stopniu abs-
trakcji, ale byt – realny konkret, utkany z sieci analogicznych relacji. 
Maryniarczyk twierdzi, że w systemie filozofii klasycznej 

możliwe jest poznanie uniwersalizujące (transcendentalne) a zarazem 
jednostkowe oraz że możliwa jest wiedza powszechna a zarazem kon-
kretna o rzeczywistości (bycie). A więc, że jest możliwe wyodrębnienie 

65 Tamże, s. 13.
66 Tamże, s. 10.
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„systemu” metafizyki, który nie byłby formą poznania (czy wiedzy) 
abstrakcyjnego czy apriorycznego (a zarazem redukcjonistycznego), 
lecz realizowałoby się w nim poznanie realistyczne 67.

Próba określenia stylu filozofii klasycznej (SFK)

1. Prezentacja programu filozofii klasycznej u wybranych tomistów 
egzystencjalnych pozwoli teraz na wyróżnienie zasadniczych zna-
mion tego stylu filozoficznego. Ogólne znamiona decydujące o czymś 
takim jak styl filozoficzny (SF) określiliśmy w pierwszym paragrafie 
tego artykułu. Teraz spróbujemy ukonkretnić je w zastosowaniu do 
filozofii klasycznej, której program został wyżej przedstawiony 68.
 (1) SFK cechuje epistemologiczna i metodologiczna autonomia:
–  względem nauk szczegółowych, zarówno, przyrodniczych, jak 

i humanistycznych. Autonomia ta polega na tym, że w punkcie 
wyjścia analiz nie przyjmuje się danych tych nauk, ani też nie sto-
suje się ich metod w uzasadnieniu własnych tez. W tym znaczeniu 
SFK jest antydogmatyczny i samouzasadniający się.

–  względem tradycji religijnej. FK nie przyjmuje w punkcie wyjścia 
danych zaczerpniętych z objawienia religijnego, aczkolwiek nie 
wyklucza się tego, że FK może być racjonalizacją objawienia, czyli 
służyć swoją aparaturą pojęciową do głębszego poznania i wyra-
żania praw teologicznych. Nie zachodzi bowiem sprzeczność mię-
dzy wiarą a rozumem. Można powiedzieć, że klasyczna koncepcja 
filozofii jest ich naturalnym połączeniem.

–  względem ideologii oraz światopoglądu. FK nie jest jedynie świa-
topoglądem, nie może być tylko w takim znaczeniu rozpatrywa-
na, aczkolwiek może być ona wykorzystana do jego racjonaliza-
cji. Daleka jest od wszelkich form ideologicznego interpretowania 
wydarzeń i sytuacji z życia osób i społeczeństwa. 

 (2) SFK charakteryzuje się przedmiotowo‑obiektywnym punk-
tem wyjścia 69. W przeciwieństwie do metaprzedmiotowego  punktu 
wyjścia, skierowanego wyłącznie na analizę  zawartości treści 

67 Tamże, s. 9.
68 Omówienie tego programu znajdujemy w różnych współczesnych pod-

ręcznikach do metafizyki tomistycznej (neotomistycznej).
69 Szerzej na ten temat: M.A. Krąpiec, Czynniki filozoficznego realizmu, w: Osoba 

i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002.
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 świadomości, przedmiotowy punkt wyjścia nastawiony jest na bez-
pośrednie doświadczenie świata w jego prymarnym i konstytutyw-
nym dla wszelkiego bytu‑konkretu aspekcie egzystencjalnym. Moż-
na powiedzieć, że FK 

jest egzystencjalnie doniosła, a metafizyka klasyczna jest ontologią 
egzystencjalną. Moment istnienia jest intuitywnie uchwytny i stwier-
dzalny bezpośrednio w sądach egzystencjalnych, a potem kognityw-
nie dziedziczony (w pryncypiach i transcendentaliach). Egzystencja jest 
ujęta w opozycji i bliskoznacznikach 70.

Dostrzega się tutaj ponadkategorialność momentu egzystencjalne-
go (aktu istnienia bytu), jego transcendentalność i analogiczność 71. 
Opis egzystencji nie może dokonać się za pomocą struktur pojęcio-
wych, chyba że za pomocą transcendentaliów, te jednak są trakto-
wane jako epistemicznie doniosłe struktury sądowe. Moment eg-
zystencjalny, jako pierwotny, jest bowiem niepojęciowalny. Można 
go tylko ująć, a raczej stwierdzić – w ramach doniosłych struktur 
bazowych, jakimi są sądy egzystencjalne, konstytuujące bazę empi-
ryczną metafizyki klasycznej. 
 (3) O SFK rozstrzyga także przedmiot, wokół którego koncentrują 
się badania filozoficzne. Przedmiotem tym jest świat pozapodmioto-
wy, uniwersum złożone z konkretnych realnych bytów i analogicz-
nych struktur opartych na analogiczności samego istnienia. Chodzi 
tu o przedmiot – byt realny, konkret, nie zaś o abstrakt urobiony na 
trzecim stopniu abstrakcji. Metafizyka jest poznaniem (systemem) łą-
czącym w sobie w sposób spójny konkretność i ogólność 72.
 (4) O SFK decyduje metoda badania, która polega na ostatecz-
nym wyjaśnieniu (tomiści egzystencjalni powiadają tutaj: na unie-
sprzecznieniu) świata realnie istniejącego poprzez wskazanie na 
takie czynniki (lub czynnik), które wyjaśniają sam byt w sposób 
ostateczny w samych podstawach, gasząc wszelkie wątpliwości 
i epistemologiczne problematyzacje. W tej materii SFK implikuje 
teizm filozoficzny, gdyż to właśnie Bóg pojęty jako filozoficzny Ab-
solut (Czyste Istnienie) jawi się jako ostateczna racja zrozumiałości 
(racjonalności bytu) i wytłumaczenia wszelkiego bytu.

70 S. Majdański, Filozofowanie klasyczne (FK) i niektóre jego wyznaczniki, 
w: VIII Polski Zjazd Filozoficzny, dz. cyt., s. 363.

71 O unikaniu kategorializacji metafizyki pisze Stępień.
72 A. Maryniarczyk, Czy system metafizyki, art. cyt., s. 5‑8.
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 (5) O specyfice SFK rozstrzyga także epistemologiczny i meto-
dologiczny maksymalizm. Wedle tego FK jest poznaniem ambit-
nym, jej epistemiczne roszczenia są maksymalistyczne. Jako takie 
stanowią one grecką episteme, czyli wiedzę w pełnym tego słowa 
znaczeniu, racjonalną i ostatecznie uzasadnioną przez czynni-
ki nieobalalne 73. Taki typ poznania zakłada silne oparcie na okre-
ślonych zdaniach bazowych (sądy egzystencjalne) oraz zasadach-
‑pryncypiach (pierwsze zasady bytu i poznania). SFK reprezentuje 
tedy prawdziwą wiedzę, nie zaś doksa, nie jest mitem, lecz przezwy-
ciężeniem różnych mitów proponowanych przez współczesność. 
Maksymalizm SFK wiąże się przede wszystkim z epistemicznym 
dotarciem do ostatecznych racji‑przyczyn wszelkiego bytu realnie 
istniejącego. Z punktu widzenia nazewnictwa współczesnej epi-
stemologii SFK wchodzi w zakres pojęcia fundacjonalizmu 74. Prze-
ciwstawia się on wszystkim współczesnym minimalistycznym ten-
dencjom, zwłaszcza z kręgu filozofii analitycznej, filozofii nauki, 
postmodernizmu, dekonstrukcjonizmu, podkreślającym ograniczo-
ność i zawodność ludzkiej wiedzy. Wedle tych podejść osiągnięcie 
ostatecznej wiedzy o rzeczywistości, wiedzy o przedmiotowym, 
koniecznym i ogólnym charakterze, jest niemożliwe do uzyskania, 
jest tylko sztucznie podtrzymywanym (nieuzasadnionym) mitem, 
który już dawno został obalony przez teorię poznania naukowego. 
Wiedza w sensie greckiej episteme jest niemożliwa do osiągnięcia dla 
podmiotu poznającego; w swoich poszukiwaniach musi się on za-
dowolić tylko doksa, czyli wiedzą prawdopodobną. 
 (6) O SFK rozstrzyga także stosunek do przeszłości (tradycji) 
i teraźniejszości. Związany on jest z metodą historyzmu, która służy 
poznaniu i eliminowaniu błędnych rozstrzygnięć, które pojawiały 
się w historii filozofii. Wszyscy tomiści pozytywnie wartościują tra-
dycję, zwłaszcza starożytność (Arystoteles) i średniowiecze (św. To-
masz z Akwinu). Wtedy bowiem ukonstytuowały się i rozwinęły 
podstawy klasycznego ideału filozofii. Inaczej jest już w przypad-
ku filozofii nowożytnej i współczesnej. Różnice pojawiają się, jeśli 

73 S. Majdański, Filozofowanie klasyczne (FK) i niektóre jego wyznaczniki, dz. cyt., 
s. 363.

74 Zob. A. Bronk, S. Majdański, Klasyczność filozofii klasycznej, art. cyt., s. 390; 
także: A. Bronk, Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno‑pragmatycznej i fun‑
damentalizm filozofii klasycznej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 36 (1988), z. 1, 
s. 159‑183.
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chodzi o stosunek do filozofii nowożytnej oraz współczesnej, a tak-
że do nauk szczegółowych. Większość tomistów egzystencjalnych 
odnosi się bardzo krytycznie (a niektórzy wręcz z dezaprobatą) 
do tradycji filozofii nowożytnej i współczesnej, wprost nazywając 
je mitem i upadkiem myślenia (Krąpiec i jego uczniowie), inni zaś 
(Stępień i jego uczniowie) skłonni są widzieć w tej filozofii wiele 
cech pozytywnych, które można asymilować do filozofii klasycznej.
 (7) O SFK decyduje także język, za pomocą którego wyraża ona 
swoje tezy i dokonuje ich uzasadnienia. Jest to język naturalny; ten 
bowiem najlepiej nadaje się do oddania egzystencjalnych, transcen-
dentalnych i analogicznych struktur bytu (konkretu) realnego. SFK 
dystansuje się od ujednoznacznienia języka, formalizacji (symbo-
liki); takie procedury, choć mogą mieć powodzenie na gruncie sy-
stemów formalnych, FK mogą tylko zaszkodzić. Odrzuca się tak-
że wszelkie próby formalizacji i ujednoznaczenia teorii analogii. 
Wszelkie próby formalizacji tez FK muszą zakończyć się niepowo-
dzeniem, gdyż nie są w stanie ująć aspektu egzystencjalnego bytu, 
a ten dla SFK jest priorytetowy. W SFK operuje nie związkami for-
malnymi, ale treściowo‑egzystencjalnymi, realizującymi się w spo-
sób analogiczny w całym porządku bytowym 75.
 (8) SFK charakteryzuje się tym, że według niego filozofia ma do-
starczyć podstaw (fundamentów) całości życia społecznego, kultu-
ralnego i naukowego. Następstwem bowiem odkrytych prawd teo-
retycznych są określone prawdy praktyczne i pojetyczne 76.
 (9) Specyfika SFK polega na tym, że jest on związany z tradycją 
określonej religii, jest to religia chrześcijańska. Można powiedzieć, 
że FK pełni rolę, jak już wspomnieliśmy, racjonalizacji danych obja-
wienia chrześcijańskiego. Jest wedle jej twórców jedyną i właściwą 
ramą interpretacyjną dla objawienia judeo‑chrześcijańskiego. Moż-
na zatem powiedzieć, że SFK spełnia funkcje parareligijne 77.

75 R. Tomanek, Filozofia klasyczna jako szkoła dobrego myślenia, w: Co daje współ‑
czesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, red. P. Mazanka, M. Mylik, War-
szawa 1997, s. 153‑158. Autor omawia problem stosunku logiki do filozofii kla-
sycznej i jej rolę w uprawianiu tego typu filozofii.

76 E. Morawiec, Filozofia klasyczna a niektóre negatywne własności współczesnej 
kultury, w: Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej, dz. cyt., 
s. 11‑26.

77 „Maksymalistycznie rozumiana filozofia, właśnie filozofia klasyczna, sta-
nowi w swych roszczeniach poznawczych jakiś pendant do postawy religijnej. 
Spełnia bowiem funkcje niejako parareligijne, porównywalne z religijnymi, 

W stronę...12 
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 (10) SFK znamionuje raczej mała skłonność do dyskutowalno-
ści (choć nie w całości) i konfrontacji ze współczesną filozofią oraz 
współczesną nauką. I tak np. M.A. Krąpiec i jego uczniowie przyj-
mują raczej postawę defensywną wobec współczesnej nauki, kultu-
ry i filozofii. Dominuje retoryka, w której nowożytność i współczes-
ność postrzegane są jako zbiór pseudoracjonalizacji, czyli mitów, 
a jedyną prawdziwą filozofią klasyczną jest tomizm egzystencjal-
ny. Ocena ta jest mało wyważona, opiera się na powierzchownym 
poznaniu tradycji filozofii współczesnej, szczególnie fenomenolo-
gów i analityków, co prowadzi do wypaczonej oceny tych kierun-
ków filozoficznych, i słabo uzasadniona, dominują w niej elementy 
psychologiczne i brak emocjonalnego oraz intelektualnego dystan-
su wobec własnej teorii. Inny pogląd ma w tej kwestii A.B. Stępień 
i jego uczniowie. Ich SFK jest bardziej otwarty, dialogiczny i kon-
frontacyjny, a przez to twórczy i bardziej wpisujący się w ducha 
współczesnej wrażliwości, co nie znaczy, że podążający bezkrytycz-
nie za modnymi kierunkami filozoficznymi. Filozof klasyczny nie 
jest jednak modnym filozofem 78, ale moda też nie jest kryterium 
waloryzacji tez filozoficznych. W dyskusji z filozofią współczesną 
(przede wszystkim z fenomenologią) widzą oni możliwość twór-
czego ubogacenia SFK. Dokonana przez nich ocena stanu filozofii 
współczesnej jest bardziej wyważona (wynika z głębszego pozna-
nia i docenienia tradycji tej filozofii dla SFK), a ponadto racjonalnie 
uzasadniona; mniej jest w niej elementów psychologicznych i emo-
cjonalnych, widać większy dystans do własnego stanowiska.
 Na podstawie przeprowadzonych wyżej analiz można mówić 
o dwóch stylach filozofii klasycznej: o (1) stylu wąskim i (2) stylu 
szerokim, znanym w literaturze przedmiotu jako styl otwarty 79, 
z tym, że chodzi tu o otwartość tylko na zdobycze współczesnej 
 filozofii, bo można jeszcze mówić o otwartości tego stylu na dane 
nauk szczegółowych przyrodniczych i humanistycznych. Styl 

z nimi styczne, mimo respektowania autonomii obu dziedzin pod względem me-
todologiczno‑epistemologicznym i semiotycznym oraz głoszenia przygodności 
(także poznawczej) ludzkiego bytu”, A. Bronk, S. Majdański, Klasyczność filozofii 
klasycznej, art. cyt., s. 390.

78 A.B. Stępień, Filozof klasyczny wobec kultury współczesnej, „Ethos” (1988), 
nr 2/3, s. 112‑116.

79 Zob. E. Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna w wersji egzystencjalnej, 
dz. cyt., s. 60‑61.
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 wąski zacieśnia pojęcie filozofii klasycznej tylko do tomizmu egzy-
stencjalnego jako do tej filozofii, która prawdziwie i autentycznie 
go urzeczywistnia, natomiast styl szeroki (otwarty) rozciąga pojęcie 
filozofii klasycznej na inne kierunki filozoficzne, takie jak współ-
czesna fenomenologia, zwłaszcza fenomenologia o nachyleniu rea-
listycznym i obiektywistycznym (np. Ingarden) 80.
 Ten drugi styl filozofii klasycznej zachowuje wspomniane wy-
żej znamiona (szczególnie autonomię epistemologiczną i metodolo-
giczną) stylu filozofii klasycznej rozumianej przedmiotowo (obiek-
tywistycznej i egzystencjalistycznej), z tym że jest on otwarty na 
uzupełnienie przez odkrycia, jakie dokonały się na gruncie filozofii 
współczesnej, szczególnie u fenomenologów i niektórych anality-
ków. Ten styl filozofii klasycznej formułuje się w dialogu z nurtami 
filozofii współczesnej. Trafnie to podejście charakteryzuje A.B. Stę-
pień, zwolennik tego właśnie stylu filozofii klasycznej.

(...) właśnie formułowanie tomizmu w dialogu z pewnymi nurtami 
fenomenologicznymi wyjdzie na dobre tomizmowi w tym sensie, że 
odświeży jego pewne formuły, wzbogaci jego ekspresję, wyprecyzuje 
pewne tezy. I w tym sensie czuję się otwarty na fenomenologię w roz-
ważaniach metafizycznych, nie mówiąc już o szczegółach, takich jak 
chociażby zagadnienie bytów czysto intencjonalnych; to ostatnie za-
gadnienie u samego Tomasza z Akwinu właściwie nie było wyraźnie 
postawione, a na pewno nie było rozwijane, natomiast domaga się ja-
kiegoś dopełnienia zwłaszcza w świetle pewnych dyskusji i wyników 
fenomenologów. Podjęcie dyskusji, uwzględnienie wyników fenome-
nologów, także analityków jest okazją do doprecyzowania, uzupełnie-
nia czy odświeżenia pewnych aspektów systemu tomistycznego 81.

 W stylu przedmiotowo‑podmiotowym filozofii klasycznej doce-
nia się pewne ustalenia współczesnej filozofii. Nie jest ona zatem 
postrzegana jako zbiór mitologicznych pseudoracjonalizacji, ale 
jako partner dialogu, od którego można się wiele nauczyć. Wydaje 
się, że podejście to jest bardziej obiecujące niż samo podejście przed-
miotowe filozofii klasycznej, charakterystyczne dla M.A. Krąp-
ca i jego uczniów, które coraz bardziej odcinając się od dialogu 
i twórczej konfrontacji z filozofią współczesną, operuje tym samym 

80 Zresztą na gruncie fenomenologii były próby łączenia tradycji fenomenolo-
gicznej z tomistyczną, przykładem jest tutaj E. Stein.

81 A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 431.
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nieodświeżonym i przez to tak bardzo niezrozumiałym, hermetycz-
nym (nieczytelnym) i nieprzystającym do współczesnego człowie-
ka i jego wrażliwości językiem. Język ten zawodzi szczególnie wte-
dy, kiedy przychodzi nam opisać człowieka i jego egzystencjalne 
doświadczenia, dylematy moralne. Trzeba podkreślić, że jeśli chce-
my przekazywać obiektywne prawdy o strukturze rzeczywistości 
(byt), musimy dopasować do tego właściwy język, dookreślić pod-
stawowe sformułowania, musimy raz jeszcze przemyśleć sam prze-
kaz. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że tak musi być, bo to sam 
byt realny kształtuje język, dlatego nie może on być inny. Ta wiel-
ce kontrowersyjna teza musi zostać trochę osłabiona na rzecz tych, 
którym ma być przekazywana.
 Problematyczny dla szerokiego ujęcia SFK pozostaje przede 
wszystkim stosunek do nauk szczegółowych, przyrodniczych oraz 
humanistycznych. Tu również podkreśla się zdecydowaną autono-
mię metodologiczną i epistemologiczną otwartego SFK względem 
tych nauk. Łączenie osiągnięć tych nauk i filozofii w punkcie wyj-
ścia czy na innych etapach tworzenia systemu jest wykluczone ze 
względów logiczno‑metodologicznych.

Jeśli ktoś tego nie rozumie – pisze Stępień – jeżeli twierdzi, że istnie-
je naturalne przejście od nauk szczegółowych do filozofii, to jest po 
prostu naiwny metodologicznie, stoi na stanowisku scjentystycznym 
z końca XIX wieku, zapominając o całym dorobku dwudziestowiecznej 
metodologii nauk. Przejawem naiwności jest również twierdzenie, że 
współczesna nauka, odsłaniając matematyczną strukturę bytu, sugeru-
je jakiś neopitagoreizm lub neoplatonizm i że to jest dopiero filozofia 
naprawdę związana z naukami szczegółowymi. Jest to po prostu pew-
na reinterpretacja innej filozofii 82.

Ta krytyczna ocena została sformułowana pod adresem idei fi-
lozofowania w kontekście nauki, której rzecznikami w Polsce są 
M. Heller i J. Życiński 83. Jak widać, SFK w szerszym znaczeniu z ra-
cji metodologicznych jest zamknięty na konfrontację i uzupełnie-
nie naukami przyrodniczymi. Można powiedzieć, że to otwarcie 
nie jest na tyle pełne, aby mogło obficie korzystać z tego, co niesie 

82 Tamże, s. 440.
83 Chodzi tu o styl filozofowania w OBI w Krakowie na obecnym Uniwersyte‑

cie Papieskim Jana Pawła II.
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współczesna nauka 84. Gdyby jednak przyjąć całkowite otwarcie się 
SFK na dane nauk szczegółowych, to, zgodnie z opinią przedsta-
wicieli tego podejścia, trzeba by zmodyfikować same jego założe-
nia tak, aby dopasować go do tego stylu, jaki panuje w danej nauce 
szczegółowej. Prowadziłoby to do jego całkowitej redefinicji, w wy-
niku której utraciłby znamiona stylu klasycznego; szczególnie pod 
znakiem zapytania pozostałaby jego autonomia metodologiczna 85. 

W kierunku aporetycznej filozofii klasycznej 

1. Podsumowując nasze rozważania, możemy stwierdzić, że z wy-
mienionych właściwości systemu filozofii klasycznej pozosta-
ją stałe: niezależność od metod nauk szczegółowych, neutralność 
w stosunku do ideologii i światopoglądu, dążenie do ostatecznego 
wyjaśnienia rzeczywistości oraz maksymalizm epistemologiczny 
i metodologiczny. Natomiast system ten proponowano ubogacić 
osiągnięciami analiz fenomenologicznych i metaprzedmiotowych, 
precyzją języka, uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek 
i społeczeństw. Doprowadziło to do powstania dwóch stylów filo-
zofii klasycznej: wąskiego i szerokiego, czyli otwartego. W przeko-
naniu piszącego ten drugi ma znacznie większe szanse na odzew 
w dzisiejszych czasach 86, choć problematyczny pozostaje w nim 
stosunek do nauk empirycznych i humanistycznych, jak również 
trwanie przy idei ostatecznego wyjaśnienia problemów filozoficz-
nych. Otwartość szerokiego stylu filozofii klasycznej jest tylko częś-
ciowa, jego zwolennicy obawiają się, że całkowite otwarcie mogło-
by zastąpić styl klasyczny jakąś mniej lub bardziej wysublimowaną 
forma dyskursu nieklasycznego.
 Można przypuszczać, że w obecnych czasach ma sens uprawia-
nie klasycznej koncepcji filozofii w znaczeniu szerokim, czyli takiej, 
która nie rezygnuje z racjonalnego badania świata na rzecz irracjo-
nalnych tłumaczeń, która poszukuje ostatecznych uwarunkowań 

84 W Polsce ten otwarty styl neotomizmu, także i na nauki szczegółowe, re-
prezentował ks. K. Kłósak; obecnie czyni to S. Ziemiański SJ.

85 Zob. E. Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna w wersji egzystencjalnej, 
dz. cyt., s. 61.

86 Inspiracje do pewnych przemyśleń zob. J. Herbut, Czy filozofia klasyczna 
może zachować aktualność, „Zeszyty Naukowe KUL” 40 (1997), nr 3‑4, s. 41‑45.
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różnych stanów bytowych, która bardziej niż o licytacje własnego 
dorobku dba o racjonalne uzasadnienie swoich tez, powołując się na 
różne metody ich uzasadnienia. W tego typu filozofii elementy wi-
zji i argumentacji powinny splatać się w pewną wyważoną całość, 
tak aby nie stała się ona narażoną na zarzut błędnego koła niezrozu-
miałą hermeneutyką lub wyrażoną w postaci zestawu aksjomatów 
oraz ich konsekwencji teorią oderwaną od rzeczywistości codzien-
nego doświadczenia. Powinna to być filozofia, która czuje ducha 
czasu, dla której ważne jest nie tylko to co stało się w XIII wieku, 
ale też to, co jest dziś. Niektórzy o tego typu filozofii powiedzieliby 
„nieklasyczna filozofia klasyczna”. Lepszą nazwą będzie po pro-
stu „aporetyczna filozofia klasyczna”. Nie jest ona czymś nowym, 
obecna jest bowiem już u Arystotelesa, N. Hartmanna czy K.R. Pop-
pera oraz u wielu zwolenników tzw. filozofii naukowej, dla których 
filozofia wielkich pytań nadal jest interesującym przyczynkiem do 
stworzenia naukowo‑metafizycznej syntezy, scalającej w jedno ele-
menty filozoficznej wizji z naukową argumentacją opartą na kon-
kretnych danych empirycznych. Łączy ona w sobie klasyczność 
i nieklasyczność w podejściu do analizy problemów filozoficznych. 
W praktyce przekłada się to na wieloaspektowe podejście do ba-
dania zagadnień teoretycznych i praktycznych. Wydaje się, że po-
łączenie klasycznego i nieklasycznego podejścia do problemów fi-
lozoficznych jest hipotezą heurystycznie bardziej wartościową niż 
koncepcja, która uznaje za podstawowe tylko podejście klasyczne.
 2. Aporetyczna filozofia klasyczna jest reprodukcją wielkich 
pytań filozoficznych zadawanych przez człowieka na przestrze-
ni historii filozofii, pojmowanej jako jeden wielki „supersystem”. 
Świadoma swej historyczności i różnorakich uwarunkowań, jest fi-
lozofią otwartą na możliwość uzupełnień, korekty, która dokonu-
je się podczas realizacji procedury dyskutowalności przebiegającej 
wedle zasad krytycznego racjonalizmu (K.R. Popper). Te pytania 
w różnych epokach historycznych miały swoje własne artykula-
cje. Miały na nie wpływ aktualne warunki kulturowe i standar-
dy logiczno‑metodologiczne wyznaczane przez panującą w da-
nym okresie koncepcję poznania naukowego. Podejmując wielkie 
problemy tradycji, aporetyczna filozofia klasyczna artykułuje je 
we współczesnym kontekście kulturowym przy uwzględnieniu 
aktualnie panujących wzorców epistemologiczno‑metodologicz-
nych. Kiedy twierdzi się, że jedyną wykładnią klasycznej koncepcji 
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filozofii jest paradygmat tomizmu egzystencjalnego, to jest to opi-
nia niewłaściwa i obarczona poważnym błędem. Póki co tomizm 
egzystencjalny jako filozofia nie zdołał zapewnić sobie trwałego 
miejsca w intelektualnej przestrzeni życia współczesnego człowie-
ka. Jego oddziaływanie na współczesną kulturę filozofowania jest 
niewielkie i nic nie zapowiada, aby w przyszłości ten stan rzeczy 
miał się zmienić na lepsze. Nawet jeśli klasyczna koncepcja filozo-
fii przetrwa, to na pewno nie w jednej tylko tomistycznej formie, 
ale w wielu innych artykulacjach (fenomenologicznej czy analitycz-
nej, np. jako tomizm analityczny), które będą prowadziły ze sobą 
międzysystemowy dialog, dokonując konfrontacji i wymiany zna-
lezionych przez siebie rozwiązań problemów. Zwolennicy wąskiej 
koncepcji filozofii klasycznej, bardzo często argumentowali, że za 
ich systemem stoi ponad tysiącletnia tradycja, że system ten wy-
raża prawdę o obiektywnej naturze rzeczywistości (bytu), a skoro 
sama rzeczywistość faworyzuje taką koncepcję filozoficzną, to nie-
jako mocą tej prawdy system ten sam się broni. Niestety doświad-
czenie historii filozofii i różnych systemów filozoficznych pokazuje, 
że żaden system myśli skonstruowany przez człowieka ani nie jest 
w stanie obronić się mocą własnej prawdy, ani też nie jest w sta-
nie mocą własnej prawdy rozpowszechnić się na tyle, aby zgroma-
dzić nie wiadomo jak wielką rzeszę wyznawców. Jak słusznie pisze 
M.  Heller w swoim tekście o czwartym świecie filozofii, żadnemu fi-
lozofowi nie udało się dotychczas przekonać innych lub większości 
filozofów do słuszności swojego systemu. Generowana przez po-
szczególne systemy filozoficzne prawda obarczona jest kontrower-
syjnością. Inaczej być nie może! Siła prawdy zamkniętej w systemie 
z retorycznego punktu widzenia ma niewielkie oddziaływanie na 
swoich potencjalnych zwolenników. O wyborze jakiegokolwiek sy-
stemu (czy to filozoficznego czy naukowego) nie decyduje żadna 
obiektywna prawda o naturze rzeczywistości (bytu). Świat nie jest 
czymś, co mówi nam, jaka metafizyka jest poprawna, a jaka nie. Tyl-
ko człowiek mówi, tylko on jest obdarzony zdolnością wydawania 
dźwięków posiadających znaczenie. Wyrażenie „świat mówi” to 
tylko wygodna retoryczna metafora, której celem jest obrona wiary-
godności własnego stanowiska. Jak się okazuje, metafora dosyć za-
wodna, kiedy skonfrontujemy ją z wynikami współczesnej filozofii 
nauki, od których zwolennicy wąsko rozumianej filozofii klasycz-
nej mocno się dystansują. Akceptacja danego systemu dokonuje się 



184 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

przede wszystkim drogą wejścia w daną tradycję badawczą, której 
on jest częścią. Akces ten nie ma charakteru czysto racjonalnego, 
uwarunkowany jest szeregiem elementów psychologicznych (jak 
pasje intelektualne, emocje, osobiste przedzałożenia) oraz socjolo-
gicznych. Retoryka podkreślania specyfiki jakiejś filozofii (tomizm) 
względem innych i notoryczne jej eksponowanie w celach argu-
mentacyjnych nie przynoszą wymiernego rezultatu pod względem 
powiększającej się liczby zwolenników ani nie stanowią na tyle noś-
nego fenomenu kulturowego, który mógłby zaowocować jakimiś 
głębokimi przemianami w tej sferze.
 3. Tworzenie wzniosłych manifestów ma pewną wartość psy-
chologiczną przede wszystkim dla tych, którzy je piszą. Z pew-
nością jest początkiem krystalizowania się jakiejś nowej tradycji 
badawczej lub kontynuowania starej tradycji w zmienionej formie, 
jak był to w przypadku zapalonych miłośników nauk przyrodni-
czych z Wiednia z początku lat 20. ubiegłego stulecia. Historia jed-
nak szybko weryfikuje marzenia filozofów o jedynej podstawowej 
nauce unifikującej wszystkie rodzaje ludzkiej wiedzy i kładącej nie-
podważalne fundamenty pod kulturę i wszelkie inne typu aktyw-
ności człowieka. Retoryka manifestu klasycznej filozofii zwłaszcza 
wąsko pojętej jako uprzywilejowanej artykulacji jednej tradycji, tzn. 
tomizmu egzystencjalnego, musi budzić niepokój oraz głębokie 
rozczarowanie szczególnie u tych, dla których bardziej niż emocjo-
nalne przywiązanie do szkół i mistrzów liczy się krytyczna mię-
dzysystemowa konfrontacja różnych problemów filozoficznych. 
Być może tego typu manifesty zaspokajają intelektualne oczekiwa-
nia wielu myślicieli, ale w dłużej perspektywie okazują się działać 
przede wszystkim na własną szkodę. Proponując, jako, rzecz jas-
na, pewną hipotezę teoretyczną, ideę filozofii klasycznej, jako filo-
zofii aporetycznej, filozofii otwartej, lepiej jest przyjmować mniej 
restrykcyjne założenia wstępne, zwłaszcza co do punktu wyjścia 
filozofii i możliwych opcji jej artykulacji. Nie oznacza to jednak 
automatycznego porzucenia postawy epistemologicznego mak-
symalizmu na rzecz postawy minimalistycznej. Maksymalizm ten 
widoczny jest w podejściu badawczym do sytuacji problemowej. 
Uwzględnia się w nim zarówno dorobek klasyków, jak i współ-
czesnych ich interpretatorów, ponadto bierze się pod uwagę to, co 
na temat danej sytuacji problemowej mają do powiedzenia nauki 
przyrodnicze i humanistyczne. Dla filozofii aporetycznej badanie 
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samych problemów jest poznawczo o wiele bardziej fascynujące 
niż poszukiwanie ostatecznych i niekwestionowanych odpowiedzi, 
które, pomimo wzniosłych deklaracji ich odkrywców, nigdy nie są 
wolne od kontrowersji. Można powiedzieć, że filozofia aporetycz-
na to filozofia bez konkretnych nazwisk. Godzi się ona z kontro-
wersyjną naturą proponowanych rozwiązań, z ich relatywizacją do 
określonych przedzałożeń przyjmowanych mocą decyzji uwarun-
kowanych określonymi normami metodologicznymi i wartościami 
epistemicznymi obecnymi w danym paradygmacie filozoficznym, 
do którego zgłaszamy swój akces.
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Rozdział 5

Status epistemologiczny 
filozofii naukowej

1. Rozważania na temat filozofii naukowej można zacząć do bar-
dzo trafnej diagnozy podjętego przez nas problemu, jakiej doko-
nał A.B. Stępień. Pisze on w jednej ze swoich prac w następujący 
sposób: 

Spotykane często uwagi o filozofii popełniają albo błąd „niedomiaru” 
albo błąd wątpliwego „nadmiaru”. Jedni uważają, że filozofia nie do-
rosła do nauki, względnie o tyle tylko jest nauką, o ile korzysta z wy-
ników innych nauk (Comte) lub zajmuje się ich analizą (Koło Wiedeń-
skie). Inni znowu sądzą, iż filozofia jest czymś więcej niż nauką: jest 
rodzajem światopoglądu, apologetycznym wprowadzeniem do religii, 
jakimś głębokim, prawie mistycznym przeniknięciem sensu bytu, spe-
cjalnego rodzaju mądrością. Nie są natomiast skłonni uważać, że filo-
zofia to po prostu i przede wszystkim jedna z nauk, że pozanaukowe 
funkcje filozofii są mniej lub bardziej akcydentalne w stosunku do jej 
głównego zadania 1.

 2. Wyrażone stanowisko ma u swoich podstaw określone przed-
łożenia, o których przyjdzie nam jeszcze dyskutować, warto jednak 
zwrócić uwagę, że faktycznie filozofowie, szczególnie w XIX i XX 
wieku, mieli problem z owym „niedomiarem”, czy „nadmiarem” 

1 A.B. Stępień, Filozofia jest nauką, w: tegoż, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., 
s. 9.
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naukowości filozofii 2. Niektórzy ten niedomiar naukowości filozo-
fii wyrazili w sformułowaniu „filozofia naukowa”. W niniejszych 
analizach będziemy chcieli przyjrzeć się tej właśnie koncepcji filo-
zofii. W sensie historycznym pojawiła się w XIX wieku. Jej powsta-
nie stymulowały szybko rozwijające się nauki przyrodnicze, które 
opanowywały coraz większe obszary wiedzy niegdyś bezapelacyj-
nie należące do filozofii, jako królowej nauk. Pozytywiści twierdzi-
li, że nauki szczegółowe wyodrębniły się z filozofii, pozbawiając ją 
w końcu przedmiotu badań 3. Jednym z pierwszych protagonistów 
naukowej koncepcji filozofii w XIX wieku był przede wszystkim 
A. Comte, potem przyjmowali ją pozytywiści logiczni wywodzący 
się z Koła Wiedeńskiego, a współcześnie opowiada się za nią więk-
szość przedstawicieli filozofii analitycznej 4. Te historyczne postacie 
filozofii naukowej nie będą przedmiotem naszych analiz, nie będą 
też przedmiotem analizy próby innego niż u pozytywistów i anali-
tyków unaukowiana filozofii dokonywane w szkole Brentano i jego 
uczniów, szczególnie w szkole fenomenologicznej E. Husserla 5 czy 
w szkole neotomistycznej 6.
 3. Zamieszczone w tym rozdziale analizy mają charakter metafilo-
zoficzny. Badamy tu pewien określony, realny sposób uprawiania fi-
lozofii, obecny we współczesnej kulturze filozoficznej 7.  Przystępując 

2 Zob. debatę, jaką przeprowadzili polscy filozofowie podczas zebrania w Za-
kładzie Teorii Poznania i Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 
w Warszawie w roku 1996. Czy sensowne jest pojęcie filozofii naukowej?, „Edukacja 
Filozoficzna” 22 (1996), s. 77‑102. Szereg interesujących uwag, które padły pod-
czas tej dyskusji, przywołamy w niniejszych analizach.

3 „Nadto trzeba zauważyć, że tradycyjny pogląd jakoby tzw. nauki szczegó-
łowe wyłaniały się drogą kawałkowania filozofii na mniejsze segmenty, zdaje 
się nietrafny. Już pitagorejczycy mieli świadomość odrębności matematyki i as-
tronomii, a w czasach Arystotelesa różnica pomiędzy filozofią a np. fizyką była 
powszechnie dostrzegana”, J. Woleński, Dwa pojęcia nauki. Metodologiczne i socjo‑
logiczne, Prace Komisji Historii Nauki. Polska Akademia Umiejętności, t. 9, Kra-
ków 2009, s. 164.

4 Zob. H. Reichenbach, Powstanie filozofii naukowej, Warszawa 1960; A. Grze-
gorczyk, Mała propedeutyka filozofii naukowej, Warszawa 1989; tenże, Życie jako wy‑
zwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną, Warszawa 1993.

5 Zob. M. Maciejczak, Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego cha‑
rakteru, „Studia Philosophiae Christianae” 39 (2003), nr 2.

6 Zob. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1994.
7 Szczególnie uwzględniamy tu badania polskich przedstawicieli filozofii na-

ukowej. Ich prace stoją w tej dziedzinie na bardzo wysokim poziomie.
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do jego badania, nie chcemy niczego z góry normować ani regulo-
wać. Chcemy przyjrzeć się, czym jest filozofia naukowa od strony 
epistemologiczno‑metodologicznej. Uwagi niniejsze mają charakter 
ogólny, czasem wręcz ogólnikowy. Nie prezentuje się tu poszcze-
gólnych koncepcji filozofii naukowej, lecz dokonuje wyłuskania cze-
goś w rodzaju ogólnego stylu, o którym można powiedzieć, że jest 
reprezentatywny dla filozofii naukowej czy filozofów naukowych 8. 
Postaramy się też poddać ogólnej ocenie badany styl uprawiania fi-
lozofii, nie pretendując jednak ani do formułowania reguł ulepszają-
cych go, ani też do opracowania metasystemu tej filozofii. W dyskusji 
na temat filozofii naukowej zbiega się szereg kwestii, począwszy od 
semantycznych, związanych z samą sensownością pojęcia filozofii 
naukowej, poprzez zagadnienia metodologiczno‑pragmatyczne do-
tyczące jej struktury i sposobów uprawiania.
 4. Pojęcie „filozofia naukowa” jest semantycznie pojemne. Ce-
chuje się wieloznacznością. Na pierwszy rzut oka można stwier-
dzić, że desygnuje ono pewien styl uprawiania filozofii, który może 
być urzeczywistniany na wiele różnych sposobów. Można też mó-
wić o czymś w rodzaju paradygmatu filozofii naukowej 9 czy pa-
radygmatu filozofowania w kontekście nauki, lub też tradycji ba-
dawczej, na który składa się szereg różnych stylów (czy koncepcji) 
jej uprawiania. Paradygmat (tradycja badawcza) ten opierałby się 
na mocnym założeniu wyrażającym się w zaleceniu uwzględnia-
nia w dyskursie filozoficznym rezultatów nauk szczegółowych, 
zwłaszcza fizyki, która przez zwolenników tego stylu jest postrze-
gana jako najbardziej rozwinięta pod względem metodologicznym 
ze wszystkich nauk przyrodniczych.
 5. Wyrażenie „filozofia naukowa” jest zbitką dwóch pojęć, które 
nie mają jasno ustalonego znaczenia. Ani pojęcie filozofii, ani poję-
cie nauki nie uzyskało jak do tej pory klarownej definicji, która była-
by podzielana przez wszystkich 10, która objęłaby różne metody, cele 

8 Zagadnienie pojęcia stylu filozoficznego omawia L. Koj, zob. tenże, O sty‑
lach w filozofii, dz. cyt., s. 95‑98; P. Duchliński, Badania nad stylem filozofii klasycznej, 
„Rocznik Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum” 27 (2011), s. 11‑53.

9 Pojęcie paradygmatu do filozofii odnosi w swoich pracach J. Życiński, Teizm 
i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., przy czym autor rozróżnia zastosowanie tego 
pojęcia do nauki i do filozofii.

10 „Wypadałoby zacząć od podania przynajmniej szkicowej definicji nauki. 
Niestety jest to przedsięwzięcie do tego stopnia beznadziejne, że jedyne co 
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i przedmioty badania filozofii 11, jak również różne poglądy na po-
znanie naukowe, jego metodę, stawiane cele 12. Zwłaszcza że mamy 
do czynienia nie tyle z filozofią, co z różnymi filozofiami i różnymi 
naukami 13. Potwierdzenia dla tej tezy dostarcza zarówno historia 
filozofii, jak i filozofia nauki, które są polem nieustannych sporów 
o rozumienie tych dwóch podstawowych terminów 14. Ustalenie 
znaczenia terminów „filozofia” czy „nauka” uzależnione jest od ca-
łej palety przedzałożeń o charakterze semiotycznym, epistemolo-
gicznym, ontologicznym i aksjologicznym. Przedzałożenia te ujaw-
niają się w różnych typach definicji projektowanych dla ustalenia 
znaczenia pojęcia czy to filozofii, czy nauki 15. Próba sformułowania 
jednoznacznych definicji filozofii czy nauki musiałaby prowadzić 
do uprzedniego ujednoznacznienia określonych przedzałożeń, któ-
re dany filozof przyjmuje mniej lub bardziej świadomie. Unifikacja 
tych przedzałożeń jest niemożliwa do wykonania. Stąd też, skazani 
na różnicowanie całej masy subtelności i niuansów znaczeniowych 
związanych z tymi pojęciami, możemy zejść poziom niżej i postarać 

można zrobić, to zwrócić uwagę na wieloznaczność terminu «nauka»”, M. Hel-
ler, Filozofia nauki, dz. cyt., s. 10.

11 Na problemy związane z determinacją przedmiotu filozofii wskazuje 
w swoim artykule A. Jonkisz, O filozofii i nauce uwag kilka, w: Filozofia i czas prze‑
szły, red. B. Szotek, A. Noras, Katowice 2005.

12 Zob. J. Woleński, Dwa pojęcia nauki. Metodologiczne i socjologiczne, dz. cyt., 
s. 169‑175.

13 Niektórzy widzą rozwiązanie tego problemu we wprowadzeniu analogicz-
nego rozumienia pojęcia nauki. Zob. S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt.

14 Na temat definicyjnych trudności filozofii pisze w następujący sposób 
A. Jonkisz: „Zgoda co do rozumienia filozofii kończy się zwykle na wyjaśnie-
niu etymologicznym. Gdy wyprowadzane z greckich słów dążenie do wiedzy 
chce się zastąpić określeniem zgodnym z dzisiejszymi schematami definiowania 
nauk, natychmiast ujawniają się rozbieżności. Głównym ich powodem jest róż-
norodność faktów składających się na dzieje filozofii: pytań (zagadnień, prob-
lemów), jakie stawiali filozofowie, odpowiedzi układanych w różne koncepcje, 
kierunków i nurtów filozoficznych oraz szkół, różniących się nie tylko podejmo-
waną problematyką i formułowanymi koncepcjami, lecz także stosowanymi me-
todami filozofowania oraz poglądami na samą filozofię (jej przedmiot, metody, 
cele) (…) Trudności z definiowaniem filozofii ujawniają, że pytanie: Co to jest 
filozofia? jest źle postawione a dokładniej – nie jest trafne. Zakłada ono bowiem, 
że istnieje jedna filozofia tak samo rozumiana i uprawiana nieprzerwanie od jej 
początków do chwili, gdy szuka się na to pytanie odpowiedzi”, A. Jonkisz, O fi‑
lozofii i nauce uwag kilka, dz. cyt., s. 59‑60.

15 Na temat przedzałożeń w nauce i filozofii J. Życiński, Teizm i filozofia anali‑
tyczna, t. 2, Kraków 1988.
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się o racjonalną ocenę tkwiących u podstaw tych konceptualizacji 
przedzałożeń. Dlatego mówiąc na temat czegoś takiego jak „filozo-
fia naukowa”, trzeba mieć na uwadze szereg tkwiących u podstaw 
tej koncepcji przedzałożeń determinujących jej naturę (styl).
 6. Rozpocznijmy od kwestii nazewnictwa. W literaturze przed-
miotu pojawia się kilka odmiennych nazw, które wyrażają zna-
czeniowo te same treści. Oprócz używanej dosyć często przez róż-
nych autorów nazwy „filozofia naukowa”, pojawiają się także takie 
określenia jak „filozofia w kontekście nauki” 16 czy „filozofowanie 
w kontekście nauk przyrodniczych” 17. Niektórzy zastępują słowo 
„przyrodniczych”, odnoszące się do konkretnej grupy nauk, poję-
ciem „nauki szczegółowe”, które desygnuje nie tylko nauki przy-
rodnicze, ale także nauki humanistyczne; inni zaś wolą używać po 
prostu słowa „nauki” 18. Inne sformułowania wyrażające podobne 
treści to „epistemologia bez izolatek” 19, choć pojęcie to jest ogólniej-
sze niż „filozofia naukowa”, wyraża ono perspektywę poznawczą, 
w której może być budowana czy z której wyrasta idea filozofii na-
ukowej. Inne nazwy wyrażające perspektywy poznawcze filozofii 
naukowej to: „filozoficzne implikacje nauk szczegółowych (przy-
rodniczych)”, „analiza filozoficzna założeń nauki”; ideę filozofii 
naukowej może oddawać także nazwą „interpretacja filozoficzna 
faktów naukowych” (Kłósak, Turek).
 Pojęcie filozofii naukowej trzeba traktować jako zrelatywizowa-
ne do określonych przedzałożeń dotyczących rozumienia filozofii 
i naukowości 20. One decydują, że „filozofa naukowa” inaczej będzie 

16 Taki tytuł ma np. praca zbiorowa czołowych przedstawicieli środowiska 
Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie (OBI), Filozofować w kontekście 
nauki, red. M. Heller, A. Michalik, J. Życiński, Kraków 1987.

17 Zob. M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, A. Olszewski, W. Skoczny, Jak filozofuje 
się w OBI?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 15 (1999), s. 20‑29.

18 Zob. M. Heller, Filozofia nauki, dz. cyt., s. 14.
19 Zob. M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z na‑

uką, w: Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 7 (tytuł pierwszego paragrafu 
artykułu).

20 Zdaniem M. Czarnockiej: „Problem filozofii jako nauki ma bardzo różne 
oblicza. Wyznaczają je sensy naukowości. Kwestia czy filozofia ma dążyć do 
unaukowienia, czy powinna konstruować obraz na podobieństwo nauki, uwi-
kłana jest w przyjmowane standardy naukowości (przedmiotowe, metodyczne, 
kategorialne i językowe). Te standardy też są zrelatywizowane. Relatywizacje 
dotyczą zmienności historycznej i kulturowej. Normy naukowości były inne 
w starożytności, inne w średniowieczu, a inne obowiązują w nauce nowożytnej, 
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pojmowana przez filozofów klasycznych (tomistów), inaczej przez 
brentanistów, fenomenologów, którzy raczej nie mówią o filozofii 
naukowej, tylko wprost o filozofii jako nauce, a jeszcze inaczej przez 
filozofów nawiązujących do tradycji pozytywistycznej, marksistow-
skiej i analitycznej (anglosaskiej czy polskiej szkoły analitycznej) 21. 
Różnice w rozumieniu tego pojęcia wynikają z przyjęcia odmiennych 
przedzałożeń epistemologicznych i konwencji językowych wyraża-
jących idee filozoficzności i naukowości. Dla niektórych mariaż tych 
dwóch dziedzin wiedzy będzie czymś trudnym do zaakceptowania, 
ze względu na to, że filozofii nie traktują oni jako nauki (Wittgen‑
stein), lecz jako coś niższego lub wyższego od nauki, pojmując ją 
jako pewien sposób życia czy formę ekspresji ludzkiej osobowości, 
lub też formę terapii językowej czy analizy stosującej parafrazy 22. Na 
gruncie takich przedzałożeń, obecnych nie tylko u egzystencjalistów 
i filozofów dialogu, ale także u analityków (np. L Wittgenstein 23, 

inne są w nauce ukształtowanej w kulturze europejskiej, inne w nauce np. chiń-
skiej”, M. Czarnocka, głos w debacie: Czy sensowne jest pojęcie filozofii naukowej? 
„Edukacja Filozoficzna” 22 (1996), s. 81.

21 Na różnice w typach filozofii naukowej zwraca S. Butryn. Twierdzi on, że 
pojęcie naukowości przypisuje się filozofii niezależnie od tego, czy posiada ona 
związek z naukami szczegółowymi, czy też nie. „Najbardziej reprezentatywnym 
przykładem pierwszego typu filozofii naukowej jest neopozytywizm, którego 
przedstawiciele twierdzili, że uprawiana przez nich filozofia jest naukowa, ze 
względu na doniosłość poznawczą dokonywanej przez tę filozofię logicznej ana-
lizy języka nauki, można nawet uznać ją za królową nauk, niemniej jednak owa 
królowa nauk sama nauką nie jest. Jako przykład filozofii naukowej drugiego 
typu może służyć filozofia N. Hartmanna, który głosił, że filozofia jest nauką, al-
bowiem jej podstawowe zadanie: poszukiwanie prawdy jest identyczne z zada-
niem, jakie stawia sobie nauka. Tego typu filozofia jest również marksizm, który 
sam siebie określa mianem nauki o najogólniejszych prawach zmiennej rzeczy-
wistości. Do filozofii naukowej drugiego typu można chyba zaliczyć koncepcje 
niektórych polskich filozofów, kontynuatorów szkoły lwowsko‑warszawskiej. 
Trzeba jednak podkreślić, że w tym przypadku sprawa nie jest zupełnie oczy-
wista, gdyż filozofowie ci z reguły nie mówią wprost, że ich filozofia jest nauką, 
lecz bądź twierdzą, że jest ona dyscypliną zbliżoną do nauki, bądź też formułują 
takie tezy, które implikują pogląd, że filozofia jest nauką”, S. Butryn, głos w de-
bacie: Czy sensowne jest pojęcie filozofii naukowej?, art. cyt., s. 79.

22 Szerzej na ten temat S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii 
klasycznej, dz. cyt., s. 63‑71.

23 „Filozofia nie jest jedną z nauk przyrodniczych. Słowo filozofia musi ozna-
czać coś stojącego ponad naukami przyrodniczymi, albo poniżej nich, ale nigdy 
obok nich”, L. Wittgenstein, Tractatus logico‑philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, 
Warszawa 1970, 4. 111.
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J.  Woleński 24), nauka i filozofia traktowane są rozłącznie, choć nie są 
pozbawione swojej metodologicznej i epistemologicznej specyfiki.
 7. Idea filozofii naukowej wyrasta z myślenia antydemarkacyj-
nego, które w XX wieku stało się główną ideą kształtującą myślenie 
epistemologiczne 25. Argumentów za antydemarkacyjnym stylem 
uprawiania filozofii dostarczyli sami filozofowie nauki, śledząc roz-
wój historycznych przemian, jakim podlegała nauka. Dostrzegli oni, 
że nie można, jak chcieli tego logiczni empiryści, radykalnie oddzie-
lić od siebie filozofii i nauki 26. Historia nauki i praktyka jej uprawia-
nia ujawniają wyraźny wpływ idei filozoficznych na dokonywanie 
różnych odkryć naukowych. Heurystyczna rola filozofii widoczna 
jest szczególnie w kontekście odkrycia, gdyż naukowiec w formu-
łowaniu problemu może inspirować się różnymi ideami wywodzą-
cymi się genetycznie z filozofii. Zależność także idzie w drugą stro-
nę – można wykazać konkretny wpływ różnych idei naukowych na 
problematykę filozoficzną 27. Tak więc z myślenia antydemarkacyjne-
go wyrasta przekonanie o roli heurystycznej, jaką dziedziny te (filo-
zofia i nauka) spełniają względem siebie 28. Ostra linia demarkacyjna 

24 J. Woleński, idąc za Wittgensteinem, twierdzi, że filozofia nie jest nauką 
w takim znaczeniu jak nauki przyrodnicze i formalne. Może mieć wprawdzie 
sens pojęcie filozofii naukowej, ale przy założeniu, że filozofia ta posiada inter-
subiektywne twierdzenia i stosuje środki logicznej analizy. Zob. J. Woleński, Ar‑
gumentacje filozoficzne, dz. cyt., s. 11‑30; tenże, Umiarkowana (poprawiona) obrona 
scjentyzmu, dz. cyt., s. 43‑64.

25 Zob. A. Bronk, Filozofia i nauka. Problem demarkacji, „Roczniki Filozoficzne 
KUL” 43 (1995), z. 1.

26 Szerzej na ten temat zob. A. Rańko, Kryteria demarkacji nauka i metafizyka – 
wzajemne przenikanie, w: Nauka – tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmu-
szewski, dz. cyt., s. 221‑222.

27 „Z punktu widzenia filozofii nauki miejsce spotkania filozofii i nauki, 
problem stosunku obu dziedzin przedstawia się inaczej w kontekście odkrycia 
i uzasadnienia. Filozofia może odwoływać się do wyników nauk szczegółowych 
w punkcie wyjścia, gdy są one okazją do podjęcia pytań filozoficznych, może to 
czynić w punkcie dojścia, korzystając z tych wyników dla uzasadnienia (konfir-
macji, koroboracji, testowania, ilustracji) własnych wyników”, A. Bronk, Filozofia 
i nauka, dz. cyt., s. 188.

28 Wzajemny wpływ nauki na filozofię i filozofii na naukę nie powinien pro-
wadzić do zniesienia epistemologicznej i metodologicznej ich specyfiki. Nauka 
nie likwiduje filozofii, ani też filozofia nie ufilozoficzni nauki, właściwy dialog 
między tymi dziedzinami wiedzy może być realny przez pamiętaniu o ich epi-
stemologicznej specyfice. „Potrzeba filozofii na pewno więc nie maleje, lecz fi-
lozofii dostosowanej do sytuacji, którą kształtuje przede wszystkim nauka. Czy 
zależność jest jednostronna? Mam nadzieję, że nie, że również nauka korzysta 
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między nauką a filozofią okazała się niemożliwa do przeprowadze-
nia. Po odrzuceniu proponowanego przez logiczny empiryzm rady-
kalnego kryterium demarkacji filozofowie i naukowcy zdali sobie 
sprawę, że uprawianie restrykcyjnej „epistemologii izolatek” nie jest 
możliwe, gdyż zaprzecza praktyce badań naukowych. Epistemolo-
gia bez izolatek nakreśliła poznawczą perspektywę tzw. filozofii nie-
autonomicznej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że filozofia naukowa to 
właśnie filozofia nieautonomiczna względem nauk szczegółowych, 
to filozofia zrywająca z epistemologicznym izolacjonizmem postu-
lowanym przez tzw. autonomiczną klasyczną koncepcję filozofii 29. 
Przezwyciężenie myślenia demarkacyjnego, jakie dokonało się w XX 
wieku, otworzyło nowe perspektywy poznawcze związków filozofii 
z nauką. Obecnie coraz mniej ważne jest wyznaczanie ścisłych gra-
nic dzielących filozofię od nauki, a coraz bardziej obiecujące staje się 
podejście całościowe 30, czy też holistyczne, widzące naukę i filozofię 
jako pewną całość, co nie oznacza jednak radykalnego zamazywania 
specyfiki epistemologiczno‑metodologicznej poznania filozoficzne-
go i przyrodniczego 31. Tylko przy świadomości tej różnicy możliwy 
jest między nimi twórczy i rzetelny dialog.

z wyników refleksji filozoficznej, że związek ten nie jest pasożytniczy, lecz sym-
biotyczny. Ponadto zawsze można się powołać na inne zalety filozofii, których 
nauka nie może zapewnić. Oprócz bowiem narastającej lawinowo wiedzy do-
starczanej przez nauki szczegółowe i zalewu informacji o faktach z różnych dzie-
dzin aktywności ludzkiej człowiekowi nadal jest i będzie potrzebna filozofia”, 
A. Jonkisz, O filozofii i nauce uwag kilka, dz. cyt., s. 71.

29 „Psychologicznie zrozumiałą reakcją na uproszczenia radykalnych pro-
gramów epistemologicznych jest ucieczka w radykalizm przeciwnego typu. To 
właśnie zjawisko znalazło w omawianej problematyce wyraz w izolacjonizmie 
epistemologicznym, w którym za podstawowy aksjomat przyjmuje się założe-
nie o całkowitej odrębności poznania filozoficznego i przyrodniczego. Pryncy-
pialny radykalizm tego stanowiska jest równie wygodny jak pozytywistyczny 
podział zdań na naukowe (weryfikowalne i tautologie) oraz bezsensowne. Jest 
on równocześnie tak samo bezpodstawny i niezgodny z praktyką badawczą jak 
wspomniane ujęcie neopozytywistyczne (…) Przyjęcie prostej epistemologii, nie-
wrażliwej na nowe odkrycia i fakty, prowadzi do charakterystycznego stylu filo-
zofowania, w którym zdroworozsądkowe intuicje cenione są znacznie wyżej niż 
filozoficzne implikacje teorii naukowych”, M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne 
aspekty związków filozofii z nauką, dz. cyt., s. 8.

30 Prezentuje je np. J. Życiński, zob. Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, 
Warszawa 1993.

31 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 
dz. cyt., s. 8.
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 Idea epistemologii bez izolatek, w ramach której budowana jest 
koncepcja filozofii naukowej, nie prowadzi do zamazywania różnic 
epistemologicznych między problemami filozoficznymi a nauko-
wymi. Różnice te są przez zwolenników tej opcji epistemologicznej 
widziane bardzo wyraźnie, a z drugiej strony to właśnie świado-
mość różnicy płaszczyzn poznawczych pozwala na poszukiwanie 
wzajemnych związków między nimi. Myślenie antydemarkacjoni-
styczne i wyrastająca z niego epistemologia bez izolatek nie pro-
wadzą do scjentyzmu, przekreślającego epistemologiczną specyfikę 
poznania filozoficznego względem nauk przyrodniczych 32.
 8. Pojęcie filozofii naukowej wywołuje szereg kontrowersji. Nie 
jest ono bezdyskusyjnie przez wszystkich przyjmowane. Niektórzy 
zastanawiają się nawet, czy pojęcie to jest sensowne, czy są jakiekol-
wiek racje za jego używaniem w racjonalnej dyskusji 33, czy może 
jest ono jeszcze jednym filozoficznym zabobonem wydziedzicza-
jącym filozofię z jej własnej filozoficzności, a naukę z własnej na-
ukowości 34. Co do sensowności pojęcia i sposobów jego używania 
w dyskursie naukowym, trzeba powiedzieć, że jest ono zależne 
od przyjmowanych przedzałożeń. Aby jednak nie wchodzić w ich 

32 Interesującą analizę scjentyzmu przedstawia J. Woleński, Umiarkowana (po‑
prawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., s. 43‑64.

33 „Pojęcie filozofii naukowej nie jest sensowne, a jego stosowanie sygnalizuje 
poważnie nieporozumienie (…) Użycie słowa naukowa jest jednak nadużyciem 
intelektualnym, które ponadto prowadzi do nieporozumień w kwestii tożsamo-
ści filozofii. Należy uznać, że jego stosowanie jest nie tylko nie przynosi pożytku, 
ale jest wręcz szkodliwe”, J. Niżnik, głos w dyskusji: Czy sensowne jest pojęcie filo‑
zofii naukowej?, art. cyt., s. 77.

34 Filozofia naukowa czy kolejny zabobon? Taki sarkastyczny nieco tytuł ma re-
cenzja książki A. Grzegorczyka, Mała propedeutyka filozofii naukowej, napisa-
na przez A. Maryniarczyka na łamach wydawanego przez KUL czasopisma 
„Ethos”. Autor recenzji, wywodzący się ze szkoły tomizmu egzystencjalnego, pi-
sze tak o książce A. Grzegorczyka: „U podstaw całego przedsięwzięcia, które po-
dejmuje Autor, zdaje się leżeć szlachetna intencja, by maksymalnie zobiektywi-
zować wykład filozofii i oczyścić go ze wszelkich subiektywizmów typu tomizm, 
egzystencjalizm, platonizm, itp. – a dać do ręki młodemu czytelnikowi «czystą 
filozofię» czyli «filozofię naukową». Zaprezentowany jednak program wykładu 
filozofii, jej treściowa zawartość nasuwa wręcz odwrotne odczucia i skojarzenia 
i rodzi nowe pytania (…) W takim jednak programie unaukowienia filozofii, 
sama filozofia zostaje wydziedziczona z filozofii, nauka z nauki, a w praktyce 
zostaje odnowiony zabobon «filozofii naukowej», w której wszystko trzeba przy-
jąć na wiarę”, A. Maryniarczyk, Filozofia naukowa czy kolejny zabobon?, „Ethos” 
10 (1989), s. 332‑337.
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skomplikowaną sieć, warto przyjrzeć się, czy pojęcie filozofii na-
ukowej czyni zadość znacznie prostszym i bardziej zestandaryzo-
wanym kryteriom. Za sensownością tego pojęcia może świadczyć 
tylko kryterium syntaktycznej poprawności, które ono spełnia, nie 
łamie bowiem reguł składni języka polskiego. Jest także semantycz-
nie dorzeczne, posiada swoje desygnaty, wewnętrznie niesprzecz-
ne, ponadto jeszcze jednym argumentem przemawiającym za sen-
sownością tego pojęcia, nazwijmy go pragmatycznym, jest sam fakt 
uprawiania tej filozofii przez coraz większe grono filozofów, za-
równo zagranicznych, jak i polskich 35. Faktem socjologicznym jest 
to, że filozofia naukowa czy filozofowanie w kontekście nauki zata-
cza coraz szersze kręgi. Stają się one czymś w rodzaju obowiązują-
cego stylu, by nie powiedzieć mody lansowanej przez coraz szersze 
kręgi współczesnych filozofów.
 9. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że pojęcie „filo-
zofia naukowa” może funkcjonować w znaczeniu opisowym lub 
wartościującym (normatywnym) 36. W dyskusji filozoficznej funk-
cjonuje ono zdecydowanie jako pojęcie normatywno‑wartościujące, 
nie zaś opisowe. Przyjęcie normatywnego znaczenia tego pojęcia 
dokonuje się na użytek określonych celów. Zwolennicy filozofii 
naukowej używają tej nazwy przede wszystkim dla zakreślenia 
ostrej linii demarkacyjnej między filozofiami, które uprawiane są 
w związku z nauką, czyli realizują ideę epistemologii bez izolatek, 
a tymi, które nie mają z naukami empirycznymi żadnych związków. 
Te ostatnie to koncepcje pozostające w ramach tzw.  izolacjonizmu 

35 Zdaniem S. Butryna „z czysto logicznego punktu widzenia sensowność jest 
cechą wyrażeń językowych. Wyrażenie językowe jest sensowne wówczas, gdy 
jest bądź to wyrażeniem prostym danego języka, to znaczy wyrażeniem należą-
cym do słownika tego języka, bądź też wyrażeniem złożonym, którego składniki 
proste należą do słownika owego języka, a całe wyrażenie jest spójne syntaktycz-
nie. Gdy natomiast pytamy: czy sensowne jest pojęcie filozofii naukowej? – to 
chodzi nam o to, czy pojęcie to jest uzasadnione , czy ma treść logiczną, czy ma 
realnie istniejące i empirycznie stwierdzalne desygnaty”, Czy sensowne jest pojęcie 
filozofii naukowej?, dz. cyt., s. 78.

36 „Pojęcie «filozofii naukowej» najczęściej nie funkcjonuje jako pojęcie opi-
sowe, lecz jako pojęcie wartościujące. Wartościowaniu podlegają: a) produkty 
filozofów uprawiających filozofię «nienaukową», b) sama idea filozofii, która 
nie przywiązuje wagi do wymogów naukowych. Sugeruje się mianowicie, że 
podczas gdy filozofia naukowa jest nauką, to filozofia, która nie jest «naukowa» 
w najlepszym razie jest przykładem literatury”, J. Niżnik, głos w debacie: Czy 
sensowne jest pojęcie filozofii naukowej?, art. cyt., s. 77.
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 epistemologicznego 37. Normatywne pojęcie filozofii naukowej słu-
ży do oceny innych paradygmatów filozoficznych jako w pewnym 
sensie poznawczo gorszych, mniej wartościowych, w najgorszym 
przypadku po prostu jałowych, niewnoszących nic interesującego 
do rozwiązywania sytuacji problemowych. Spotykany jest także 
podział na filozofię naukową i filozofię humanistyczną 38. Ta pierw-
sza uprawiana jest w ścisłym powiązaniu z najnowszymi wynikami 
nauk przyrodniczych. Natomiast filozofia humanistyczna to raczej 
ekspresja osobowości, filozofia podmiotu, w której związki wyni-
kania logicznego nie zawsze cieszą się zainteresowaniem twórców 
tej filozofii. Choć autorzy opowiadający się za koncepcją filozofii 
naukowej negatywnie wartościują filozofię humanistyczną, to jed-
nak nie odmawiają jej całkowicie wartości poznawczej ( Przełęcki, 
Heller). Spełnia ona ważną funkcję egzystencjalną, której nie może 
spełnić nauka przy umiarkowanym jej rozumieniu 39; udziela bo-
wiem odpowiedzi na pytanie o sens życia (choć może to robić 
z powodzeniem i filozofia naukowa) czy ostateczne przeznaczenie 
bytu ludzkiego, daje jakieś mniej lub bardziej uzasadnione odpo-
wiedzi na te pytania, które znajdują się poza zasięgiem empirycz-
no‑matematycznej metody nauk przyrodniczych 40. Spotkać można 
także podział na filozofię naukową i filozofię tradycyjną 41. Przez 
filozofię tradycyjną rozumie się tutaj filozofię spekulatywną lub 
też metafizyczną, programowo dystansującą się od jakichkolwiek 
związków z naukami posługującymi się empiryczno‑matematycz-
ną metodą badania. Niektórzy używali nazw „stara” i „nowa” fi-
lozofia (H. Reichen bach), rezerwując dla starej wszystkie systemy 

37 Chodzi tu o takie style filozofii jak: filozofia klasyczna, fenomenologia, filo-
zofia dialogu, egzystencjalizm.

38 Podział taki spotyka się np. u M. Heller, Sens życia i sens wszechświata. Studia 
z teologii współczesnej, Tarnów 2002, oraz u jego zwolenników.

39 Przy skrajnie scjentystycznym pojmowaniu nauki, również i ona rozwiązu-
je podstawowe pytania egzystencjalne człowieka.

40 Ciekawe analizy dotyczące sensu życia z perspektywy filozofii w kontek-
ście nauki prowadzi Heller w wyżej cytowanej pracy, dotyczącej sensu życia 
z uwzględnieniem aspektów kosmologii i teorii ewolucji.

41 „Odróżniamy więc co najmniej dwa znaczenia wyrazu filozofia lub też 
dwa rodzaje filozofowania: 1. Filozofia danego człowieka jako zbiór posiadanych 
przez niego poglądów najogólniejszych, 2. Filozofowanie zawodowe. To zaś bę-
dziemy dzielić na filozofowanie tradycyjne i filozofowanie naukowe”, A. Grze-
gorczyk, Mała propedeutyka filozofii naukowej, dz. cyt., s. 13.
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spekulatywne, dla nowej zaś filozofię, która bazuje na matematyce 
i naukach przyrodniczych 42. B. Wolniewicz który opowiada się za 
uprawianiem filozofii naukowej, dzieli dzieła filozoficzne na litera-
turę oraz makulaturę 43. Do tej ostatniej zalicza prace wielu postmo-
dernistów, egzystencjalistów i tych, którzy nie licząc się z logiką, 
uprawiają obrośniętą we wzniosłe słowa grafomanię filozoficzną. 
Przeciwstawia im filozofów analitycznych, czyli naukowych, któ-
rzy posługują się metodą analizy logicznej 44.
 Niektórzy filozofowie uważają, że samo pojęcie filozofii naukowej 
nie ma większego sensu i nie ma konieczności używania go. Zwraca 
się uwagę, że pojęcie filozofii naukowej jest wyrazem aspiracji do 
określonego stylu uprawiania filozofii. Styl ten nie powinien być 
narzucany innym jako poznawczo bardziej wartościowy, bo zgod-
ny z duchem czasu 45. Ponadto termin „filozofia naukowa” zamazu-
je, jak twierdzą niektórzy jej krytycy, tożsamość filozofii. Niektórzy 
wierzyli, że dopisanie do filozofii słowa „naukowa” uczyni z niej 
naukę, taką jak inne nauki empiryczne. Tymczasem jest to mrzon-
ka i uleganie scjentystycznemu pragnieniu wprowadzenia dosko-
nałej ścisłości do filozofii 46. Można przystać, jak przypuszczam, na 
sformułowaną linię demarkacyjną między filozofią naukową i filo-
zofią tradycyjną, lub też humanistyczną, ale przy zastrzeżeniu, że 
pojęcia te nie są używane tylko w znaczeniu  wartościującym, lecz 

42 Zob. H. Reichenbach, Powstanie filozofii naukowej, dz. cyt., s. 313‑335.
43 Zob. B. Wolniewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 12‑23.
44 Zob. tamże, s. 16‑19. Mówi tam jeszcze o filozofii antykwarycznej, która 

żywi się powtarzaniem idei zawartych w starych książkach.
45 „Tak więc pojęcie «filozofii naukowej» jest wyrazem aspiracji jednego 

z możliwych typów uprawiania filozofii. Są to aspiracje nadzwyczaj złudne. Do-
brze to ilustruje rozwój metafilozoficznej myśli Husserla od sformułowania idei 
filozofii jako «nauki ścisłej» do uznania, że ten sen «już się skończył». Użycie 
słowa «naukowa» jest jednak nadużyciem intelektualnym, które ponadto prowa-
dzi do nieporozumień w kwestii tożsamości filozofii. Należy więc uznać, że jego 
stosowanie nie tylko nie przynosi pożytku, ale jest wręcz szkodliwe”, J. Niżnik, 
głos w dyskusji: Czy sensowne jest pojęcie filozofii naukowej?, art. cyt., s. 78.

46 Niektórzy badacze filozofii analitycznej zarzucają jej upodobnienie się do 
nauk szczegółowych, w różnych formach – poprzez przyjęcie naukowego języ-
ka lub metod uzasadniania. W swojej książce o filozofii analitycznej T. Szubka, 
powołując się na opinię B. Williamsa, twierdzi, że filozofia analityczna, która 
skądinąd jest bardzo wartościowa, powinna pozbyć się scjentystycznych złu-
dzeń i przestać naiwnie naśladować nauki przyrodnicze oraz formalne, aby za-
gwarantować sobie rzekomy pozór naukowej ścisłości, T. Szubka, Filozofia anali‑
tyczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław 2009.
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 opisowym. Krytycy zwracają uwagę, że użycie tych pojęć w znacze-
niu wartościującym może prowadzić do restytucji jedynie słusznej 
filozofii, uzurpującej sobie prawo do rozstrzygania, co jest, a co nie 
jest wartościowym poznawczo dyskursem filozoficznym.
 Stawia się pytanie, czy nazwa „naukowa” musi być dodawana 
do „filozofia” i co tak naprawdę zmienia to pojęcie w porównaniu 
do samej nazwy „filozofia”? 47 Bez wątpienia ma ono charakter mo-
dyfikujący znaczenie pojęcia filozofii. Dla niektórych, urzeczonych 
magią słowa „naukowa”, przydaje filozofii pewnej wartości. W ja-
kiś sposób ją nobilituje. Sprawia, że jej uprawianie staje się bardziej 
sensowne, w końcu zupełnie inaczej to brzmi, kiedy słyszy się „filo-
zofia naukowa”, niż sama „filozofia” czy „filozofia literatury”, lub 
co gorsze „sztuki” itp. Trzeba pamiętać, że takie słowa, jak „nauka” 
czy „naukowość”, pomimo całej ich niejednoznaczności i nieustan-
nie narastających wokół nich kontrowersji, darzone są powszech-
nym uznaniem i społecznym autorytetem. Odgrywają w dyskusji 
nie tylko naukowej, ale też i społecznej ważną rolę psychologicz-
no‑perswazyjną. Filozof używający słowa „naukowa” nie tylko wpi-
suje się w pewne ramy instytucjonalnie i socjologicznie rozumianej 
nauki, tak mu się przynajmniej czasem wydaje, ale przede wszyst-
kim nobilituje własną dziedzinę wiedzy, siebie samego, jak również 
nabywa, być może, społecznego uznania, staje się może bardziej po-
ważny. Ma to znaczenie ze względu na fakt, że w społeczeństwie 
bardzo często filozof jest uważany za kogoś dziwnego, oderwane-
go od realiów, błądzącego w chmurach wyrafinowanej spekulacji, 
z nauką niemający nic wspólnego. Wobec tego, że zajmowanie się 
filozofią wymaga niejako ciągłego usprawiedliwiania, co w oczach 
samych filozofów nie zawsze jest zresztą komfortową sytuacją, do-
datkowe odwołanie się do „naukowości” może koić psychologiczne 
obawy o niezrozumienie czy społeczne zignorowanie. Tego, co na-
ukowe, nikt dziś zasadniczo nie kwestionuje.
 10. Bezkrytyczne etykietowanie wszystkiego terminem „nauko-
wa”, „naukowy” może prowadzić do pewnych patologicznych sy-
tuacji, kiedy słowem tym określa się to, co z żadną nauką nie ma nic 

47 „Wydaje mi się, że pojęcie filozofii naukowej, choć sensowne, nie jest jed-
nak niezbędnym elementem terminologii filozoficznej i z powodzeniem można 
się bez niego obyć”, S. Butryn, głos w debacie: Czy sensowne jest pojęcie filozofii 
naukowej?, dz. cyt., s. 77.
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wspólnego. Na przykład R. Ruyer 48, przedstawiciel gnozy z Prin-
ceton, twierdził, że jego koncepcja filozoficznej gnozy ma charak-
ter naukowy i jest zgodna z wynikami współczesnych nauk empi-
rycznych. Krytyka gnozy wykazała jednak, że przedkładane przez 
nią tezy nie są i nigdy nie były zgodne z tym, co mówi współczes-
na nauka. Była to jeszcze jedna wizja, w której szacunek dla włas-
nych ambicji liczył się bardziej niż inferencje logiczne i faktyczna 
zgodność z faktami naukowymi. Takich nadużyć stosowania po-
jęcia „naukowa” w historii było wiele, a jako przykład można tu 
podać szereg tez z zakresu marksistowskiej ekonomii czy biologii, 
które w przekonaniu ich twórców też uchodziły za naukowe. Fakty 
sfalsyfikowały wspomniane teorie, obnażając spowijający je nimb 
pozornej naukowości. W tym kontekście niektórzy podnoszą prob-
lem, czy aby pojęcie „naukowości” w ogóle ma zastosowanie do 
filozofii, czy nie jest ono podobnym nadużyciem, jak to w przypad-
ku gnozy z Princeton? Stąd też pojawiają się tezy, że tak naprawdę 
nie jest ważne to, czy filozofia jest określana mianem naukowej, czy 
nie. Nie jest ważna filozofia z przymiotnikiem. Problemem filozo-
fii czy filozofa powinny być raczej jej ambicje poznawcze i to, czy 
potrafi udzielać odpowiedzi na stawiane pytania, a nie to, czy jest 
naukowa, czy nie. Filozofia naukowa może być bowiem poznaw-
czo jałowa, nie udzielać żadnych nośnych odpowiedzi na pytania, 
a ograniczać się tylko do zdawania sprawozdań z tego, co dzieje się 
w danych sektorach wiedzy naukowej (np. nauk przyrodniczych). 
Ma ona wtedy charakter wtórnej refleksji nad wynikami nauk em-
pirycznych. Sama etykietka naukowości jeszcze nie chroni filozofii 
przed poznawczą jałowością.
 11. Dla wielu przedstawicieli filozofii naukowej, szczególnie dla 
pierwszych pozytywistów i empirystów logicznych, wzorem wszel-
kiej naukowości były współczesne nauki przyrodnicze, a zwłaszcza 
fizyka. To właśnie wzorując się na strukturze metodologicznej fizy-
ki chcieli oni budować naukowość filozofii. Z takim programem wy-
chodził empiryzm logiczny, który zamierzał unaukowić filozofię na 
modłę fizyki. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Filo-
zofia nie spełnia tych kryteriów naukowości, które właściwe są na-
ukom przyrodniczym, szczególnie fizyce. Oczekiwanie, że filozofia 
jest w stanie je spełnić, jest nierealistycznym życzeniem typowym 

48 Przykład podaję za S. Butrynem.
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dla scjentyzmu, który zmierzał do eliminacji wszelkiej filozofii na 
rzecz nauki 49. Wydaje się jednak, że dzisiejsze próby uprawiania 
filozofii w kontekście nauki wyrastające z idei epistemologii bez 
izolatek nie oczekują, że filozofia spełni kryteria naukowości i ra-
cjonalności obowiązujące w naukach przyrodniczych. Świadomość 
metodologiczna epistemologicznych różnic między poznaniem fi-
lozoficznym a poznaniem realizowanym w ramach nauk przyrod-
niczych nie pozwala na stawianie tak mało realistycznych i wygó-
rowanych żądań.
 12. Wszyscy zwolennicy filozofii naukowej wychodzą z przeko-
nania, że uprawianie filozofii nie ma charakteru autonomicznego 50. 
Jeśli kiedyś miało ono jakiś sens, to dziś, w dobie szybkiego rozwo-
ju nauk empirycznych, potrzebujemy takiej filozofii, która będzie 
jakoś dopasowana do „ducha czasu”. Znaczy to, że filozofia musi 
być uprawiana w ścisłym powiązaniu z naukami, zwłaszcza nauka-
mi przyrodniczymi i humanistycznymi, co w przypadku tych ostat-
nich bardziej dotyczyłoby filozofii moralnej czy filozofii podmiotu. 
Stwierdzenie „filozofowanie w kontekście nauki” dobrze oddaje ten 
problem, i choć samo to wyrażenie nie jest jasne, to nie wszyscy zwo-
lennicy tego stylu filozoficznego, przejmują się tym. Uważają, że od-
górne i aprioryczne projektowanie filozofii naukowej nie ma większe-
go znaczenia, przypomina ono niekiedy sztukę dla sztuki 51. Nawet 

49 „Sytuacja w naukach empirycznych nie jest tak wzorcowa jak chcieli tego 
zwolennicy scjentyzmu. To pocieszające dla filozofów stwierdzenie – nie może 
wszak potępiać filozofii za to, że nie spełnia scjentystycznego wzorca naukowo-
ści, bo nie spełnia go również sama nauka empiryczna – nie powinno jednakże 
przesłonić istotnych różnic między nauką a filozofią”, A. Jonkisz, O filozofii i na‑
uce uwag kilka, dz. cyt., s. 65.

50 Krytycznie o autonomicznej względem nauk przyrodniczych filozofii wy-
powiada się M. Heller. Pisze on, iż nie należy „(…) filozofować na własną rękę, 
lecz trzymać się – tak blisko jak to tylko możliwe – nauk matematyczno‑empi-
rycznych (czy ogólniej przyrodniczych), ich metod, teorii, wyników (…) Trzeba 
oczywiście mieć wyostrzoną świadomość metodologicznych odrębności nauk 
empirycznych od filozoficznej refleksji, ale trzeba sobie również uświadomić, że 
filozof, który programowo nie interesuje się tym, co nauki przyrodnicze mówią 
o świecie, może powiedzieć coś interesującego już tylko na temat kolein, jakie 
w jego mózgu wyżłobiły myślowe przyzwyczajenia”, M. Heller, Przeciw funda‑
cjonizmowi, dz. cyt., s. 101.

51 Niektórzy zwolennicy uprawiania tego stylu filozofii nie bardzo przejmują 
się projektowaniem odgórnych metateorii, które określałyby, na czym ma pole-
gać takie uprawianie filozofii; bardziej interesuje ich sama praktyka uprawia-
nia niż projektowanie apriorycznych reguł. „Sądzę, że dalsze opracowywanie 
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jeśli ma się świadomość epistemologicznej różnicy pomiędzy pozna-
niem filozoficznym a poznaniem dokonującym się w naukach empi-
rycznych, pozostaje do określenia, jak te płaszczyzny się przecinają, 
i to nie tylko na poziomie przedmiotowym, na poziomie konkretnej 
praktyki, ale też na poziomie metaprzedmiotowym, gdzie pojawia 
się np. problem uzgodnienia różnych języków, którymi operują.
 Filozofowie naukowi bardzo często posługują się stwierdzeniem, 
że uprawiający filozofię „powinien znać i korzystać” w swojej pracy 
badawczej z danych dostarczanych przez współczesną naukę. Twier-
dzi się, że nawet jeśli samo pojęcie filozofii naukowej nie jest niezbęd-
ne dla terminologii filozoficznej, to sam postulat uprawiania filozo-
fii w „jakimś” powiązaniu z naukami jest zasadny i powinien być 
praktykowany 52. Twierdzi się, że filozof powinien być także „dobrze 
zorientowany” w historii nauki 53. Stwierdzenia te dalekie są jednak 

zaproponowanego stylu filozofowania mijałoby się z celem. Rzecz bowiem 
w tym, że moim zdaniem żadna filozofia nie powinna być w szczegółach progra-
mowana a priori, lecz po prostu rozwijana przez stawianie o ile możliwości, roz-
wiązywanie problemów. W szczególności i przede wszystkim dotyczy to «nauki 
jako filozofii», która także i pod tym względem powinna upodabniać się do stra-
tegii stosowanych w naukach”, M. Heller, Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody, 
w: tegoż, Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 122. Takie samo metodologiczne prze-
konanie znajdujemy w swois tym „filozoficznym programie”, by nie powiedzieć: 
manifeście filozofów OBI w Krakowie. Piszą oni w następujący sposób: „(…) nie 
należy zbyt dużo czasu poświęcać na projektowanie, jak powinna wyglądać filo-
zofia, którą zamierza się uprawiać. Metodologie opracowywane a priori zwykle 
stają się sztuką dla sztuki, którą późniejsza praktyka filozoficzna dystansuje bez-
litośnie. Filozofię po prostu należy uprawiać, stawiać problemy, dobierać do nich 
środki badawcze, zmagać się z nimi. Refleksja metodologiczna powinna towa-
rzyszyć badaniom i następować po ich zakończeniu. Tak też traktujemy niniej-
sze (pobieżne zresztą) opracowanie. Jeżeli na początku wspomnieliśmy, iż nie 
chcemy w nim unikać «elementów deklaracji, a nawet pewnego rodzaju norma-
tywności», to jedynie w tym sensie, że osiągnięte rezultaty nie przemawiają za 
tym, by drastycznie zmieniać dotychczasowe strategie. Ich częścią jest otwarcie 
na zmianę i postęp”, M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, A. Olszewski, W. Skoczny, 
Jak filozofuje się w OBI?, art. cyt., s. 29.

52 „Wydaje mi się, twierdzi S. Butryn, że pojęcie filozofii naukowej, choć sen-
sowne, nie jest jednak niezbędnym elementem terminologii filozoficznej i z po-
wodzeniem można się bez niego obyć. Natomiast trzeba zachować i realizować 
w praktyce charakterystyczny dla filozofii naukowej postulat uprawiania filozo-
fii w ścisłym powiązaniu z nauką”, S. Butryn, głos w dyskusji: Czy sensowne jest 
pojęcie filozofii naukowej?, art. cyt., s. 81.

53 Zdaniem M. Hellera: „filozof najczęściej nie może sobie pozwolić na upra-
wianie nauk przyrodniczych, bo po prostu nie ma na to czasu. Uważam nato-
miast, że historia nauki powinna być jednym z fundamentalnych, zasadniczych 
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od jasności. Pojęcia takie jak „znać”, „korzystać” czy też „być do-
brze zorientowanym” nie są jednoznaczne, szczególnie kiedy umie-
ści się je w płaszczyźnie relacji między nauką i filozofią, przy jedno-
czesnej świadomości różnicy epistemologicznej zachodzącej między 
nimi. Ogólne zalecenie korzystania z wiedzy nauk szczegółowych 
w uprawianiu filozofii było powtarzane w XX wieku przez marksi-
stów, którzy uważali swoją filozofię za „prawdziwie naukową”, dziś 
w dużej mierze agitują za tym współcześni filozofowie analityczni, 
także tomiści podkreślają koniczność orientacji w osiągnięciach na-
uki współczesnej. Do znajomości wiedzy naukowej, jednakże bez jej 
wykorzystywania w dyskursie filozoficznym, odwoływali się także 
niektórzy fenomenologowie (Ingarden). Znajomość wiedzy nauko-
wej jest konieczna, jak twierdzą zwolennicy filozofii w kontekście 
nauki, do rzetelnego i odpowiedzialnego uprawiania takich dyscy-
plin filozoficznych, jak ontologia, epistemologia czy etyka i antro-
pologia 54. Z drugiej strony filozof, który czyni przedmiotem swoich 
badań samą nauka, musi dobrze znać jej historię, aby wypowiadane 
przez niego stwierdzenia nie były oderwane od faktycznego stanu 
nauki i jej praktykowania przez naukowców. Dlatego integralnym 
elementem współczesnej filozofii nauki jest jej mocne zorientowa-
nie na historię nauki, która wielokrotnie dostarczała falsyfikatorów, 
obalających różne filozoficzne teorie nauki, jako po prostu niezgodne 
z tym, jak nauka naprawdę się rozwija. Przykładem tutaj mogą być 
metanaukowe propozycje wiedeńczyków z lat 30.
 To, że filozof powinien orientować się, czy przynajmniej ogól-
nie liczyć się z tym, co dzieje się w naukach szczegółowych (empi-
rycznych), jest niejako wymogiem rzetelnego filozofowania, a nie 
tylko ducha czasu czy panującej mody. Samo jednak stwierdzenie 
„orientować się” jest wielce niejasne. Co to znaczy, że powinien się 
orientować w tym, co dzieje się np. w naukach przyrodniczych, jaki 

elementów jego wykształcenia. Podobnie jak musi on wykazywać pewną orienta-
cję w dziedzinie logiki czy historii filozofii, tak też nie mogą mu być obce elementy 
historii nauki”, M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, w: Roz‑
mowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, Lublin 1996, s. 236. Zda-
niem Hellera „idealna sytuacja” ma miejsce wtedy, kiedy filozof jest z wykształce-
nia przyrodnikiem. Wtedy ma on wiedzę na temat obydwu nauk oraz świadomość 
pewnych granicznych problemów, które pojawiają się na ich styku.

54 Na rolę historii nauki w epistemologii i antropologii zwraca uwagę Izydora 
Dąmbska. Taż, O znaczeniu historii nauki dla filozofii, w: Znaki i myśli. Wybór pism 
z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa‑Poznań‑Toruń 1975, s. 106‑116.
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zakres i stopień powinna mieć ta orientacja? Jak rozumieć, że powi-
nien się „znać” na tym, co dzieje się w nauce, przynajmniej w jednej 
nich np. w fizyce? I czy w ogóle filozof może temu zadaniu po-
dołać wobec faktu szybkiego rozwoju tej dziedziny, przecież sami 
fizycy często już nie są w stanie śledzić tego, co robią ich koledzy? 
Nie mówiąc już o tych przypadkach, w których filozof miałby jakoś 
korzystać z tej fizykalnej wiedzy. W jakim znaczeniu uprawiający 
filozofię miałby liczyć się z nauką czy naukami i na czym to liczenie 
się miałoby polegać? Czy na tym, że filozofia byłaby jakąś konty-
nuacją nauki, ogólną syntezą danych empirycznych, jakich dostar-
cza nauka, czy też na logicznej analizie języka nauki? Wielu filo-
zofów uprawiających swoją refleksję w perspektywie epistemologii 
bez izolatek odrzuca pogląd, że filozofia naukowa stanowi proste 
uogólnienie na wyższym poziomie abstrakcji danych naukowych. 
W tej perspektywie filozofia naukowa nie jest także logiczną analizą 
języka, jak chcieli to przedstawiciele logicznego empiryzmu.
 Problem ten trafnie diagnozuje S. Judycki, pisząc w swoim arty-
kule na temat problemów filozofii naukowej tak: 

Można często spotkać się z wyraźnym (lub częściej ukrytym) takim oto 
zarzutem: „co pan tu spekuluje na ten temat, te kwestie rozstrzyga (lub 
rozstrzygnie) odpowiednia dziedzina nauki”. Albo: „jest pan niekom-
petentny, gdyż głębsza znajomość fizyki umożliwiłaby panu zrozumie-
nie, na czym polega natura czasu”. Czym jednak jest ta kompetencja, 
do której w ten sposób odwołuje się przeciwnik „spekulacji” filozo-
ficznej? Czy filozofowi wystarczy znajomość fizyki na poziomie szkoły 
średniej, czy na poziomie magisterium, a może doktoratu, a może na 
poziomie laureata nagrody Nobla? Odrzucić tego wymagania orien-
tacji w naukach nie można, nawet jeśli filozoficznie będzie reprezen-
tować się stanowisko, że dane pochodzące z nauk mogą służyć tylko 
jako środek heurystyczny dla myślenia filozoficznego, a nie jako źródło 
uzasadniania w filozofii czy jako wyłączny składnik dla syntezy teorii 
filozoficznych. Z drugiej jednak strony, wymóg orientacji w różnych 
dyscyplinach doprowadził współcześnie do specjalizacji w ramach sa-
mej filozofii. Dyskusje dotyczące natury czasu czy dyskusje odnoszące 
się do podstaw matematyki wymagają kompetencji w odpowiednich 
dziedzinach nauki. Czy w końcu doprowadzi to do sytuacji, w której 
filozofowie nie będą mogli się porozumieć, jeśli będą się zajmowali róż-
nymi dziedzinami filozofii? 55

55 S. Judycki, Dlaczego filozofia jest trudna, „Przegląd Filozoficzny” 40 (2001), 
nr 4, s. 156. 



2055. Status epistemologiczny filozofii naukowej

 Problem jest ważny, w związku z tym niektórzy wychodzą z za-
łożenia, że dobrze byłoby, gdyby filozof uprawiający swoją refleksję 
w kontekście nauki był wykształcony przynajmniej w jednej dzie-
dzinie nauk przyrodniczych 56 na poziomie studiów, niekoniecznie 
uwieńczonych doktoratem. Podejmując się uprawiania filozofii 
w kontekście nauk bez dobrej ich znajomości, skazani jesteśmy na 
prowadzenie badań metodologicznych opracowujących problem 
związków nauki i filozofii. W tym wypadku konieczna jest dobra 
znajomość historii nauki, uprawianie metodologii ahistorycznej 
pozbawione jest większego znaczenia lub też może ograniczać się 
do poznawania wiedzy naukowej z tzw. drugiej ręki, ten sposób 
jednak nie jest chyba najszczęśliwszy na nabycie rzetelnej wiedzy 
o nauce. W literaturze z drugiej ręki, szczególnie popularnonauko-
wej, możemy znaleźć szereg przeinaczeń różnych koncepcji nauko-
wych, które dla celów popularyzatorskich upraszcza się ze szkodą 
dla ich oryginalnych ujęć. Na tego typu „literaturze przedmiotu” 
nie warto jednak opierać swojej znajomości żadnej z nauk.
 13. Sposobów uprawiania filozofii naukowej, czy też filozofii 
w kontekście nauki, może być wiele. I tak filozofia naukowa może 
zajmować się np. najogólniejszymi założeniami czy uwarunkowa-
niami filozoficznymi nauki 57. Twierdzi się, że naukowcy przyj-
mują szereg założeń, których nie uzasadniają, a których przyjęcie 
jest konieczne z punktu widzenia praktyki badawczej 58. Może tu 
chodzić o takie kwestie, jak problem poznawalności i racjonalności 
świata, inaczej określany jako problem ontycznej matematyczności 
przyrody 59, który przyjmuje się za warunek konieczny uprawiania 
wszelkiej refleksji naukowej 60. Wiąże się z tym określona ontologia, 
która zakłada, że naturą rzeczywistości jest coś w rodzaju formal-
nego pola racjonalności utkanego z sieci struktur matematycznych, 
które w warunkach fizycznych znajdują swoje egzemplifikację. 

56 Pogląd taki prezentuje np. M. Heller.
57 Zob. M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 

dz. cyt., s. 12‑14; M. Heller, Sens życia i sens wszechświata, dz. cyt., s. 32‑46.
58 Logiczną charakterystykę pojęcia „założenia nauki” przedstawia w swojej 

pracy J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, w: Z zagadnień 
filozofii nauk przyrodniczych, red. S. Butryn, Warszawa 1991, s. 8‑15.

59 Zob. J. Życiński, Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody, w: Filozofować 
w kontekście nauki, dz. cyt., s. 170‑185.

60 M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, w: Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 37‑47. 
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 Potwierdzeniem tej ontologicznej tezy zdaje się sam rozwój nauki, 
który dokonał się dzięki zastosowaniu matematycznego formali-
zmu. Tak rozumiana filozofia naukowa zajmowałaby się analizą 
podstaw nauki. Odkrywałaby te miejsca w strukturze nauki, w któ-
rych pojawiają się różne idee czy przesłanki filozoficzne. Szczegól-
nie chodzi tu o tzw. wyróżniony przez neopozytywistów kontekst 
odkrycia naukowego.
 Filozofowie wywodzący się z kręgów epistemologii bez izolatek 
twierdzą, że idee filozoficzne odgrywają ważną rolę w kontekście 
odkrycia, w którym to naukowiec korzysta z różnych dróg dojścia 
do sformułowania problemu badawczego 61. Idee te mogą spełniać 
funkcję naprowadzającą, ale nie uzasadniającą, dlatego też wyklu-
cza się ich rolę w tzw. kontekście uzasadnienia, w którym  nauko-
wiec, uzasadniając tezy, winien powoływać się na pewne zestan-
daryzowane procedury dowodzenia naukowego, a nie na ideaty 
filozoficzne, które do tych odkryć go doprowadziły 62. Filozofia na-
ukowa może zajmować się czymś takim, jak wpływ filozoficznych 
idei na powstawanie teorii naukowych, choć idee te nie są koniecz-
nym elementem odkrycia naukowego, jak twierdzą niektórzy filo-
zofowie nauki 63.

61 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne związki filozofii z nauką, w: Filozofować 
w kontekście nauki, dz. cyt., s. 9. Autorzy piszą tak: „Nauki empiryczne powstawa-
ły przez oddzielenie się od wszechobejmującej filozofii i do dziś noszą na sobie 
piętno swojego filozoficznego pochodzenia. I współcześnie rozmaite idee filozo-
ficzne często inspirują twórców nowych pomysłów w dziedzinie nauk empirycz-
nych. Tego nikt nie zamierza kwestionować”, tamże.

62 „Tezy filozoficzne nie są racjami logicznymi dla tez naukowych ani też 
konsekwencjami logicznymi tez naukowych. Stwierdzenie to wyjaśnia, dlaczego 
tezy filozoficzne nie uzasadniają tez naukowych”, J. Woleński, O tak zwanych filo‑
zoficznych założeniach nauki, dz. cyt., s. 14.

63 „Akceptacja określonych tez filozoficznych motywuje takie czy inne po-
stawy epistemicznie wobec tez naukowych. Postawy te można różnie dzielić, 
a m.in. na postawy heurystyczne i postawy uzasadniające. Nikt nie kwestionuje, 
że tezy filozoficzne (przypominam, że chodzi o postawy wobec nich) motywują 
heurezę naukowców; większość szczegółowych analiz historycznych odkrywa 
ten właśnie aspekt roli filozofii w twórczości naukowej. Związek pomiędzy filo-
zofią jako czynnikiem heurystycznym a nauką musi być, jak sądzę, opisywany 
dla każdego przypadku oddzielnie, a dostępny materiał historyczny bynajmniej 
nie świadczy o tym, że filozofia jest koniecznym składnikiem heurezy w nauce; 
to, że nie jest jej składnikiem wystarczającym, wydaje się być bezdyskusyjne”, 
tamże, s. 12.
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 Filozofia naukowa może być również uprawiana jako badanie 
filozoficznych implikacji teorii empirycznych (przyrodniczych) 64. 
Niektórzy mówili w tym kontekście o tzw. implikacjach ontologicz-
nych typu redukcyjnego (K. Kłósak, J. Życiński). W tym wypadku 
chodzi o dokonywanie hermeneutycznych zabiegów interpretacyj-
nych określonych wyników nauk przyrodniczych. Na przykład na 
podstawie mechaniki kwantowej i zasady nieoznaczoności można 
wyprowadzać filozoficzne interpretacje na temat problemu deter-
minizmu i indeterminizmu, co ma z kolei konsekwencje dla filo-
zoficznych problemów wolności i odpowiedzialnego działania mo-
ralnego. Wnioski te są ważne, szczególnie dla etyki normatywnej 
i antropologii. Filozofom naukowym pozostaje do sprecyzowania 
problem, na czym polega ta hermeneutyczna interpretacja faktów 
naukowych i jak rozumieć te konsekwencje, w tej materii bowiem 
nie ma zgody pośród preferujących ten styl filozofowania 65.
 14. Z kwestią filozoficznych implikacji teorii przyrodniczych 
związany jest problem tzw. testowalności hipotez filozoficznych. 
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest hipoteza filo-
zoficzna i jakie są kryteria jej uznawania 66. Niektórzy wskazują na 
możliwość testowania hipotez filozoficznych za pomocą interpre-
tacji faktów ustalanych przez nauki przyrodnicze. Szczególnie na 

64 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne związki filozofii z nauką, dz. cyt., s. 9.
65 Na temat hermeneutyki filozoficznej teorii naukowych interesująco pisze 

J. Woleński, zob. O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, dz. cyt., s. 13‑15.
66 Zwolennicy filozofii w kontekście nauki chętnie deklarują przyjmowa-

nie czegoś takiego jak hipotezy filozoficzne. Nie są skłonni do przyjmowania 
w „punkcie wyjścia” filozofii jakichś mocnych tez i założeń, które nie podda-
wałyby się kontroli ze strony nauk empirycznych (przyrodniczych). M. Heller 
twierdzi: „(…) nie boję się na terenie filozofii hipotez, nie boję się słowa nie wiem. 
Uważam, że właśnie status hipotezy był na ogół przez filozofów niedoceniany. 
Niemal każdy z nich głosił od razu «filozofię wieczystą» taką, która nigdy nie 
miała ulec zmianie, po czym pod koniec życia sam bardzo często dokonywał 
w niej – nieraz radykalnych – modyfikacji. O wiele uczciwiej jest powiedzieć, że 
jest to tylko pewna hipoteza, czasami być może o dużym stopniu wiarygodności. 
Poza tym, być może jest trochę mądrości w powiedzeniu docta ignorantia. Nie 
chodzi tu oczywiście o niewiedzę, która jest warunkiem tego, aby nadal poszuki-
wać lepszych rozwiązań. Filozofia jest dla mnie nie tyle obszarem zawierającym 
gotowe odpowiedzi, ile sferą ciągłych niepokojów, pytań, inspiracji, swoistej fa-
scynacji rzeczywistością…”, M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego 
w drodze, dz. cyt., s. 225.
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terenie filozofii przyrody dokonuje się takich prób testowania 67. 
Gorzej jest już z takimi dziedzinami wiedzy filozoficznej jak metafi-
zyka, etyka, antropologia czy filozofia Boga 68, choć i tu nie jest wy-
kluczone przyjmowanie i testowanie empiryczne odnośnych hipo-
tez. Problem testowalności hipotez filozoficznych generuje szereg 
innych kwestii, takich jak:
 (i) Czy procedury falsyfikacyjne w filozofii naukowej są takie 
same jak, naukach przyrodniczych? 69

 (ii) Czy w filozofii występują hipotezy, a jeśli tak, to jaki jest ich 
status epistemologiczny i czym różnią się one od hipotez występu-
jących w naukach przyrodniczych np. w fizyce? 70

 (iii) Jeśli uznamy, że w filozofii są hipotezy, to czy w każdym 
dziale są takie same, czy też inne, i czy ich testowanie jest wszę-
dzie takie samo, czy tez uwzględnia specyfikę epistemologiczną po-
szczególnych gałęzi filozofii?
 (iv) Jak wyglądałaby formalna rekonstrukcja takich procesów 
falsyfikowalności tez filozoficznych 71?

67 „Zwłaszcza w płaszczyźnie filozofii przyrody istnieją szczególnie duże 
szanse możliwości definiowania terminów filozoficznych za pośrednictwem 
używanych w płaszczyźnie przyrodoznawstwa terminów obserwacyjnych. Moż-
liwe jest testowanie tez filozofii przyrody za pośrednictwem twierdzeń przyro-
doznawstwa, o ile równobrzmiące terminy filozoficzne formułowane w dwóch 
różnych płaszczyznach poznawczych odnoszą się do tej samej rzeczywistości 
pozajęzykowej”, J. Życiński, Zagadnienie możliwości falsyfikacji twierdzeń filozofii 
przyrody, „Analecta Cracoviensia” 14 (1982), s. 99.

68 Kwestię empirycznego testowania tez z zakresu teistycznej filozofii Boga 
omawia J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 82.

69 J. Życiński proponuje teorię negatywnego testowania tez filozofii przyro-
dy. Przy czym omawiając zagadnienie testowalności tez filozoficznych, wska-
zuje się na epistemologiczną odrębność poznania filozoficznego od poznania 
przyrodniczego. Specyfika filozofii polega na tym, że nie ma w niej jakiegoś 
dominującego paradygmatu, jak jest to w przyrodoznawstwie, raczej mamy do 
czynienia z wielością różnych paradygmatów, które uwarunkowane są różnymi 
założeniami i hermeneutykami.

70 Zwolennicy epistemologii bez izolatek, po pierwsze, podkreślają możli-
wość pozytywnego wpływu odkryć dokonanych w naukach przyrodniczych na 
filozofię, po drugie, wskazują na pewną możliwość testowania ogólnych tez fi-
lozoficznych, np. z zakresu filozofii Boga, choć świadomi są ograniczonego cha-
rakteru testowania i jego późniejszych interpretacji.

71 Formalną rekonstrukcję falsyfikowalności tez filozoficznych znajdujemy 
w cytowanym już artykule Życińskiego.
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 (v) Przyjęcie możliwości testowalności tez filozofii zakłada, że fi-
lozofia formułuje określone tezy empiryczne, które można poddać 
kontroli doświadczalnej. Czy na podstawie hipotez filozoficznych, 
jeśli takowe przyjmiemy, możemy dokonywać predykcji 72 przy-
szłych zachowań określonych zjawisk, stanów rzeczy, o których 
traktuje teoria filozoficzna 73?
 (vi) Nawet jeśli przyjmiemy możliwość empirycznego testowa-
nia tez filozofii, to największy stopień prawdopodobieństwa powo-
dzenia tej operacji musiałby zachodzić w filozofii przyrody, która 
epistemologicznie najbliżej jest nauk przyrodniczych, wszak filozo-
fowie naukowi nie wyobrażają sobie dziś takiej sytuacji, że filozof 
przyrody mógłby uprawiać swoją dziedzinę wiedzy, przechodząc 
obojętnie np. wokół ustaleń współczesnej kosmologii. Choć można 
zastanawiać się również nad próbami testowania niektórych pojęć 
z zakresu metafizyki klasycznej 74.

72 Badacze problematyki hipotez w filozofii podkreślają, że hipotezy filozo-
ficznie nie są testowane w taki sam sposób, jak ma to miejsce w naukach przy-
rodniczych, pozbawione są także mocy predykcyjnej. Zob. J. Herbut, Hipoteza 
w filozofii bytu, Lublin 1978.

73 Na temat kwestii empirycznej testowalności tez filozoficznych krytycznie 
wypowiada się J. Woleński. „(…) w naukach empirycznych każdy termin ma 
swoją literalizację empiryczną, bezpośrednią lub pośrednią, ale niezależną od 
danej teorii, na przykład terminy teoretyczne wcześniejszych systemów są bazą 
dla literalizacji teorii późniejszych, na przykład mechanika klasyczna jest em-
pirycznym zapleczem dla teorii względności i mechaniki kwantowej. Dlatego 
problem koła hermeneutycznego nie występuje w nauce, a występuje w filozofii, 
dokładniej w tych systemach, które wymuszają czysto wewnętrzne objaśnienie 
tez”, J. Woleński, Sens i nonsens w filozofii, w: W stronę logiki, dz. cyt., s. 349‑350. 

74 „Nie można zaprzeczyć, iż np. filozoficzne pojęcie przygodności może być 
wyrażane przy użyciu terminów obserwacyjnych, takich jak «zmiana», «roz-
pad», «rozwój»; wprowadzenie tych terminów w definicjach redukcyjnych po-
zwala także na sformułowanie tezy, iż obiekt, do którego są one stosowane, nie 
jest bytem koniecznym. Procedury takiej nie można stosować do wszystkich po-
jęć filozofii. Nie widać np. możliwości zdefiniowania pojęcia bytu przy pomocy 
terminów obserwacyjnych. Na podstawie tego, że istnieje klasa pojęć pozbawio-
nych korelatów obserwacyjnych, nie można jednak formułować uogólniających 
wniosków o zasadniczej nieprzekładalności języka filozofii i przyrodoznaw-
stwa”, J. Życiński, Zagadnienie możliwości falsyfikacji twierdzeń filozofii przyrody, 
dz. cyt., s. 98. „Pojęcia filozoficzne posiadają więc także negatywne implikacje 
obserwacyjne, wykluczające występowanie pewnych stanów czy własności. 
W ten sposób klasyczne pojęcie materialności wyklucza istnienie materialnych 
obiektów pozaczasowych, nierozciągłych przestrzennie, niedostępnych dla 
żadnych obserwacji. Pojęcie wolności wyklucza wersje superdeterminizmu, 

W stronę...14 
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 (vii) Filozofowie z opcji epistemologii bez izolatek, będąc świa-
domi tych trudności, wskazują na różne problemy epistemologicz-
ne i metodologiczne związane z testowalnością empiryczną tez filo-
zoficznych. Główny problem rodzi ogólność teorii filozoficznych 75 
oraz cały szereg podmiotowych przedzałożeń 76, które przyjmują 
filozofowie, m.in. pewne ogólne wizje świata, poznania czy racjo-
nalności umysłu i świata, czy też sposoby badania i uzasadnia-
nia tez 77. Założeń tych z reguły nie można empirycznie testować, 
są one warunkami (czy też hipotezami 78) wszelkiego naukowego 

w którym wszystkie strony układu byłyby określone przez prawa jego ewolu-
cji”, J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 88.

75 „Epistemologiczna specyfika poznania filozoficznego, jego ogólność, rozle-
głość dziedziny badań, abstrahowanie od ujęć o charakterze ilościowo‑indywi-
dualnym przejawia się w tym, iż konstrukcja terminów filozoficznych F na bazie 
określonego zbioru terminów obserwacyjnych O wymaga wprowadzenia więk-
szej liczby etapów pośrednich (definicji redukcyjnych, abstrakcji, idealizacji) niż 
zachodzi to przy konstruowaniu fizykalnych terminów teoretycznych T wpro-
wadzanych z tej samej bazy O. Charakterystyczne jest także, iż przy określaniu 
terminów filozoficznych w definiensach definicji redukcyjnych wprowadzane są 
często nie terminy obserwacyjne, lecz fizykalne terminy teoretyczne”, J. Życiń-
ski, Zagadnienie możliwości falsyfikacji twierdzeń filozofii przyrody, dz. cyt., s. 98.

76 „Perspektywy i uwarunkowania racjonalnych interpretacji uzależnione 
są od ogólnej wizji poznania, metod badawczych, ujmowania relacji między 
poszczególnymi typami wiedzy. Ponieważ wizje te posiadają jedynie probabi-
listyczne uzasadnienia, ich wybór uzależniony jest od podmiotowych prze-
dzałożeń podstawowych podzielanych przez poszczególnych badaczy. Przedza-
łożenia nie mają charakteru irracjonalnego , gdyż mogą być w pewnym stopniu 
uzasadnione. Uzasadnienie to nie ma jednak charakteru definitywnego czy roz-
strzygającego, zaś sposób uzasadnienia jest właśnie określony w przedzałoże-
niach, co nadaje całej argumentacji charakter błędnego koła (…)”, J. Życiński, 
Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 156.

77 „(…) bez założenia racjonalności świata i racjonalności ludzkiego dyskur-
su, podobnie jak bez przyjęcia realizmu poznawczego, nie można by uznać za 
uzasadnione twierdzeń formułowanych zarówno w paradygmacie teizmu jak 
i paradygmacie nauk przyrodniczych. Mimo, iż wymienione Przedzałożenia 
mają charakter podstawowy dla obu paradygmatów, ich uzasadnienie nie jest 
wystarczające i nie widać możliwości, by kiedykolwiek mogło ono być wystar-
czające”, tamże, s. 170.

78 „Świat posiada pewną cechę, dzięki której daje się go skutecznie badać. 
Hipotezę tę będę skrótowo nazywać hipotezą racjonalności świata (po prostu 
racjonalnością świata). Określenie hipoteza ontologicznej racjonalności świata 
także byłoby tu na miejscu (…) To że racjonalność świata w punkcie wyjścia trak-
tuję jako hipotezę, nie znaczy że jest ona słabo uzasadniona. Przeciwnie, już na 
samym początku przemawiają za nią bardzo silne racje (na których w zasadzie 
można by poprzestać) wyrasta ona – jak widzieliśmy – z sytuacji problemowej, 
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 filozofowania, dokonywania jakichkolwiek racjonalnych procedur 
weryfikacji czy falsyfikacji.
 Według J. Woleńskiego, filozofa analitycznego nawiązującego do 
tradycji szkoły lwowsko‑warszawskiej, wymiar naukowy filozofii 
polega na wyrażeniu zawartości hermeneutycznej koncepcji filozo-
ficznych, u podstaw których stoją różne przedzałożenia w postaci 
intuicji, metafor, założeń teoretycznych 79. Zawartość hermeneutyk 
można próbować wyrazić za pomocą parafraz logicznych twier-
dzeń naukowych 80. Takie parafrazy nie gwarantują jednak możli-
wości definitywnego rozwiązania kwestii filozoficznych z uwagi na 
relatywizację ich rozstrzygania do przyjętej hermeneutyki. Typem 
silnej parafrazy jest literalizacja przez sprawdzalność empiryczną, 
ta jednak nie dotyczy filozofii, gdyż filozofia nie składa się z twier-
dzeń empirycznie rozstrzygalnych. Jeśli filozofia nie składa się z tez 
o charakterze empirycznym, wszystkie próby jej bezpośredniego 
czy też pośredniego testowania są bezużyteczne 81.

jaką jest sama nauka”, M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, w: Filozofia i wszech‑
świat, dz. cyt., s. 41.

79 Tamże, s. 349‑353.
80 „Parafrazy mają jednakowoż jedną niepowtarzalną zaletę – polega ona 

na tym, że umożliwiają one jasne ujawnienie warstwy hermeneutycznej, często 
głęboko ukrytej w intuicjach filozofów. Ale intersubiektywizacja filozofii, o ile 
jest w ogóle coś warta, jest niemożliwa bez precyzyjnego ujawnienia hermeneu-
tycznej zawartości języka filozoficznego”, J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) 
obrona scjentyzmu, dz. cyt., s. 64.

81 Koncepcja literalizacji prowadzi J. Woleńskiego do tezy, że filozofia nie jest 
nauką w takim znaczeniu, w jakim nauką jest np. fizyka. „Przedstawiona wyżej 
koncepcja literalizacji stara się objaśnić, dlaczego filozofia nauką nie jest i być nie 
może. Nie widzę w tym nic niepokojącego, bo nie każda ludzka działalność ma-
nifestująca się w wytworach symbolicznych jest nauką. W ogólności, wytwory 
symboliczne służą przedstawianiu świata, a filozofia jest potrzebna, skoro zo-
stała wynaleziona, utrzymuje się od dawna i nic nie wskazuje na to, by wbrew 
rozmaitym wieszczeniom została zaniechana. Wydaje mi, że tezy filozoficzne, 
aczkolwiek nie są rozstrzygalne empirycznie, są jednak waloryzowane z inne-
go punktu widzenia, mianowicie przedstawiają ogólne aspekty świata i miejsca 
człowieka w nim (bo to jest ich zadanie) zgodnie z wielorakimi doświadczeniami 
danej epoki. Nie potrafię opisać owej zgodności, aczkolwiek wierzę, że literali-
zacje i hermeneutyzacje są o tyle wartościowe, o ile mają związek z aktualnym 
stanem nauki lub aktualnymi problemami egzystencjalnymi?”, J. Woleński, Sens 
i nonsens w filozofii, dz. cyt., s. 353.
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 15. Zwolennicy uprawiania filozofii naukowej uważają, że zasad-
niczą, jeśli nie podstawową rolę odgrywają w niej logika formalna 82 
oraz różne typy logicznej rekonstrukcji problemów filozoficznych, 
choćby takie jak wspomniana wyżej metoda parafraz, stosowana 
przez K. Ajdukiewicza czy J. Woleńskiego 83. Można spotkać się 
z dwoma podejściami do stosowania logiki w filozofii naukowej. 
Jedno można określić jako skrajne, a drugie zaś jako bardziej umiar-
kowane. Z pierwszym historycznie spotykamy się u przedstawicie-
li Koła Wiedeńskiego, którzy dla zagwarantowania ścisłości i precy-
zji wiedzy chcieli wszystkie problemy języka naturalnego przełożyć 
na formalny język symboli. Podejście umiarkowane zakłada, że 
tendencja wyrażająca się w radykalnej symbolomanii, czyli próbie 
formalnego zrekonstruowania problemów filozoficznych, jest wy-
razem dosyć naiwnych oczekiwań i wiary w stworzenie idealne-
go i wolnego od sprzeczności systemu filozoficznego 84, w którym 
wszystkie prawdy były ze sobą powiązane logicznymi inferencja-
mi, a jedynym językiem wyrażającym jej treść byłby język logiki 
matematycznej 85. Współczesne badania nad podstawami matema-
tyki wykazały, że idea systemu formalnego o takich właściwościach 

82 Sposób uprawiania naukowej filozofii wedle J. Perzanowskiego jest taki 
oto: „Recepta na podwójne odpowiedzialne filozofowanie brzmi więc jak nastę-
puje: W rozważaniu danej filozoficznej dziedziny pojęciowej połącz metody opi-
su i redukcji fenomenologicznej z analizą logiczno‑pojęciową. Tak przygotowany 
materiał poddaj wstępnej obróbce formalnej. Potem wróć do pytań wyjściowych. 
Przemyśl je w ich świetle, przetwórz – za pomocą logiki – przygotowane idee 
w teorie”, J. Perzanowski, Jak filozofować?, dz. cyt., s. 8.

83 Zob. J. Woleński, Sens i nonsens w filozofii, dz. cyt., s. 350‑353; tenże, Argu‑
mentacje filozoficzne, dz. cyt., s. 11‑31.

84 Zdaniem J. Perzanowskiego „kompletne sformalizowanie filozofii wcale 
nie jest celem filozoficznej roboty formalnej. Przede wszystkim praca taka była-
by chyba niewykonalna. Przesadny formalizm zabija wyjściową intuicję. Uwa-
gę skupia na szczegółach odciągając od meritum. Poza tym, narzędzia formalne 
z zasady nie są neutralne ontologicznie. Przeformalizowanie grozi więc narzu-
ceniem ukrytej ontologii użytego formalizmu, w istocie – jej przemyceniem, bez 
możności krytyki w ramach przesadnie sformalizowanej dziedziny. Z formaliza-
cją – jak z zażywaniem lekarstw. Trzeba znać miarę. Przesada bowiem szkodzi – 
rozumne użycie pomaga”, J. Perzanowski, Jak filozofować?, dz. cyt., s. 8.

85 Filozofia naukowa opiera się przede wszystkim na doświadczeniu em-
pirycznym i logice, które nadaje jej tezom wymiar ścisły i umożliwia intersu-
biektywny charakter. Zob. A. Grzegorczyk, Mała propedeutyka filozofii naukowej, 
dz. cyt., s. 11‑20.
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jest niemożliwa do urzeczywistnienia 86. Stąd też proponuje się ra-
czej umiarkowane podejście do kwestii formalizacji problemów fi-
lozoficznych przy zastosowaniu logiki formalnej i jej narzędzi.
 16. Zwolennicy filozofii naukowej wychodzą z przekonania, że 
ta filozofia – w odróżnieniu od poezji czy innych typów filozofii 
(np. humanistycznej i tradycyjnej), dla których związki logiczne-
go wynikania nie są sprawą priorytetową – jest mimo wszystko 
racjonalnym sposobem mówienia o rzeczywistości 87. A jeśli tak, to 
wygłaszający swoje tezy filozof powinien formułować je w sposób 
precyzyjny z zachowaniem logicznych konsekwencji swoich wywo-
dów. Aby nadać swoim tezom i dowodom charakter w miarę ścisły 
i przejrzysty, powinien on przeprowadzić ich logiczną rekonstruk-
cję. Nie chodzi tu jednak, jak wzmiankowane było wyżej, o uczynie-
nie z filozofii naukowej systemu matematycznego, gdyż wiadomo, 
że filozofia nigdy nie będzie mogła zrealizować tych standardów 
ścisłości i precyzji co matematyka, lecz o posługiwanie się racjonal-
nymi strategiami uzasadnienia twierdzeń. Jeśli matematykę uważa 
się za typ wiedzy realizującej w całości postać systemu dedukcyj-
nego, to wiadomo, że filozofii takiego charakteru nie da się przy-
pisać – jako całość nie może być nigdy potraktowana jako system 
dedukcyjny. To samo dotyczy nakładanego na filozofię naukową 
postulatu intersubiektywności. Intersubiektywność filozofii ma zu-
pełnie inny charakter niż intersubiektywność w naukach przyrod-
niczych. Ponadto procedury służące do wykazywania intersubiek-
tywności twierdzeń nauk empirycznych nie mają jednoznacznego 
przełożenia na intersubiektywność tez filozoficznych, obciążonych 
mocną składową hermeneutyczną, która zresztą różnie rozkłada 

86 Omówienie tych zagadnień w: J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, 
dz. cyt., s. 104‑118.

87 „Rola logiki w posunięciach argumentacyjnych może po pierwsze polegać 
na tym, że składnikami argumentacji (jako gier) są takie czy inne inferencje. Sto-
sunek pomiędzy argumentacją a należącą do niej inferencją jest po prostu relacją 
części do całości. Jeżeli inferencje są w ogóle składnikiem argumentacji filozo-
ficznych, to nie można uznawać za poprawne tych argumentacji, w których wy-
stępują niepoprawne inferencje. Nawiasem mówiąc, skrajny hermeneutyzm jest 
z reguły niekonsekwentny, gdyż jednocześnie uznaje, że filozofowie dokonują 
inferencji, oraz neguje potrzebę ich poprawności. Logika może być użyta w fi-
lozofii jako źródło hermeneutyczne w ten sposób, że abstrakcyjne konstrukcje 
logiczne stają się narzędziem objaśnienia problemów filozoficznych, np. teoria 
typów była wykorzystywana do legitymizowania lub negowania konstrukcji on-
tologicznych”, J. Woleński, Argumentacje filozoficzne, dz. cyt., s. 27.
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się w  danych systemach filozoficznych. Dla filozofii naukowej nie-
odzowny jest przede wszystkim element składowej zarówno de-
dukcyjnej, jak i hermeneutycznej 88. Inaczej rzecz ujmując, filozofia 
niekorzystająca z metod logicznej rekonstrukcji problemów skazu-
je się na język metaforyczny, który jest niejasny i mało zrozumiały 
dla innych. Filozof naukowy dzięki logice formalnej może trzymać 
się zasad poprawnego myślenia, logicznej konsekwencji przyjmo-
wanych tez i wynikających z nich wniosków. Musi on natomiast 
unikać radykalności skrajnego formalizmu i skrajnego hermeneu-
tyzmu. Powinien poważnie i odpowiedzialnie traktować język, za 
pomocą którego komunikuje swoje tezy odbiorcom. Nie może igno-
rować czy bagatelizować problematyki znaczenia używanych słów. 
Z tej pozycji filozofowie naukowi krytycznie odnoszą się do róż-
nych koncepcji formułowanych na gruncie filozofii humanistycznej 
typu egzystencjalistycznego czy filozofii tradycyjnej, tonącej w od-
mętach metafizycznych spekulacji. Niektórzy, wzorem D. Hume’a, 
nawet nie uznają takich dzieł za filozoficzne.
 Część zwolenników tego typu filozofii skłonna jest umieszczać fi-
lozofię naukową między matematyką, w której panuje precyzja i dba-
łość o logiczne konsekwencje wywodów, a poezją, w której dominuje 
język metaforyczny, inferencje logiczne nie mają większej wartości, 
a łamanie praw logiki jest czasem postrzegane jako przejaw swobod-
nej twórczości artystycznej. Filozofia naukowa to taka, która prze-
strzega racjonalnych reguł dyskursu wyznaczonych przez podstawo-
we prawa logiki. Filozofia naukowa to szkoła poprawnego myślenia.
 17. Filozofię naukową cechuje pewna forma antyspektulatywi-
zmu. Jej zwolennicy realizują adagium F. Bacona mówiące, że filozofii 

88 Interesująco pisze o tej proporcji składowej dedukcyjnej i składowej her-
meneutycznej w argumentach filozoficznych M. Heller. „W argumentacjach, ja-
kie występują w filozofii, jedynie w wypadkach skrajnych (o ile w ogóle mamy) 
mamy do czynienia wyłącznie z argumentacją logiczno‑dedukcyjną lub wyłącz-
nie z działaniami hermeneutycznymi. Argumentacja logiczno‑dedukcyjna doty-
czy zwykle, z jeden strony szczegółowych kwestii o charakterze technicznym, 
w których rekonstrukcja logiczna jednoznacznie załatwia sprawę, i z drugiej 
strony twierdzeń jawnie nonsensownych lub jawnie gwałcących zasady logi-
ki – wówczas analiza logiczna jest właściwym narzędziem do ujawnienia tych 
błędów. Poza tymi «nieciekawymi» przypadkami w każdej argumentacji filozo-
ficznej występuje składowa logiczno‑dedukcyjna i składowa hermeneutyczna. 
Często są one trudne do oddzielenia. Co więcej, składowe te występują w róż-
nych proporcjach”, M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 93.
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potrzeba nie tylko skrzydeł spekulacji, ale także ołowiu empirii 89. 
Uprawiając filozofię, musimy liczyć się z tym, co mówi nauka, ja-
kie dane nam przynosi na konkretnym etapie swojego historycznego 
rozwoju. To pozwala na uprawianie filozofii, której tezy mogą być 
korygowane przez nauki empiryczne. W przeszłości nie brakowało 
jednak filozofów, którzy nie liczyli się z tym, co mówią nauki, lecz 
bardziej ufali danym zdrowego rozsądku czy swoim własnym in-
tuicyjnym przedzałożeniom 90. Z tych pozycji podważali oni dobrze 
potwierdzone empirycznie tezy naukowe. Filozofia naukowa idzie 
pod prąd tym tendencjom i stara się w budowaniu poszczególnych 
działów filozofii korzystać z osiągnięć nauk szczegółowych, zwłasz-
cza nauk przyrodniczych, choć coraz częściej wykorzystuje także 
nauki z szeroko pojmowanej humanistyki. Ma to miejsce zwłaszcza 
w dwóch podstawowych działach filozofii, jakimi są ontologia i epi-
stemologia, jak również w etyce i antropologii, czy w filozofii umy-
słu, która dziś rozwija się w niesamowitym tempie, właśnie dzięki 
wykorzystaniu w niej analiz logicznych i danych empirycznych 91. 
Idea filozofii w kontekście nauki polega na tym, że uprawiający ba-
dania ontologiczne 92 czy epistemologiczne 93 filozof liczy się z tym, 
co odkrywa wiedza przyrodnicza, i stosuje to w swojej  argumentacji, 

89 „Filozofiom przyrody, duszy, umysłu itp. uprawianym niezależnie od wy-
ników nauk szczegółowych grozi spekulatywność w tym sensie, że twierdzenia 
tak uprawianej filozofii można oceniać nie pod względem zgodności ich treści 
z przedmiotem badań, lecz na podstawie kryteriów wewnętrznych (spójność 
koncepcji, prostota) lub pod względem walorów poznawczych (inspiracje do ba-
dań, zalety stylu, wywoływanie jakichś przeżyć”, A. Jonkisz, O filozofii i nauce 
uwag kilka, dz. cyt., s. 69.

90 Pisze o tych problemach J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., 
s. 167‑216.

91 Filozofia umysłu jest jednym z przykładów, czy też kolejną już odsłoną, 
uprawiania filozofii w kontekście nauki.

92 O potrzebie uwzględnienia w ontologii badań z zakresu fizyki pisze 
w swojej ontologii W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004; M. Heller, Ontologicz‑
ne zaangażowanie współczesnej fizyki, w: Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 137‑155.

93 Na konieczność uwzględnienia danych nauk empirycznych w konstruo-
waniu epistemologii zwraca uwagę M. Heller, który tak pisze w interesującej nas 
materii: „Obecnie – dzięki badaniom naukowym – o mechanizmach poznania 
zmysłowego i funkcjonowaniu mózgu wiemy bardzo dużo, o genezie i funkcjo-
nowaniu świadomości nie tyle, ile byśmy chcieli, ale całkiem sporo i wiedzy tej 
nieustannie przybywa. Jeżeli chcielibyśmy dziś budować teorię poznania z po-
minięciem tych osiągnięć, stawialibyśmy się w sytuacji śmiałka, który chce po-
konać ocean przy pomocy latawca, podczas gdy do tego celu służą już od dawna 
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poszerzając teoretyczne spojrzenie na rzeczywistość, jak również we-
ryfikując swoje dotychczasowe ujęcia, które w konfrontacji z nauką 
mogą okazać się rażąco błędne. Idee naukowe mają bowiem wpływ 
na formułowanie nowych problemów z zakresu ontologii i episte-
mologii, czyli odgrywają względem filozofii funkcję heurystyczną; 
prowadzą również do przeformułowywania starych problemów fi-
lozoficznych, czyli odgrywają funkcję korygującą 94. Szczególnych 
innowacji może dostarczyć ontologii współczesna fizyka mikroświa-
ta 95, zaś epistemologii – szeroko rozwijająca się interdyscyplinarna 
kognitywistyka 96. Nieuwzględnienie w różnych teoriach epistemolo-
gicznych i ontologicznych wiedzy z nauk szczegółowych prowadziło 
do powstawania egzotycznych teorii oraz ich nierzadko maniakalnej 
obrony, prowadzącej do dogmatyzmu 97. Zresztą i dziś są tacy filozo-
fowie (np. filozofowie klasyczni, niektórzy fenomenologowie i filo-
zofowie dialogu), którzy nie przyjmują za rozstrzygające w swoich 
analizach danych nauk szczegółowych, a filozofię naukową postrze-
gają jako pozytywistyczny relikt przeszłości, uwikłany w metodolo-
giczne sprzeczności, które przysłania się płaszczykiem naukowości 98.
 18. Filozofia naukowa jest programowo filozofią antyfundamen-
talistyczną, czy też używając współczesnej nomenklatury epistemo-
logicznej – filozofią antyfundacjonistyczną 99. Można  powiedzieć, że 

odrzutowce”, M. Heller, Fizyka i meta‑fizyka, w: Ponad demarkacją, red. S. Wszołek 
i W. Kowalski, Tarnów 2008, s. 96.

94 Zob. M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z na‑
uką, dz. cyt.

95 Szerzej traktuje o tych sprawach M. Tempczyk, zob. Ontologia świata przy‑
rody, Kraków 2005. Jest to bardzo interesujący przykład budowania ontologii na 
kanwie wyników współczesnych teorii fizycznych.

96 Zob. U. Żegleń, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami. 
Warszawa 2003. Autorka, stojąc na stanowisku umiarkowanego naturalizmu me-
todologicznego, opowiada się za wykorzystywaniem w filozofii umysłu danych 
pochodzących z kognitywistyki. Podobne stanowisko zajmuje J. Bremer, Wpro‑
wadzenie do filozofii umysłu, Kraków 2010. Ontologię umysłu w kontekście nauk 
przyrodniczych rozwija w Polsce także R. Poczobut.

97 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, dz. cyt., t. 1, s. 167‑232 (rozdział 
o przedzałożeniach); tenże, Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody, dz. cyt., 
s. 180‑181.

98 O trudnościach neotomistycznej metodologii i wynikającej z niej separacji 
od współczesnych nauk przyrodniczych, pisze M. Heller, Archimedes i współczes‑
na teologia, „Znak” 42 (1990), nr 7‑8, s. 74‑81.

99 Szerzej o tego typu terminologii A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, 
Lublin 1998.
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tego typu filozofia rozstaje się z istnieniem pierwszych zasad me-
tafizycznych determinujących porządek bytu i myślenia. Filozofia, 
która bazuje na tych zasadach, też traktowana jest jako naukowa 100. 
Z tym że pojęcie nauki w odniesieniu do filozofii systemowo‑funda-
cjonalistycznej jest diametralnie różne od tego, które figuruje w na-
zwie „filozofia naukowa”. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi 
koncepcjami poznania naukowego, czy też z różnymi przedzało-
żeniami determinującymi jego rozumienie. Filozofia fundacjonali-
styczna, której korzenie znajdujemy już w klasycznej starożytności 
(Platon, Arystoteles), odwoływała się do tzw. mocnych twierdzeń 
(założeń) bazowych, które same będąc niepodważalne (episte-
micznie niekorygowalne, niepowątpiewalne), stanowiły uzasad-
nienie dla innych twierdzeń składających się na całość wiedzy 101. 

100 Pojęcie nauki jest tu rozumiane w sposób analogiczny. Zob. S. Kamiński, 
Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt.

101 Można powiedzieć, że filozofia, która określała siebie jako naukową, nie 
postulując jednak związku epistemologicznego z naukami szczegółowymi, re-
prezentuje pewien typ fundamentalizmu epistemologicznego i metafizycznego. 
Dla klasycznej koncepcji filozofia fundacjonalistyczna jest opcją epistemologicz-
nie przyjmowaną świadomie i co ciekawe, pozytywnie wartościowaną. A. Bronk 
charakteryzuje te stanowiska w sposób następujący. „Przy specyficznym znacze-
niu, tym, o które głównie chodzi w dyskusjach nad epistemologicznym funda-
mentalizmem, jest on poglądem (lub raczej grupą poglądów) postulującym ści-
śle hierarchiczną strukturę wiedzy, uporządkowaną ze względu na wyróżnione 
zdania bazowe, to jest takie, które nie uzasadnia się za pomocą żadnych innych 
zdań, gdyż są one uzasadnione same z siebie, i na których proces uzasadnia-
nia się kończy, oraz zdania niebazowe, przyjmowane na podstawie zdań bazo-
wych. Przyjmuje więc istnienie dwóch rozłącznych klas zdań: bazowych, które 
są naturalnym, ostatecznym kresem w porządku racji, i pochodnych, przyjmo-
wanych (nadbudowanych) na podstawie pierwszych. Fundamentaliści odrzu-
cają przy uzasadnianiu zarówno ciąg w nieskończoność (regressus in infinitum), 
jak i rozumowania o charakterze kołowym (circulus in argumentatione). Przyję-
cie zdań bazowych wydaje się fundamentalistom jedynym sposobem uniknię-
cia sceptycyzmu, zagrażającego stale filozofii i ludzkiemu myśleniu”, A. Bronk, 
Zrozumieć świat współczesny, dz. cyt., s. 152‑153. Natomiast fundamentalizm me-
tafizyczny (filozoficzny) można scharakteryzować następująco: „Zgodnie z kla-
sycznym ideałem wiedzy filozofia jest nauką «poszukującą pierwszych zasad 
i przyczyn», niekiedy, jak metafizyka Arystotelesa lub epistemologia Kartezju-
sza, chce mieć o nich również wiedzę pewną (konieczną), szukając na przykład 
nieobalalnego punktu wyjścia poznania w postaci ostatecznego fundamentu: 
świata, poznania, wartości itd. Filozofia pierwszych zasad (filozofia pryncypial-
na) jest fundamentalistyczna w podwójnym znaczeniu: nie tylko przyjmuje ist-
nienie pierwszych zasad, stanowiących nieobalalny punkt wyjścia filozofowa-
nia, lecz odkrywa je u podstaw innych dziedzin poznania i kultury. Przypisując 
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 Struktura wiedzy ma wówczas model budowli stojącej na mocnych 
fundamentach odkrywanych albo w sferze bytu, albo w sferze my-
ślenia, albo w języku. Fundacjonalistycznie pojmowana filozofia ma 
charakter systemowy 102 i metafizyczny.
 System ten traktowany jest jako samouzasadniający się, to zna-
czy dysponuje on własnymi środkami do wykazania swojej nie-
sprzeczności z podstawowymi tezami czy aksjomatami systemu. 
Do tego typu filozofii zalicza się obecnie filozofię klasyczną (ary-
stotelesowsko‑tomistyczną), kartezjanizm, fenomenologię, a tak-
że neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Systemowo‑fundacjonali-
styczna filozofia wyrasta z maksymalizmu epistemologicznego co 
do zadań poznawczych filozofii mających swoją kulminację prze-
de wszystkim w ostatecznej eksplanacji rzeczywistości jako całości 
lub poszczególnych jej części. Przyjmuje się za fakt niepodlegający 
epistemologicznej problematyzacji istnienie pierwszych zasad bytu 
i myśli oraz różne typy aktów kognitywnych pozwalających uzyskać 
wiedzę konieczną, rzeczową i nieobalaną 103, co nie przekreśla uzna-
nia roli hipotez w strukturze systemu filozoficznego 104. Z pespekty-
wy filozofii jako samouzasadniającego się systemu inne nauki (np. 
przyrodnicze czy formalne) traktowane są jako dogmatyczne, gdyż 
przyjmując szereg założeń, nie są w stanie epistemicznie ich uspra-
wiedliwić. Może to uczynić tylko filozofia znajdująca swój wy-
raz w systemie 105. Tylko ona dostarcza gnozeologicznej podstawy 
wszystkim naukom szczegółowym i czyni to w oparciu o własne 
środki poznawcze, unikając tym samym dogmatyzmu. Stąd też an-
tydogmatyczny charakter filozofii systemowo‑fundacjonalistycznej.

sobie misję wręcz religijną, nie zadowala się samym poszukiwaniem teoretycznej 
prawdy o świecie i człowieku, lecz stawia sobie (nieklasycznie!) instrumental-
nie za cel  ratowanie człowieka, humanizmu, moralności, kultury, religii, nauki”, 
tamże, s. 149.

102 Filozofia klasyczna traktowana jest jako system przedmiotowego pozna-
nia realnie istniejącej rzeczywistości. System ten „konstytuuje” się razem z pro-
cesem determinacji pojęcia bytu i pierwszych zasad bytu i myślenia. Zob. A. Ma-
ryniarczyk, System metafizyki, Lublin 1991.

103 Przykładem tego typu wiedzy jest filozofia klasyczna. Twierdzenia ko-
nieczne i rzeczowe uzyskuje się przy pomocy intuicji intelektualnej i asercji re-
alnych stanów ontycznych. Zob. S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii 
filozofii klasycznej, dz. cyt.

104 Interesującą analizę hipotez w klasycznej filozofii bytu przedstawia J. Her-
but, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt.

105 Zob. M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 82‑100.



2195. Status epistemologiczny filozofii naukowej

 Filozofowanie w kontekście nauk szczegółowych programowo 
nie ma charakteru systemowego. Jego zwolennicy dalecy są także 
od wzniosłych ambicji maksymalizmu epistemologicznego, na któ-
rego idei wznosiła swój gmach wiedzy fundacjonalistyczna i auto-
nomiczna koncepcja filozofii. Antyfundacjonalizm filozofii nauko-
wej jest konsekwencją jej związku z naukami empirycznymi, które 
też cechuje antyfundacjonalizm i hipotetyzm 106. Z pozycji filozofii 
w kontekście nauki wysuwa się przeciw fundacjonalizmowi filozo-
ficznemu argumenty mające wykazać kryjące się w nim trudności 
logiczne i poznawczą jałowość. Fundacjonalizm filozoficzny wy-
rasta, jak twierdzi jeden z jego krytyków, z wrodzonego każdemu 
człowiekowi instynktu poszukiwania pewności 107, który dostali-
śmy w spadku po starożytnych Grekach. To oni pierwsi poszuki-
wali pewności. Antidotum na wszelkie zachwiania tej pewności wi-
dziano w stworzeniu systemu, który miał zawierać pewniki naszej 
wiedzy. System jako określona wizja filozoficzna miał takiej właś-
nie pewności dostarczyć. Dokonało się to jednak za cenę pewnych 
uproszczeń i sprzeczności logicznych, które dla wizjonera, twór-
cy systemu nie stanowią większych przeszkód w proklamowaniu 
prawdziwości tego systemu.
 Argumentując przeciwko fundacjonalizmowi, jego krytycy po-
wołują się na odkrycia dokonane w XX wielu w podstawach ma-
tematyki. Twierdzenia sformułowane przez matematyka K. Gödla 
mają służyć jako przykład obalenia fundacjonalizmu związanego 
z ideą stworzenia doskonałego systemu sformalizowanego, za któ-
ry kiedyś uchodził system geometrii Euklidesa. Implikacje filozo-
ficzne wyprowadzane na podstawie tych twierdzeń mają obalać 
ideę jakiegokolwiek absolutystycznego roszczenia do stworzenia 
niepowątpiewalnego i samouzasadniającego się systemu, nie tylko 

106 „Hipotetyzm – pogląd akcentujący tymczasową obowiązywalność zgod-
nych z doświadczeniem i dotychczasową wiedzą twierdzeń, zwł. naukowych; 
eksponuje twórczą, niezależną od danych doświadczenia rolę umysłu człowieka 
przy odkrywaniu nowych teorii naukowych oraz wskazuje dedukcję jako jedy-
ny wartościowy poznawczo sposób wnioskowania; z przyjętych hipotetycznie 
obrazów świata za bliższy prawdy uznaje się ten, który ma więcej konsekwencji 
zgodnych z obserwacjami bądź mniej niezgodnych; h. jako stanowisko dotyczą-
ce relacji międzyludzkich podkreśla obowiązywalność umów, uwarunkowaną 
domniemaniem ich racjonalnego charakteru”, P. Kawalec, Hipotetyzm, w: Po‑
wszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003.

107 Zob. M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 96‑99.
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formalnego, ale i każdego innego. Niefundacjonalistyczna argu-
mentacja w filozofii naukowej ma przebiegać w ten sposób, że 
w punkcie wyjścia nie przyjmuje się żadnych pewników, ale zaczy-
na się od postawienia wstępnych hipotez. Hipotezy te rodzą się na 
kanwie dostrzeżenia pewnej sytuacji problemowej. Nie powstają 
zatem w próżni teoretycznej. Są uwarunkowane perspektywą hi-
storyczną, którą filozof powinien umieć dostrzec. Te hipotezy wyj-
ściowe powinny być sformułowane na podstawie dotychczasowej 
wiedzy obowiązującej w danej dziedzinie nauki, jak również na ba-
zie znajomości faktów historycznych i pytań, które kiedyś były po-
dejmowane przez wielkich filozofów przeszłości. Najlepiej byłoby 
formułować je, mając na uwadze wiedzę dostarczaną przez nauki 
matematyczno‑przyrodnicze. Ze wstępnych hipotez w dalszej ko-
lejności wyprowadza się określone konsekwencje. Następnie należy 
doprowadzić do czegoś w rodzaju sprzężenia zwrotnego między 
wyjściowymi hipotezami a wydedukowanymi z nich wnioskami. 
Dzięki temu hipotezy wyjściowe ulegają wzmocnieniu, co prowa-
dzi również do wzmocnienia wydedukowanych z nich konsekwen-
cji. Kilkakrotne powtarzanie tego zabiegu może doprowadzić do 
pewności o charakterze nie tyle psychologicznym, ile logicznym. 
Rozumowanie polegające na „sprzężeniu zwrotnym” można sfor-
malizować, po to aby ustrzec się dowolności. W tym celu, jak twier-
dzi M. Heller, zwolennik tego typu uprawiania antyfundacjonali-
stycznej filozofii, można posłużyć się nieliniową logiką. Nieliniowe 
metody rozumowania stosowane są w matematyce, stanowią tam 
pełnoprawną dedukcję, stąd też mają status rozumowań nieza-
wodnych. Za ich przyczyną dokonała się także rewolucja w fizy-
ce, co pozwoliło na zrozumienie szeregu zjawisk fizycznych za-
chodzących np. w ogólnej teorii względności. Nic zatem nie stoi na 
przeszkodzie, aby spróbować przygotować taki model logiki dla 
argumentacji filozoficznej. Póki co argumentacja oparta na logice 
nieliniowej czeka na opracowanie 108. W argumentacji filozoficznej 
logika ta może prowadzić do uwiarygodnienia wyjściowych hipo-
tez przez „strategię zapętleń”.
 19. Uprawianie filozofii w kontekście nauki wymusza nieja-
ko opieranie się na tych samych zasadach, na których opiera się 
nauka. Jedną z takich zasad czy też dyrektyw metodologicznych 

108 Tamże, s. 98‑99.
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obowiązujących w naukach empirycznych jest zasada pozytywi-
zmu metodologicznego 109, czy też inaczej mówiąc, zasada natura-
lizmu metodologicznego 110. Mówi ona, w jaki sposób należy badać 
świat i występujące w nim zjawiska. Otóż wyjaśniając dane zjawi-
sko w obrębie świata, badacz‑naukowiec może powoływać się tyl-
ko na inne zjawiska występujące w świecie. Świat wyjaśnia się tyl-
ko poprzez świat – oto jak można najkrócej przedstawić tę zasadę. 
Badacz natury nie może w procesie eksplanacji postulować innych 
zjawisk niż zjawiska naturalne. Nie może powoływać się na istnie-
nie takich bytów, które mają charakter transcendentny, jak Bóg czy 
jakieś inne duchowe istoty. Razem z zasadą naturalizmu metodo-
logicznego przyjmowana jest przez zdecydowaną większość zwo-
lenników naukowej filozofii zasada naturalizmu ontologicznego, 
nazywana przez niektórych zasadą monizmu naturalistycznego. 
Głosi ona, że istnieje tylko jedna rzeczywistość, jeden rodzaj bytu – 
fizyczny, który jest badany przez nauki przyrodnicze posługujące 
się matematyczno‑empiryczną metodą badania.
 Niektórzy zwolennicy epistemologii bez izolatek choć akcep-
tują bez wyjątku, że naturalizm metodologiczny jest integralnym 
elementem metody naukowej, to jednak różnią się w ocenie natu-
ralizmu ontologicznego. Jedni zwolennicy naukowej filozofii przyj-
mują za obowiązujące zarówno monizm naturalistyczny, jak i zasa-
dę metodologicznego naturalizmu i argumentują, że współczesna 
nauka dostarcza wystarczających argumentów za tym, że świat jest 
tylko jednowymiarowy, to znaczy fizyczny. Ci, którzy nie dostrze-
gają granic metody naukowej, i uważają, że za jej pomocą można 
zbadać wszystko lub będzie można to zrobić kiedyś w przyszło-
ści, popadają w scjentyzm metodologiczny. Ci zaś, którzy na bazie 
tego przekonania uprawiają naukową filozofię,  popadają w tzw. 
scjentyzm metafilozoficzny i próbują uczynić filozofię taką nauką, 
jaką jest np. fizyka, co, jak pokazała historia neopozytywizmu, jest 
bezskuteczne. Tego typu epistemologiczne projekty zostały już 
w przeszłości zdyskredytowane i skompromitowane. Heller i Ży-
ciński, widząc ograniczenia metody naukowej, uważają, że te nie-
zagospodarowane przez tę metodę obszary mogą być wdzięcznym 

109 Zasada ta została w XIX wieku sformułowana przez A. Comte’a.
110 Zob. M. Heller, Naturalizm teologiczny Józefa Życińskiego, w: J. Życiński, 

Transcendencja i naturalizm, Kraków 2014, s. 11‑12.
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przedmiotem dla analiz filozofii humanistycznej, literatury i sztu-
ki. Dostrzegają w tym możliwość budowania filozofii teistycznej, 
niektórzy nawet wprost piszą o czymś takim jak chrześcijański 
naturalizm 111. Chrześcijański naturalizm wyrasta z określonych 
 przedzało żeń dotyczących uprawiania nauki, zwłaszcza ograni-
czeń metody naukowej 112. Jest konsekwencją określonej herme-
neutyki nauki i jej metody. Jego zwolennicy uznają, że naturalizm 
metodologiczny jest czymś innym niż naturalizm ontologiczny 
i przyjęcie tego pierwszego w zupełności wystarcza, aby pozosta-
wać w zgodzie z metodą naukową 113. Przyjęcie naturalizmu onto-
logicznego nie jest logicznym następstwem zasady pozytywizmu 
metodologicznego, raczej jest konsekwencją określonej hermeneu-
tyki nauki i jej metody 114. Metoda naukowa ma swoje granice, które 
respektują sami naukowcy. M. Heller, który jest zwolennikiem ta-
kiego  naturalizmu, pisze, iż 

wersja chrześcijańskiego naturalizmu, jaką proponuję, nie jest próbą 
zneutralizowania lub zredukowania tego, co nadnaturalne, do natu-
ralnego, lecz polega na zanurzeniu tego, co nazywamy naturalnym, 
w Niewyczerpalnym Polu Bożej Racjonalności 115.

Wnioski te wypływają z określonego rozumienia nauki, które Hel-
ler formułuje w ramach tzw. teologii nauki. Pisze:

111 M. Heller, Chrześcijański naturalizm, w: Sens życia i sens wszechświata, 
dz. cyt., s. 113‑134.

112 Zdaniem J. Życińskiego „negatywne wnioski płynące z historii świadczą 
o tym, iż przyjęcie zasady pozytywizmu metodologicznego stanowi warunek ko-
nieczny, lecz niewystarczający, krytycznej refleksji zdolnej dostarczyć odpowie-
dzi na intrygujące poznawczo pytania. Błąd pozytywizmu leżał nie w akceptacji 
tej zasady, ale w przyjęciu uproszczonej opozycji między empirycznie sensow-
ną treścią teorii przyrodniczych a stanowiącą jej dopełnienie dziedziną zainte-
resowań metafizyki i teologii. Unikając powtarzania tego błędu, należy obecnie 
poszukiwać w perspektywie poznania filozoficznego takiej unifikacji, w której 
bez zacierania różnic pomiędzy odmiennymi typami wiedzy, nauki szczegółowe 
i metafizyka uzupełniałyby się wzajemnie w dążeniu do pełnego obrazu świata. 
Postulat ten jest już w praktyce realizowany, nawet jeśli jego sympatycy nie de-
klarują formalnie swych sympatii metafizycznych”, J. Życiński, Granice racjonal‑
ności. Eseje z filozofii nauki, Warszawa 1993, s. 164.

113 M. Heller, Chrześcijański naturalizm, dz. cyt., s. 119.
114 Podobne stanowisko spotykamy w pracach J. Życińskiego, Teizm i filozofia 

analityczna, t. 2, dz. cyt.
115 M. Heller, Chrześcijański naturalizm, dz. cyt., s. 134.
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Wszechświat nie jest dla nas racjonalny tylko dlatego, że daje się go ba-
dać racjonalnymi metodami, lecz również dlatego, że jest tworem racjo-
nalnej działalności Stwórcy. Bóg, stwarzając wszechświat, miał pewien 
racjonalny zamysł, który w akcie stworzenia urzeczywistnił. Nauka 
jest, twierdzi krakowski filozof, w gruncie rzeczy niczym innym jak tyl-
ko próbą odczytania tego zamysłu. Takie „teologiczne nastawienie” do 
nauki może mieć również praktyczne konsekwencje dla styl jej upra-
wiania: badanie naukowe przestaje być ślepą „grą z naturą”, staje się 
rodzajem dialogu lub swoistym nawiązaniem kontaktu ze Stwórcą 116.

Interesującą perspektywą w ramach filozofii uprawianej w kon-
tekście nauki jest tzw. naturalizm teologiczny, który przypisuje się 
arcybiskupowi J. Życińskiemu 117. W ramach takiego naturalizmu 
umieszcza poglądy Życińskiego Heller, omawiając we wstępie do 
pracy Transcendencja i naturalizm stanowiska dotyczące immanencji 
i transcendencji Boga w świecie. Oto jak Heller charakteryzuje ów 
naturalizm teologiczny w ujęciu krakowskiego filozofa: 

Czytając Życińskiego, można by wnosić, że stoi on po stronie imma-
nencji. W starciu z naturalizmem ontologicznym chodzi mu przecież 
o ukazanie roli Boga we Wszechświecie. Także jego opowiedzenie się za 
panenteizmem stawia go w rzędzie obrońców immanencji. Nie należy 
wszakże mylić tego poglądu z panteizmem, który po prostu utożsa-
mia Boga i Wszechświat. Panenteizm, nie czyniąc tego utożsamienia, 
głosi jedynie, że Wszechświat jest w Bogu. Immanencja Boga zostaje 
tu podniesiona do rangi znaku rozpoznawczego tego kierunku myśle-
nia, ale nie wyklucza transcendencji. Zaryzykowałbym twierdzenie, że 
Życiński ze względów strategicznych być może częściej podkreśla im-
manencję, ale jest bardzo daleki od pomniejszania transcendencji Boga. 
Co więcej, czyni z niej narzędzie prowadzące do doktryny, którą bym 
nazwał – może trochę przewrotnie – naturalizmem teologicznym 118.

 20. Filozofia naukowa jest programowo filozofią minimalistycz-
ną. Przeciwstawia się, co widoczne już było w dyskusji z funda-
cjonalizmem, filozofii systemowej i maksymalistycznej, opartej na 
niewzruszonych fundamentach poznania. Filozofia maksymali-
styczna stawia sobie za cel ostateczne wyjaśnienie natury rzeczy-
wistości – bytu. W tym procesie ostatecznego wyjaśniania chodzi 
o znalezienie takiej racji, która jest jedyna i ostateczna w znaczeniu 

116 Tamże, s. 194.
117 Zob. J. Życiński, Transcendencja i naturalizm, dz. cyt.
118 M. Heller, Naturalizm teologiczny Józefa Życińskiego, dz. cyt., s. 12.
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ontycznym i niekorygowalna w znaczeniu epistemologicznym. Dla 
wielu systemów filozoficznych taką racją ostateczną, wyjaśniającą 
naturę wszelkiego bytu jest Bóg. Filozofowie uprawiający refleksję 
w kontekście nauki różnie zapatrują się na ten problem. Przeważ-
nie dystansują się od przyjmowania postaw maksymalistycznych 
i nie poszukują wyjaśnień ostatecznych, gdyż wyjaśnień takich nie 
szukają nauki empiryczne, a skoro filozofia jest z nimi związana, to 
winna respektować ich perspektywę badawczą. Twierdzą też, że na 
podstawie metody naukowej nie można odsłonić ostatecznych racji 
bytu, bo na gruncie nauki nie można odpowiedzieć na podstawo-
we klasyczne pytanie metafizyczne, „dlaczego istnieje raczej coś niż 
nic?”. Odpowiedź na to pytanie przekracza epistemologiczne ramy 
metody empiryczno‑matematycznej. Może ono uzyskać odpo-
wiedź jedynie na gruncie ontologii, z tym że uprawianej w bliskim 
związku z naukami empirycznymi. Tego typu pytania, jak twierdzi 
Heller, „można uznać za ostateczne, które zachowują ważność na 
każdym etapie dociekań” 119. Inni, jak np. J. Such, twierdzą, że py-
tanie „dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” zostaje unieważnione 
przez współczesne odkrycia w naukach przyrodniczych. J.G. Tylor 
sceptycznie wypowiada się na temat możliwości udzielenia zasad-
nej odpowiedzi na to pytanie. Jego zdaniem 

odpowiedź na trudne pytanie, dlaczego istnieje coś zamiast niczego?, 
brzmi, że opierając się na przypuszczalnej regresywnej naturze szeregu 
ciągu teorii materii nigdy nie będziemy mogli odpowiedzieć na to pyta-
nie, ponieważ nigdy nie będziemy znali dokładnie natury tego czegoś, 
co przypuszczanie nas otacza. Tak naprawdę jest to pytanie bez odpo-
wiedzi, z zasady nigdy nie będziemy zdolni jej udzielić 120.

 Ograniczenia metody naukowej otwierają pole możliwych ana-
liz dla ontologii i filozofii Boga 121. Stwarzają próbę opracowania 
takiej wizji paradygmatu teizmu, która nie byłaby sprzeczna z pa-
radygmatem nauk przyrodniczych 122. W perspektywie wspomnia-
nej poprzednio teologii nauki proponowanej przez Hellera Bóg 
jawi się jako ostateczna przyczyna istnienia świata, z tym że  droga 

119 M. Heller, Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata, 
Warszawa 2002, s. 182.

120 J.G. Taylor, Kiedy zaczął się czas, Warszawa 1997, s. 61.
121 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt.
122 Ontologię taką rozwijał w swoich pracach J. Życiński. 
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 argumentacyjna prowadząca do tak sformułowanego wniosku wie-
dzie zupełnie innym szlakiem epistemologicznym niż droga kla-
sycznego teizmu. Możliwość uzasadnienia istnienia Boga pokazy-
wana jest w ciągłej konfrontacji z danymi nauk przyrodniczych. 
Metoda wyprowadzania implikacji ontologicznych (Życiński) 
z pewnych działów fizyki, np. fizyki kwantowej, stanowi zasadni-
czy nerw argumentacyjny, pokazując, że możliwy jest racjonalny 
dyskurs teistycz ny, w którym Bóg działa w świecie poprzez odkry-
wane przez fizykę prawa. Czy wniosek o istnieniu Boga jako przy-
czyny świata na gruncie epistemologii bez izolatek można nazwać 
wnioskiem maksymalistycznym? Odpowiadając na postawione 
pytanie, trzeba stwierdzić, że tak, czego zresztą nie ukrywają sami 
zwolennicy uprawiania tej filozofii. W swoim programowym arty-
kule piszą oni:

Chcemy jednak uprawiać filozofię i to filozofię bynajmniej nie w mini-
malistycznym tego słowa znaczeniu (…) Wielkie problemy filozoficzne 
rozumiemy na tyle szeroko, by nie wykluczać z nich najważniejszych 
wątków obu nurtów: maksymalistycznego i minimalistycznego 123.

 Nieuwzględnienie „ostatecznościowego” wymiaru sensu życia 
i sensu wszechświata byłoby przyjęciem postawy minimalistycz-
nej i chyba nieuzasadnionej, bo przecież zgoła niezgodnej z trady-
cją oraz z indywidualnym doświadczeniem, jak również z prakty-
ką naukową, w której, jak pokazuje historia nauki, wielu badaczy, 
zmagając się z problemem natury wszechświata, odkrywało w nim 
oprócz praw przyrodniczych także obecność subtelnego Boskiego 
Poety 124. Trzeba mieć na uwadze, że takie rozumienia „filozofowa-
nia w nauce” jest już konsekwencją określonej hermeneutyki filo-
zoficznej, u podstaw której znajduje się cały szereg podmiotowo‑
‑aksjologicznych przedzałożeń.
 21. Tym zamykamy ogólny i pozostawiający zapewne szereg 
wątpliwości, przegląd semantycznych, epistemologicznych i meto-
dologicznych zagadnień związanych z koncepcją (stylem) filozofii 

123 M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, A. Olszewski, W. Skoczny, Jak filozofuje się 
w OBI?, dz. cyt., s. 21. Warto nadmienić, że ów maksymalizm jest zasadniczo od-
mienny od maksymalizmu epistemologicznego właściwego dla klasycznej kon-
cepcji filozofii.

124 Metaforyką tego typu posługuje się J. Życiński.
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naukowej. Spróbujmy teraz zebrać kilka wniosków o charakterze 
metafilozoficznym, nie podejmując się, jak zaznaczyłem to na po-
czątku, budowania czegoś w rodzaju metasystemu dla tej filozofii; 
pojawiających się we wnioskach stwierdzeń ocennych nie należy 
nawet traktować jako przyczynku do niego.
 (A) Wydaje się, że choć samo pojęcie „filozofii naukowej” jest 
sensowne z punktu widzenia reguł języka, to jednak nie zachodzi 
jakaś paląca konieczność posługiwania się nim w dyskursie filozo-
ficznym. Jest ono dosyć niejasne, nie tylko ze względu na notorycz-
ną niejasność wchodzących w jego skład pojęć „filozofia” i „nauka”, 
ale też dlatego, że tak naprawdę nie przyczynia się zbytnio do okre-
ślenia tożsamości filozofii jako takiej. Ponadto kiedy mówimy o fi-
lozofii naukowej, to w domyśle chodzi nam o taki typ filozofii, która 
jest powiązana z uprawianiem nauk szczegółowych. Samo stwier-
dzenie „filozofia naukowa” nic o takim związku jeszcze nie mówi, 
może tylko sugerować związki z różnymi systemami filozoficzny-
mi, które przecież wcale nie domagały się uwzględnienia danych 
naukowych w dyskursie filozoficznym. Tomizm czy fenomenologia 
też postulowały koncepcje filozofii naukowej, a przecież wcale nie 
żądały, aby filozofia korzystała w swoich analizach z danych nauk 
empirycznych.
 (B) Poznawczo bardziej wartościowe, choć niekoniecznie zna-
czeniowo przejrzyste, jest pojęcie „filozofii w kontekście nauki” 
czy też „filozofowania w kontekście nauk przyrodniczych i formal-
nych”. Z grubsza rzecz biorąc, wiadomo, że chodzi tu o styl filozo-
fii, o której nie wiemy, czy jest, czy nie jest nauką, liczący się z na-
ukami empirycznymi lub formalnymi. Piszemy, że nie wiadomo, 
czy filozofia jest nauką, czy nie, gdyż sami jego zwolennicy (Heller) 
zwykli odróżniać naukę od filozofii, czyniąc przy tym zastrzeżenie, 
że w żadnym wypadku nie chodzi tu o deprecjonowanie filozofii. 
Jeśli na oznaczenie nauki posłużymy się jednoznacznie rozumia-
nym angielskim terminem science, to wiadomo, że filozofia nie bę-
dzie traktowana jako nauka. Natomiast termin „epistemologia bez 
izolatek” można by potraktować jako pewną wygodną metaforę re-
toryczną czy hasło wywoławcze wyrażające pewien określony ideał 
filozofii. Chodziłoby o filozofię, która uprawiana jest w powiązaniu 
z naukami przyrodniczymi, przy jednoczesnym zachowaniu episte-
mologicznej i metodologicznej odrębności poznania filozoficznego 
i przyrodniczego.
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 (C) Można zastanawiać się, co skłania dziś tak wielu filozofów, 
do takiego stylu uprawiania filozofii. Czy istnieją jakieś silne racje 
przemawiające za nim? W pierwszej kolejności trzeba odrzucić ar-
gument mówiący, że jest to kwestia mody, gdyż ta nie powinna być 
rozstrzygającym kryterium wyboru takiej, a nie innej koncepcji filo-
zofii. I choć chcielibyśmy, aby tak rzeczywiście było, to w rzeczywi-
stości jest inaczej. W przypadku tego typu filozofii (a może i każdej) 
bardzo często to nie silne racje natury epistemologicznej decydują 
o jej wyborze, a właśnie panujące w obecnej kulturze moda i men-
talność sprzyjająca tego typu filozofowaniu. Zwłaszcza filozofia na-
ukowa uznająca metodologiczny i ontologiczny naturalizm wydaje 
się z socjologicznego punktu widzenia coraz bardziej popularnym 
stylem filozofowania pośród młodego pokolenia. Czasem odnosi 
się wrażenie, jakby panowała w odniesieniu do niej swoista „po-
lityczna poprawność”, wyrażająca się w tym, że kto nie filozofuje 
w duchu naturalizmu, ten właściwie nie ma nic ciekawego do po-
wiedzenia w kwestii rozwiązania problemów filozoficznych. Może 
co najwyżej powtarzać tylko utarte formuły filozoficznych reliktów 
przeszłości lub to, co przyswoił sobie od swoich funkcjonujących 
w „epistemologii izolatek” mistrzów, uprawiających, zamiast rze-
telnej filozofii, coś rodzaju apologetyki systemu (Życiński). Wybór 
filozofii naukowej, oprócz argumentów natury metodologicznej 
i epistemologicznej, jest także pewną decyzją aksjologiczną, w którą 
uwikłane są różne wartości epistemiczne, związane ze szczególną 
waloryzacją poznania naukowego (fizyki, biologii) i jego doniosłej 
roli praktycznej we współczesnym cywilizowanym społeczeństwie. 
Wybór stylu uprawiania filozofii naukowej nie jest zatem aksjolo-
gicznie neutralny.
 (D) Idea uprawiania filozofii w powiązaniu z naukami przyrod-
niczymi i humanistycznymi jest zasadniczo słuszna. Stwarza ona 
jednak pewną barierę dla kogoś posiadającego tylko wykształcenie 
filozoficzne. Dla tych, którzy nie dysponują odpowiednim przygo-
towaniem technicznym do zrozumienia np. mechaniki kwantowej, 
pozostanie ona obszarem wiedzy niezrozumiałym i psychologicz-
nie obcym. Wszystko to sprawia, że akademicko wykształcony fi-
lozof nie jest dziś równorzędnym partnerem w interdyscyplinarnej 
dyskusji naukowej. Dla wielu jest to bariera nie do pokonania. Stąd 
też nie czują oni klimatu intelektualnego filozofii naukowej, nie po-
dejmują też prób jej zrozumienia, choćby na poziomie deklaracji 
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metafilozoficznych. W tym kontekście zrozumiałe byłyby argu-
menty zarzucające przeciwnikom tej filozofii psychologiczną nie-
chęć do tego stylu filozofowania (J. Życiński). Bezspornym faktem 
pozostaje to, że filozof niezależnie od tego, w jakim nurcie filozofu-
je, winien sobie przyswoić choćby na najbardziej elementarnym po-
ziomie historię nauki i starać się wykorzystywać opracowane na jej 
podstawie implikacje epistemologiczno‑metodologiczne w swoich 
własnych badaniach sytuacji problemowych. Wnioski metafilozo-
ficzne wypływające z historii poznania naukowego są bardzo waż-
ne, szczególnie dla uprawiania aporetycznej filozofii, czyli takiej, 
która uwzględnia rzeczywistość i ludzkie możliwości epistemicz-
ne w badaniu sytuacji problemowych. To wszystko w jakiś sposób 
zabezpiecza filozofa przed tworzeniem nierzadko dziwnych i eg-
zotycznych koncepcji, które w konfrontacji z historią nauki czy 
współczesnymi naukami przyrodniczymi (szczególnie teoriami 
z zakresu fizyki teoretycznej) zostają bezlitośnie skompromitowa-
ne. Na uniknięciu takiej kompromitacji, wynikającej często z wywa-
żania otwartych drzwi, zależeć powinno każdemu filozofowi, który 
odpowiedzialnie i poważnie podchodzi do uprawianej przez siebie 
dyscypliny.
 (E) Czy nie branie pod uwagę w dyskursie filozoficznym wiedzy 
naukowej oznacza koniec wszelkiej refleksji filozoficznej, czy musi 
polegać na wypowiadaniu się tylko o koleinach, które wyżłobiły 
w mózgu przyzwyczajenia myślowe? Choć naturalistyczne teorie, 
jak twierdzą badacze tego zagadnienia, zostawiają coraz mniej miej-
sca na autonomiczną filozoficzną refleksję, nie jest to jeszcze roz-
strzygający argument za końcem filozofii metafizycznej i egzysten-
cjalnej. Filozofia oparta na zasadach naturalizmu metodologicznego 
i ontologicznego nie prowadzi do niekontrowersyjnych rozwiązań 
sytuacji problemowych. Nawet między samymi zwolennikami tej 
filozofii nie ma zgody co do podstawowych założeń i propono-
wanych na ich podstawie eksplanacji. Należy zauważyć, że żaden 
kierunek czy styl filozofii nie ma patentu na bycie uniwersalnym 
stylem filozofowania, ani też nie może rościć sobie prawa do odma-
wiania innym stylom filozoficznym wartości poznawczej tylko dla-
tego, że nie podzielają one założeń i rozwiązań, jakie on proponuje. 
A tak bardzo często postępują naturalistyczni filozofowie – pomimo 
antyfundacjonistycznych deklaracji lansują swoje ustalenia w róż-
nych dziedzinach wiedzy jako ostateczne, bo mające legitymizację 
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wiedzy naukowej. Należy z dystansem podejść do tych, którzy ar-
gumentują, że filozofia naukowa będzie filozofią przyszłości, że 
zapewni jej trwanie i tożsamość pośród kulturowych przemian, ja-
kie czekają filozofię w niedalekiej przyszłości, że tylko ona może 
przezwyciężyć kryzys filozofii, będący konsekwencją zbytniego 
zaufania do spekulacji i oderwania od realiów życia społecznego. 
Takie deklaracje mają miejsce wtedy, kiedy pojęcie filozofii nauko-
wej jest używane jako wartościujące, a nie opisowe. Wtedy staje się 
ono pewną normą, czy też standardem odmierzającym poprawność 
obecnego i przyszłego filozofowania. Odstępstwa od tego standar-
du są wartościowane negatywne. Trzeba jednak zapytać, czy prze-
dzałożenia określające ów standard są tak bezsporne, jak niekiedy 
uważają przedstawiciele tego stylu uprawiania refleksji filozoficz-
nej. Wydaje się, że filozofia zachowująca podstawowe prawa logiki, 
dbająca o przejrzystość i uzasadnienie swoich tez, która podejmuje 
próby określenia reguł poprawności wyrażeń i intersubiektywnego 
przekazu twierdzeń, zasługuje na poważne potraktowanie, nawet 
jeśli nie opiera się na danych nauk przyrodniczych czy też huma-
nistycznych. Czy dziś taka filozofia ma szansę się obronić? Trzeba 
bowiem pamiętać, że nawet jeśli filozofia jest nauką, co trzeba by 
jakoś udowodnić, to nie jest ona taką samą nauką jak fizyka czy 
matematyka, ani też nie urzeczywistniają się w niej takie standar-
dy sprawdzania (testowania) hipotez i twierdzeń, jak ma to miejsce 
we wspomnianych naukach. Z intersubiektywnością teorii filozofii 
naukowej jest ten sam kłopot, albowiem nie przysługuje jej taka in-
tersubiektywność jak ta, którą spotykamy w fizyce, biologii czy ma-
tematyce. Być może powodem jest zbyt duża obecność komponentu 
hermeneutycznego, przyjmowanego w sposób bardziej lub mniej 
subiektywny. Filozofia naukowa ma więc nie mniejsze trudności 
z intersubiektywnością i sprawdzalnością swoich tez niż filozofia 
humanistyczna. Nie realizuje ona zatem tej samej racjonalności, któ-
rą przypisuje się naukom formalnym i empirycznym. Jeśli powie-
my, że racjonalność ich jest pochodna względem procedur intersu-
biektywnego wykazywania twierdzeń, to filozofii naukowej można 
przypisać tylko „słabszą” racjonalność poznawczą, taką jak każdej 
filozofii, bez etykietki „naukowa”.
 (F) Ważne wydaje się zachowanie postulatu epistemologicz-
nej i metodologicznej odrębności poznania filozoficznego i na-
ukowego. Nie chodzi tu jednak o przyjęcie radykalnie rozumianej 
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autonomii, ale o umiarkowaną formę autonomii epistemologicznej 
poznania filozoficznego względem nauk empirycznych i huma-
nistycznych, która pozwala widzieć, że filozofia nigdy nie będzie 
spełniała standardów naukowości, typowych dla tych nauk, jak 
również pokazuje heurystyczne perspektywy korzystania z danych 
tych nauk na określonych szczeblach konstruowania teorii filozo-
ficznej. Twierdzenie, że w ten sposób filozofia bardziej się unauko-
wi, jest mrzonką scjentystów, która nigdy nie doczeka się realiza-
cji, chyba że za cenę zniesienia filozofii jako racjonalnego dyskursu. 
Uprawiając filozofię, trzeba nie tylko orientować się w historii na-
uki i akceptować określone wnioski metafilozoficzne, które z niej 
wynikają, ale także można dla ilustracji argumentów filozoficznych 
posługiwać się określonym typem hermeneutyki interpretującej 
dane nauk przyrodniczych czy humanistycznych. Nie tylko podno-
si to wiarygodność filozofii, ale również pokazuje, że jej uprawianie 
nie ogranicza się do bezkrytycznych parafraz mistrzów oraz ich in-
terpretatorów, ale jest podejmowaniem autentycznych problemów 
rodzących się zarówno wewnątrz filozofii, jak i na zewnątrz niej, 
np. w innych dziedzinach wiedzy. Wtedy, jak powiada metodolog 
K.R. Popper, znany ze swojej ironii wobec filozofów, mamy więk-
szą szansą na uniknięcie zdegenerowaniej teorii, która polega na 
zajmowaniu się samą sobą. To jednak wymaga dobrego poruszania 
się po obydwu „stronach barykady”. Ważne jest to, aby filozofu-
jący nie zapominał o nauce i implikacjach epistemologicznych, ja-
kie z ewolucji poznania naukowego wynikają dla specyfiki pozna-
nia filozoficznego. Trzeba w pierwszej kolejności dowartościować 
w strukturze dyskursu filozoficznego rolę śmiałych hipotez. Nie 
należy obawiać się ich stawiania i podejmowania odważnych prób 
ich obrony w międzysystemowej konfrontacji z innymi tradycjami 
badawczymi. Przyjmowanie hipotez w filozofii nie detronizuje jej 
z poziomu episteme do poziomu doksa, którego tak bardzo boją się 
niektórzy filozofowie. Takie podejście wydaje się bardziej zgadzać 
również z naszymi możliwościami kognitywnymi. Akceptacja pro-
wizoryczności rozstrzygnięć filozoficznych hermeneutyk, większy 
dialog z innymi hermeneutykami, a przede wszystkim racjonalna 
i krytyczna dyskusja nad przyjmowanymi założeniami mogą spra-
wić, że racjonalność filozofii, która nigdy nie dorówna racjonalności 
nauk przyrodniczych i formalnych, doprowadzi do tego, że filozo-
fia będzie się stawała coraz bardziej świadoma swoich ograniczeń 
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i wyczulona na to, aby równoważyć składową logiczno‑dedukcyj-
ną – składową hermeneutyczną.
 (G) Konkludując, o filozofii naukowej można mówić tylko przy 
założeniu, że pojęcie nauki pojmowane jest analogicznie, nie zaś 
jednoznacznie. Analogiczne rozumienie nauki opiera się na ak-
ceptacji pluralizmu epistemologiczno‑metodologicznego różnych 
typów wiedzy, które cechuje właściwa ze względu na okazywane 
procedury intersubiektywności racjonalność. Wedle tej strategii nie 
wyklucza się żadnej dziedziny wiedzy na mocy arbitralnej decyzji 
waloryzującej tylko jeden wzorcowy rodzaj wiedzy. Filozofia na-
ukowa, jeśli już przyjąć, że w dyskursie posługujemy się taką na-
zwą, to taka, w której pojęcie naukowości funkcjonuje analogicz-
nie, jest zrelatywizowane do określonej hermeneutyki rozumienia 
nauki. Naukowość takiej filozofii nie jest naukowością nauk for-
malnych czy przyrodniczych. Filozofia nie jest na równi z tymi na-
ukami, ani też nie znajduje się całkowicie poniżej nich. Jeśli przed‑
stawilibyśmy, jako pewną hipotezę, całość ludzkiej wiedzy jako 
holistyczne pole różnych typów przekonań – od analitycznych po 
empiryczne, to filozofia znajduje się na każdym poziomie tego pola. 
Ujawnia się ona jako aporetyczna refleksja nad problemami genero-
wanymi przez różne struktury tego pola i ich wzajemne powiązania 
i wykluczania. Jeśli w skład pola wiedzy wchodzą różne typy wie-
dzy, od formalnej (logika, matematyka) przez przyrodniczą (fizy-
ka, biologia) aż po sztukę, literaturę i teologię, to filozofia naukowa 
może być potraktowana jako płaszczyzna spotkania tych wszyst-
kich rodzajów wiedzy. Nie chodziłoby jednak tylko o metaprzed-
miotową koordynację i syntezę różnych typów ujęć, ale o przed-
miotowe badanie różnych sytuacji problemowych, ujawniających 
się na styku różnych typów wiedzy. Filozofia mogłaby pełnić rolę 
platformy dla podejmowania problemowych badań o charakterze 
interdyscyplinarnym. Wątpliwym działaniem wydaje się zatem 
kreślenie grubych linii oddzielających od siebie wszystkie wyróż-
nione w polu typy wiedzy. Wszystkie one istnieją w przestrzeni 
kultury tworzonej przez homo sapiens w różnorakich powiązaniach, 
wpływach, zależnościach, które ujawnić może filozofia jako apore-
tyczna hermeneutyka.
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Rozdział 6

Tomistyczna metafizyka naukowa

1. Związki między metafizyką a nauką można rozpatrywać na 
wiele sposobów. Sam ten związek można potraktować jako pew-
ną sytuację problemową i poszukać jego mniej lub bardziej satys-
fakcjonującego rozwiązania. Na ogólne pytanie, czy istnieje zwią-
zek między metafizyką a nauką, można ogólnie odpowiedzieć, że 
albo jest jakiś, albo w ogóle go nie ma i temat jest jakby zamknięty. 
Można zastanawiać się, co często ma miejsce na gruncie współczes-
nej filozofii nauki, jakie założenia czy idee metafizyczne są obec-
ne w nauce, szczególnie w naukach przyrodniczych. Można także, 
co ostatnio coraz częściej się zdarza, zastanawiać się nad tym, jak 
uprawiać metafizykę, korzystając przy tym twórczo z danych nauk 
szczegółowych 1. Postulat uprawiania autonomicznej metafizyki co-
raz rzadziej brany jest pod uwagę przez zwolenników współczes-
nych opcji filozoficznych. Stawia się pytanie, czy nauka potrzebu-
je metafizyki i czy metafizyka może być uprawiana bez nauki. Są 
jednak i tacy filozofowie, którzy podejmują wprost kwestię nauko-
wości metafizyki, w stylu innym niż ten zaproponowany chociażby 
przez Kanta. Problem jest sam w sobie doniosły, choć niektórym 
po dokonaniach wspomnianego Kanta i neopozytywistów może 

1 Takie problemy pokazuje praca zbiorowa: Nauka a metafizyka, red. A. Mo-
tycka, Warszawa 2009, szereg uwag na temat roli metafizyki w nauce zawierają 
prace J. Życińskiego.
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wydawać się zamknięty i nieco trywialny. Pytanie o naukowość 
metafizyki należy do puli problemów o charakterze metodologicz-
nym, wiąże się z fundamentalną kwestią, czy metafizyka spełnia 
kryteria naukowości, które panują w obecnym „klimacie” kulturo-
wym. Zwłaszcza tak czynnie kształtowanym przez współczesne na-
uki przyrodnicze. Chcemy przyjrzeć się propozycji unaukowienia 
metafizyki, jaką wysunęli i podtrzymują nadal przedstawiciele to-
mizmu egzystencjalnego (filozofii klasycznej). Zaprezentujemy ich 
sposób rozumienia nauki i naukowości, a następnie pokażemy, jak 
pojmują oni naukowość metafizyki i to, w jaki sposób realizuje ona 
kryteria naukowości, takie jak intersubiektywna sprawdzalność 
i intersubiektywna komunikowalność. Przyjrzymy się, jak propo-
nowana koncepcja przedstawia się na tle innych nurtów filozofii 
współczesnej, które uznają, że metafizyka w żadnym wariancie nie 
może być nauką.

Metafizyka i metodologia

1. Nawet w tak odległych perspektywach epistemologicznych jak 
te, które wyrastają z filozofii naukowej budowanej na bazie osiąg-
nięć współczesnych nauk empirycznych, tomizm egzystencjalny 
zaliczany jest do filozofii naukowej, czyli takiej, według której fi-
lozofia realizuje jakieś kryteria naukowości 2. Z dostrzeżeniem tego 
faktu idzie w parze krytyka perspektywy tomistycznej, polegająca 
na wytknięciu niekonsekwencji w uprawianiu filozofii naukowej, 
niekonsekwencji, która polega na uznaniu przez tomistów objawie-
nia religijnego za jedno z racjonalnych źródeł wiedzy 3. Krytyka ta 
jest dokonywana z zewnętrznej perspektywy epistemologicznej, 
dla której poznanie naukowe znamionuje empiryzm i racjona-
lizm, co wyklucza uznanie objawienia jako racjonalnej kategorii 
poznawczej 4.

2 Zob. jedna z najnowszych wersji filozofii naukowej opracowaną w Polsce 
w ostatnich latach, W. Krajewski, Współczesna filozofia naukowa, Warszawa 2000.

3 Tamże. 
4 Zob. interesujące uwagi J. Wojtysiak, Jak rozpoznać Objawienie? – uwagi wie‑

rzącego epistemologa, w: Religia i mistyka, t. 3: Objawienie, red. P. Moskal, Lublin 
2005, s. 35‑69.
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 2. Tomiści egzystencjalni zdawali i nadal zdają sobie sprawę 
z tego, skąd wynikają tego typu krytyczne uwagi odnośnie do po-
stulowanej przez nich koncepcji (wizji) metafizyki. Wedle teorety-
ków tej koncepcji 

przedmiotem licznych ataków w literaturze naukowej i popularnonau-
kowej jest również sam system metafizyki. Zwracano uwagę, że po-
wodem tej niechęci, żeby nie powiedzieć odrazy, jest nie sama filozofia 
bytu, ale jej forma, metoda, sposób jej uprawiania. Niewątpliwie jedną 
(choć nie jedyną) przyczyną uprzedzenia do metafizyki, jakie notujemy 
w sferach naukowych, jest nie dość komunikatywna jej postać jako dy-
scypliny naukowej i metodologiczna przestarzałość, co pociąga za sobą 
pewną jej obcość dla umysłowości współczesnej. Chociaż więc pęd do 
filozofowania jest w człowieku głęboko zakorzeniony i nawet dziś dość 
powszechny, klasyczna filozofia bytu stała się jakąś wiedzą wyizolowa-
ną i hermetyczną, dostępną dla nielicznych znawców. Ten stan rzeczy 
może zmienić się, gdy zostanie opracowana w sposób strawny dla dzi-
siejszego człowieka metodologia metafizyki 5.

Stwierdzenia te, wypowiedziane jeszcze w okresie silnego oddzia-
ływania antymetafizycznych idei wypływających z obecnych jesz-
cze w nauce i w filozofii pozycji neopozytywistycznych, trafnie od-
dają zarówno sytuację klasycznej teorii bytu, jak i jej odbiór przez 
współczesnego człowieka. Tomiści z jednej strony przyznawali ra-
cję pozytywistom logicznym, że jeśli chcemy uprawiać wartościową 
poznawczo wiedzę, to musi ona spełniać postulaty sprawdzalności 
i intersubiektywnej komunikowalności. Problemem pozostaje to, 
czy owe postulaty w takiej formie, w jakiej zostały zaproponowa-
ne przez logicznych pozytywistów, są możliwe do zrealizowania 
przez klasyczną teorię bytu. Historia pozytywizmu logicznego po-
kazała, że są one nierealizowalne nie tylko przez samą filozofię, ale 
także przez naukę, gdyż są radykalnie sprzeczne z praktyką upra-
wiania tej ostatniej.
 3. W konstruowaniu metodologii dla metafizyki tomiści byli jed-
nak bardzo ostrożni. Nie twierdzili, jakoby aprioryczne projektowa-
nie metodologii było panaceum na wszystkie bolączki filozofii bytu. 

W zasadzie samo filozofowanie może istnieć niezależnie od opracowa-
nia jego metody. Umysł nastawiony jest najpierw na poznanie rzeczy, 
a potem dopiero na samo poznanie i jego metody. Filozof nie zaczyna 

5 Zob. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 5.
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filozofować dopiero, gdy wymyśli metodę filozofowania, podobnie, jak 
poeta nie zaczyna pisać wierszy, skoro już napiszę poetykę. A wreszcie 
można wpaść na trafne rozwiązanie jakichś problemów niezależnie od 
znajomości metody naukowej ich rozwiązania. Z drugiej strony, skoro 
zorientujemy się, że poznanie rzeczy kuleje, staje się trudne do wyko-
nania i zrozumienia oraz wątpliwe z braku ogólnie przyjętego uzasad-
nienia, to wtedy z koniecznością trzeba zająć się samym poznaniem, 
zwłaszcza jego metodą 6.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w nauce. Upra-
wianie nauki nie zaczyna się od projektowania jej metody (Heller). 
Nie tylko metoda jest przyczyną rozwoju naukowego, ale także 
i sam rozwój nauki przyczynia się do coraz lepszego opracowy-
wania metod, lub też wynajdywania nowych, które coraz bardziej 
efektywnie przyczyniają się do jej rozwoju. Sami zresztą naukowcy, 
zajmujący się nauką w codziennej praktyce badawczej, nie poświę-
cają zbyt wiele czasu na subtelne rozważania metodologiczne. Te, 
jeśli już pojawiają się w obrębie jakiejś nauki, nie należą do niej, tyl-
ko do jej teorii poznania, która mniej lub bardziej przesiąknięta jest 
określonymi presupozycjami filozoficznymi.
 4. Tomiści głoszą, że sam korpus tez filozoficznych klasycznej 
teorii bytu ma charakter niezmienny. Związane jest to z głoszoną 
przez nich tzw. wieczystą koncepcją filozofii, która podkreśla, że 
zmieniła się nie tyle klasyczna filozofia, co raczej koncepcja pozna-
nia naukowego. Metafizyk znajduje się w takiej sytuacji, że z jednej 
strony musi zachować pewien niezmienny korpus tez typowych dla 
klasycznej teorii bytu, a z drugiej strony nie może go nadal artyku-
łować za pomocą metod, które nie przystają do wrażliwości współ-
czesnego człowieka, ukształtowanej przez osiągnięcia współczesnej 
epistemologii i metodologii nauk.

Przy opracowywaniu metodologii filozofii bytu konieczna jest znajo-
mość i filozofii, i współczesnej metodologii nauk. Niestety, jak dotąd 
nieczęsto dało się zaobserwować to połączenie. Nierzadko natomiast 
można zauważyć, że gdy metodolog mówi o metafizyce, to metafizyk 
uśmiecha się, dając tym samym do zrozumienia, że jego rozmówca nie 
zna właściwe filozofii bytu, że tak nie można preparować metafizyki, że 
ma ona swoiste metody itd. Znowu, gdy metafizyk uprawia swą dyscy-
plinę, to metodolog z pogardliwym uśmiechem kwituje te operacje na-
zwą „poetycka” spekulacja lub „rozwiązywanie problemów pozornych 

6 Tamże.
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za pomocą zdań pod względem naukowym bez sensu” albo też złośli-
wą – „pijana spekulacja” 7.

Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, kiedy za obowiązującą meto-
dologię przyjmuje się tę, która została wypracowana przez logicz-
nych pozytywistów. W perspektywach poznawczych neopozyty-
wizmu nie ma miejsca na klasyczną problematykę bytu, gdyż jest 
ona tylko zbiorem bezsensowych wyrażeń, pozbawionych sensu 
poznawczego 8. Tomiści twierdzą, że przecież nie zawsze tak było, 
nie zawsze metafizyka była traktowana jako dziedzina znajdująca 
się poza nauką. W dużej mierze do wyrzucenia klasycznej teorii 
bytu poza obręb naukowości przyczyniła się rozwijająca się od cza-
sów nowożytnych nowa koncepcja poznania naukowego, radykal-
nie przeciwstawna względem arystotelesowskiej koncepcji nauki, 
w ramach której uprawiana była z lepszym lub gorszym skutkiem 
klasyczna filozofia bytu. Nowy ideał nauki, który w scjentyzmie 
został całkowicie spaczony, przyczynił się efektywnie do przyjęcia 
negatywnej postawy względem filozofii bytu, jako dyscypliny spe-
kulatywnej niespełniającej żadnych standardów naukowości. Tomi-
ści twierdzą, że sami naukowcy popadli w swoistego rodzaju baco-
nowskie idola które uniemożliwiają zrozumienie specyfiki poznania 
metafizycznego. Dlatego występują oni z pewnym apelem, że

uprawiający nauki szczegółowe, aby bezbłędnie pojąć filozofię bytu, 
winien dobrze poznać epistemologię, uwzględnić dzieje nauki, głębo-
ko zrozumieć teorię nauki, a nade wszystko okazać dużo dobrej woli 
i szczerości w samym dopuszczeniu do możliwości specyficznego po-
znania metafizycznego (…) Trud włożony w osiągnięcie tego celu jest 
nie tylko konieczny ze względów historyczno‑sprawozdawczych, ale 
i opłaci się praktycznie, choć mniej doraźnie 9.

 5. Opracowanie metodologii metafizyki wymaga przede wszyst-
kim wzięcia pod uwagę osiągnięć współczesnej epistemologii, filozo-
fii nauki i metodologii. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich drogocen-
nych osiągnięć nie może odbywać się w sposób eklektyczny, czyli bez 
uwzględnia specyfiki epistemologicznej poznania metafizycznego. 

7 Tamże.
8 Podobny pogląd wyraża Życiński w pracy Teizm i filozofia analityczna, t. 1, 

dz. cyt.
9 M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 4.
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Trzeba pamiętać, że tomistom nie chodziło o bezkrytyczne przenie-
sienie metod badawczych wypracowanych na gruncie współczes-
nej metodologii na grunt metafizyki. Chodziło im raczej o takie ich 
wykorzystanie, które pozwoliłoby na lepsze wypracowanie samej 
koncepcji metafizyki, tak aby mogła ona spełniać nakładane przez 
współczesną koncepcję poznania naukowego warunki sprawdzal-
ności i intersubiektywnej komunikowalności. Tomiści patrzą na me-
todologię jakby z zewnątrz, z perspektywy własnych przedzałożeń 
filozoficznych, i pytają, które z metod badawczych nadają się do do-
pracowania specyfiki poznania metafizycznego 10. Kryterium dobo-
ru tych metod jest sam przedmiot badań, wokół którego koncentru-
ją się analizy teoretyka bytu. Tym przedmiotem jest egzystencjalny 
(istnieniowy) aspekt rzeczywistości (byt). To na jego specyfikę ciągle 
powołują się tomiści, kiedy twierdzą, że metafizyka nie może być li-
teralnie upodobniona do nauk przyrodniczych, co też nie oznacza, że 
nie może być ona do nich podobna niejako zewnętrznie 11. Tomiści są 
świadomi, że specyfika przedmiotu filozofii bytu, niezmienność jej 
podstawowych tez, sprawia rzeczową trudność przy wykompono-
waniu jej w paradygmat nauki współczesnej. Dlatego sprawą prio-
rytetową jest właśnie koncepcja nauki, w ramach której dałoby się 
uprawiać metafizykę jako wiedzę racjonalną oraz intersubiektywnie 
sprawdzalną i komunikowalną, czyli taką, która spełnia pewne kry-
teria naukowości. Tomiści egzystencjalni twierdzą, że dominująca 
współcześnie koncepcja nauki, oparta na metodzie empiryczno‑ma-
tematycznej, nie nadaje się do opracowania koncepcji realistycznego 
poznania metafizycznego. 

Rozumienie nauki i naukowości 

1. Zwolennicy klasycznej teorii bytu przyjmują tezę o epistemolo-
gicznym pluralizmie ludzkiej wiedzy. Akceptują, że oprócz wie-
dzy naukowej, cieszącej się niewątpliwym uznaniem społecznym, 

10 Szerzej na temat przedzałożeń zob. M. Polanyi, Personal Knoweldge. Towards 
a Post‑Critical Philosophy, London 1958, s. 4‑17, zwłaszcza rozdział 10 traktujący 
o commitment, czyli o różnych typach przedzałożeń, które jako podmioty pozna-
jące przyjmujemy w różnych typach naszej poznawczej aktywności. 

11 Zob. J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, Milwaukee 1963, 
s. 12‑26.
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istnieje jeszcze wiedza potoczna (zdroworozsądkowa), wiedza 
w znaczeniu poznawczym najbardziej podstawowa 12, zarówno 
dla poznania naukowego, jak i filozoficznego, wiedza filozoficzna, 
którą ucieleśnia klasyczna filozofia bytu, oraz wiedza wypływają-
ca z poznania przez objawienie religijne, czyli wiedza teologiczna. 
Najwyższym zaś stopniem wiedzy możliwym do osiągnięcia przez 
człowieka jest wiedza mistyczna uzyskiwana dzięki bezpośrednie-
mu zjednoczeniu z Bogiem (Maritain, Swieżawski, Klubertanz) 13. 
Przyjęcie pluralizmu epistemologicznego ludzkiej wiedzy poka-
zuje, że każdy z wyróżnionych typów wiedzy jest wartościowy 
poznawczo, spełnia właściwą sobie rolę w życiu człowieka. Przy 
tego typu założeniach wyklucza się możliwość, aby jakikolwiek typ 
wiedzy był podniesiony do rangi ostatecznego kryterium, na pod-
stawie którego radykalnie odmawiałoby się wartości poznawczej 
innym typom wiedzy. Poznania te jednak układają się w pewną 
hierarchię, która prowadzi do poznania najbardziej doskonałego, 
co jednak nie wyklucza wartości typów poznań znajdujących się na 
niższych szczeblach epistemologicznej hierarchii 14.
 2. Epistemologiczno‑metodologiczny pluralizm ludzkiej wiedzy 
zabezpiecza przed przyjęciem tzw. monizmu epistemologicznego, 
w którym uznaje się za uprzywilejowany jeden wyróżniony typ po-
znania, czy to naukowego, czy pozanaukowego. Dlatego tomiści 
egzystencjalni nie twierdzą, że poznanie realizujące się w ramach 
poznania naukowego (nauki przyrodnicze i formalne) jest jedy-
nym wartościowym poznaniem, szczytem ludzkich możliwości po-
znawczych. Odrzucają postawę scjentystyczną, która tylko w nauce 
widzi jedyny wzorzec naukowości i racjonalności poznawczej. 

Rozwiązanie, jakie zaproponowali scjentyści, umieszcza naukę na 
szczycie ludzkiej wiedzy; stanowi ona wzór i miarę doskonałości 
każdej innej wiedzy tak pod względem teoretycznym jak i praktycz-
nym. Poznanie naukowe spełnia aktualnie dziś najostrzejsze kryteria 

12 Na temat poznania spontanicznego i różnych typów wiedzy zob. G.P. Klu-
bertanz, Introduction to the Philosophy of Being, New York 1952, s. 2‑3. Pluralizm 
epistemologiczny jest zasadniczo stanowiskiem akceptowanym przez wszyst-
kich tomistów zarówno egzystencjalnych, jak i esencjalizujących.

13 Zob. Ch.A. Hart, Thomistic Metaphysics. An Inquiry into the Act of Existing, 
 Englewood Cliffs N. J.‑London 1959, s. 1‑7.

14 Zob. G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., s. vi‑vii. 
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racjonalności i efektywności, a pod względem autonomiczności daleko 
wyprzedza wszystkie rodzaje wiedzy 15.

W tego typu perspektywie poznawczej filozofia jako autonomiczna 
dyscyplina poznawcza traci rację bytu. Staje się albo refleksją nad 
metodami stosowanymi w naukach szczegółowych, albo też naj‑
ogólniejszą ich syntezą. Tomiści przyjmują antyscjentystyczne sta-
nowisko, w którym 

nie negując ogromnych walorów nauki, postulują wyłącznie relacyjne 
określenie wartości każdego typu wiedzy. Zależy ona od punktu wi-
dzenia, obranego właśnie zgodnie z akceptowaną filozofią. Nie da się 
więc bezwzględnie zbudować uniwersalnej hierarchii typów z uwagi 
na wszystkie kryteria oceny. Ze względu na ogólnokulturowy aspekt 
wartościowania poszczególne typy wiedzy okazują się komplemen-
tarne. Brak przeto podstaw, aby traktować wiedzę pozanaukową wy-
łącznie jako odmianę marginesową (wstępne lub dopełniające stadium 
rozwojowe) naukowej. Relacyjnie trzeba również określać autonomię 
poszczególnych typów wiedzy. Z uwagi np. na dogłębność (w porządku 
bytowym) wyjaśniania filozofia metafizyczna stoi wyżej niż tzw. nauki 
szczegółowe. Tym się tłumaczy metodologiczna zależność koncepcji na-
uki od filozofii bytu i filozofii poznania, gdy tymczasem filozofia nie od-
wołuje się do żadnej z nauk w rozwiązywaniu własnych problemów 16.

 3. Podejście do nauki reprezentowane przez filozofów klasycz-
nych jest zdecydowanie epistemologiczne. 

Wydaje się, iż określenie natury nauki mieści się przede wszystkim 
na terenie epistemologii, bo pojęcie naukowości mocno uwikłane jest 
w założenia filozoficzne, do których trzeba się odwołać w jego głębszej 
eksplikacji 17.

Uważają oni naukę w pierwszej kolejności za pewien typ poznania 
sprawdzalnego i intersubiektywnie komunikowalnego. 

Poznanie naukowe jako przedmiot filozoficznych dociekań jawi się tu 
w roli informatora, i patrząc na nie pod tym kątem szuka się ostatecz-
nych kryteriów jego walorów (prawdy, pewności) 18.

15 S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 28.
16 Tamże, s. 28.
17 Tamże, s. 183.
18 Tamże, s. 36.
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Odrzucają możliwość jednoznacznego rozumienia nauki, wskazu-
jąc na wielość różnych jego desygnatów. Proponują pojąć naukę 
w duchu realizmu umiarkowanego jako pojęcie analogiczne. Argu-
mentują następująco:

Skoro istnieją konkretne dyscypliny naukowe, to zgodnie z realizmem 
umiarkowanym ogólnej nazwie nauka odpowiada układ rzeczywi-
stych cech, przysługujących wspólnie poszczególnym dyscyplinom. 
Na mocy analogii układ rzeczonych właściwości, aczkolwiek ubogi, 
jest spójny (cechy nie wykluczają się wzajemnie). Może przeto tworzyć 
pojęcie realistyczne, czyli takie, które posiada treść realizującą się nie 
w osobnym przedmiocie „nauka w ogóle”, ale we wszystkich konkret-
nych naukach. (…) Według realizmu umiarkowanego (lub jak niektó-
rzy mówią – konceptualizmu) zarówno nauka w ogóle, jak i np. nauka 
fizyki jako taka nie istnieje sama w sobie niezależnie od konkretnych 
czynności badawczo‑systematyzacyjnych lub ich konkretnych wytwo-
rów, jak chce skrajny platoński realizm, ale też nie jest samą nazwą, 
jak chce nominalizm, lub czystą fikcją obiegową czy tylko umownym 
pojęciem ułatwiającym wysłowienie dla oznaczenia setek dyscyplin, 
jak chcą niektórzy konceptualiści, lecz stanowi abstrakt realizujący się 
w konkretnych czynnościach i wytworach poznania naukowego. Jest 
układem właściwości, które przysługują konkretnym przedmiotom 19. 

 Jeśli zatem dostatecznie szeroko pojmie się termin „nauka”, to 
można zasadnie desygnować nim takie typy poznania jak filozofia 
czy teologia. Z tym, że nie chodzi tu od razu o dopuszczenie w na-
uce pozaracjonalnych źródeł niekontrolowanego poznania. Uzna-
nie, że filozofia jest nauką, zakłada, że ma ona nie tylko swój własny 
przedmiot badawczy, cel i metodę, ale i to, że ma własne autono-
miczne sposoby uzasadniania twierdzeń, które są intersubiektyw-
nie sprawdzalne i intersubiektywnie komunikowalne. Przy spełnie-
niu tych wymogów nie zachodzi konieczność umieszczania filozofii 
poza graniami poznania naukowego. Każda bowiem z nauk ma 
własną jakby osobliwość metodologiczną, która musi być respekto-
wana przy wszelkich próbach jej określenia.
 W epistemologicznej charakterystyce nauki trzeba zwrócić uwa-
gę na trojakie jej pojmowanie. I tak naukę można pojmować w zna-
czeniu funkcjonalnym, jako zbiór czynności poznawczych składa-
jących się na badania naukowe. Obejmuje on czynności składające 
się na tzw. kontekst odkrycie i kontekst uzasadnienia. Chodzi tu 

19 Tamże, s. 31‑32.
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o czynności poznawcze prowadzące do określonych rezultatów 
poznawczych, mniej lub bardziej uzasadnionych zgodnie ze ze-
standaryzowanymi sposobami uzasadnia tez naukowych. Nauka 
rozumiana w znaczeniu przedmiotowym jest zbiorem wytworów 
czynności poznawczych. Przez wytwory czynności naukowych 
można rozumieć system zdań logicznie uporządkowanych i uza-
sadnionych. Natomiast nauka w znaczeniu podmiotowym oznacza 
pewną umiejętność czy sprawność ludzkiego umysłu do wykony-
wania różnych czynności naukowych. Im intensywniej naukowiec 
praktykuje swoją dziedzinę wiedzy, tym bardziej w swoim umyśle 
wyrabia sobie sprawność (habitus), która umożliwia mu coraz do-
kładniejsze poznawanie i zdobywania usystematyzowanej wiedzy 
dotyczącej danego wycinka rzeczywistości.
 4. Determinacja natury nauki dokonuje się przez krytyczną ana-
lizę podstawowych, analogicznie wstępujących w każdej nauce 
determinantów nauki. Są to: przedmiot nauki, cel, metoda oraz 
dynamika poznania naukowego. Determinacja przedmiotu nauki 
uzależniona jest, zdaniem tomistów egzystencjalnych, od przyj-
mowanych przedzałożeń w dziedzinie teorii bytu i epistemologii. 
Najbardziej zasadne z punktu widzenia tomistycznego jest przyję-
cie pluralizmu bytowego, uznającego wieloaspektowe podejście do 
rzeczywistości. 

Wydaje się, że pełniejsze i bardziej uzasadnione jest pluralistyczne 
podejście do rzeczywistości. Obraz świata również wtedy da się zu-
nifikować, jak dokona się odpowiedniego zhierarchizowania typów 
rzeczywistości. Podstawowym przedmiotem nauki winien być świat 
obiektywny, a nie subiektywne stany lub wytwory poznającego (dane 
zmysłowe treści świadomości, idee, struktury myślowe) czy wreszcie 
język wzięty samoistnie. Druga i trzecia dziedzina muszą być pod-
porządkowane pierwszej, bo tego wymaga ich funkcja ontyczna i po-
znawcza. Jednakże nauka może zajmować się tymi dziedzinami, byleby 
nie czyniła z nich ostatecznie wyłącznego obszaru zainteresowania i nie 
traktowała ich jako całkowicie autonomicznych 20.

 W dalszej specyfikacji przedmiotu poznania naukowego ważne 
jest określenie materialnego i formalnego przedmiotu nauki 21. 

20 Tamże, s. 186.
21 O różnych użyciach terminu „przedmiot” pisze G.P. Klubertanz, Intro‑

duction to the Philosophy of Being, dz. cyt., s. 3‑4.
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Naukowe poznanie nie bierze jako swego przedmiotu jedynie świata 
danego w spontanicznej wizji, lecz dotyczy tych elementów lub tego 
aspektu rzeczywistości, dzięki którym świat jest taki, jaki jest lub jaki 
jawi się w naszym doświadczeniu. Stąd rodzi się potrzeba odróżnienia 
obiektu nauki w punkcie jej wyjścia i dojścia oraz przedmiotu mate-
rialnego i formalnego. Odróżnienie to ma także podstawę w naturze 
ludzkiego poznania. Poznajemy obiekty zawsze wyłącznie w jakimś 
aspekcie. Nauka ma być poznaniem specjalistycznym, a więc aspekto-
wym, ma mieć selektywny stosunek do przedmiotu. Tak też powstają 
pytania naukowca o racje tego, co dane nam empirycznie, oraz szuka-
nie w świecie tego, co tłumaczy te dane 22.

 U podstaw sformułowania koncepcji materialnego i formalnego 
przedmiotu nauki znajdują się wspomniane wyżej założenia: episte-
mologicznego pluralizmu typów wiedzy i pluralizmu ontologicz-
nego, przyjmującego istnienie hierarchii bytów w rzeczywistości 23. 
Rzeczywistość jest jedna (nie w znaczeniu monistycznym) i może 
być przedmiotem materialnym wszystkich nauk szczegółowych, 
każda z nich może jednak ujmować ten przedmiot w określonym 
zdeterminowanym teoretycznie aspekcie formalnym 24. Wyodręb-
nienie przedmiotów formalnych nie dokonuje się w sposób arbi-
tralny, nie tylko same konstrukcje teoretyczne decydują o wybraniu 
takiego, a nie innego aspektu badawczego, ale można powiedzieć, 
że to sama pluralistyczna rzeczywistość narzuca określone aspekty 
badawcze, które przez teorię są dokładniej określane i precyzowa-
ne. Odrzuca się zawężenie przedmiotu poznania naukowego czy to 
do przedmiotu nauk formalnych, czy też przyrodniczych. Granice 
metody naukowej nie są granicami świata. Zbyt ciasne rozumienie 
przedmiotu naukowego poznania spycha inne dziedziny wiedzy, 
jak np. filozofię, poza granice nauki 25.
 Kolejnym determinantem natury nauki jest cel, do którego zmie-
rza poznanie naukowe.

22 S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 188.
23 W kwestii przedmiotu formalnego i materialnego w nauce i metafizyce to-

mistycznej egzystencjalnej orientacji, zob. M.O. Vaske SJ, An Introduction to Me‑
taphysics, New York 1963, s. 26‑27.

24 Na temat przedmiotu formalnego i materialnego nauki i teorii bytu, pisze 
także: J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 17‑27, zwłaszcza 
s. 18 i 19.

25 Na temat formalnego i materialnego przedmiotu nauki zob. J. Maritain, 
An Introduction to Philosophy, New York 1947, s. 102‑108.
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Mówiąc o celu poznania naukowego, można mieć na uwadze bądź mo-
tywy (pobudki), które skłaniają człowieka do zdobywania wiedzy na-
ukowej, bądź rezultat przedmiotowy, do jakiego zmierza (lub powinno 
zmierzać) postępowanie badawcze, bądź wreszcie to, czemu ma osta-
tecznie służyć poznanie naukowe, lub funkcje nauki, które pełni w ży-
ciu ludzkim 26. 

 Cel poznania naukowego zdeterminowany jest przez koncepcje 
poznania naukowego i zakładane presupozycje filozoficzne. Zmie-
niają się one w zależności od historycznie ukształtowanych para-
dygmatów (badawczych) naukowych, oscylując między ideałem 
bezinteresownego poznania naukowego a wąskim praktycyzmem 
lub pragmatyzmem. W pierwszej kolejności cel nauki ma charakter 
epistemologiczny. W nauce chodzi o zdobywanie wiedzy, informa-
cji, co może oznaczać opis, wyjaśnienie lub interpretację, wreszcie 
uzasadnienie ocen lub norm działania. To jednak nie wyklucza, że 
potem mogą one zostać wykorzystane w praktyce. 

Nie należy nawet rozdzielać funkcji poznawczych i instrumentalnych 
nauki. Ale nie można determinować zadań nauki w kategoriach uży-
teczności. Uprawianie nauki nie powinno być jednostronnie nasta-
wione na jej owoce. Podobnie same potrzeby społeczne nie tworzą 
automatycznie nauki. Więcej pożytku przyniosły ludzkości badania 
inspirowane bezinteresownym pragnieniem wiedzy i chęcią odkrycia 
tajemnic świata niż chęcią zaspokojenia potrzeb pozapoznawczych 27.

Istotnym znamieniem nauki i naukowości jest metoda. W badaniu 
naukowym odgrywa ona bardzo ważną rolę, heurystyczną, uzasad-
niającą oraz dydaktyczną. Bez metody nauka nigdy nie osiągnęłaby 
swojej efektywności. Nauka bowiem nie rozwija się w sposób przy-
padkowy i spontaniczny, ale metodyczny i uporządkowany i tym 
różni się od poznania potocznego. Tomiści egzystencjalni argumen-
tują, że metoda naukowa jest zdeterminowana przedmiotem nauki, 
czyli przedmiotem formalnym, oraz celem nauki 28. U podstaw wy-
boru koncepcji metody naukowej znajdują się ustalenia z zakresu te-
orii nauki i presupozycje filozoficzne. Metodę naukową można okre-
ślić jako powtarzalny sposób działania, który  zwiększa sprawność, 

26 S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 192.
27 Tamże, s. 198.
28 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 106‑107.
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efektywność czynności badawczych, za pomocą zdeterminowane-
go (spójnego) zbioru reguł czy dyrektyw. 

Metodą naukową nazywa się bądź sam tok operacji przy stawianiu za-
gadnień, ich rozwiązywaniu oraz uzasadnianiu i systematyzowaniu 
odpowiedzi, bądź także zespół założeń przyjętych jako ramy lub wy-
tyczne badania (np. gdy determinują przedmiot formalny i cel badań), 
bądź wreszcie ogół czynności i środków zastosowanych do sprawne-
go osiągnięcia rezultatów badania. Wydaje się, że bardziej operatyw-
nie używa się nazwy metoda naukowa do oznaczania samego sposo-
bu (toku) badania naukowego, pamiętając, że reguły wyznaczające go 
opierają się na założonych stwierdzeniach o przedmiocie lub celu tego 
badania 29. 

 Neopoztywiści dążyli do uprawomocnienia jednej koncepcji 
metody naukowej, która obowiązywałaby dla wszystkich dziedzin 
wiedzy. Tomiści egzystencjalni odrzucają i przestrzegają przed tego 
typu pokusami uniwersalizmu metody. 

Okazało się jednak, iż wskazanie wspólnej metody dla wszystkich nauk 
natrafia na nieprzezwyciężone trudności, jeśli jednocześnie nie ograni-
cza się zasięgu badań naukowych lub nie sprowadza się reguł wyzna-
czających metodę do najogólniejszych norm racjonalnego i sprawnego 
postępowania 30.

 Tomiści egzystencjalni opowiadają za pluralizmem metod na-
ukowych, i widzą trudności w skonstruowaniu reguł uniwersal-
nej metody naukowej, która objęłaby całość wszystkich możliwych 
aspektów rzeczywistości. Nie kwestionują tego, że dedukcja jako 
niezawodna metoda badania w naukach formalnych przyniosła 
oczekiwana rezultaty, ani też nie podważają wartości metody hi-
potetyczno‑dedukcyjnej odpowiedniej dla nauk posługujących się 
empiryczno‑matematyczną metodą badania. Wskazują tylko, że 
obok tych właściwych poznaniu naukowemu metod badawczych 
można wyróżnić pewne autonomiczne metody poznawcze, właś-
ciwe przede wszystkim filozofii; chodzi tu o takie metody, jak me-
toda fenomenologiczna, hermeneutyczna, semiotyczna, intuicyjno‑
‑redukcyjna (charakterystyczna dla klasycznej teorii bytu).

29 S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 202.
30 Tamże.
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Naukowy charakter klasycznej teorii bytu

1. Zacznijmy od sprecyzowania samego terminu „klasyczna teoria 
bytu”, której wykładnią dla tomistów egzystencjalnych jest meta-
fizyka klasyczna. Odwołamy się w tej materii do jednego z czoło-
wych przedstawicieli tego kierunku M.A. Krąpca. Charakteryzu-
jąc filozofię klasyczną, wskazuje on, iż może być ona rozumiana 
w trzech aspektach:
 (1) w sensie czasowym, chodzi tu przede wszystkim o filozofię 
greckiego i rzymskiego antyku;
 (2) w sensie przedmiotowym, filozofia klasyczna może być poj-
mowana jako filozofia, którą określa właściwy przedmiot filozoficz-
nych analiz, jak również stosowana metoda badania;
 (3) filozofia klasyczna może być pojmowana jako zespół pod-
stawowych pytań, które człowiek stawia wobec realnie istniejące-
go świat osób i rzeczy. Stawiając te pytania, poszukuje on ostatecz-
nych, uzasadnionych oraz intersubiektywnych odpowiedzi 31.
 Postulowana przez tomistów egzystencjalnych klasyczna kon-
cepcja filozofii nawiązuje przedmiotowo i metodologicznie do sta-
nowiska starożytnego filozofa Arystotelesa ze Stagiry, który, w ich 
przekonaniu, jako pierwszy sformułował podstawowe zręby kla-
sycznej koncepcji filozofii. Uzasadnienie podane przez Krąpca jest 
następujące: 

Arystoteles w swej pracy okazał się niewątpliwie klasykiem filozofii. 
Koncepcja filozofii klasycznej w dużej mierze nawiązuje do stanowiska 
Arystotelesa, który w sensie wybitnym wyznaczył kierunek filozoficz-
nego wyjaśniana rzeczywistości 32.

 Inny jest już stosunek cytowanego wyżej autora do Platona. 
Choć Platon mieści się czasowo w ramach klasycznej filozofii gre-
ckiego antyku, to jego koncepcja filozofii nie spełnia, w znaczeniu 
przedmiotowym i metodologicznym, wymogów klasycznego stylu 
filozofowania. Nie jest bowiem poznaniem wyjaśniającym struktu-
ry realnego bytu. 

31 M.A. Krąpiec, Czym jest filozofia klasyczna?, art. cyt., s. 156.
32 M.A. Krąpiec, Filozofia – co wyjaśnia?, dz. cyt., s. 78. W tej pracy znajduje się 

syntetyczne przedstawienie poglądów autora na filozofię klasyczną i inne kie-
runki filozoficzne.
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Koncepcja Platona, jako pierwsza synteza stanowisk poprzedzających 
myślenie, będąc apriorycznym obrazem „narzuconym” na rozumienie 
świata realnego, jest jednak w pewnych aspektach „filozofią klasyczną” 
ze względu na czas klasycznej myśli greckiej, jak i ze względu na ogól-
ne nastawienie i zadanie filozofii, jakim jest wyjaśnienie realnie istnie-
jącego świata ludzi i rzeczy, chociaż nazbyt wyakcentowała ona stronę 
językową sensów, czyniąc je przedmiotem myśli. Z tym wszakże za-
strzeżeniem „wyjaśnienie” Platona było aprioryczne, zideologizowane, 
co nie przeczy temu, że w takiej filozoficznej apriorycznej konstrukcji 
(mającej regulować życiem ludzkim) było wiele genialnych pomysłów, 
które weszły na stałe do filozoficznych rozwiązań i zostało zaakcepto-
wane przez późniejszych myślicieli i filozofów. Jednak wydaje się, że 
ostatecznie Platona filozofia jako wyjaśnienie świata osób i rzeczy real-
nie istniejących jest jedynie genialnym mitem 33.

Mit zaś nie może pretendować do roli ideału poznania filozoficzne-
go, stanowiącego uniwersalny wzorzec dla wszelkiego filozoficzne-
go myślenia.
 Podsumowując wstępną charakterystykę filozofii klasycznej, 
można za czołowym jej teoretykiem stwierdzić, że

przedmiotowość dotycząca świata realnie istniejącego, metoda meta-
fizycznego (uniesprzecznienia) i posłużenie się językiem naturalnym 
w jego nie okrojonej strukturze, ukazało zasadniczy, realistyczny kieru-
nek filozofowania w filozofii klasycznej. I to stało się mocnym fundamen-
tem dla uprawiania filozofii, rozumianej jako wyjaśnienie ostatecznoś-
ciowe (bazowe) świata, osób i rzeczy realnie istniejących i działających 34.

 2. Przejdźmy teraz do bliższej charakterystyki metafizyki kla-
sycznej (MK), skupiając się na zasadniczych dyrektywach meto-
dologicznych i epistemologicznych związanych z pragmatyką jej 
uprawiania.
 A. MK to (poznanie) wiedza naukowa, z tym że nie w rozumie-
niu nauki lansowanej przez pozytywizm, czy przez transcendenta-
lizm kantowski 35. Określenie MK jako nauki było możliwe  dzięki 

33 Tamże, s. 66.
34 Tamże, s. 81.
35 Koncepcja MK została opracowana w pionierskiej pracy z wykorzystaniem 

osiągnięć współczesnej metodologii, M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodo‑
logii metafizyki, dz. cyt.; zob. także M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Specyficzność pozna‑
nia metafizycznego, „Znak” 13 (1961), nr 5. Kwestię stosunku metafizyki do nauki 
i opracowanie metafizyki w ramach racjonalnej koncepcji nauki pokazuje Krąpiec 
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przezwyciężeniu scjentystycznej koncepcji nauki proponowanej 
przez pozytywizm i neopozytywizm Koła Wiedeńskiego. Nauka 
nie jest tworem jednoznacznym. Nie ma bowiem jakiegoś jednego 
uniwersalnego (idealnego) wzorca naukowości, jak twierdzili neo-
pozytywiści, odnosząc to pojęcie w sposób jednoznaczny do fizyki. 
Wpisanie MK w ramy racjonalnej koncepcji nauki było konsekwen-
cją uznania epistemologicznego i metodologicznego pluralizmu 
ludzkiej wiedzy. Na gruncie monizmu epistemologicznego, gdzie 
przyjmuje się tylko jeden ideał ludzkiej wiedzy, MK jako wiedza-
‑poznanie naukowe jest niemożliwa do urzeczywistnienia. Samo 
zresztą pojęcie nauki, jak już podkreślone to zostało wyżej, jest po-
jęciem nie jednoznacznym, lecz analogicznym. 

Sensy terminu nauka są analogiczne. Rodzaj występującej tu analogii 
określa się w tradycyjnej terminologii mianem analogii atrybucji. Po-
wstaje ona wtedy, gdy termin ze względu na swe znaczenie dotyczy 
wielu typów desygnatów (analogaty) z powodu ich relacji, czyli odnie-
sienia się do jednego typu (analogatu głównego), to znaczy gdy orze-
ka się ten termin o głównym analogacie pierwszorzędnie i absolutnie, 
a o innych analogatach drugorzędnie, jedynie ze względu na ich zwią-
zek z analogatem głównym 36.

W każdej nauce obecne są trzy jej podstawowe metodologiczne wy-
znaczniki, tj. przedmiot, metoda oraz cel. Wszystkie one występują 
również w MK jako określonym typie poznania naukowego.
 B. Jak wszystkie nauki szczegółowe, tak i MK wyrasta z poznania 
przednaukowego, spontanicznego i zdroworozsądkowego 37. 

Poznanie metafizyczne (filozoficzne) wykształciło się z przednaukowe-
go i spontanicznego poznania rzeczywistości (…) (M.14) 38.

(…) filozofia (metafizyka) – jak pisze M.A. Krąpiec – wyrasta z przed-
naukowego poznania, które musi być oczyszczone i precyzowane 

w pracach Charakter poznania naukowego, w: tegoż, Odzyskać świat realny, Lublin 
1999 oraz Podstawy klasyfikacji poznania i nauki, w: tamże, s. 134‑152; tenże, Kon‑
cepcje nauki i filozofia, w : Wprowadzenie do filozofii (praca zbiorowa), Lublin 1996.

36 S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1970, s. 22.
37 Zob. J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 27. Autor pi-

sze, że metafizyka to naturalna dyspozycja rozumu. Człowiek niejako z natury 
jest metafizykiem.

38 M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1994 (dalej: M).
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w trakcie wyodrębniania przedmiotu metafizyki i „formowania” poję-
cia bytu jako bytu (jako istniejącego) (M 25) 39.

Fazy przednaukowego i naukowego poznania występują wyłącznie 
w zakresie poznania informacyjno‑teoretycznego, którego przedmio-
tem jest właśnie to, co nazywamy speculabile (M 28).

Nauki szczegółowe wyłoniły się w wyniku stopniowej partykulary-
zacji różnych dziedzin rzeczywistości 40.
 C. Jako wiedza naukowa MK 

wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowaniu na filozofię au-
tonomiczną: tak w stosunku do wiary (odrzuca apologetyczną wobec 
niej funkcję i broni racjonalizmu), jak też odnośnie do poznania przyrod-
niczego lub humanistycznego. Odcina się od filozofii scjentystycznej 41.

Szczególnie ważna dla MK jest metodologiczna i epistemologiczna 
autonomia względem danych szczegółowych. Autonomia ta doty-
czy punktu wyjścia MK, stosowanej metody oraz uzasadnienia tez. 
Dzięki tej autonomii MK to wiedza niedogmatyczna, samouzasad-
niająca się, posługująca się własną metodą badań i uzasadniania 
twierdzeń. Jej celem jest także kontemplacja prawdy, dobra i pięk-
na 42. Niektórzy określają ją mianem wiedzy fundamentalistycznej 
czy, wedle współczesnej terminologii, fundacjonalistycznej 43.
 3. MK jako wiedza naukowa konstruowana jest w ramach ary-
stotelesowskiej koncepcji nauki, jednakże zmodyfikowanej dzięki 
zastosowaniu osiągnięć współczesnej logiki i metodologii nauk. 

Poznanie naukowe wychodziło z chęci zrozumienia faktów i ich po-
rządku poprzez odwołanie się do ich przyczyn, łącznie z przyczy-
nami ostatecznymi. I to była, zasadniczo, najogólniej ujęta koncepcja 

39 Na temat poznania zdroworozsądkowego, jego roli w nauce i filozofii zob. 
J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 133‑141. Stanowisko Krąpca 
jest pewną parafrazą poglądów zawartych w pracy francuskiego neotomisty.

40 Zob. G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., s. 2‑3.
41 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 72. Na rolę me-

tafizyki w budowaniu ogólnego poglądu na świat zwraca uwagę G.P. Kluber-
tanz, Introduction to the Philosophy od Being, dz. cyt., s. 7.

42 Zob. H. Renard SJ, The Philosophy of Being, Milwaukee 1957, s. 7.
43 Zob. A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, dz. cyt., s. 152‑154, zwłaszcza 

rozdziały dotyczące typologii różnych odmian fundamentalizmu.
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filozoficznego, jedynie naukowego poznania rzeczywistości. Arystote-
les podkreślał jedność wszystkich nauk (…).

Ma zatem sens, twierdzą tomiści,

koncepcja filozofii w rozumieniu arystotelesowskim, jako poznanie 
rozumowe (de iure), niepowątpiewalne, o rzeczach w świetle ostatecz-
nych uzasadnień. Taki typ wiedzy jest możliwy. Możliwość tę przed-
stawia się poprzez wskazanie na takie aspekty rzeczywistości, jakie 
nie mogą być opracowane przez nauki szczegółowe 44. Te ostatnie bo-
wiem nie odpowiadają na wszystkie pytania, jakie duch ludzki stawia 
rozumowi (M 39).

MK to racjonalne poznanie naukowe, obiektywistyczne, intersu-
biektywnie sprawdzalne oraz komunikowalne 45.
 MK to wiedza o charakterze przyczynowym, ostatecznym 
i fundamentalnym 46. Tomiści określają ją jako wiedzę o charakte-
rze uniesprzeczniającym. Jej poznawcze roszczenia są maksymali-
styczne. Maksymalizm ten w aspekcie epistemologicznym polega 
na tym, że celem poznania metafizycznego jest udzielenie odpo-
wiedzi na pytania postawione pod adresem struktury bytu. Odpo-
wiedzi te mają być maksymalne, czyli ostateczne, niepodlegające 
żadnej epistemologicznej problematyzacji 47. Argumentów za mak-
symalizmem metafizyki doszukują się tomiści egzystencjalni także 
w naturze człowieka, zwłaszcza w stawianych przez niego pyta-
niach pod adresem świata rzeczy i osób 48. Argumentacja przebiega 
w sposób następujący:

Już potoczna znajomość człowieka i jego zainteresowań umysłowych 
świadczy o wielkiej potrzebie wiedzy, i to maksymalistycznej, na temat 

44 Na mądrościowe aspekty teorii bytu wskazuje, M.O. Vaske SJ, An Intro‑
duction to Metaphysics, dz. cyt., s. V (wprowadzenie).

45 Kwestie te omawia S. Kamiński, O języku teorii bytu, w: tegoż, Jak filozofo‑
wać? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 99‑100.

46 Niektórzy z analityków też zwracają uwagę na to, że metafizyka dostarcza 
wiedzy o ostatecznej naturze rzeczywistości. P. van Inwagen pisze tak: „When 
I was introduced to metaphysics as an undergraduate, I was given the following 
definition: metaphysics is study of ultimate reality”, P. van Inwagen, Metaphysics, 
dz. cyt., s. 1.

47 S. Kamiński, Współczesne metody metafizyki, dz. cyt., s. 123‑131.
48 Naturalną potrzebę metafizyki akcentuje także Ch.A. Hart, Thomistic 

Metaphy sics, dz. cyt., s. 1 (z wprowadzenia).
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sensu życia ludzkiego i świata. Historia kultury potwierdza to jak 
najbardziej 49.

 Jednym z pytań, jakie stawia się pod adresem świata, jest „dla-
czego istnieje raczej coś niż nic?”. Jest to pytanie o charakterze 
maksymalistycznym i metafizycznym. Odpowiedzi na to pytanie 
nie uzyskamy w żadnej z nauk szczegółowych (przyrodniczych 
czy humanistycznych), ani też w filozofii kierującej się minimali-
stycznymi metodami badania. Człowieka bowiem nie zaspokaja 
wiedza dostarczana przez minimalistyczne metody różnych „me-
tafizyk” oraz przez empiryczne nauki szczegółowe 50. Nauki te nie 
wyjaśniają bowiem rzeczywistości od strony egzystencjalnej, ani 
też nie dostarczają człowiekowi odpowiedzi (zwłaszcza odpowie-
dzi noszących znamiona ostatecznych) na najbardziej ogólne pyta-
nia dotyczące sensu życia czy ostatecznego przeznaczenia kondycji 
ludzkiej. Dzieje kultury dobitnie pokazują, że po okresach minima-
lizmu pojawiały się cyklicznie okresy maksymalizmu, czyli okre-
sy wielkich, wzmożonych poszukiwań odpowiedzi na najbardziej 
fundamentalne pytania od wieków niepokojące umysł człowieka 51. 
Tendencje i dążenia tkwiące w ludzkiej naturze nie mogą nas mylić 
w poszukiwaniu maksymalistycznych i ostatecznych rozstrzygnięć. 
Natura nie może nas przecież w tym oszukiwać! Skoro tak, to musi 
istnieć taka wiedza (poznanie, nauka), która będzie mogła sprostać 
tym maksymalistycznym roszczeniom wyrastającym z ludzkiej na-
tury starającej się odnaleźć wśród świata rzeczy i osób 52. Ma nią być 
właśnie MK. Dlatego pomimo panującej dziś mody na rozwiązania 
minimalistyczne MK opowiada się za maksymalizmem, nie kieru-
jąc się przy tym modą, ale samymi potrzebami człowieka i stawia-
nymi przez niego pod adresem rzeczywistości pytaniami 53.
 4. MK jest poznaniem o charakterze ogólnym i koniecznościo-
wym. Z czego płynie konieczność poznania metafizycznego? Na 

49 S. Kamiński, Współczesne metody metafizyki, dz. cyt., s. 130.
50 Podobne ujęcie zob. G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, 

dz. cyt., s. 2‑7.
51 Zob. J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 17‑18.
52 Porusza te kwestie także we wstępie do swoje pracy: Ch.A. Hart, Thomistic 

Metaphysics, dz. cyt., s. 1‑7.
53 Na bezinteresowny charakter metafizycznego poznania uwagę zwraca: 

J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 25‑26.
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pytanie to tomiści egzystencjalni odpowiadają tak: nie pochodzi 
ona ani ze struktur języka, jak chcą tego analitycy, ani też z aprio-
rycznych struktur ludzkiego umysłu, jak chciał tego I. Kant. Ko-
nieczność poznania metafizycznego nie jest też sprawą konwencji. 
Koniecznościowe poznanie może realizować się za pomocą dwóch 
rodzajów ujęć pojęciowych: uniwersalnych lub transcendentalnych. 
Oba typy ujęć występują w różnych stylach metafizyki. Ten pierw-
szy typ poznania koniecznościowego dotyczy przede wszystkim 
aspektów istoty (esencji) bytu. Realizowany jest on przez większość 
kierunków filozoficznych, które zapoznały egzystencjalny aspekt 
bytu, występuje także w naukach szczegółowych, które kładą duży 
nacisk na precyzję i jednoznaczność. Dla MK właściwe jest pozna-
nie koniecznościowe realizujące się nie w wymiarze pojęć uniwer-
salnych, lecz w wymiarze pojęć transcendentalnych. 

Jeśli natomiast poznawanie rzeczywistości realnie, konkretnie istnieją-
cej dokonuje się za pomocą pojęć transcendentalnych, to zespół uzyska-
nych twierdzeń należy już do dziedziny filozofii. Jedynie bowiem poję-
cia transcendentalne (czyli mówiąc ściślej, pojęcia analogiczne, na czele 
z pojęciami transcendentalnymi) pozwalają – przy należycie dobranej 
metodzie dociekań – odsłonić i wyjaśnić byt realny jako istniejący. Ile-
kroć w jakimś typie poznania dostrzeżemy występujące w sądach‑zda-
niach pojęcia analogiczne, a zwłaszcza pojęcia transcendentalne, za-
wsze mamy do czynienia bądź z uświadomionym, bądź z nie w pełni 
uświadomionym procesem filozofowania (M 30).

 O konieczności i przedmiotowości poznania MK decyduje jej 
przedmiot, realnie istniejący byt. Poznanie analogiczno‑transcen-
dentalizujące jest uwarunkowane istniejącą rzeczywistością, nie zaś 
sposobem jej poznania. Transcendentalność ujęć MK jako nauki ra-
dykalnie odróżnia ją od innych typów wiedzy naukowej 54. Żadna 
bowiem wiedza naukowa nie interesuje się i nie czyni przedmiotem 
swoich analiz aspektu istnienia (aspektu ogólnoegzystencjalnego), 
który jest konstytutywnym momentem dla całej rzeczywistości.

54 O tych różnicach z pozycji tomizmu egzystencjalnego pisze również 
J. Owens, tamże, s. 21‑22. Na temat bezinteresowności uczenia się metafizyki, nie-
patrzenia na nią przez pryzmat wąskiego pragmatyzmu i pytania, jak wiedzieć, 
pisze K.F. Dougherty, Metaphysics. An Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., 
s. 25‑26. Autor pisze, że ludzie, którzy podchodzą do metafizyki z pragmatycznym 
nastawieniem, kiedy analizują kwestię stosunku istoty do istnienia, mają wrażenie, 
że są w wyimaginowanym świecie Alicji w Krainie Czarów. Aby  wyzbyć się takie-
go wrażenia, trzeba poszukiwać wiedzy mądrościowej, a nie tylko pragmatycznej.
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 Poznanie transcendentalizujące jest już obecne w sposób nie-
uświadomiony i metodycznie nieopracowany na gruncie poznania 
spontanicznego, przednaukowego. Rozwija się ono stopniowo ra-
zem z konstrukcją systemu metafizyki, który to system tworzy się 
(stopniowo) z procesem wyodrębnienia i formowania przedmiotu 
metafizyki bytu jako bytu. 

Poznanie i język transcendentalizujący rozwijają się zatem, gdy na 
podstawie doświadczenia metafizycznego, formułując „pojęcie” bytu 
uświadamiamy sobie jego zawartość i wypowiadamy w zdaniu przy-
bierającym postać naczelnej zasady bytu i poznania (M 25).

 5. MK jako wiedza naukowa uprawiana jest w duchu wyróżnio-
nego przez Tomasza z Akwinu dla filozofii pierwszej modus intellec‑
tualis. Dla MK w wersji tomizmu egzystencjalnego charakterystycz-
ny jest ów intelektualizm epistemologiczny. 

W intelektualnej bowiem intuicji (o ile ją przeciwstawiamy dyskurso-
wi) istnieje ogarnięcie wielości w jedności. I tym lepsza jest intelektual-
na intuicja, im wielość rzeczy ujmuje w większej jedności idei (…) I jeśli 
filozofia ma dociekać ostatecznych przyczyn i ostatecznych uzasadnień 
wszechrzeczy, to poznanie tego typu zmierza do opisanej już intuicji 
intelektualnej, intelektualizmu poznawczego. Stąd też intelektualizm 
i nieustanna intuicja rzeczywistości oraz jej analiza poznawcza cechują 
filozoficzne dociekania, w których jest mniej uzasadnień dyskursyw-
nych typu matematycznego i nie ma takiej empirii i sprawdzalności za 
pomocą faktów, jaka ma miejsce w naukach realnych. Filozofia uspraw-
nia do rozumienia rzeczywistości bardziej niż do jej dyskursywnego 
poznania (M 38‑39).

Na szczególną rolę intuicji (intuicjonizmu gnozeologicznego) 
w procesach metafizykotwórczych zwracał także S. Kamiński. 

Akty intuicji intelektualnej (zwłaszcza powtarzalne) odnośnie do pro-
stych relacji koniecznych nie są bowiem ani nagłym olśnieniem (wpadnię-
ciem na pomysł, operacją błyskową), ani też zlepkiem przypadkowych, 
nie powiązanych ze sobą spostrzeżeń, lecz odpowiednio przygotowa-
nym (zwłaszcza przez dokładne wskazanie przedmiotu poznania i do-
brze określone abstrakcje) odczytaniem (intus legere) całościowo i bezpo-
średnio ujmowanej sytuacji z oczywistością przedmiotową 55.

55 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 84. Szereg 
uwag o intuicji znajduje się w pracach J. Maritaina.
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 6. MK jako wiedza (poznanie) naukowe pretenduje do spełnie-
nia następujących maksymalistycznych zadań 56: 
 a) może fundować podstawy poszczególnych nauk, czyli spełnia 
funkcję unifikującą oraz integrującą 57,
 b) pretenduje do epistemicznej oceny wyników tych nauk, 
 c) może przyczyniać się do syntezy nauk, z tym że może ona 
bądź pełnić rolę filozofii poszczególnej gałęzi wiedzy, bądź też być 
filozofią nauk ujętych ogólnie 58, 
 d) może pełnić funkcję racjonalizacji danych objawienia, 
 e) może stanowić podstawę do utworzenia racjonalnego świato-
poglądu na rzeczywistość 59.
 7. MK jako poznanie‑wiedza naukowa jest poznaniem bytu, 
czyli tego co realnie istnieje. MK nie interesuje się przedmiotami 

56 Maksymalistyczne cele dla teorii bytu egzystencjalnie pojętego nakreśla 
także J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 25‑27.

57 Zob. K.F. Dougherty, Metaphysics. An Introduction to the Philosophy of Being, 
dz. cyt., s. 11‑25. Autor bardzo mocno eksponuje rolę metafizyki jako wiedzy 
fundującej nauki szczegółowe poprzez dostarczenie im tzw. pryncypiów (zasad). 
Choć każda z nauk ma własne zasady, to te dostarczane przez metafizykę są bar-
dziej ogólne i fundamentalne, nie można ich zakwestionować. Na taką samą rolę 
metafizyki wskazuje też C.N. Bittle, The Domain of Being. Ontology, Milwaukee 
1939, s. 5‑6. Autora można zaliczyć raczej do nurtu esencjalistycznego. Postulaty 
jego metafizyki, zresztą jak każdej wersji mieszczącej się w ramach klasycznego 
paradygmatu, mają charakter maksymalistyczny. Metafizyczny punkt widzenia 
prowadzi do teoretycznej i praktycznej integracji nauk, zob. J. Owens, An Elemen‑
tary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 27. Pisze o tym także J. Maritain: „Since the 
principles of philosophy (the first philosophy or metaphysics) are the absolutely 
first principles of all human knowledge, the principles or postulates of all human 
sciences are in a certain sense dependent upon them”, tenże, An Introduction to 
the Philosophy, dz. cyt., s. 112.

58 Na unifikującą rolę metafizyki w strukturze ludzkiej wiedzy, poznania 
(framework of human knowledge), zwraca uwagę J. Owens, An Elementary Christian 
Meta physics, dz. cyt., s. 25. Celem metafizycznego rozważania rzeczy w aspekcie 
ich bytu jako podstawy jest dostarczenie organizacji całości poznania, które za-
wiera w sobie różne (pluralizm ujęć) ujęcia rzeczy. Metafizyczny punkt widzenia 
odkrywa głębszy poziom, który jest odpowiedzią na pytanie „dlaczego?”, sta-
wiane pod adresem rzeczy.

59 Odwołując się raz jeszcze do Owensa, można powiedzieć, że metafizyka 
daje bardziej pogłębione poznanie rzeczy, odkrywa zachodzące między nimi re-
lacje i porządek, który jest z ontycznego punktu widzenia bardziej fundamental-
ny niż ten, który odkrywają nauki dotyczące jakościowych i ilościowych aspek-
tów bytu. Zob. tamże, s. 24.
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możliwymi, tak jak nowożytne i współczesne ontologie 60. Nie roz-
patruje zatem tego, co istnieje, pod kątem warunków możliwości 
istnienia, nie ustala drogą kombinatoryki myślowej jakichś sposo-
bów istnienia, tylko bada już faktycznie istniejący byt, odkrywając 
w nim różnorakie złożenia i relacje 61. MK zajmuje się egzystencjal-
nym aspektem rzeczywistości. Aspekt ten jest najbardziej funda-
mentalny i podstawowy w całej rzeczywistości. Aspekt ten nie jest 
obrany w sposób aprioryczny 62. To sama rzeczywistość decyduje 
o jego wyakcentowaniu. Bazą genetyczną, z której wywodzi się za-
interesowanie aspektem egzystencjalnym, jest zdrowy rozsądek. 
Tomiści argumentują, że dane zdrowego rozsądku jakby wstępnie 
potwierdzają słuszność wyboru takiego, a nie innego przedmiotu 
badań. 

Zdrowy rozsądek zasadniczo usprawiedliwia ten kierunek filozofii 
[metafizyki], który za przedmiot swych badań przyjął rzeczywistość 
(głównie rzeczywistość pozapodmiotową). W tak pojętej rzeczywisto-
ści mieszczą się niewątpliwie i jaźń ludzka, i idee, i wartości, ale nie 
są one brane jednostkowo, w sensie osobistych przeżyć (o jednostko-
wych przeżyciach jako jednostkowych nie ma nauki; zajmuje się nimi 
literatura), lecz ogólnie, w sensie ogółu analogicznego. (…) Jeśli zatem 
przedmiotem filozofii jest byt, czyli wszystko, co istnieje, to metafizyka 
daje ostateczne wyjaśnienie struktury rzeczywistości (M 42).

 8. MK jako wiedza naukowa dokonuje poznania bytu w aspek-
tach koniecznych, powszechnych, analogicznych i transcenden-
talnych. Dla MK szczególnie istotne jest, o czym wspominaliśmy, 

60 Tylko w esencjalistycznych ujęciach metafizyki, w których ma miejsce jej 
częściowa ontologizacja, włącza się również do badań z zakresu teorii bytu byty 
możliwe. Szersze omówienie tych kwestii w pracy P. Jaroszyńskiego, Metafizyka 
czy ontologia, Lublin 2012.

61 K.F Dougherty zalicza do teorii bytu, jako jej przedmiotu, także byty moż-
liwe. Zob. tenże, Metaphysics. An Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., 
s. 11. W Polsce podobne stanowisko zajmuje S. Adamczyk.

62 „Dlatego też w filozoficznym tłumaczeniu świata nie można apriorycznie 
ustalać jakichś możliwych warunków bytowania, nie można tych warunków czy 
też możliwych form bytowania tak czy inaczej układać i dopiero w ich świetle 
starać się dojrzeć byt. Tego, co pierwotniejsze, co jest racją i czymś absolutnie 
pierwszym, nie można oglądać w świetle tego, co późniejsze, co jest refleksem 
myśli, chyba że chodzi nie o tłumaczenie świata, lecz o tworzenie niesprzecznych 
konstrukcji. Czymś innym bowiem jest interpretacja świata, a czymś innym kon-
strukcja apriorycznej ontologii”, M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 347.
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poznanie aspektów koniecznych i transcendentalnych bytu. Jest to 
poznanie, które nie ogranicza się, jak poznanie uniwersalizujące, do 
wybranych klas bytu, ale dotyczy faktu egzystencji oraz koniecz-
nych i niesprzecznych jego uwarunkowań.
 9. MK jako poznanie‑wiedza naukowa zajmuje się ostatecz-
nym uzasadnieniem bytu jako bytu. Wedle kolejnej dyrektywy 
metodologicznej 

w metafizyce chodzi o poznanie bytu (…) w przyporządkowaniu do 
realnych przyczyn bytu jako takiego. Przyczynami realnymi bytu jako 
takiego mogą być tylko i wyłącznie jakieś przyczyny (uzasadnienia re-
alne) ostateczne, czyli naczelne. (…) Dopiero wyznaczenie czy odkry-
cie ostatecznych uzasadnień bytu w ogólności pozwoli proporcjonalnie 
zrozumieć byt ujęty jako byt (istniejący) (M 40).

W tym miejscu ujawnia się szczególnie wspomniany maksymalizm 
co do zdań poznawczych MK. Wedle ujęcia jej zwolenników, 

świat ujrzany w świetle naczelnych, realnych uzasadnień (w świetle 
swych ostatecznych przyczyn) stanie się światem ogólnie zrozumia-
łym. Samo jego poznanie napełnia człowieka szczęściem, a ponadto 
jego całościowe rozumienie pozwoli „ustawić” samego człowieka w ol-
brzymim kontekście bytów, ukazując mu jego sens działania (M 41).

W MK jako specyficznym typie poznania analogicznego i transcen-
dentalizującego chodzi o maksymalistyczne, nie zaś o minimalistyczne

poznanie rzeczywistości (…) od strony ostatecznych uzasadnień, od 
strony pierwszych zasad bytu i myśli, a więc filozoficznie pojętej zasa-
dy tożsamości, zasady niesprzeczności i zasady racji dostatecznej (racji 
bytu) 63. Zasady te jako pierwsze intelektualnie uświadomione intuicje 
bytu (…) sama metafizyka w stadium refleksji poznania najpierw uści-
śla, a następnie uzasadnia właściwą sobie metodą myślenia (M 42).

Ten właśnie aspekt maksymalizmu epistemologicznego wystawia 
MK na największe zarzuty ze strony tych kierunków filozoficznych, 
które nieustannie podkreślają przygodny i fallibilny charakter ludz-
kiego poznania, a w konsekwencji tego ludzkiej wiedzy.

63 Zob. G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., s. vi‑vii. 
Autor porusza tam mądrosciowo‑kontemplatywny wymiar teorii bytu.
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 10. Jak każda wiedza naukowa tak również MK ma swój właści-
wy przedmiot badań 64, o którym powiedzieliśmy już trochę w po-
przednich punktach 65. Teraz bliżej przyjrzymy się temu problemo-
wi. Tomiści egzystencjalni argumentują, że jeśli MK ma uchronić 
się przed wypaczeniem natury przedmiotu swoich badań, powinna 
umiejętnie dojrzeć właściwy aspekt badań i zasadnie go opracować 
za pomocą proporcjonalnej do niego metody. Ten metodologicz-
ny wymóg dla MK jest chyba najistotniejszy ze wszystkich. Właś-
ciwie wyodrębnić przedmiot badań – to zadanie podstawowe dla 
MK. Aby to zrobić, trzeba jednak spełnić pewne warunki, które od 
strony metateoretycznej determinują jego konstrukcję przedmiotu. 
Oto one:
 a) przedmiot MK ma dotyczyć świata realnego,
 b) przedmiot MK ma „ogarnąć” całą rzeczywistość we wszyst-
kich kierunkach 66,
 c) przedmiot MK ma być neutralny, tzn. wedle tomistów egzy-
stencjalnych nie może on ustanawiać ani też a priori rozwiązywać 
zagadnień, nie mając na uwadze nieustannego kontaktu z rzeczy-
wistością (realnym bytem) (M 44‑45).
 11. Odnośnie do warunku a) właściwym aspektem, na którym 
koncentrują się badania MK, ma być aspekt egzystencjalny, czyli 
fakt istnienia świata realnego 67. Zatem MK nie interesuje się aspek-
tem ilościowym i jakościowym bytu, te bowiem są przedmiotem 
nauk szczegółowych lub też innych filozofii, które pomijają aspekt 

64 Zob. C.N. Bittle, The Domain of Being. Ontology, dz. cyt., s. 4‑6. Jest to szeroka 
koncepcja przedmiotu metafizyki jako nauki o pierwszych zasadach bytu i on-
tologii, która traktuje o różnych kategoriach bytu, w tym o bytach możliwych. 
W tym ujęciu zbliża się do Ingardena rozumienia ontologii i metafizyki. Z tym że 
to ostatnie stanowisko jest metodologicznie bardziej dopracowane.

65 „Pierwszym i zasadniczym momentem dla każdej nauki, czy to szczegó-
łowej, czy ogólnej, jaką jest filozofia, jest utworzenie przedmiotu zorganizowa-
nych dociekań. Przedmiot i przebieg odpowiednich dociekań poznawczych, czy-
li metoda poznania, tworzą i rozgraniczają od siebie poszczególne nauki. Zatem 
konstrukcja przedmiotu jakiejś nauki jest dla teorii nauki czymś zasadniczym” 
M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Specyficzność poznania metafizycznego, art. cyt., s. 606. 
Na kwestię materialnego i formalnego przedmiotu teorii bytu zwraca też uwagę 
G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, dz. cyt., s. 4‑5.

66 Zob. K.F. Dougherty, Metaphysics. An Introduction to the Philosophy of Being, 
dz. cyt., s. 11‑12. Autor wprost twierdzi, że przedmiot nauki jest jej racją istnienia. 

67 Co do tego zgadzają się wszyscy tomiści egzystencjalni.

W stronę...17 



258 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

egzystencjalny 68. Przedmiot MK jest czymś danym, zastanym, nie-
dowodzonym i nieskonstruowanym przez umysł metafizyka.

Wszelkie bowiem „dowodzenie” istnienia świat w ramach skonstruo-
wanego systemu byłoby nie do przyjęcia z wielu względów, jakie ujaw-
niły się w historii filozofii. Byłoby to przechodzenie ze stanu idealnego 
do stanu realnego, czyli od definicji do istnienia, co jest typowym błę-
dem anzelmiańskim, którego najrozmaitsze warianty powtarzają się na 
terenie różnych systemów filozoficznych (M 45).

Istnienia świata nie można dowieść, można je tylko stwierdzić (za-
afirmować) w określonych doniosłych strukturach epistemicznych, 
jakimi są sądy egzystencjalne. To pierwotne, bazowe stwierdzenie 
istnienia świata realnego ma decydujące znaczenie dla konstrukcji 
przedmiotu MK. Sama zaś konstrukcja przedmiotu MK dokonuje 
się nie w oderwaniu od istnienia realnego, tylko w intuicyjnym po-
wiązaniu z nim. Gdyby było inaczej, wówczas mielibyśmy, jak ar-
gumentują tomiści, do czynienia nie z poznaniem filozoficznym, ale 
ze sztuką w arystotelesowskim rozumieniu tej rzeczy.
 12. Przedmiot MK ma, zgodnie z drugim warunkiem, objąć całość 
rzeczywistości we wszystkich jej aspektach. Na pewno nie może do 
tego pretendować przedmiot uformowany na trzecim stopniu abs-
trakcji, jak chciał tego tradycyjny czy lowański tomizm 69. Tak skon-
struowany przedmiot filozofii pierwszej nie mógłby odnosić się do 
całości wszelkiego bytu. Po pierwsze dlatego, że pojęcia urobione 
na podstawie abstrakcji mają charakter uniwersalny i odnoszą się 
tylko do wybranych klas bytowych 70. Nie mogą natomiast odnosić 
się do wszystkiego, co istnieje. Po drugie dlatego, że pojęcia uni-
wersalne nie ujmują faktu istnienia. Istnienie jest bowiem elemen-
tem ponadkategorialnym. Można dotrzeć do niego nie w ramach 
abstrakcyjnych struktur pojęciowych, tylko za pomocą poznania 

68 Na rewolucyjne dokonanie św. Tomasza w tej kwestii wskazuje: Ch.A. Hart, 
zob. Thomistic Metaphysics, dz. cyt., s. 7. Tę kwestię podnosi także w swoich pra-
cach E. Gilson.

69 Zob. klasyczne i esencjalistyczne, jak się wydaje, przedstawienie tego za-
gadnienia w pracy C.N. Bittle, The Domain of Being. Ontology, dz. cyt., s. 3‑5. Au-
tor jako metodę metafizyki proponuje indukcję i dedukcję. Poza tym pojawia się 
u niego mało zrozumiały podział na ontologię i metafizykę, utrzymany bardziej 
w tradycji wolffiańskiej.

70 Taką metodę proponuje w swoim esencjalizującym ujęciu metafizyki kla-
sycznej np. C.F. van Stenbergen, Ontology, New York 1952, s. 20‑25.
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transcendentalizującego, które wyraża się w strukturach sądowych. 
Dlatego proponuje się zastosowanie do MK metody separacji, któ-
rej zręby znajdujemy, jak uzasadniają to tomiści egzystencjalni, 
u św. Tomasza z Akwinu 71. Metoda ta jest operacją na materiale 
dostarczonym przez bezpośrednie sądy egzystencjalne, prowadzi 
do skonstruowania właściwego, transcendentalnego analogicznego 
pojęcia bytu, jako przedmiotu MK 72. 

Odpowiednie akty poznawcze – ujmowane w sądach negatywnych 
i pozytywnych (orzecznikowych) – nad zawartością sądów egzysten-
cjalnych mogą doprowadzić do dojrzenia takiego „pojęcia‑przedmio-
tu”, który ogarnia wszelkie wymiary rzeczywistości 73. Jak się wydaje, 
pojęcie bytu, w którym występują momenty aktualno‑możnościowe, 
spełnia warunek wszechwymiarowego ujęcia rzeczywistości 74, albo-
wiem wszystkie elementy rzeczywistości (tego co jest realnym bytem, 
jedynie w sobie) są bądź bytem‑aktem (w hipotezie monizmu), bądź 
bytem złożonym (w teorii pluralizmu), gdzie mimo złożenia z wielości 
elementów pierwotnych istnieje jedna bytowość – jedność wewnętrzna 
(M 45).

 Tylko pojęcie analogiczne może spełnić ów drugi warunek po-
stawiony dla przedmiotu MK, bo tylko takie pojęcie można zasad-
nie orzec o wszystkim, co istnieje w rzeczywistości.
 13. Najtrudniejszy bodaj do spełnienia wydaje się trzeci i ostatni 
warunek nakładany na przedmiot MK. Chodzi o jego neutralność. 
Jest ona przez tomistów egzystencjalnych rozumiana w znaczeniu 

71 Metodę tę szczegółowo dla metafizyki klasycznej opracował A. Maryniar-
czyk, Metoda separacji a metafizyka, Lublin 1986. Pisze o niej także w swoim pod-
ręcznikowym wykładzie M.O. Vaske SJ, An Introduction to Metaphysics, dz. cyt., 
s. 19‑20. Autor dokonuje tam dosyć precyzyjnych rozróżnień różnych typów są-
dów, egzystencjalnych i orzecznikowych, i wskazuje właśnie na separację jako 
negatywne sądzenie, które prowadzi do uchwycenia transcendentalnego ele-
mentu w strukturze bytu.

72 Często spotykana jest proponowana przez metafizyków tomistycznych 
metoda indukcji i dedukcji, jako ta właściwa dla metafizyki; brakuje wzmianki 
o metodzie separacji, choć są odniesienia do Tomaszowego komentarza do trak-
tatu Boecjusza. Zob. K.F. Dougherty, Metaphysics. An Introduction to the Philosophy 
of Being, dz. cyt., s. 11‑25.

73 Kwestię punktu wyjścia porusza M.O. Vaske SJ, An Introduction to Metaphy‑
sics, dz. cyt., s. 2‑3. Pisze, że tym punktem jest oczywisty fakt istnienia rzeczy. To 
minimum, które wystarcza do uprawiania metafizyki.

74 Na ogólność metafizycznego spojrzenia na rzeczywistość zwraca uwagę 
W.H. Walsh, Metaphysics, London 1963.
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epistemologicznym, związana jest z minimalnym uteoretycznie-
niem zabiegów metafizykalnych w punkcie wyjścia. Wskazuje na 
momenty odprzedmiotowe determinujące system MK, nie na mo-
menty odpodmiotowe. Neutralność związana jest z faktem (aktem) 
istnienia. Istnienie jest tym, co jest najbardziej pierwotne, co jeszcze 
nie nasuwa żadnej interpretacji rzeczywistości, i tym samym nie 
ustawia ludzkiego myślenia na torach idealistycznych czy materia-
listycznych. Jeśli ktoś twierdzi, że świat jest tylko materialny albo 
jest jakimś przejawem absolutnego ducha, wówczas, jak uzasadnia 
to Krąpiec, przyjęty punkt wyjścia nie ma neutralnego charakteru. 
Sam bowiem fakt istnienia bytu nie nasuwa, zdaniem Krąpca, żad-
nych prekoncepcji co do samej natury rzeczywistości. W uzasadnie-
niu neutralności punktu wyjścia zwolennicy MK powołują się na 
pewien fakt pierwotny, macierzysty – jeśli można tak powiedzieć. 
Jest to fakt tak naturalny i oczywisty dla każdego, że nie nasuwa 
praktycznie żadnych wątpliwości, przez co bywa czasem po pro-
stu niezauważany. Podkreślając jego rolę w rzeczywistości, zwraca 
się tylko uwagę na to, co wszyscy doskonale już wiedzą. MK jest, 
właściwie rzecz biorąc, tylko metodycznym opracowaniem tego, co 
doświadcza każdy człowiek na gruncie poznania spontanicznego 
i przednaukowego. Fakt istnienia jest w tym znaczeniu epistemolo-
gicznie neutralny, gdyż 

nie trzeba dowodzić, że świat rzeczywisty, jako rzeczywisty jest ukon-
stytuowany przez istnienie, żaden bowiem dowód nie jest bardziej 
przekonujący od najpierwotniejszej percepcji istnienia realnego bytu 
(M 46) 75.

Historia filozofii, jak uzasadniają to tomiści egzystencjalni, zna 
tylko jeden taki przypadek, w którym punkt wyjścia miał charak-
ter neutralny, była to oczywiście myśl św. Tomasza z Akwinu. Ta 
zneutralizowana koncepcja przedmiotu MK streszcza się w formule 
b y t u  j a k o  t e g o, c o  i s t n i e j e 76.

75 Szereg różnych znaczeń pojęcia bytu, od tzw. wąskiego do szerokiego, 
omawia w swoim ujęciu wykładu klasycznej teorii bytu jezuita M.O. Vaske SJ, 
An Introduction to Metaphysics, dz. cyt., s. 22‑24. W podstawowym znaczeniu, ba-
danym przez metafizyka, bytem jest to, co aktualnie istnieje, wszystkie inne ka-
tegorie bytu mają szersze zastosowanie.

76 Słowo „neutralny” w odniesieniu do punktu wyjścia nie występuje w in-
nych podręcznikach wykładu tomistycznej teorii bytu, można przypuszczać, że 



2616. Tomistyczna metafizyka naukowa

 14. Tylko wiedza mająca za przedmiot swoich wyjaśnień realnie 
istniejącą rzeczywistość i realizująca ideały poznania maksymali-
stycznego może być nazwana metafizyką 77. Tomiści egzystencjal-
ni radykalnie sprzeciwiają się przypisywaniu nazwy „metafizyka” 
tym kierunkom filozoficznym, które odbiegają w swoich założe-
niach od zadań klasycznie pojętej metafizyki. Próbują uzasadnić to 
w następujący sposób: 

Przenoszenie nazwy „metafizyka” poza obszar filozofii realistycznej, 
która wyrasta z myśli Arystotelesa, a została dopełniona przez Toma-
sza z Akwinu i jest kontynuowana w ramach współczesnej metafizyki 
realistycznej, jest nadużyciem językowym i poznawczym, prowadzą-
cym do nieporozumień, a przede wszystkim do deformacji samej filo-
zofii. Ktoś, kto uprawia filozofię świadomości, filozofię języka czy filo-
zofię procesu, deklarując, że uprawia metafizykę, dokonuje podwójnej 
deformacji: deformuje rozumienie uprawianej przez siebie filozofii (np. 
kartezjańskiej, kantowskiej, fenomenologii czy filozofii języka), suge-
rując jakoby uprawiał coś innego (np. metafizykę arystotelesowską), 
ponadto, zamazuje odrębność innych systemów filozoficznych, doko-
nując ich sztucznej unifikacji, a także wypacza rozumienie samej meta-
fizyki realistycznej, nazywając nią coś, co nie ma z nią nic wspólnego 78.

 15. Przedmiot MK determinuje, jak twierdzą metodologowie 
tej metafizyki, określony zespół procedur dowodzenionych. MK 
w uzasadnieniu swoich tez posługuje się metodą historyzmu. Me-
toda ta odgrywa szczególną rolę w formułowaniu punktu  wyjścia 
MK. Metodę historyzmu umieszcza się zasadniczo na terenie 
metafilozofii.

ta zneutralizowana koncepcja przedmiotu filozofii jest oryginalnym, choć nie-
pozbawionym wątpliwości rozwiązaniem polskiej szkoły tomistycznej (Krą-
piec). Pewne ślady podobnej argumentacji można spotkać we wstępie metodo-
logicznym do wykładów metafizyki autorstwa M.O. Vaske SJ, An Introduction to 
Metaphysics, dz. cyt., s. 1‑27. W wielu kwestiach Vaske i Krąpiec myślą podob-
nie, choć pierwszy autor ma tendencję do bardziej syntetycznego i skrótowego 
przedstawiania sprawy, czyli wykładu najważniejszych elementów tomistycznej 
metafizyki. Standardowo też wszyscy zgadzają się co tego, że metafizyka to na-
uka o bycie, zob. G. Smith, The Philosophy of Being. Metaphysics I, New York 1961, 
s. 1‑3. Różnice pojawiają się tylko przy określeniu, co rozumienie się przez byt.

77 Co do tego są zgodni wszyscy przedstawiciele szkoły tomizmu egzysten-
cjalnego, choć nie wszyscy używają stwierdzeń typu maksymalizm epistemolo-
giczny czy metodologiczny.

78 A. Maryniarczyk, Układ dyscyplin i struktura filozofii realistycznej, w: Po‑
wszechna encyklopedia filozofii, t. 10: Suplement, Lublin 2009, s. 886‑887.
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Wszystkie filozoficzne twierdzenia o rzeczywistości posiadają swoją hi-
storię (…) Nie można filozofii oderwać od kontekstu życia. I ten właś-
nie moment przy badaniu treści różnych tez filozoficznych należy brać 
pod uwagę. Rzecz jasna, sprawy tej nie można traktować automatycz-
nie, jako reguły jednoznacznie wiążącej wszelkie treści tez filozoficz-
nych, gdyż wówczas łatwo dojść do bardzo jaskrawych spaczeń, jak 
tego już doświadczyła nauka (…) Oprócz powstania jakiegoś problemu 
filozoficznego dostrzegamy również jego historyczny rozwój. Bliższe 
poznanie myśli filozoficznej różnych systemów, a nawet kierunków fi-
lozofowania przekonuje, że w gruncie rzeczy w tych najrozmaitszych 
kierunkach czy systemach filozoficznych ciągle mamy do czynienia 
z tymi samymi problemami, które wciąż żyją, a otrzymują w różnych 
systemach różne nazwy, rozmaite odcienie sformułowań (…) I dlatego 
trzeba badać sformułowania, uzasadnienia filozoficznych problemów 
w najrozmaitszych systemach i kierunkach filozoficznego myślenia. 
Wówczas bowiem otrzymuje się ze strony historii dodatkowe potwier-
dzenie słuszności lub niesłuszności tez filozoficznych. Jeśli bowiem jed-
no zagadnienie było badane przez wielu myślicieli na przestrzeni wie-
ków, to wynik dotychczasowych badań należy poznać, gdyż wówczas 
i nasz stosunek, osobisty ogląd będzie bardziej wyostrzony i nasze sfor-
mułowania i uzasadnienia będą niewątpliwie pogłębione przez wyniki 
analiz poprzedników (M 47).

 Dobra znajomość historii filozofii pozwala na eliminację pewnych 
pseudoproblemów, które pojawiały się w różnych systemach na 
przestrzeni wieków. Pomaga zatem w konstrukcji systemu metafizy-
ki. Na podstawie wiedzy historycznej odrzuca się wszelkie esencja-
listyczne ujęcia MK, a przyjmuje za bardziej wiarygodne i zgodne ze 
spontanicznym doświadczeniem ujęcie egzystencjalne opracowane 
przez św. Tomasza. Tomiści jednak nie twierdzą, że dochodzą do ta-
kiej koncepcji metafizyki tylko na podstawie swoistego historyzmu, 
ale że to właśnie sama rzeczywistości, byt realnie istniejący, determi-
nuje taki jej profil. Znajomość historii filozofii może tylko potwier-
dzić lub odrzucić takie sformułowanie punktu wyjścia.
 16. Do innych procedur dowodzeniowych na gruncie MK zalicza 
się trójstopniowe dowodzenie negatywne. Przybiera ono w pierwszej 
kolejności postać dowodzenia zwanego klasycznie probatio per absur‑
dum. Polega ono na ukazywaniu prawdziwości danej tezy filozoficz-
nej poprzez wykazanie, że jej sprzeczność jest radykalnym fałszem. 
W drugiej kolejności dowodzenie negatywne przybiera postać argu-
mentacji polegającej na wykazaniu, że dana teza filozoficzna jest nie-
zgodna z faktami. Ten właśnie moment jest bardzo ważny dla MK. 
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Moment zgodności lub niezgodności z faktami ma w systemie filozofii 
bytu decydujące znaczenie. Wymaga bowiem nieustannej poznawczej 
intuicji rzeczywistości. Tezy chociażby najbardziej logicznie zbudo-
wane i jak najbardziej spójne nie mają żadnego znaczenia, jeśli okażą 
się niezgodne z faktami. Metoda uzgadniania z faktami jest jak najbar-
dziej właściwa filozofii bytu. Jeśli bowiem przedmiot filozofii bytu: byt 
jako byt (jako istniejący) aktualnie, w sposób „ciemny” i „mętny” za-
wiera w sobie całą rzeczywistość, to nie może on być niezgodny z żad-
nym faktem, z żadnym bytem. Wobec tego intuicja konkretnego bytu 
w świetle pojęcia bytu (…) nieustannie sprawdza wartość głoszonej 
tezy metafizycznej (M 48).

Decydująca dla tego typu dowodzenia jest świadomość tego, co jest 
przedmiotem MK, w jaki sposób się do niego dochodzi, tylko bo-
wiem w perspektywie właściwie skonstruowanego „pojęcia” bytu 
możliwe jest uzgodnienie całego systemu metafizyki z faktami.
 17. MK posługuje się także postacią dowodu negatywnego po-
legającą na sprowadzeniu danego twierdzenia do niedorzeczności, 
poprzez wykazanie, że jego przyjęcie suponuje ontyczny fałsz. Tym 
samym potwierdza się pośrednio prawdziwość określonej tezy. Na 
przykład na gruncie MK dowodzi się, że skoro byt jest czymś on-
tycznie złożonym, to rację tego złożenia musi mieć albo w sobie, 
albo poza sobą, innej możliwości nie ma. Jeśli nie znajdujemy tej 
racji wewnątrz danego bytu, to szukamy jej na zewnątrz. Zakwe-
stionowanie zewnętrznej racji bytu prowadzi do ontycznej sprzecz-
ności. Realizuje się absurd polegający na tym, że byt nie znajduje 
swojego ostatecznego wytłumaczenia, czyli że właściwie byt jest 
zarazem niebytem. W tego typu dowodzeniu ważną rolę odgrywa 
zasada przyczynowości. 

Zasada więc bytowości, opiewająca, że wszelki byt ma uzasadnienie 
swej bytowości bądź w sobie bądź poza sobą – w sobie w przypadku 
swych elementów konstytutywnych, a poza sobą we wszystkich in-
nych przypadkach – jest zasadą, która występuje przy dowodzeniu 
przez sprowadzenie do absurdu (…) Ostatecznie zaś zasada bytowości 
ma swoje uzasadnienie w zasadzie wyłączonego środka i zasadzie nie-
sprzeczności (M 50).

 18. Na gruncie MK wyróżnia się także dowodzenie z koheren-
cji systemu. Jest to, jak powiadają metodologowie tej metafizyki, 
najsłabszy typ dowodzenia, ale może on być szczególnie pomoc-
ny przy rozwoju systemu i uznawaniu nowych tez. Spójność jest 



264 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

warunkiem koniecznym funkcjonowania każdego systemu nauko-
wego, a do takiego pretenduje system MK. System, który zawie-
rałby tezy sprzeczne, nie miałby większej wartości poznawczej. Na 
terenie filozofii bytu nie występuje ścisła dedukcja, tak jak jest ona 
rozumiana w systemach formalnych. MK nie jest systemem for-
malnym jak logika czy matematyka. Przeprowadzanie podobnych 
operacji dedukcyjnych jak w tych naukach jest tutaj niemożliwe, 
przede wszystkim dlatego, że dedukcja interesuje się samym for-
malnym aspektem wynikania, związkami między zakresem pojęć, 
zaś w MK zgodnie z wyznaczonym przedmiotem (aspektem) badań 
w centrum znajdują się związki treściowo‑egzystencjalne; tych nie 
można tak łatwo sformalizować i ująć w ramy naukowej dedukcji 
bez określonych kosztów, przede wszystkim bez zagubienia pod-
stawowego egzystencjalnego wymiaru tej metafizyki. To właśnie 
przedmiot MK nie zezwala na posługiwanie się metodą dedukcyj-
ną. W MK przyjmuje się mocne założenie, że między przedmiotem 
nauki a metodą jego badania, musi zachodzić proporcjonalność. 
To przedmiot niejako a priori determinuje metodę jego badania, nie 
zaś metoda przedmiot. Za pomocą dedukcyjnej metody próbowa-
no w przeszłości opracowywać tradycyjne, tzw. podręcznikowe 
ujęcia scholastycznej metafizyki 79. Wszelkie próby dedukcyjnego 
uporządkowania systemu MK w zbiór aksjomatów i ich logicznych 
konsekwencji w imię rzekomych standardów naukowości muszą 
skończyć się niepowodzeniem, twierdzą tomiści egzystencjalni. To 
samo dotyczy formalizacji niektórych partii MK podejmowanych 
przez różnych jej zwolenników na przestrzeni ostatnich lat 80. De-
dukcja jest możliwa tam, gdzie operuje się ujęciami uniwersalny-
mi i jednoznacznymi. MK jest natomiast poznaniem analogicznym, 
transcendentalnym i egzystencjalnie doniosłym. Z tego względu 
nie można jej opracować na wzór systemów formalnych. Ponadto 
pojęcia MK: transcendentalia są niedefiniowalne w myśl klasycznej 
definicji przez podanie najbliższego rodzaju i różnicy gatunkowej. 
Pojęcia te są bowiem ponadrodzajowe i ponadgatunkowe.
 Na gruncie MK spotykamy się także ze zdaniami, które mają 
epistemologiczny status hipotez. Hipotezy w MK to zdania (tezy) 

79 Ten typ metafizyki był analizowany szczególnie przez S. Kamińskiego.
80 Warto tu wspomnieć działalność Koła Krakowskiego z lat 30. ubiegłego 

wieku.
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filozoficzne, wewnętrznie niesprzeczne, które tłumaczą pewne fak-
ty dotychczas jeszcze przez filozoficzną teorię niewyjaśnione. Hi-
potezy w ramach MK muszą być stawiane w kontekście uprzednio 
zdeterminowanego przedmiotu, jakim jest „pojęcie” bytu jako bytu. 
Poza tymi ramami są właściwie niezrozumiałe i sprzeczne z resztą 
uznanych zdań w systemie 81.
 19. Stosowane zabiegi uzasadniające w MK określa się często 
jako redukcyjne. Nie chodzi tu jednak o taką redukcję, jakiej uży-
wa się  w naukach przyrodniczych. Metoda redukcyjnego dowo-
dzenia stosowana na gruncie tych nauk prowadzi do wniosków 
tylko prawdopodobnych, powiedzielibyśmy do greckiej doksa. 
W naukach przyrodniczych przyjmuje się początkowo mniej re-
strykcyjne cele poznawcze niż w MK. Nauki te z natury rzeczy są 
raczej nastawione na osiąganie celów minimalistycznych. Chodzi 
im zasadniczo o wyjaśnienie tylko pewnych fragmentów rzeczywi-
stości, nie zaś całego bytu, natomiast MK stawia sobie, jak już wie-
my, cele maksymalistyczne. Dlatego w MK wiedza prawdopodob-
na jest wykluczona. MK chce być nie tylko grecką doksa, ale przede 
wszystkim grecką episteme, wyrażającą się w ostatecznym oglądzie 
bytu jako bytu w perspektywie jego ostatecznych przyczyn. Poza 
tym jest podstawowa różnica w koncepcji ludzkiego rozumu i przy-
pisywanych mu kompetencji poznawczych między MK a naukami 
przyrodniczymi. W nauce współczesnej podkreśla się raczej episte-
miczne ograniczenia podmiotu poznającego. Zwraca się uwagę na 
kontekstowy charakter poznania i fallibilność wiedzy. Inaczej jest 
w MK. Przypisuje ona umysłowi ludzkiemu zdolność osiągania 
wiedzy pewnej, ogólnej, koniecznej, przy tym rzeczowej oraz apo-
dyktycznie pewnej. W zasięgu poznającego podmiotu jest zatem 
nie tylko grecka doksa, ale i episteme 82.

81 Zagadnieniem hipotezy na gruncie metafizyki klasycznej zajmował się 
J. Herbut. Zob. tenże, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt. Szerzej ten problem był 
przez nas opracowany w rozdziale dotyczącym epistemologicznej charaktery-
styki hipotez filozoficznych.

82 O współczesnym podejściu w nauce i w filozofii do doksa i episteme, pisze 
J. Życiński, zob. Język i metoda, dz. cyt. Autor prezentuje tam swoje stanowisko, 
które można by określić mianem umiarkowanego fundacjonalizmu epistemolo-
gicznego, metodologicznego i metafizycznego.
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 Do takiej właśnie wiedzy, w greckim znaczeniu episteme, ma 
prowadzić wspomniana wyżej, metoda intuicyjno‑redukcyjna 83. 
Metoda ta jest proporcjonalna do przedmiotu filozoficznych wyjaś-
nień, jakim jest byt realnie istniejący. Wychodzi od analizy skutków 
i kieruje się na odkrycie ich przyczyn, czyli racji. Pozwala na od-
krycie ostatecznych racji‑przyczyn uzasadniających byt w aspek-
cie ogólnoegzystencjalnym. S. Kamiński, metodolog MK, w nastę-
pujący sposób opisuje stosowane w tym typie metafizyki zabiegi 
redukcyjne. 

Mówiąc najkrócej, jest to intuicyjno‑redukcyjna procedura dochodzenia 
do teoretycznych tez filozofii. Intuicja intelektualna odgrywa główną 
rolę w ujęciu stanów rzeczy, zwłaszcza w aspekcie ogólnoegzystencjal-
nym. Redukcyjność zaś znamionuje myślenie teoriotwórcze, które po-
lega na tym właśnie, że na podstawie ontycznych następstw (stanów 
skutkowych) znajdujemy i przyjmujemy ich ostateczne – i w miarę moż-
liwości jedyne – racje ontyczne (…) procedura intuicyjno‑redukcyjna 
jest przedmiotowym poznaniem (ujęciem stanów rzeczy i znalezieniem 
ontycznych racji obiektywnych), podczas gdy myślenie intuicyjno‑re-
fleksyjne jest metaprzedmiotowe (dotyczy zawartości świadomości 
oraz stanowi dojście do subiektywnych uwarunkowań tworzenia się 
poznania) 84.

Charakteryzując dalej koncepcję wyjaśnienia redukcyjnego, S. Ka-
miński stwierdza, że 

(…) proponowane tutaj rozumowanie redukcyjne opiera się na rzeczo-
wym związku przyczynowym i może być niezawodne, lecz tylko wów-
czas, gdy dla określonego jednoznacznie stanu skutkowego wskaże się 
jedyną przyczynę jego zachodzenia 85.

Z tym że związek między skutkiem a racją nie ma charakteru for-
malnego, lecz treściowo‑egzystencjalny.
 20. Metoda intuicyjno‑redukcyjnego dowodzenia wiąże się 
z ukazaniem ostatecznych perspektyw rozumienia bytu jako bytu 

83 Jest ona różna od tej, którą proponują Kłósak i zwolennicy filozofii nauko-
wej. Ta dotyczy implikacji ontologicznych typu redukcyjnego i może prowadzić 
do wniosków o charakterze probabilistycznym.

84 S. Kamiński, O redukcyjnym wyjaśnianiu w filozofii, „Summarium. Sprawo-
zdania TN KUL” 29 (1980), nr 9, s. 55.

85 Tamże, s. 51. Zob. tenże, Wyjaśnianie w metafizyce, w: Jak filozofować? Studia 
z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 151‑177.
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istniejącego (M 439‑451). Wychodzi się tutaj od następującego uza-
sadnienia: byt jako przedmiot poznania jest wielorako złożony 
i uwarunkowany i w całości nie jest pojmowalny, ani też samozro-
zumiały dla ludzkiego intelektu. Stąd też generuje szereg pytań ro-
dzących zapotrzebowanie na wyjaśniającą go teorię. Sam byt jest 
ostatecznym warunkiem wszelkiej pytajności, nie zaś ludzka świa-
domość, jak chcieli tego filozofowie transcendentalni, który w bycie 
widzieli transcendentalny warunek możliwości zapytania o niego. 

Zwrócić wszakże należy uwagę, pisze teoretyk MK, że tzw. pytajność 
ostatecznie nie jest ugruntowana jedynie czy pierwotnie w strukturze 
psychiczno‑poznawczej człowieka, ale jest ona ukazaniem samej rze-
czywistości, bytu analogicznego (M 439).

To nie jakiś aprioryczny byt jest transcendentalnym warunkiem py-
tania, ale byt realny. 

Słowem, to byt jest „pytajny”, to byt w naszym poznaniu intelektual-
nym jest dla intelektu problemem, czyli w swojej treści, w swej zawar-
tości poznawczej jest dla intelektu problematyzowany, stawiając opór 
w rozumieniu ze względu na to, że jego struktura nie jest bez reszty 
„przyswajalna”, jest ze względu na coś niezrozumiała, budzi zastrzeże-
nia, zdumienie, lęk (M 440).

Podstawą epistemologiczną i ontyczną wszystkich pytań jest prob-
lematyczna dla ludzkiego umysłu struktura bytu realnego. Byt ten 
jawi się jako złożony. To właśnie złożenia ontyczne, w szczególno-
ści złożenie bytu z subontycznych elementów istoty i istnienia, do-
maga się wyjaśnienia przez podanie ostatecznych racji determinu-
jących to złożenie. Szczególnie pytanie „dlaczego?” wyraża samą 
istotę wszelkiej pytajności i problematyczności ontycznej bytu jako 
bytu. Sam byt generuje pytanie „dlaczego?”. Byt nie tłumaczy się 
w sobie. W samym bycie MK nie znajduje ostatecznych podstaw jego 
usprawiedliwienia i zrozumienia. W rozumowaniu, jakie przepro-
wadza się na gruncie MK, chodzi przede wszystkim o uniesprzecz-
nienie bytu w jego ostatecznych podstawach. Może się ono dokonać 
tylko przez wskazanie na taką ostateczną rację – przyczynę, któ-
ra w pełni gasi wszelkie pytania i poznawcze wątpliwości, a prze-
de wszystkim jest pełną i adekwatną odpowiedzią na postawione 
pytanie „dlaczego?”. Żadne częściowe odpowiedzi na gruncie MK 
nie wchodzą w rachubę. Chodzi w niej przecież nie o partykularne 
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zrozumieniu rzeczywistości, ale o uniwersalne poznanie prawideł 
i podstaw wszelkiego analogicznie pojętego bytu. Złożony z isto-
ty i istnienia byt jawi się w MK jako przygodny. Przygodność jest 
konsekwencją realnej nietożsamości między istotą a aktem istnie-
nia. I to właśnie przygodność bytu jest podstawą postawienia py-
tania „dlaczego?”. Byt przygodny nie uniesprzecznia sam siebie. 
Ostateczna sensowność bytu jako bytu jest poza jego obrębem. To 
uniesprzecznienie miałoby miejsce wtedy i tylko wtedy, gdyby sam 
byt w sobie posiadał konieczne i wystarczające racje swojego zaist-
nienia. Pytanie „dlaczego?” jest najważniejszym pytaniem MK po-
stawionym pod adresem (czy raczej z powodu) bytu realnego, nie-
zrozumiałego, nieprzeniknionego dla ludzkiego intelektu. Pytanie 
to, można powiedzieć, konstytuuje eksplanacyjną tożsamość MK 86. 
Jedyną zasadną odpowiedzią na to pytanie jest, jak podkreślają to 
wyjątkowo zgodnie wszyscy zwolennicy MK, wskazanie na racje – 
przyczyny uniesprzeczniające, czyli ostatecznie tłumaczące subon-
tyczne złożenia bytu z istoty i istnienia. Taką ostateczną racją wyjaś-
niającą i uniesprzeczniającą ostateczne perspektywy bytu jako bytu 
jest Absolut 87. W MK jest on rozumiany jako Byt, którego istotą jest 
istnienie. 

Afirmacja koniczności istnienia Absolutu jest dla intelektu (na polu filo-
zofii wyjaśniającej) jedynym racjonalnym wyjściem z obszaru absurdu. 
Jeśli bowiem być rzeczywistym bytem znaczy być jakąkolwiek istnie-
jącą treścią (w sobie określoną istotą konkretną), to występujące dwa 
czynniki konstytuujące (konkretna istota i istnienie) są do siebie „nie-
sprowadzalne”, czyli nie są realnie tożsame (M 444).

Asercja istnienia Absolutu – Boga jako racji ostatecznie uniesprze-
czającej byt ukazuje, że jest on czymś zrozumiałem, a nie irracjonal-
nym. Dlatego Krąpiec, idąc za pewnymi sugestiami E. Gilsona, po-
wiada: albo Absolut (Bóg), albo absurd! Jeśli odrzucamy pierwszą 

86 Interesujące uwagi o pytaniu „dlaczego?” czynią W. Stróżewski, Istnienie 
i sens, Kraków 1994, a w kontekście współczesnej filozofii analitycznej J. Woj-
tysiak. Zob. tenże, Zasada racji a problem istnienia Boga, w: Metafizyczne i antropo‑
logiczne podstawy filozofii religii, red. P. Moskal, t. 5, Lublin 2006; tenże, Coś musi 
istnieć. (W związku z artykułem P. van Inwagena „Dlaczego w ogóle cokolwiek istnie‑
je?”), „Roczniki Filozoficzne” 48 (2000), z. 1, s. 55‑77; tenże, O słowie „być”. Z teorii 
wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, Lublin 2005, s. 279.

87 Zob. P. van Inwagen, Metaphysics, dz. cyt., s. 4‑6.
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część alternatywy, wówczas skazujemy się na życie w świecie ab-
surdalnym i irracjonalnym, pozbawionym podstaw ostatecznego 
wytłumaczenia.

Metafizyczne wyjaśnienie bytu wskazuje na Absolut jako na byt, któ-
rego konieczność istnienia została stwierdzona poprzez dostrzeżenie 
konieczności istnienia racji dla tego wszystkiego, co samo w sobie nie 
posiada własnej racji istnienia. Bez konieczności istnienia Absolutu, 
jako bytu przez siebie, świat byłby nie tylko nieracjonalny, świat byłby 
absurdalny, gdyż nie mając racji istnienia w sobie i zarazem nie mając 
racji istnienia poza sobą, niczym nie różniłby się od nicości (M 449).

 Absolut jako ostateczna racja wszelkiego bytu jest przez MK 
traktowany jako Byt sam w sobie zrozumiały. Dlatego też nie ma 
sensu pytać „dlaczego” Absolut istnieje. 

Wszystko, co w rzeczywistości realnej jest wyrazem bytowania rzeczy-
wistego, ujmowanego w różnych aspektach, jest przyporządkowane 
koniecznej afirmacji istnienia Absolutu, która staje się realną odpowie-
dzią na zasadnicze „dlaczego” wyłaniającego się z poznania świata re-
alnie istniejącego (M 444).

Obecność Absolutu czyni rzeczywistość inteligibilną. Wykluczona 
jest wszelka epistemologiczna problematyzacja asercji Absolutu. 
Nie można go nie stwierdzić! Dowodzenie intuicyjno‑redukcyjne, 
w przeciwieństwie do dowodzenia redukcyjnego obowiązującego 
na gruncie nauk przyrodniczych, dostarcza wiedzy pewnej, ko-
niecznej oraz rzeczowej o istnieniu Absolutu 88. Wiedza ta nie pod-
lega problematyzacji ze względu na opisany poprzednio jej charak-
ter – wiedzy koniecznej, rzeczowej, czyli nieobalanej. Jeśli bowiem 
konsekwentnie uformuje się pojęcie bytu jako bytu i przebada do-
kładnie jego strukturę, asercja Absolutu jawi się metafizykowi kla-
sycznemu jako warunek konieczny i wystarczający jego zrozumie-
nia. Metafizyk klasyczny musi postępować konsekwentnie, jeśli 
chce zrealizować maksymalistyczne roszczenia epistemiczne dy-
scypliny, w ramach której prowadzi swoje badania.

88 Dlatego też rzetelna filozofia Boga może być uprawiana na gruncie teorii 
bytu i nie potrzeba wydzielać jej z metafizyki jako osobnego działu. 
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Możemy jednak stwierdzić – pisze M.A. Krąpiec – że wszędzie, gdzie-
kolwiek jest realny byt przygodny – tam też jako jego ostateczna racja 
bytu – jest Absolut (M 396).

 21. Stosunek tak pojętego Absolutu do bytu realnego wyjaśnia 
się w MK na gruncie teorii przyczyn, tj. przyczyny sprawczej, wzor-
czej, celowej, teorii partycypacji bytu zinterpretowanej w duchy eg-
zystencjalnej koncepcji bytu oraz właściwie zinterpretowanej teorii 
idei 89. Filozoficzny Absolut jest rozumiany jako przyczyna wzor-
cza, celowa oraz sprawcza bytu realnego. Zatem to wszystko, co 
realnie (przygodnie) istnieje, partycypuje w Istnieniu Absolutnym 
jako swojej przyczynie sprawczej, wzorczej i celowej, uniesprzecz-
niającej wszelki faktyczny porządek bytowania 90. Do asercji tak 
scharakteryzowanego Absolutu i jego stosunku do świata docho-
dzimy na podstawie intuicyjno‑redukcyjnego rozumowania, wy-
chodzącego od skutków, jakimi są byty przygodne w sobie złożone 
i niesprowadzalne do swojej przyczyny, która jest ontycznie pro-
sta i sama w sobie jest już czymś zrozumiałym. Tym samym aser-
cja istnienia Absolutu zamyka (w znaczeniu epistemologicznym 
i metodologicznym) całość systemu MK. Bez wprowadzenia tego 
elementu system MK stanąłby wobec nieprzezwyciężalnej sprzecz-
ności, czyli wobec braku koherencji wyjaśnienia z podstawowymi 
regułami określonymi na gruncie jej metateorii. Wskazanie na osta-
teczną rację (Absolut Ipsum Esse) realnego bytu (istnienia) jest zrea-
lizowaniem postulowanego maksymalizmu epistemologicznego co 
do zadań filozofii. MK jako nauka nie może ograniczyć się, zgodnie 
ze swoimi dyrektywami pragmatycznymi, do samego tylko opisu 
struktury realnego bytu w języku transcendentalno‑analogicznym. 
Jej celem, co również jest determinowane przez reguły metateorii 
MK, jest ostateczne nieobalalne wyjaśnienie (uniesprzeczenienie 
bytu), a nie tylko deskrypcja. Gdyby bowiem MK ograniczyła się 
tylko do deskrypcji struktury bytu, wtedy stałaby się wiedzą mini-
malistyczną, niedającą niczego więcej niż inne nauki 91. Tymczasem 

89 Zagadnienie przyczyn omawia M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 384.
90 Zagadnienie partycypacji bytu na gruncie tomizmu egzystencjalnego opra-

cowała Z.J. Zdybicka, Partycypacja bytu, Lublin 1972. Jest to całościowe opracowa-
nie teorii partycypacji z pozycji tomizmu egzystencjalnego.

91 Metafizyka klasyczna jako całość jest połączeniem elementów deskryp-
cyjnych i wyjaśniających. Brakuje w niej tylko elementów predykcyjnych, które 
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taka wiedza  zupełnie nie odpowiada aspiracjom poznawczym wy-
rastającym z ludzkiej natury. Wszak człowiek chce nie tylko opisać 
świat, ale także ostatecznie go zrozumieć w jego bytowych podsta-
wach. Odwołanie do Absolutu jest tylko ogólnym wyjaśnieniem 
struktury bytu. Asercja Absolutu pokazuje, że byt realny nie jest 
czymś irracjonalnym i niezrozumiałym, ale jest czymś racjonalnym 
i zasadnym, wykluczającym absurd, różniącym się od niebytu. 
Klasyczna teoria bytu to wiedza bardzo ogólna, nieprecyzyjna, ale 
przez to podstawowa dla człowieka i jego życia, wszelkiej działal-
ności poznawczej, etycznej oraz wytwórczej. Jej wyjaśnienie dostar-
cza, jak można powiedzieć, pewnego szkieletu (struktury) świata, 
który stale daje do myślenia, nieustannie prowokuje do stawiania 
mocno problematyzujących pytań.

Metafizyka i nauka 

1. Proponowana przez tomistów egzystencjalnych komcepcja na-
ukowej metafizyki przez znaczną większość współczesnych filozo-
fów jest z różnych racji kwestionowana. Z podobnymi postulata-
mi unaukowienia filozofii można spotkać się u fenomenologów 92 
(Husserl czy Ingarden). Ingarden także uważał, że ontologia jako 
filozofia pierwsza i nadbudowana na niej metafizyka jako nauka 
dotycząca istoty tego, co faktycznie istnieje, mają charakter nauko-
wy nie w takim znaczeniu, jak o nauce mówili wówczas pozyty-
wiści logiczni czy scjentyści 93. Wspólne tomistom i fenomenologom 
jest bowiem kwestionowanie scjentystycznego ideału poznania na-
ukowego, w którym nauka była ostatecznym kryterium wartościu-
jącym różne typy ludzkiego poznania. Tomiści egzystencjalni bu-
dowali swoją teorię w czasach, kiedy oddziaływanie pozytywizmu 

występują w naukach przyrodniczych, lecz ten problem nie jest podejmowany 
przez tomistów egzystencjalnych. Nauka bowiem związana jest z przewidy-
waniem zachodzenia nowych zjawisk, metafizyka klasyczna nie musi niczego 
przewidywać. Wszelkie przewidywanie (predykcja) kończy się tam, gdzie wska-
zuje się na racje ostateczne, które wszystko tłumaczą. W nauce takich racji nie 
ma, dlatego możliwe jest twórcze stawianie nowych hipotez i ich empiryczne 
potwierdzanie.

92 Zob. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, dz. cyt., s. 4‑54.
93 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa 1964.
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było jeszcze bardzo silne. Nawet w samej nauce tego okresu nie był 
on tak wyraźnie kwestionowany jak trzydzieści lat później.
 Tomistyczna krytyka scjentyzmu jest podzielana przez przed-
stawicieli bardzo odległych od siebie tradycji badawczych. Scjen-
tyzm kwestionują nie tylko wspomniani wyżej fenomenologowie, 
ale także postmoderniści 94, co chyba w ich przypadku jest jedyną 
pozytywną rzeczą, ponadto bardzo mocno scjentyzm został zakwe-
stionowany na gruncie współczesnej filozofii nauki (Popper, Kuhn, 
Feyerabend). Zwolennicy filozofii w kontekście nauki (Heller, Ży-
ciński, Amsterdamski, Woleński) kwestionują scjentyzm jako nie-
zgodny z praktyką naukową. Tomiści egzystencjalni, podkreślając 
różne osobliwości epistemologiczno‑metodologiczne nauk, wpisują 
się w krytykę scjentyzmu metafilozoficznego. Naukowości filozo-
fii nie można pojmować w taki sam sposób jak naukowości fizyki 
czy matematyki. Wzorce te, ze względu na odmienny przedmiot, 
cel i metodę filozofii, nie są w niej możliwe do urzeczywistnienia. 
Tomiści egzystencjalni skorzystali na krytyce scjentyzmu dokona-
nej w filozofii nauki. Szczególnie cenne stały się dla nich ustalenia 
W.O.  Quine’a dotyczące pozytywistycznego dogmatu o dychotomii 
zdań analitycznych i syntetycznych. Obecnie przecież stale podkre-
śla się epistemologiczne ograniczenia metody naukowej, wskazuje 
się, że granice poznania naukowego nie są granicami świata (kos-
mosu). Ponadto kwestionuje się skrajny scjentyzm metafilozoficzny, 
przyjmując w jego miejsce bardziej umiarkowane formy filozofii na-
ukowej, lub w ogóle rezygnuje się z opatrywania etykietką „nauko-
wa” filozofii.
 2. Idea filozofii czy metafizyki naukowej kojarzona jest z po-
dejściem, w którym uprawiający filozofię korzysta z danych nauk 
szczegółowych. Tomiści twierdzą przeciwnie, że możliwa jest me-
tafizyka naukowa jako wiedza autonomiczna, to znaczy taka, która 
może być naukowa, a przy tym nie mieć żadnych związków z na-
ukami empirycznymi. Tego typu wiedza może się także wylegity-
mować określonymi procedurami, które doprowadzą do uzyskania 
wiedzy intersubiektywnie sprawdzalnej i komunikowalnej. Współ-
czesna filozofia naukowa uprawiana jest w ścisłym powiązaniu 
z naukami, zwłaszcza przyrodniczymi. Stąd też, z tej perspektywy 

94 Szerzej na temat filozofii w czasach postmodernistycznych zob. A. Bronk, 
Zrozumieć świat współczesny, dz. cyt.
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epistemologicznej propozycja tomistyczna nie jest naukowa, gdyż 
nie uwzględnia tego koniecznego związku z naukami. Ale też 
w podejściach tych przyjmuje się inne rozumienie nauki i nauko-
wości. A to właśnie ono jest warunkiem uznania, czy metafizyka 
jest naukowa, czy nie. Przy jednoznacznym pojmowaniu nauki nie 
można podjąć próby obrony naukowej metafizyki, gdyż wówczas 
nie będzie ona w stanie spełnić tych standardów naukowości, które 
obecne są w naukach przyrodniczych. Ale kiedy pojęcie nauki po-
traktujemy jako analogiczne, wtedy otwiera się pewna przestrzeń 
dla pożywnej argumentacji za naukową metafizyką. Krytycy mo-
gliby tutaj twierdzić, że zewnętrzne podobieństwo do nauki nie 
sprawia jeszcze automatycznie, że filozofia staje się naukowa ani że 
dysponuje ona wiarygodnymi i zestandaryzowanymi procedurami 
intersubiektywnego przekazywania twierdzeń, zwłaszcza kiedy te 
dotyczą tak trudno poddającego się operacjonalizacji aspektu eg-
zystencjalnego bytu, czego zresztą są świadomi sami tomiści (Krą-
piec). Można odnieść wrażenie, że współcześni filozofowie uwa-
żają, iż ta „prawdziwa” naukowość realizuje się tylko w naukach 
przyrodniczych i formalnych i tylko związek filozofii z osiągnięcia-
mi tych nauk może zapewnić jej naukowy status 95.
 3. Trzeba zgodzić się z tomistami, że u podstaw każdej koncep-
cji poznania naukowego znajduje się określona aksjologia. Tomiści 
wierzą, że poznanie autonomiczne w znaczeniu epistemologicznym 
i metodologicznym jest bardziej wartościowe i możliwe do urzeczy-
wistnienia niż takie, które bazuje na hipotetycznych wynikach nauk 
szczegółowych. I choć dostrzegają oni zmiany, jakie dokonały się 
w koncepcji poznania naukowego na przestrzeni ostatniego wieku, 
to nadal mocno trwają przy swojej aksjologii, sięgającej historycznie 
czasów Arystotelesa, krytykując z jej perspektywy inne stanowiska 
tzw. filozofii naukowej, dopuszczające możliwość jakichkolwiek 
związków z nauką. Te aksjologiczne wybory zarówno po stronie 
tomistów, jak i po stronie ich oponentów (filozofów naukowych) 
determinują pragmatykę postępowania badawczego, które w róż-
nych opcjach ma realizować różne cele, czy to maksymalistyczne, 
czy minimalistyczne.
 4. Po przełomie neopozytywistycznym we współczesnej filo-
zofii nauki zdano sobie sprawę z nieusuwalności komponentu 

95 Więcej o tych problemach będzie przy okazji analizy filozofii naukowej.

W stronę...18 
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metafizycznego z poznania naukowego. Rewolucja metanauko-
wa, która dokonała się w XX wieku, miała swoje konsekwencje nie 
tylko dla nauki, ale też dla filozofii 96. Przyczyniła się wydajnie do 
rehabilitacji metafizyki, zakwestionowała wzniosłe ambicje jej po-
grzebania, gdyż wykazała, że i sami jej grabarze nie byli wolni od 
metafizycznych założeń niepoddających się rygorowi procedury 
weryfikacji. Pogłębienie refleksji nad nauką (zwłaszcza historią na-
uki) doprowadziło do stopniowego osłabienia tendencji demarka-
cyjnych (Laudan), które jeszcze dla pozytywistów logicznych były 
podstawą filozofowania. Zaniechano wzorem D. Hume’a palenia 
wszelkich spekulatywnych traktatów metafizycznych, dla których 
współtwórca empiryzmu brytyjskiego nie żywił większego szacun-
ku. Dziś już czymś prawie niekwestionowalnym jest to, że przedza-
łożenia metafizyczne znajdują się w tzw. kontekście odkrycia i speł-
niają bardzo ważną rolę w heurezie odkrycia naukowego 97. Są nawet 
i tacy filozofowie, którzy twierdzą, że owe idee metafizyczne znaj-
dują się nie tylko w kontekście odkrycia, ale też i w kontekście uza-
sadnienia (Heller, Życiński). Za przyznaniem obywatelstwa metafi-
zyce we współczesnych naukach przyrodniczych nie idą wzniosłe 
i ambitne tendencje restaurowania projektów jej unaukowienia. Te, 
jak można przypuszczać, na dobre zostały pogrzebane przez pozy-
tywizm logiczny 98. To odmówienie metafizyce  charakteru  poznania 

96 Zob. J. Życiński, Struktura rewolucji metanaukowych, dz. cyt.
97 J. Trusted podkreśla, jak doniosłą rolę odgrywają w naukach przyrodni-

czych presupozycje metafizyczne: „As used by Aristotle the word «metaphysics» 
meant «beyond physics» that is beyond the scope of physics science. The various 
sense in witch the word is used today all carry something of Aristotle meaning in 
that they all imply theories, presuppositions or beliefs that cannot be established 
by direct scientific inquiry and appeal to sense experience. However it does not 
follow that because this is so metaphysics is irrelevant or unimportant to science. 
In this book I hope to show that metaphysical theories are not only irrelevant, 
they are absolutely essentially to scientific inquiry”, J. Trusted, Physics and Meta‑
physics. Theories of Space and Time, London‑New York 1991, s. 4.

98 Warto przytoczyć tutaj wypowiedź jednego ze współczesnych filozofów 
nauki, który w następujących słowach podsumowuje rehabilitację metafizyki we 
współczesnej nauce, uzasadniając, jak ważne dla rozwoju XX‑wiecznej filozofii 
przyrody były przesłanki filozoficzne. „W XX‑wiecznej filozofii nauki obser-
wuje się ciekawą ewolucję poglądów na temat filozofii. Jeśli pominiemy fran-
cuski konwencjonalizm z przełomu wieku XIX i XX, to można powiedzieć, że 
XX‑wieczna historia filozofii nauki rozpoczęła się od skrajnego i zdecydowanego 
stanowiska zajętego przez logicznych pozytywistów. Do filozofii odnosili się oni 
niezwykle negatywnie, nazywając ją pogardliwie metafizyką. Czołowy teoretyk 



2756. Tomistyczna metafizyka naukowa

naukowego i umieszczenie jej poza granicami nauki (Przełęcki) nie 
jest związane z powrotem do scjentyzmu. Nierzadko tomiści eg-
zystencjalni błędnie sądzą, że kwestionowanie klasycznej teorii 
bytu przez współczesną filozofię nauki związane jest z niewyko-
rzenionym z niej scjentyzmem. Trzeba powiedzieć, że nie chodzi 
tu o scjentyzm, ale o wyraźne zarysowanie granic epistemologicz-
nych poznania naukowego. Nie tylko zresztą tomiści optują za plu-
ralizmem epistemologicznym ludzkiej wiedzy. Także współcześni 
przyrodnicy i filozofowie uprawiający badania w kontekście nauki 
skłonni są przyjmować epistemologiczny pluralizm, z tym że nie 
domagają się, aby na te dziedziny poznania, które znajdują się poza 
granicami nauki, rozszerzano pojęcie nauki i poszukiwano dla nich 
specjalnych kryteriów naukowości. Tomiści egzystencjalni chcą, 
aby filozofia i teologia były naukami, pomimo przeważającej dziś 
tendencji do traktowania tych dziedzin jako poznania pozanauko-
wego, co jednak nie znaczy, że całkowicie pozbawionego wartości 

neopozytywizmu, Rudolf Carnap, cytował nawet z aprobatą słowa Hume’a, że 
książki traktujące o metafizyce należy wrzucić w ogień. Zdania metafizyki były, 
zdaniem neopozytywistów, bezsensowne i wiele wysiłku wkładali oni w sfor-
mułowanie kryterium, dzięki któremu będzie można poznać i odróżnić zdania 
sensowne od bezsensownych. Bezsens, o którym mówili logiczni pozytywiści, 
nie był bezsensem totalnym. Metafizyka miała być pozbawiona tzw. sensu po-
znawczego, to znaczy wbrew swym ambicjom i aspiracjom miała niczego nie 
mówić o tym, co istnieje i o cechach tego, co istnieje. Sens poznawczy przysługi-
wał jedynie nauce. Neopozytywiści dążyli więc do separacji nauki i metafizyki 
oraz do likwidowania metafizyki. Naukę należało oczyszczać z metafizyki. Nie 
znaczyło to jednak, że w opinii neopozytywistów metafizyka o niczym nie mó-
wiła. Nie mówiła, wbrew swym aspiracjom, o świecie, ale można było z niej wy-
wieść informacje o cechach osobowościowych autorów dzieł metafizycznych – 
o ich trwałych dyspozycjach emocjonalno‑wolitywnych. Z metafizyką było więc 
podobnie jak ze śmiechem czy płaczem, które nie mówią o świecie, ale informują 
o – tym razem chwilowych – nastrojach emocjonalnych (…). Rozwój XX‑wiecznej 
filozofii nauki można do pewnego stopnia postrzegać jako stopniową rehabili-
tację metafizyki – od kwestionowania jakiejkolwiek merytorycznej jej wartości 
dla nauki do uznania, że stanowi ona najbardziej istotny jej składnik. Tym sa-
mym zakwestionowane zostało założenie neopozytywistów, przyjmowane do 
dzisiaj przez wielu ich przeciwników, że jeśli coś jest filozofią, to nie jest nauką, 
i odwrotnie. Uznając to założenie dla filozofii, zwłaszcza dla filozofii przyrody, 
szuka się jakiegoś miejsca, celu, zadania, których nie można przypisać naukom 
przyrodniczym. Zarysowany wyżej trend rozwojowy XX‑wiecznej filozofii na-
uki pokazuje, że jest to założenie błędne”, K. Jodkowski, Filozofia przyrody jako 
warunek sine qua non powstania i rozwoju nauki, wypowiedź wygłoszona w sek-
cji filozofii przyrody VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego (Szczecin 17 września 
2004) w panelu dyskusyjnym Komu i po co potrzebna jest filozofia przyrody?.

http://www.us.szc.pl/sekcje?xml=load_page&st=3365
http://www.us.szc.pl/filozofia_pz
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poznawczej. Ponadto tomiści są zwolennikami krytykowanego od 
bardzo dawna fundacjonistycznego modelu wieży (philosophical to‑
wer R. Nozick), który w tym ujęciu przejawia się w uporządkowanej 
hierarchii różnych typów wiedzy 99. Metafizyka jako wiedza najbar-
dziej ogólna ma za zadanie dostarczyć ontycznych i poznawczych 
podstaw naukom, ma być gwarantem ich realizmu i obiektywizmu 
poznawczego. Można jednak zapytać, czy metafizyka musi być na-
uką, czy w uprawianiu metafizyki chodzi tak naprawdę o to, aby 
upodobnić ją zewnętrznie do nauk przyrodniczych (Kamiński). 
Wydaje się, że to upodobnienie ani nie podniesie ścisłości tez meta-
fizycznych, ani też nie sprawi, że ludzie będą się bardziej poważnie 
do niej odnosili. Z perspektywy nauki metafizyka klasyczna pozo-
staje nadal w stadium przedparadygmatycznym (Kuhn). W każdej 
metafizyce pozostanie zawsze więcej wizji niż argumentacji. Ta wi-
zja może urzekać, pociągać, ale nie sprawi automatycznie, że kiedy 
umieści się ją w ramach analogicznie pojętej naukowości, to noto-
wania kulturowe metafizyki nagle wzrosną, zwłaszcza metafizyki 
klasycznej, której oddziaływanie kulturowe jest obecnie, jak widać, 
bardzo znikome. Można powiedzieć, że pozostanie ona wiedzą eli-
tarną dla tych, którym nie są obce duchowe poruszenia wyższych 
wartości i pytania o sens egzystencji.
 5. Formułuje się propozycje teoretyczne, że to, co znajduje się 
„poza granicami nauki”, nie jest pozbawione wartości poznawczej 
i egzystencjalnej 100. Są stanowiska, w których zakłada się, że filo-
zofia jako prawomocna dziedzina poznania znajduje się właśnie 
„poza granicami nauki”. Jest tak z tego względu, że nie realizuje 
ona w takim stopniu, jak ma to miejsce w nauce empirycznej, re-
guł intersubiektywnej sprawdzalności i międzypodmiotowej ko-
munikowalności. W tej perspektywie nauki przyrodnicze posłu-
gujące się metodą matematyczno‑empiryczną nadal są traktowane 

99 Charakterystykę i krytykę tego modelu przeprowadza w swojej pracy 
R. Nozick, Philosophical Explanations, dz. cyt., s. 3‑4. „Philosophers often seek to 
deduce their total view from a few basic principles, showing how all follows 
from their intuitively based axioms. The rest of philosophy then strikes readers 
as depending upon those principles. One brick is piled upon another to produce 
a tall philosophical tower, one brick wide. When the bottom brick crumbles or 
is removed, all topples, burying even those insight that were independent of the 
starting point”, tamże, s. 3.

100 Taką propozycję przedstawia przedstawiciel polskiej tradycji filozofii ana-
litycznej M. Przełęcki, Poza granicami nauki, dz. cyt.
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jako pewien  wzorzec, co jednak nie jest równoznaczne z przyję-
ciem postawy scjentystycznej. Filozofia wyrasta z pewnej wartoś-
ciującej postawy wobec świata i związana jest z pewną organiza-
cją (hierarchicznym uporządkowaniem) różnych typów wartości. 
Podstawowym zadaniem tak rozumianej filozofii jest odpowiedź 
na fundamentalne pytanie o sens życia. Sens życia związany jest 
z wartościami, które odkrywa się na poziomie poznania metafi-
zycznego. Zwolennicy tej koncepcji podzielają z tomistami pewne 
wspólne przekonanie, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na 
pytanie o wartości i sens życia, tak ważne z egzystencjalnego punk-
tu widzenia. Rozchodzą się one w tym momencie, kiedy tomiści 
egzystencjalni chcą zaklasyfikować do szeroko rozumianej nauki to, 
co dla ich przeciwników znajduje się poza jej granicami.
 6. Z dyskusji z pozytywizmem logicznym tomiści wyciągnęli 
wniosek, że trzeba budować koncepcję filozofii naukowej przy szero-
kim analogicznym rozumieniu naukowości. Dla tomistów wyrosłych 
na bazie tradycji Arystotelesa nauka jest pewną wartością. Dlatego też 
nigdy nie przystaliby na to, aby metafizykę określić jako dziedzinę 
poznania „pozanaukowego”. Wiedza o egzystencjalnych strukturach 
bytu nie może ograniczać się do „filozofii przeżycia”, czy emocjonal-
nej kontemplacji istnienia. Gdyby tak było, stałaby się niekontrolowal-
ną poznawczo (irracjonalną) postawą wartościująco‑kontemplatyw-
ną, której liczba zwolenników we współczesnej filozofii stale wzrasta. 
Inni zwolennicy tzw. filozofii naukowej nie traktują być może etykiet-
ki „naukowa” w odniesieniu do filozofii z takim wartościującym na-
maszczeniem jak tomiści egzystencjalni. Dla nich może nie tyle ważna 
jest sama nazwa „naukowa” czy „nienaukowa”, ale to, w jaki sposób 
filozofia uzasadnia swoje twierdzenia i w jaki sposób stają się one in-
tersubiektywne i komunikowalne dla innych podmiotów. Często też 
po prostu rezygnuje się z argumentacji na rzecz naukowości filozofii. 
Poprzestaje się na konstatacji, że filozofia nie jest nauką w takim sa-
mym znaczeniu jak matematyka czy fizyka, co jednak nie sprawia, 
że jest przez to poznawczo czymś mniej wartościowym lub że nie ist-
nieją jakieś epistemologiczne procedury waloryzacji jej twierdzeń czy 
sposoby determinacji jej racjonalności. Filozof, jak się wydaje, nie po-
winien mieć kompleksu z tego powodu, że uprawiana przez niego 
dziedzina wiedzy nie ma charakteru naukowego (Woleński).
 7. Tomiści egzystencjalni za przedmiot swojej naukowej meta-
fizyki przyjmują istnienie (esse), czyli egzystencjalny aspekt bytu. 
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Istnienie jest fundamentem realnej rzeczywistości przez to, że dzię-
ki istnieniu wszystko jest realne, faktyczne. Akt istnienia jest do-
skonałością wszelkich doskonałości. I to właśnie tenże akt istnie-
nia ma być przedmiotem formalnym (obiectum formale), czyli tym 
sposobem patrzenia na rzeczywistość, który zakłada metafizyk 
tomistyczny. Nauka nie interesuje się istnieniem, choć każdy ba-
dacz zakłada istnienie świata jako obiektu, do którego odnoszą się 
skonstruowane przez niego modele teoretyczne. Choć postuluje on 
pewne tezy ontologiczne dotyczące istnienia badanych przez naukę 
obiektów, to jednak nie poświęca im żadnych zakrojonych na szero-
ką skalę analiz. Nie jest to zresztą zadaniem naukowca pracującego 
w laboratorium nad strukturą cząstek elementarnych ani chemika 
przeprowadzającego doświadczenia nad składem pierwiastków 
występujących w jakiejś substancji. W tej kwestii panuje zgoda, 
zarówno pośród samych naukowców, jak i teoretyków bytu. Jeśli 
zatem nauka nie analizuje istnienia, to musi czynić to metafizyka, 
ale czy na pewno jako wiedza naukowa? Wiedza o istnieniu musi 
być, na tyle, na ile to jest możliwe, intersubiektywnie sprawdzal-
na i komunikowalna 101. Taka wiedza o egzystencjalno‑esencjalnych 
i analogicznie pojętych strukturach ontycznych bytu ma charakter 
podstawowy, także dla koncepcji poznania naukowego. Tomiści nie 
kryją, że u postaw teorii naukowej winny obowiązywać rozstrzyg-
nięcia pluralistyczne charakterystyczne dla klasycznej teorii bytu 102, 
które powinny znajdować się w tzw. zewnętrznej bazie nauki. Na 
to jednak nie ma zgody u większości filozofów uprawiających filo-
zofię w powiązaniu z osiągnięciami współczesnej fizyki, np. fizyki 
cząstek elementarnych 103. Uwzględnienie tych danych modyfikuje 
znacząco tomistyczną koncepcję istnienia (bytu), a tym samym pod-
waża niezmienny walor tez metafizycznych 104.
 Niezależnie od krytycznych argumentów wysuwanych pod 
adresem tego typu naukowej metafizyki ważne jest, że próbuje ona 
odpowiedzieć na pewne pytania, które pozostają poza kontekstem 

101 O intersubiektywności w klasycznej teorii bytu pisze S. Swieżawski, Byt. 
Zagadnienia metafizyki tomistycznej, dz. cyt.

102 Zob. S. Kamiński, Metoda i język. Studia z semiotyki i metodologii nauk, Lublin 
1994.

103 Wielu opowiada się za ontologią procesualną jako tą, która bardziej kore-
sponduje z wynikami współczesnych nauk przyrodniczych.

104 Do kwestii tych wrócimy przy analizie zdrowego rozsądku.
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nauki. Dostarcza ona racjonalnej wiedzy o naturze makroświata, 
w którym na co dzień funkcjonuje człowiek. To, że udziela kontro-
wersyjnych odpowiedzi na różne sytuacje problemowe, jest natural-
nym stanem obowiązującym w filozofii. Nie ma bowiem w filozofii 
niekontrowrsyjnych rozwiązań. Dlatego uznając kontrowersyjność 
za naturalny stan filozofii, nie zachodzi konieczność zarzucenia 
proponowanej przez tomistów metafizyki naukowej. Odrzucając ją, 
musielibyśmy zaproponować coś innego, co i tak nie byłoby wol-
ne od kontrowersji. Tym, co można zrobić, jest podjęcie wysiłku jej 
uzupełnienia w twórczym międzysystemowym dialogu z innymi 
podejściami teoretycznymi. Tym samym uzyskujemy jakby lepszy 
wgląd w naturę badanych problemów, jak i naturę samej metafizy-
ki, z której nigdy nie wyeliminujemy pluralizmu ujęć.
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Rozdział 7

Filozofia a nauka
Epistemologiczne aspekty związków filozofii 
z nauką w ujęciu przedstawicieli tomizmu 
egzystencjalnego i zwolenników filozofii 
w kontekście nauki

1. Autonomia filozofii względnie jej nieautonomia 1 wobec nauki 
(zwłaszcza nauk empirycznych, przyrodniczych) nie jest przesta-
rzałym problemem, który już dawno został rozwiązany wraz z na-
dejściem pozytywizmu i jego zagorzałych zwolenników 2. Jak po-
kazała historia tego kierunku, optymistyczna epistemologia, którą 
głosili jego zwolennicy, okazała się sprzeczna z praktyką uprawia-
nia nauk przyrodniczych. Spór o rolę nauk szczegółowych w filo-
zofii jest obecny także w czasach nam współczesnych 3 na wielu 
płaszczyznach i nie ogranicza się do metodologicznego wyjaśnie-
nia zagadnienia demarkacji między nauką a filozofią, ale wiąże się 
z problemem odpowiedzi na pytanie „jak filozofować?”, niektórzy 
dodają: odpowiedzialnie 4, co jeszcze bardziej zaostrza, dynamizuje 
i emocjonalizuje całą dyskusję 5. Ten problem chcemy przedstawić, 

1 Zob. S. Kamiński, Próba typologii metod filozofowania, w: tegoż, Jak filozofo‑
wać? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 65‑67; J. Herbut, Metodologia 
filozofii, Lublin 2004; A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, dz. cyt.

2 Zob. A. Bronk, Filozofia i nauka, art. cyt., s. 195.
3 W sposób szczególny został wywołany przez powstanie kognitywistyki, 

interdyscyplinarnej nauki o procesach poznawczych.
4 Zob. J. Perzanowski (red.), Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, dz. 

cyt.; J. Woleński, W stronę logiki, dz. cyt., s. 43‑64.
5 Na temat kwestii demarkacji zob. J. Woleński, Nauka i nienauka. Problem de‑

markacji, art. cyt., s. 81‑95; B. Tuchańska, Kryteria naukowości. Nauka – nienauka czy 
raczej my – inni, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 13 (2004), s. 97‑112.
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zgodnie z przyjętą w tych rozważaniach metodologią, zderzając 
ze sobą dwa style uprawiania filozofii, pierwszy to klasyczna kon-
cepcja filozofii: wypracowana w ramach współczesnego kierunku 
filozoficznego, jakim jest tomizm, drugi zaś to koncepcja filozofii 
określana często przez jej twórców jako filozofowanie w kontekście 
nauki 6. Tak się składa, że obydwie koncepcje zostały wypracowane 
w rodzimym środowisku filozoficznym, w różnych ośrodkach ba-
dawczych 7. Każda z tych opcji epistemologicznych nawiązuje do 
określonych tradycji badawczych obecnych zresztą od dawna w fi-
lozofii europejskiej. Tylko okazjonalnie wchodziły one ze sobą w ot-
wartą polemikę. Krytyczne uwagi pojawiały się raczej na margine-
sie rozważań prowadzonych przez czołowych przedstawicieli tych 
kierunków 8. W kontekście dyskutowanych przez nas zagadnień 
chcemy przyjrzeć się temu zagadnieniu (tej aporii) przede wszyst-
kim od strony epistemologiczno‑metodologicznej, rekonstruując 
występujące u różnych przedstawicieli tych szkół argumenty za-
równo za autonomiczną, jak i za nieautonomiczną koncepcją filozo-
fii. Na zakończenie postaramy się o komentarz metaprzedmiotowy 
do przedkładanych i jeszcze mocno oddziałujących w polskim śro-
dowisku filozoficznym tych dwóch stylów filozofowania 9.

Tomizm egzystencjalny, czyli filozofowanie 
poza kontekstem nauki

1. Tomizm egzystencjalny należy obecnie do najprężniej rozwija-
jących się kierunków tomistycznej filozofii. Niezależnie od tego, 
czy przechodzi on kryzys, czy nie, warto pochylić się nad nim, aby 

6 Zob. M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne związki filozofii z nauką, dz. cyt., 
s. 5‑8.

7 Polskie środowisko filozofów tomistycznych było i jest nadal podzielone 
w kwestii stosowania w filozofii wyników nauk szczegółowych. Nadal funkcjo-
nuje jeszcze orientacja lowańska, którą reprezentował K. Kłósak, S. Mazierski, 
obecnie zaś jezuita S. Ziemiański, zob. Teologia naturalna, Kraków 2010.

8 Kwestie polemiczne zostawiamy na koniec rozdziału, gdzie będziemy 
dyskutować szczegółowe kwestie metafilozoficzne związane z omawianymi 
koncepcjami.

9 Wydaje się jednak, że styl filozofowania w kontekście nauki jest znacznie 
bardziej popularny także pośród polskich filozofów.
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krytycznie przemyśleć to, co proponują jego zwolennicy w zakresie 
relacji filozofia – nauka. Nie wchodząc w historyczne niuanse zagad-
nienia, trzeba orientacyjnie powiedzieć, że został on zainicjowany na 
początku XX wieku dzięki pracom historycznym E. Gilsona oraz sy-
stematycznym J. Maritaina. Obaj dla tomizmu egzystencjalnego zro-
bili bardzo dużo. Pierwszy dzięki prowadzonym na szeroką skalę ba-
daniom historycznym nad spuścizną filozofii scholastycznej zdołał 
odsłonić, jak twierdził, autentyczną myśl Tomasza z Akwinu, której 
„sercem” jest egzystencjalna, nie zaś esencjalna, koncepcja bytu. Tę 
koncepcję E. Gilson opracował od strony nie tylko historycznej, ale 
też krytyczno‑systematycznej, co dało pewną formę systemu egzy-
stencjalnej metafizyki. Jacques Maritain, inspirując się przemyśle-
niami niektórych filozofów współczesnych (np. Bergsona), rozwinął 
systemową postać tomizmu egzystencjalnego, w której te inspiracje 
są nader widoczne, np. w postaci koncepcji intuicji bytu. Ani Gil-
son, ani Maritain, choć nie były im obce rygory metodologiczne, nie 
przywiązywali zbytniej wagi do epistemologicznej, metodologicznej 
i logicznej strony kształtowanego przez nich systemu tomizmu egzy-
stencjalnego. Tymi kwestiami zajęła się z dużym rozmachem polska 
szkoła neotomizmu egzystencjalnego w Lublinie. Jej twórcy zdali so-
bie sprawę, że budowanie systemu filozoficznego wymaga pewnych 
środków logiczno‑metodologicznych oraz przestrzegania rygorów 
nakładanych na wiedzę naukową przez metodologię, a w ich prze-
konaniu filozofia jest taką wiedzą. S. Kamiński, który zwracał na te 
sprawy szczególną uwagę, korzystał dużo z dorobku szkoły lwow-
sko‑warszawskiej, polskiej szkoły filozofii analitycznej, do której 
przez jakiś czas sam się przyznawał i której style badawcze nie były 
mu obce. To właśnie on i M.A. Krąpiec, odpowiedzialny za meryto-
ryczny profil szkoły, w pionierskim dziele Z teorii i metodologii me‑
tafizyki przy wykorzystaniu narzędzi logiki, metodologii nauk i epi-
stemologii opracowali pewne zręby systemu filozoficznego, który 
miał następnie znaleźć realizacje w opracowywaniu poszczególnych 
działów filozofii. Dzięki zastosowaniu narzędzi współczesnych nauk 
formalnych tomizm egzystencjalny osiągnął pewną formę, do której 
daleko było innym nurtom współczesnego tomizmu. Zastosowanie 
nowoczesnego instrumentarium pojęciowego pozwoliło sprecyzo-
wać szereg zagadnień, z którymi zmagała się tradycyjna metafizyka 
tomistyczna, i otworzyło drogę do krystalizowania się nowego syste-
mu filozofii jako nauki, który spełniałby wszelkie wymogi nakładane 
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na wiedzę naukową przez współczesną metodologię nauk i filozofię 
nauki.
 2. W jednym z poprzednich studiów rozważaliśmy kwestię na-
ukowości metafizyki. Przedstawiliśmy, co tomiści egzystencjalni 
rozumieją przez pojęcie metafizyki jako nauki. Analizując to zagad-
nienie, zwróciliśmy uwagę, że postulują oni pewną koncepcję filo-
zofii naukowej, ale takiej, która może być uprawiana jako dyscypli-
na epistemologicznie i metodologicznie autonomiczna względem 
nauk szczegółowych (przyrodniczych i humanistycznych). Tutaj 
chcemy dokładniej wyeksplikować podnoszone przez tomistów eg-
zystencjalnych argumenty za tego rodzaju opcją metafilozoficzną. 
Argumenty te formułowane są niekiedy w kontekście dyskusji, jaką 
prowadzą zwolennicy tego kierunku filozoficznego z innymi opcja-
mi metafilozoficznymi, które za warunek sensownego uprawiania 
naukowej filozofii przyjmują konieczność jej powiązania z wynika-
mi nauk przyrodniczych. Przeprowadzona argumentacja wskazuje, 
choć sami tomiści egzystencjalni tego tak nie określają, na pewną 
ideę demarkacjonizmu 10. W ten sposób ich stanowisko wpisuje się 
w długą historię poszukiwania różnych kryteriów mających za za-
danie odróżnienie wiedzy naukowej od nienaukowej (Popper), czy 
też naukowej od filozoficznej (neopozytywiści) 11. Tomistów intere-
suje ten drugi typ poszukiwania, polegający na sformułowaniu epi-
stemologicznie i metodologicznie wartościowych kryteriów odróż-
niających filozofię od nauki.

Demarkacjonistyczna metafilozofia 

1. U podstaw demarkacjonistycznej argumentacji tomistów egzy-
stencjalnych znajduje się określona opcja metafilozoficzna 12. Wy-
raża ona pewien ideał (episteme) wiedzy filozoficznej, którym jest 
metafizyka jako filozofia pierwsza. 

10 Zwraca na to uwagę A. Bronk, Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej, 
„Roczniki Filozoficzne KUL” 35 (1987), z. 1.

11 Szczegółowe omówienie tych kwestii można znaleźć w pracach 
A. Koterskiego.

12 Opcje metafilozoficzne tomistów egzystencjalnych zostały najpełniej wyło-
żone przez S. Kamińskiego, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, 
dz. cyt., s. 71‑89.
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(…) teoria bytu wychodzi naprzeciw współczesnemu zapotrzebowa-
niu na filozofię autonomiczną; tak w stosunku do wiary (odrzuca apo-
logetyczną wobec niej funkcję i broni racjonalizmu), jak też odnośnie 
do poznania przyrodniczego lub humanistycznego. Odpowiada także 
postulatowi maksymalizmu co do zadań filozofii. Minimalistyczna fi-
lozofia pierwszej połowy XX wieku, mimo że szczyci się osiągnięcia-
mi porządkująco‑uściślającymi, nie zadowala myśliciela dociekliwego, 
ponieważ nie przyczynia się znacząco do rozwiązywania problemów, 
które składają się na samą zagadkę bytu w ogóle, a ludzkiego w szcze-
gólności. Nieodzowne wydają się przeto dociekania filozoficzne, któ-
re nie ograniczają swych celów poznawczych z uwagi na dopuszczal-
ne w naukach szczegółowych środków poznawcze, ale posługują się 
najlepszymi środkami, jakie w ogóle mogą mieć miejsce do dyspozycji 
dla zrealizowania maksymalistycznych zadań poznawczych, dyktowa-
nych przez samo życie 13.

 2. Demarkacjonizm tomistów ma za sobą nie tylko określone ra-
cje metodologiczne, ale też i aksjologiczne. Uzasadniają go pewne 
wartości poznawcze, związane z wiarą, że poznanie o charakterze 
autonomicznym może dostarczyć wartościowych poznawczo re-
zultatów. Uprawiający metafizykę nie musi przyjmować w punkcie 
wyjścia żadnych danych pochodzących z nauk szczegółowych, co 
jak twierdzą tomiści, nie musi wiązać się z deprecjonowaniem re-
zultatów tych nauk 14. Rezygnacja z tych danych nie sprawia jednak, 
że wyjaśnienie metafizyczne jest jakoś mniej wartościowe niż wyjaś-
nienie naukowe. Opcja metafilozoficzna tomistów egzystencjalnych 
zakłada pewien optymizm epistemologiczny, czyli wiarę w szero-
kie kompetencje poznawcze ludzkiego rozumu, wiarę w możli-
wość odkrycia ostatecznych realnych racji uniesprzeczniających 
strukturę bytu. Nie chodzi tu jednak tylko o samą wiarę. Tomiści 
egzystencjalni są przekonani, że na rzecz tej koncepcji można podać 
szereg zasadnych argumentów wyrastających przede wszystkim 

13 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 72.
14 „Dziś istnieje tendencja jeszcze bardziej zawężająca zakres nauki, gdyż 

coraz częściej uznaje się, że przedmioty wymienionych na początku listy nauk 
(fizyka, chemia, biologia) są bardziej «naukowe» niż przedmioty nauk wymie-
nionych na jej końcu (psychologia, socjologia), a to głównie dlatego, że te ostat-
nie są silniej związane z filozoficznymi teoriami niż pierwsze”, M.A. Krąpiec, 
Wolność poznania naukowego, w: Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 155. Tomiści są 
przekonani, że na gruncie nauk empirycznych sukcesy nie przekreślają wartości 
poznania filozoficznego, które może przynosić nie mniej wartościowe rezultaty 
epistemiczne.
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z  podstawowej potrzeby poznawczej każdego człowieka, jaką jest 
poszukiwanie ostatecznych uzasadnień i racji. Człowieka nie satys-
fakcjonują bowiem odpowiedzi tymczasowe i hipotetyczne, które 
mogą być udzielone przez naukę lub filozofię scjentystyczną. Tylko 
dojście do racji pewnych, epistemologicznie niekwestionowanych, 
które odkrywane są w poznaniu metafizycznym, może zagwaran-
tować zaspokojenie roszczeń poznawczych 15.
 3. Centralną ideą metafilozoficznej propozycji jest koncepcja nie-
przecinających się płaszczyzn poznawczych, związana z tzw. trój-
stopniową koncepcją poznania abstrakcyjnego. Ta ostatnia wyzna-
cza trójczłonowy model nauk teoretycznych. Jej rola w metodologii 
polega na: (a) wyznaczeniu naturalnej klasyfikacji nauk; (b) deter-
minacji określonej płaszczyzny epistemologicznej i metodologicz-
nej, w ramach których stawia się i rozwiązuje problemy poszczegól-
nych nauki; (c) zabezpieczaniu przed potencjalnymi konfliktami, 
jakie mogą pojawiać się na styku różnych płaszczyzn poznaw-
czych; (d) postulowaniu pewnego rodzaju waloryzacji ludzkiej 
wiedzy, przez ułożenie jej w pewien doskonałościowy porządek 
hierarchiczny.
 4. Koncepcja trójstopniowej abstrakcji występuje już u Arystote-
lesa, ale to św. Tomasz z Akwinu dokonał jej pogłębienia i rozwinię-
cia w sławnym komentarzu do De Trinitate Boecjusza. W tomizmie 
egzystencjalnym duży nacisk na tę koncepcję kładł J. Maritain 16, 
Swieżawski 17, Krąpiec 18. Wedle tej koncepcji trójstopniowy model 
nauk teoretycznych determinowany był przez stopień abstrakcyj-
nej niematerialności przedmiotu danej nauki teoretycznej. Nauki 

15 „Filozofia scjentystyczna nie potrafi rozwiązać problemu Absolutu w spo-
sób zaspokajający zainteresowania ogólnoludzkie także i dlatego, że może zaofe-
rować wyłącznie odpowiedzi hipotetyczne, jedynie w mniejszym lub większym 
stopniu uprawdopodobnione racjonalnie. Tymczasem człowiek chce wiedzieć 
apodyktycznie, czy Bóg istnieje; domaga się uzasadnienia nieobalanego, które 
dawałoby prawdę konieczną i zarazem mówiącą o rzeczywistości (a nie o świe-
cie konstrukcji myślowych). Ekskluzywna teoria wiedzy natomiast powiada, 
iż nie ma innego poznania rzetelnego, jak tylko poznanie o charakterze nauko-
wym”, S. Kamiński, Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, w: tegoż, Jak 
filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 237.

16 J. Maritain, Filozofia przyrody, w: tegoż, Pisma filozoficzne, przeł. J. Fenrycho-
wa, wprowadzenie J. Turowicz, Kraków 1988.

17 S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, dz. cyt.
18 M.A. Krąpiec, Podstawy klasyfikacji nauk, w: tegoż, Odzyskać świat realny, 

dz. cyt., s. 134‑152; także S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt.
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 teoretyczne miały się konstytuować w miarę uwalniania się po-
szczególnych przedmiotów tych nauk od warunków materializują-
cych. Na pierwszym stopniu abstrakcji, która nazywa się abstrakcją 
fizyczną, konstytuuje się przedmiot realnych nauk empirycznych, 
czyli fizyki. Nauki te bazują na poznaniu empirycznym, dotyczą 
bądź jakościowej, bądź też ilościowej strony realnej rzeczywistości 19. 

(…) pojęcia nauk realnych wyrażają zeschematyzowane i w ten sposób 
uogólnione stany materialno‑realne, co dokładnie odpowiada właśnie 
tzw. pierwszemu stopniowi abstrakcji przedmiotowej, czyli „abstrakcji 
fizycznej” 20. Naukom znajdującym się na poziomie pierwszego stopnia 
abstrakcji fizycznej, odpowiada także specyficzna metoda poznania, 
którą św. Tomasz z Akwinu określił jako modus rationalis. Charaktery-
zuje on metodę postępowania nauk realnych, która polega na tym, że 
w procesie poznania naturalnego wychodzimy od danych empirycz-
nych, na których podstawie możemy dokonywać uogólnień wykrywa-
jących funkcjonalne zależności między badanymi przedmiotami 21. 

 Jako drugi stopień abstrakcji wyróżnia się tzw. abstrakcję mate-
matyczną, właściwą dla przedmiotu, którym operują nauki formal-
ne, czyli logika oraz matematyka. W komentarzach do tej kwestii 
zwraca się uwagę na to, że 

nauki formalne, logiczno‑matematyczne, posługują się ogólnymi i ko-
niecznymi pojęciami, jakby apriorycznymi w stosunku do empirycz-
nych pojęć realnych. Ich pozorna aprioryczność pochodzi właśnie 
z odmiennego sposobu abstrahowania w stosunku do pojęć realnych. 
I właśnie na te źródła odmienności i jakby apriorycznej konieczności 
wskazali Arystoteles i Tomasz. Są nimi czysto intelektualne uogólnie-
nia ilości, jako podstawowej cechy materii. Spontaniczny proces uogól-
nienia ilości pozwala pomijać wszelkie stany i klasy realne i dostarcza 
dogodnej i najbardziej ścisłej formy myślowych działań 22.

19 „Fizykalna bytowość – np. temperatura, dźwięk, kolor – jest określona 
i wypowiadana w języku ilościowym w postaci jakichś miar. Aby uzyskać iloś-
ciowe, fizykalne pojęcie, dany byt fizykalny musi być rzeczywiście w jakimś 
określonym stopniu mierzalny. Fakt mierzenia bytu fizykalnego jest niczym in-
nym jak dokonywaniem eksperymentu. Dlatego też każde pojęcie ilościowe jest 
zrelatywizowane do faktów eksperymentalnych”, M.A. Krąpiec, S. Kamiński, 
Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 53.

20 M.A. Krąpiec, Podstawy klasyfikacji nauk, dz. cyt., s. 148.
21 Tamże, s. 150.
22 Tamże, s. 148.
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Nauki matematyczne znajdują się zgodnie z tą klasyfikacją między 
naukami fizycznymi a filozoficznymi. Podobnie jak to było w przy-
padku nauk realnych, również nauki formalne mają proporcjonalną 
do swojego przedmiotu metodę badania. Jest to tzw. modus discipli‑
nalis. Jest on właściwy dla nauk matematycznych, które są pewniej-
sze niż nauki realne, gdyż ich przedmiot, czyli abstrakcyjnie ujęta 
forma ilości, jest bardziej jednoznacznie zdeterminowany. Nauki te 
są także przyporządkowane poznaniu tego, co realne. Ostatni, tzw. 
trzeci stopień abstrakcji, zwany jest abstrakcją metafizyczną, a przez 
tomistów egzystencjalnych, „separacją” 23. Przedmiotem metafizy-
ki, wedle tego ujęcia, jest byt jako to, co istnieje, nie zaś oderwana 
od wszelkiej materii abstrakcyjna forma, która przez wielu myśli-
cieli była uważana za właściwy przedmiot filozofii (metafizyki). 
Trzeci stopień abstrakcji, czyli separacja, determinuje adekwatny 
przedmiot filozofii, zakreśla także epistemologiczną płaszczyznę 
badania, w której ramach porusza się metafizyk 24. Przez to, że na-
uki filozoficzne znajdują się na trzecim stopniu abstrakcji, są one 
ogólniejsze w stosunku do nauk realnych czy formalnych, w któ-
rych, aby zrozumieć pewne treści, możemy posiłkować się jeszcze 
wyobraźnią. W filozofii (metafizyce) wyobraźnia ma wyraźne gra-
nice. I tak jak w przypadku nauk realnych i formalnych, tak rów-
nież w przypadku filozofii (metafizyki) mamy dopasowany odpo-
wiedni sposób (modus) postępowania badawczego proporcjonalny 
do przedmiotu właściwego. Jest to modus intelectualis. 

Jeśli poznanie dyskursywne jest ludziom najbardziej właściwe, to po-
znanie intelektualne byłoby najbardziej właściwe jakimś duchom czy-
stym. W intelektualnej intuicji (o ile ją przeciwstawiamy dyskursowi) 
istnieje ogarnięcie wielości w jedności. I tym lepsza jest intelektualna in-
tuicja, im w większej jedności idei widzi wielość rzeczy, o których może 
z tego właśnie, wyższego, punktu rozsądzić. Ostatecznie wszelkie dys-
kursy poznawcze zmierzają do wypracowania jakiejś supraidei, supra-
modelu czy suprasymbolu, w którym można dostrzec wielość szczegó-
łowych problemów. I jeśli filozofia ma dociekać ostatecznych przyczyn 
i ostatecznych uzasadnień wszechrzeczy, to poznanie tego typu zmie-
rza do wyżej opisanej intuicji intelektualnej, do intelektualizmu po-
znawczego. Stąd też intelektualizm i nieustanna intuicja rzeczywistości 

23 Szerzej na temat metody separacji zob. A. Maryniarczyk, Metoda separacji 
a metafizyka, dz. cyt.

24 S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, dz. cyt., s. 95‑114.
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oraz jej analiza poznawcza cechują dociekania filozoficzne, w których 
jest mniej uzasadnień dyskursywnych typu matematycznego i nie tak 
wielką rolę odgrywają w niej rolę empiria i sprawdzalność, jaką odgry-
wają w naukach realnych 25.

 5. Tomiści argumentują, że proponowana do określenia statusu 
epistemologicznego filozofii teoria abstrakcji ma nie tylko wartość 
czysto historyczną. Nie jest ona reliktem przeszłości. Wprost prze-
ciwnie, jak twierdzi Krąpiec,

teoria trójstopniowej abstrakcji, panująca w zalążkach metodologii 
nauk przez z górą dwa tysiące lat – czy straciła już dzisiaj swe znaczenie 
i należy wyłącznie do lamusa historii? Wydaje się, że nie. W zmienionej 
nieco terminologii jest nadal aktualna. Znany jest bowiem i uznawa-
ny dzisiaj podział nauk na tzw. nauki realne i formalne i filozofię. To 
właśnie rozróżnienie nauk nie wydaje się czymś innym, aniżeli starą 
Arystotelesa i Tomasza teorią trójstopniowej abstrakcji przedmiotowej, 
wyznaczającej trzy stopnie teoretycznego poznania koniecznościowe-
go, czyli nauki 26.

Ze stwierdzenia tego wynika, że tomiści przyjmują ponadhistorycz-
ne reguły metodologiczne klasyfikacji nauk. Z uznaniem ponadhi-
storycznego wymiaru reguł idzie w parze uznanie uniwersalnych, 
przekraczających wszelkie paradygmaty kryteriów racjonalności. 
Teoria ta determinuje właściwe rozumienie naukowości filozofii, 
która jest inna niż naukowość realizowana w naukach realnych 
(empirycznych) czy formalnych, takich jak logika i matematyka. 
Inność ta uwarunkowana jest w pierwszej kolejności formalnym 
przedmiotem tych nauk, który to konstytuuje dla każdej z nich 
adekwatną płaszczyznę epistemologiczną i ustala proporcjonalną 
ze względu na przedmiot metodę badania. Koncepcja trójstopnio-
wej abstrakcji jest podstawą argumentu z analogicznego rozumie-
nia naukowości. Tak scharakteryzowane płaszczyzny poznania są 
„sztywne” i wzajemnie nieprzenikliwe. Trudno mówić o czymś 
takim jak przekładalność jednej płaszczyzny poznawczej na inną. 

25 M.A Krąpiec, Podstawy klasyfikacji nauk, dz. cyt., s. 152. Szerzej na temat 
intelektualizmu w filozofii tomizmu egzystencjalnego zob. S. Kamiński, Osob‑
liwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 74; A. Bronk, Intelektualizm jako wa‑
runek możliwości filozofii fundamentalistycznej, „Roczniki Filozoficzne KUL” 37/38 
(1989/1990), z. 1.

26 M.A. Krąpiec, Podstawy klasyfikacji nauk, dz. cyt., s. 147.
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Tym samym nie może, przynajmniej w teorii, zachodzić między 
nimi jakikolwiek konflikt o charakterze przedmiotowym czy epi-
stemologiczno‑metodologicznym. Przykładem może być często 
rozpatrywany konflikt między nauką a religią. Teoria przedmiotu 
formalnego rozwiązuje także i ten kłopotliwy dla wielu teoretyków 
problem. W perspektywie epistemologicznej, przyjętej przez tomi-
stów egzystencjalnych 

jest bowiem jasne, że zdania nauk ścisłych w żaden sposób nie kolidują 
ze zdaniami wierzeniowymi, a więc z zasadami i artykułami wiary oraz 
ich teologiczną interpretacją. Po prostu mamy tu do czynienia z innym 
przedmiotem formalnym i inną metodą poznania 27.

Płaszczyzny poznawcze wyznaczają „sztywno” zakres kompetencji 
właściwy danej dziedzinie wiedzy. Ponadto mają zabezpieczać przed 
dowolnym ich przekraczaniem, co w razie złamania tej reguły pro-
wadziłoby do metodologicznego pomieszania płaszczyzn i tworzenia 
eklektycznych hybryd, a w najgorszym przypadku do radykalnej igno-
rancji 28. Takie postępowanie badawcze  sprzeczne jest z  postulowanym 

27 M.A. Krąpiec, Nauka i religia, w: tegoż, Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 186.
28 Przykładem może tu być ekstrapolacja metod nauk przyrodniczych w kwe-

stii rozwiązania problemu psychofizycznego. „Niemożność rozwiązania zagad-
nienia przez nauki szczegółowe wynika z przedmiotu i metody tych nauk. Jeśli 
bowiem nauki te wyznaczają sobie jakiś przedmiot, będący tylko wycinkiem rze-
czywistości, to w stosunku do tak zakreślonego przedmiotu muszą odpowied-
nio dostosować szczegółową metodę badania, która pozwoli go lepiej zrozumieć, 
wykryć w nim nowe cechy, powiązać je i usystematyzować. Jeśli więc fizjolog 
bada funkcję mózgu, to dociekania tego badacza wówczas tylko będą miały 
charakter ściśle naukowy, gdy posłuży się on właściwą do swego przedmiotu 
metodą, a ta z kolei pozwoli mu (w imię ścisłości) wyjść poza dane bezspornie 
stwierdzone albo stwierdzane w obrębie jego nauki. Fizjolog może więc bardzo 
szczegółowo opisać funkcje mózgu od strony materialnej. Fakty natomiast prze-
żyć psychicznych, ich powstanie i uzasadnienie ich powiązania z mózgiem leżą 
poza granicą zasięgu fizjologii. Badania i prace psychofizjologa ustalą jedynie 
następstwa zmian fizjologicznych i psychicznych, skonstatują niektóre fakty i na 
ich podstawie ustalą pewne prawa, nigdy jednak nauki szczegółowe z psychofi-
zyką włącznie, nie wytłumaczą i nie uzasadnią powiązania przeżyć fizjologicz-
nych z psychicznymi. Hipotezy najrozmaitsze, stawiane przez poszczególnych 
naukowców, są hipotezami daleko wybiegającymi poza przedmiot i związaną 
z nim metodę danych nauk; są one filozofowaniem na tle przyrody, i filozofowa-
niem niekiedy niezgrabnym, a często grubo nieścisłym, gdyż obarczonym me-
todą szczegółową, dobrą jedynie w naukach pozytywnych, a nie nadającą się 
zupełnie do nauki ogólnej i spekulatywnej, jaką jest filozofia, która ma odrębny 
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regułami metodologicznymi i normami racjonalności, które esencjal-
nie są determinowane przez przedmiot każdej z nauk.

Kryteria demarkacji 

1. Tomiści egzystencjalni proponują szereg kryteriów demarkują-
cych granicę między nauką a filozofią. Mają one stanowić warunki 
konieczne i wystarczające dla zapewnienia filozofii/metafizyce epi-
stemologicznej autonomii względem nauki 29. Kryteria demarkacji 
mają w proponowanym ujęciu charakter opisowo‑normatywny 30. 
Ustalane są z perspektywy filozoficznej, czyli zewnętrznej wzglę-
dem nauki, i różnią się od kryteriów tzw. autodemarkacji, które są 
określane z perspektywy wewnętrznej dla danej naukowej tradycji 
badawczej (paradygmatu) 31. Jako że tomiści egzystencjalni nie upra-
wiają w praktyce żadnych nauk empirycznych, punktem odniesie-
nia dla sformułowania tych kryteriów jest ich własna koncepcja 
filozofii nauki, oparta na mocnych założeniach metafizycznych 32. 
Proponowane kryteria można podzielić na: (a) przedmiotowe, 
(b) epistemologiczne, (c) semantyczne, (d) metodologiczne, (e) świa-
topoglądowo‑kulturowe, (f) quasi‑religijne. Na podstawie nich do-
wodzi się, z pewną dozą apodyktyczności, że płaszczyzna poznania 
filozoficznego/metafizycznego w żadnym wypadku nie przecina 
się z poznaniem naukowym (przyrodniczym), co najwyżej określo-
ne założenia z zakresu teorii bytu i epistemologii filozoficznej mogą 
znajdować się w tzw. zewnętrznej bazie nauki, za czym przemawia-
ją dane z obszaru historii nauki.

przedmiot i metodę badania”, M.A. Krąpiec, Myślenie – poznanie – słowo – język, 
w: tegoż, Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 27‑28.

29 Na temat kwestii kryterium demarkacji zob. L. Laudan, The Demise of De‑
marcation Problem, w: Physics, Philosophy and Psychoanalysis. Essays in Honor of 
Adolf Grünbaum, red. R.S. Cohen, L. Laudan, Dordrech 1992, s. 111‑127.

30 Zob. B. Tuchańska, Kryteria naukowości. Nauka – nienauka czy raczej my – inni, 
art. cyt., s. 97‑112.

31 O socjologicznych i psychologicznych problemach demarkacji i autodemar‑
kacji nauki pisze: A. Szóstak, Między rozsądkiem a obłędem. O pewnych socjopsy‑
chologicznych aspektach sporu wokół kryterium demarkacji, w: Nauka i tradycja, red. 
J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Kraków 1995, s. 81‑89.

32 Koncepcja nauki proponowana przez tomistów egzystencjalnych była już 
przedmiotem analiz pierwszego rozdziału.
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 2. Kryterium przedmiotowe wskazuje na różnice między pozna-
niem filozoficznym a naukowym, występujące ze względu na różny 
przedmiot formalny 33. W przypadku poznania filozoficznego/me-
tafizycznego jest nim rzeczywistość ujęta w aspekcie istnienia 34. Byt 
jako byt, rozumiany egzystencjalnie, determinuje właściwą płaszczy-
znę poznawczą metafizyki. Wszelkie zabiegi poznawcze, analizy, 
wyjaśnienia, jakie przeprowadza się na gruncie metafizyki, doko-
nują się w ramach „bytu jako bytu” 35. Filozofia dotyczy zatem ca-
łości rzeczywistości, nie zaś jej poszczególnych aspektów 36.  Ujmuje 
rzeczywistość w aspekcie dla niej najbardziej podstawowym i decy-
dującym o tym, że owa rzeczywistość jest czymś faktycznym i moż-
liwym do uchwycenia w poznaniu 37. Tomiści zaznaczają, że meta-
fizyka dotyczy ujęć transcendentalnych, egzystencjalnie doniosłych, 

33 „Osobliwość metodologiczna teorii bytu pochodzi głównie z odmienności 
(w stosunku do innych typów wiedzy) jej przedmiotu formalnego i zadań po-
znawczych”, S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 73.

34 W kwestii rozumienia tzw. formalnego przedmiotu nauki zob. S. Kamiński, 
Nauka i metoda, dz. cyt., s. 28‑36.

35 „Dalsze terminy wprowadza się do teorii zawsze z uwzględnieniem poję-
cia bytu, które przecież wyznacza obiekt badań i ma charakter transcendental-
ny, czyli obejmuje jakąkolwiek bytowość niezależnie od jej kategorii bytowania” 
S. Kamiński, O języku teorii bytu, dz. cyt., s. 96.

36 Zdaniem S. Kamińskiego „(…) w naukach szczegółowych, ponieważ od 
jakościowej strony bierzemy rzeczywistość, nie możemy dokonać transcendencji 
czy ekstrapolacji poza ten typ dziedziny, który jest dany w punkcie wyjścia. Ona 
stanowi pewien model podstawowy dla jakiejkolwiek teorii. Tymczasem w me-
tafizyce nie musimy takiej granicy stawiać. Obiera ona taki aspekt rzeczywisto-
ści, żeby nie był ograniczony jakimiś dodatkowymi kwalifikacjami. Tak właśnie 
ma się sprawa z ogólnoegzystencjalną stroną rzeczywistości. Pozawala ona na 
tzw. ontyczną transcendencję. W szukaniu ostatecznych racji wolno iść tak da-
leko, jak daleko sięga jakikolwiek byt. Jak tworzę pojęcie bytu tylko jako bytu, 
czyli, że coś istnieje, to albo coś istnieje i wtedy już jest bytem, albo jeżeli nie, to 
nie ma bytu. Takie twierdzenie nie ma granic zdeterminowanych danymi do-
świadczenia wyjściowego. Metafizyk przeto nie ma problemu granic, skończo-
ności lub nieskończoności świata w sensie, jaki może mieć, ale nie musi, przyrod-
nik. A więc pod tym względem zachodzi różnica między metafizyką a naukami 
szczegółowymi”, S. Kamiński, Światopogląd, religia, teologia. Zagadnienia filozoficz‑
ne i metodologiczne, Lublin 1998, s. 267‑268.

37 „Zdaniem tomistów egzystencjalnych «wyjaśnienie filozoficzne rzeczy-
wistości», chociaż nie dostarcza naszemu poznaniu jakichś nowych «zdobyczy 
naukowych», a więc nie poszerza zasadniczo naszych wiadomości o treści sa-
mej rzeczywistości, to jednak prowadzi do rozumienia samej rzeczywistości. 
Jest to rozumienie typu podstawowego, mądrościowego, polegającego na po-
znawczym oddzieleniu bytu od niebytu, czyli rozumienie wykluczające absurd 
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nie zaś  uniwersalnych, dotyczących wyodrębnionych fragmentów 
rzeczywistości. Tak zdeterminowany przedmiot badań, metafizyka 
„nie zajmuje się bowiem ani jakościowo‑ilościowym, ani formalnym 
aspektem rzeczywistości, lecz – jak żadna nauka – ogólnoegzysten-
cjalnym bytem w jego faktyczności” 38. Nauki szczegółowe zajmują 
się zjawiskową stroną bytu, związaną z konkretnymi przypadłościa-
mi, takimi jak jakości czy ilość 39. Ilościowy aspekt bytu nie wyczer-
puje jednak całej natury bytu 40. Poznanie naukowe ma za przedmiot 
zawsze jakieś fragmenty realnego bytu ujętego czy to w aspekcie ja-
kości, czy też ilości, i zachodzące między nimi relacje. Tak rozumiany 
przedmiot determinuje właściwe metody postępowania badawczego.
 3. Kryterium epistemologiczne zwraca uwagę, że w przypadku 
filozofii i nauki mamy do czynienia z zupełnie innymi czynnościa-
mi kognitywnymi kontaktującymi nas z badanym przedmiotem. 
W filozofii/metafizyce wyodrębnienie w rzeczywistości doniosłej 
struktury egzystencjalnej implikuje właściwe dla jej ujęcia struk-
tury poznawcze. Formalnego przedmiotu filozofii, czyli istnienia, 
nie można ująć w ramach struktur pojęciowych (kategorialnych). 
Poznanie abstrakcyjne nie może doprowadzić do poznania istnie-
nia, gdyż to wymyka się wszelkim ujęciom kategorializującym. 
 Istnienie można ująć tylko w doniosłych z egzystencjalnego punk-
tu widzenia strukturach sądowych. W tomizmie egzystencjalnym 

w wyjaśnieniu realnie istniejących faktów (…)”, M.A. Krąpiec, Filozofia i nauki, w: 
tegoż, Odzyskać świat realny, Lublin 1999, s. 126.

38 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 77.
39 „Powiedzmy, że nauka jest prawdziwym, choć pośrednim poznaniem 

przyrody; dosięga rzeczywistości, lecz w jej aspekcie przejawiania się w zjawi-
skach (innymi słowy w aspekcie rzeczywistości, która daje się definiować przez 
obserwacje i pomiary) oraz za pośrednictwem przedmiotów, zwłaszcza przed-
miotów matematycznych, które mogą być «realne» i odnosić się do tego, co ary-
stotelesowski realizm nazwał «ilością» będącą przypadłością substancji mate-
rialnej, lub też mogą być czystymi bytami myślnymi (entia rationis) i po prostu 
symbolami opartymi na danych obserwacji i pomiarów”, J. Maritain, Bóg i nauka, 
w: tegoż, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 171.

40 „Równocześnie jednak sama ilość nie będąca istotą rzeczy, nie konstytuu-
je samej natury bytowej, bezpośrednio nie otwiera «wnętrza» istotowego tegoż 
bytu. Ilość nie wyczerpuje wszystkich aspektów tego bytu. Dlatego też poznanie 
ilościowe fizykalne bytu w aspekcie mierzalnym jeszcze nie wyczerpuje pozna-
nia bytu materialnego, de iure i de facto. Cały olbrzymi wachlarz bytowych właś-
ciwości jest ilościowo niemierzalny”, M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodo‑
logii metafizyki, dz. cyt., s. 57.
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nazywa się je sądami egzystencjalnymi i przyjmuje za twierdzenia 
(empiryczne) bazowe w punkcie wyjścia metafizyki. Odgrywają 
one zasadniczą rolę w procesie „separacji”, w którym ma miejsce 
poznawcze wyodrębnienie przedmiotu filozofii/metafizyki. Uzy-
skane w poznaniu „separacyjnym” pojęcia transcendentalne są do-
niosłymi strukturami egzystencjalnymi, gdyż obok aspektu treścio-
wego ujmują także aspekt egzystencjalny 41. Poznanie filozoficzne 
ma zatem charakter analogiczno‑transcendentalny 42. Taki sposób 
poznania jest determinowany przez jego przedmiot, czyli byt, uję-
ty w aspekcie egzystencjalnym. Tylko dlatego nasze poznanie bytu 
ma charakter analogiczny, że sama rzeczywistość jest ukonstytuo-
wana przez sieć analogicznie powiązanych ze sobą bytowych rela-
cji 43. Jeśli zaś chodzi o poznanie naukowe, to tutaj podstawowe pro-
cesy poznawcze mają właśnie charakter pojęciowy (kategorialny). 
Aspekty jakościowe, czy ilościowe dają się bez problemu ujmować 
w abstrakcyjne struktury pojęciowe. W ten sposób nauka abstrahu-
je od ogólnoegzystencjalnego aspektu rzeczywistości, gdyż (1) nie 
posiada adekwatnych narzędzi poznawczych do jego ujęcia i ana-
lizowania, (2) z punktu widzenia tych nauk badanie tego aspektu 
nie wniosłoby niczego znaczącego. Choć w zewnętrznej bazie nauki 
zakłada się określone presupozycje egzystencjalne dotyczące spo-
sobu istnienia badanych obiektów, to jednak nie przeprowadza się 
nad nimi teoretycznie zaawansowanej refleksji. To jest już domeną 
filozofii, która ten pomijany przez nauki szczegółowe, najbardziej 

41 „Osobliwością transcendentaliów ścisłych jest to, że zawierają w swym 
znaczeniu również ujęcie istnienia (moment egzystencjalny określonej treści), co 
pozwala im pełnić jednocześnie funkcję sądów logicznych i to implicite egzy-
stencjalnych (lub przynajmniej upoważnia do prostego wyeksplikowania z nich 
takich sądów)”, S. Kamiński, O języku teorii bytu, dz. cyt., s. 97.

42 Problematyka tego typu poznania jest szeroko omówiona z pozycji tomi-
zmu egzystencjalnego w pracy: M.A. Krąpiec, Teoria analogii bytu, Lublin 1995; 
E. Mascall, Istnienie i analogia, Warszawa 1961.

43 „W teorii bytu analogiczny (…) jest przede wszystkim wewnętrzny stan 
bytu konkretnego. Tam bowiem w sposób konieczny przyporządkowane są so-
bie według właściwych proporcji elementy – czynniki bytowe, zasadniczo róż-
ne, lecz pod pewnym względem tożsame, bo konstytuujące «relacyjną» jedność 
ontyczną. W każdym bycie konkretna treść i istnienie (stanowiące elementy nie-
tożsame) jednoczą się proporcjonalnie w sposób konieczny”, S. Kamiński, Osob‑
liwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 81‑82.
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podstawowy i „głęboki” aspekt rzeczywistości czyni własnym 
przedmiotem formalnym 44.
 4. Kryterium semantyczne zwraca uwagę, na różnice w struktu-
rze języka filozofii i nauki. Tomiści argumentują, że 

konsekwentnie dla obu tych dziedzin trzeba sformułować odrębny ję-
zyk wyrażania i komunikowania uzyskiwanych w nim rezultatów po-
znawczych. W filozofii jest to język analogiczny, będący następstwem 
analogicznego poznania i analogiczności struktury istniejącego bytu. 
W naukach zaś jest to język jednoznaczny (albo dążący do jednoznacz-
ności), oparty na ujmowanej ilościowo (wraz z relacjami) stronie rze-
czywistości, co pozwala na jego formalizację 45.

Istotnym zatem elementem pojęć fizykalnych jest ich aspekt ilościowy, 
gdyż tylko taki aspekt bytu jest mierzalny za pomocą odpowiednich 
narzędzi. Stąd mierzalność i rzeczywiste dokonywanie wielokrotnych 
pomiarów stanowi sposób nabywana nowych pojęć w dziedzinie nauk 
fizykalnych 46.

S. Kamiński podkreśla, że w przeciwieństwie do pojęć fizykalnych, 

desygnaty języka teorii bytu nie tworzą więc zbioru teoriomnogościo-
wego bytów, lecz swoistą strukturę dwustopniowo przyporządkowa-
nych analogicznie par. W konsekwencji wszystkie transcendentalia są 
powiązane ściśle znaczeniowo tak, że nie tylko trudno przeprowadzić 
redukcję terminologiczną, lecz także nie da się ustalić bezwzględnej ko-
lejności ich całkowitego utworzenia 47.

44 Można powiedzieć, że przedmioty formalne konstytuują systemy filozo-
ficzne jako swoiste optyki interpretacji świata. „W świetle każdego systemu fi-
lozoficznego uzyskujemy bowiem inny interpretacyjny obraz świata. Rzetelny 
filozof, który posługuje się jakimś systemem filozoficznym i w świetle przyjętego 
systemu wypowiada twierdzenia o świecie, może – będąc rzetelnym – wypowia-
dać tylko takie twierdzenia o świecie, które pozwala mu formułować przyjęty 
system filozoficzny. Próżno żądalibyśmy na przykład od materialisty czy filo-
zofa posługującego się w interpretacji świata systemem materialistycznym, by 
wygłaszał on na przykład zdania typu: «dusza jest substancją nieśmiertelną», bo 
tego rodzaju twierdzenie w ramach systemu materialistycznego byłoby po pro-
stu nieporozumieniem”, M.A. Krąpiec, Nauka i religia, dz. cyt., s. 193.

45 M.A. Krąpiec, Filozofia i nauki, dz. cyt., s. 128.
46 M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 53.
47 S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 83; zob. także  

E. Gilson, Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958.
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 5. Kryterium metodologiczne podkreśla różnice w metodach 
stosowanych w filozofii i naukach szczegółowych. Przyjmowane 
metody są proporcjonalne do obranego przedmiotu badań. 

Filozofia posługuje się tzw. metodą uniesprzecznień, polegającą na uka-
zaniu w wyjaśnieniu doniosłych faktów bytowych takiego czynnika, 
którego negacja jest zarazem negacją samego faktu bytowego, danego 
do wyjaśnienia. Metody naukowe są natomiast bardzo zróżnicowane 
z racji różnorodności przedmiotów uprawianych nauk oraz ich celów 
determinujących dobór odpowiednich czynności poznawczych, za-
równo nieuzbrojonych, czysto racjonalnych, czysto matematycznych, 
jak i czynności uzbrojonych w odpowiednie narzędzia, które stanowią 
swoiste a priori warunkujące możliwość uzyskania nowych, wartościo-
wych rezultatów poznawczych 48.

Inny też jest cel poznania filozoficznego i naukowego. Tomiści uza-
sadniają, że poznanie filozoficzne zmierza do prawdy, jako do zgod-
ności poznania z analogicznie pojmowanym (konkretnym) bytem. 
Natomiast jeśli chodzi o poznanie naukowe, to mniejszą wartość ma 
prawda jako korespondencja z bytem, a większą skuteczność (cza-
sem rozumiana czysto pragmatycznie), która jest celem poznania 
naukowego. Tomiści uzasadniają, że współczesne koncepcje nauki 
radykalnie odeszły od klasycznego ideału wiedzy, dla której pyta-
nie „dlaczego?” było podstawowe w determinacji celu nauki. Dziś 
nauka pyta to know how?, czyli jak zdobyć wiedzę, aby następnie 
skutecznie ją wykorzystać w działaniu prowadzącym do przeobra-
żania różnych fragmentów rzeczywistości 49.

48 M.A. Krąpiec, Filozofia i nauki, dz. cyt., s. 127.
49 „W naukach zaś, czy to realnych, czy formalnych, mamy do czynienia 

z prawdą tylko analogicznie pojętą i pośrednio uznawalną, o ile odpowiedni 
układ treści (podmiotu i orzecznika) pośrednio jest w jakiś bliższy lub dalszy 
sposób przyporządkowany realnemu istnieniu (…) Nauka chcąc mimo to w ja-
kiś sposób dojść do realnego układu treści, zmuszona była do wypracowania 
nowych koncepcji prawdy, w których – wobec niemożliwości bezpośredniej 
wizji rzeczywistości – zrezygnowano z takiego maksymalistycznego postulatu 
i zadowolono się mniej rygorystycznymi kryteriami prawdy. Pojawiły się nowe 
kryteria prawdy. Prawdą nazywano więc niekiedy zgodność poznania z samym 
sobą (Kant), ekonomię i oszczędność myślenia (empiriokrytycyzm), odpowied-
ni dobór języka (konwencjonalizm); użyteczność – «myśl prawdziwa to tyle co 
myśl użyteczna» (pragmatyzm); zespół czynności weryfikacyjnych (operacjo-
nizm P.W. Bridgmana). Te i im podobne definicje prawdy, chociaż z czysto teore-
tycznego punktu widzenia nie są słuszne, to jednak w jakimś aspekcie ważnym 
i ukazanym w danym systemie umożliwiały przybliżenie się w odpowiednim 
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 6. Kryterium światopoglądowo‑kulturowe wskazuje, że tylko 
na bazie filozofii jako wiedzy metafizycznej można zbudować ade-
kwatną koncepcję kultury i opracować spójny światopogląd. 

Najgłębsze i trafne merytorycznie poznanie świata tudzież hierar-
chii wartości jest nieodzowne do właściwego dla człowieka działania 
kulturotwórczego. Filozofia winna służyć mu za przewodnika, gdyż 
wskazuje i ostatecznie uzasadnia w porządku ontycznym, dlaczego 
ma preferować określone zachowania wartościotwórcze oraz jednolicie 
rozwiązuje problemy wykraczające poza poszczególne dziedziny kul-
tury (religię, moralność, naukę i sztukę), a wreszcie dostarcza środków 
do zrozumienia jej przemian i kryteriów oceny jej osiągnięć. Filozofia 
stanowi przeto jakby samoświadomość kultury: przenika ją całą, lecz 
nie redukuje się do żadnej z jej dziedzin oraz teoretycznie tak je sca-
la, by człowiek mógł harmonijnie i w pełni się doskonalić. On bowiem 
tworzy kulturę, ale i sam zostaje przez nią formowany 50.

Na gruncie nauki nie można osiągnąć takiej syntezy, gdyż nauka 
jest ograniczona tylko do wybranego fragmentu bytu. Jej dane 
mogą zostać np. przez filozofię wykorzystane do opracowania 
spójnej wizji kultury. Filozofia odgrywa rolę zwornika czy inte-
gratora wiedzy o kulturze, sama nauka bez solidnej filozofii nie 
byłaby w stanie zaspokoić najgłębszych intelektualnych aspiracji 
człowieka, które ujawniają się w jego kulturowej działalności. Na-
uka nie jest w stanie dostarczyć adekwatnego światopoglądu, któ-
ry objąłby całość rzeczywistości i uwzględniał wszystkie potrzeby 
poznawcze człowieka. Światopogląd naukowy w czystej postaci 
jest tylko postulatem, którego nie można urzeczywistnić. Nie moż-
na bowiem zbudować racjonalnego światopoglądu pozbawionego 
elementów emocjonalnych, praktycznych czy religijnych. Stąd też 
tylko klasycznie rozumiana filozofia może stanowić coś w rodzaju 
jądra poglądu na świat, choć co trzeba zaznaczyć, nie utożsamia 
się ona z tym światopoglądem w aspekcie podmiotowym i funk-
cjonalnym. Filozofia dostarcza tylko zasadniczych przesłanek bazo-
wych do ugruntowania światopoglądu, spełnia funkcje integrują-
cą i regulującą. W strukturę światopoglądu wprowadzane są treści 
pochodzące z różnych źródeł poznania, zarówno naukowego, jak 

dobranym kontekście systemowym, teoretycznym czy też «narzędziowym» do 
realnego istnienia samej rzeczy”, M.A. Krąpiec, Nauka i religia, dz. cyt., s. 190‑191.

50 S. Kamiński, O naturze filozofii, dz. cyt., s. 52.
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i religijnego. Domagają się one niejako szerszej, filozoficznej płasz-
czyzny, na której mogłyby zostać postawione i treściowo zharmoni-
zowane z bazowymi pryncypiami filozofii 51.
 7. Ostatnie kryterium choć przez samych tomistów egzystencjal-
nych niewyróżniane, to jednak jest ważne, gdyż dotyczy zarówno, 
celu poznania filozoficznego, jak i naukowego. Chodzi o tzw. kry-
terium quasi‑religijne. Przed filozofią tomiści egzystencjalni stawiają 
maksymalistyczne zadania poznawcze, gdyż tylko takie odpowiada-
ją intelektualnym aspiracjom epistemicznym człowieka 52. Wiążą się 
one z poszukiwaniem ostatecznych racji tłumaczących byt jako byt 
w aspekcie egzystencjalnych uwarunkowań. Celem jest odpowiedź 
na fundamentalne pytanie metafizyczne „dlaczego istnieje raczej coś 
niż nic?”. W tego typu metafizyce wskazuje się na istnienie teistycz-
nie rozumianego Absolutu, jako na rację ostatecznie uniesprzecznia-
jącą realny byt w jego postawach, co zabezpiecza przed metafizycz-
nym absurdem i poczuciem braku racjonalności, sensu. W ten sposób 
metafizyka realizuje pewne cele quasi‑religijne, których nie realizu-
je poznanie naukowe, stawiające sobie raczej minimalistyczne cele 
i niezmierzające do odkrycia ostatecznych racji dla badanych faktów 
empirycznych 53. Nauka zadowala się raczej tym, co prawdopodobne 
i hipotetyczne, ale za to empirycznie „dobrze” potwierdzone. Nasta-
wia się na poszukiwanie rezultatów poznawczych, które mogłyby 
wylegitymizować się skutecznością praktyczną.
 8. Kryteria te upoważniają do wyciągnięcia wniosku, że 

poznanie naukowe i filozoficzne są zatem różnymi domenami intelek-
tualnego rozwoju człowieka, wzajemnie się dopełniającymi, ale pozo-
stającymi z racji zarówno przedmiotu, jak i metody oraz celu poznania, 
zawsze swoistych i odpowiadających określonej dziedzinie poznania 54.

51 S. Kamiński, Typy ludzkiej wiedzy, w: tegoż, Jak filozofować? Studia z metodolo‑
gii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 30‑31.

52 „Żadna dyscyplina scjentystyczna nie tylko nie potrafi odpowiedzieć sta-
tecznościowo na pytanie, dlaczego i po co cokolwiek istnieje, skoro nie musi 
istnieć, lecz także sensownie postawić tego pytania na gruncie swojego języka. 
A pytanie to nęka stale umysły ludzkie, szczególnie w chwilach przeżywania 
granicznych sytuacji życiowych, na co słusznie zwracają uwagę egzystencjali-
ści”, S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt., s. 75‑76.

53 Chyba że przyjmiemy scjentystyczny kult nauk, który może mieć charakter 
quasi‑religijny.

54 M.A. Krąpiec, Filozofia i nauki, dz. cyt., s. 128.
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W konsekwencji prowadzi to do zakwestionowania istnienia tzw. 
problemów pogranicza różnych nauk. Idea badań interdyscyplinar-
nych w takich perspektywach epistemologicznych, zostaje zakwe-
stionowana na podstawie argumentu, że

w naukach szczegółowych, jak i w filozofii, swoistymi metodami, nie-
sprowadzalnymi do siebie, i to tak dalece, że nie ma jakiegoś „pograni-
cza” nauk, nie ma takiego stanu, którego naukowo badany przedmiot 
nie należałby ani do filozofii, ani do nauk szczegółowych, a znajdował 
się tu i tam zarazem. Mogą być przedmioty, np. człowiek, które bada-
ją zarówno nauki szczegółowe, jak i filozofia, ale każda z tych nauk 
bada ten przedmiot w innym aspekcie i sobie właściwą metodą, która 
nie może być zastosowana w drugiej. Z racji specyficzności badań nie 
ma tzw. problemów granicznych. Problemy graniczne istnieją jedynie 
od strony badanego przedmiotu materialnego i w pewnej mierze od 
strony psychiki badacza. Z chwilą jednak świadomego zastosowania 
odrębnych metod poznania przestają istnieć problemy graniczne, „for-
malne” przedmioty zostają zaliczone do ściśle określonego typu nauk. 
Otóż świat realny stanowi wspólny „materialny” przedmiot badań, za-
równo filozofii, jak i nauk szczegółowych 55.

To przedmiot formalny każdej z nauk sztywno wyznacza właściwą 
perspektywę badania, tak że nie może być mowy o przedmiotach 
interdyscyplinarnych ani o modnych obecnie, i na szeroką skalę 
promowanych, badaniach interdyscyplinarnych. Przedmiot formal-
ny zabezpiecza przed możliwym konfliktem kompetencji dziedzin 
poznawczych. Każdy naukowiec, jeśli nie chce narazić się na za-
rzut ignorancji, powinien pozostawać w ramach tylko swojej włas-
nej perspektywy poznawczej (badawczej), co w żadnym wypadku 
nie oznacza, że ma w ogóle nie wykazywać zainteresowania inną 
perspektywą poznawczą, czy odnosić się do niej z lekceważeniem.

Argumenty za autonomią filozofii względem nauki 

1. Dokonując analiz poznania filozoficznego, tomiści wskazują, 
że niektórzy filozofowie uznają za pozbawioną kontrowersji kwe-
stię korzystania z danych nauk przyrodniczych w punkcie wyjścia 

55 M.A. Krąpiec, Nauki szczegółowe – Filozofia – Dusza – Bóg, w: tegoż, Odzyskać 
świat realny, dz. cyt., s. 197‑198.
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konstrukcji teorii filozoficznej. Kryją się za tym różne racje, ale chy-
ba najbardziej podstawową jest ta związana z notoryczną proble-
matycznością naukowego statusu filozofii. Postulaty unaukowienia 
filozofii poprzez różnego rodzaju próby powiązania jej z danymi 
nauk szczegółowych wynikają z braku wiary w możliwość racjo-
nalnego wykazania poznania autonomicznego, które również, tak 
jak nauki szczegółowe, może prowadzić do wartościowych wyni-
ków poznawczych. Poza tym wszelkie próby notorycznego unau-
kowienia filozofii w ten sposób wyrastają z braku metodologicznej 
samoświadomości. Filozofowie nierzadko sami nie wiedzą, czym 
jest uprawiana przez nich dziedzina wiedzy. Receptą na taki stan 
rzeczy jest to, że 

filozof musi sobie najpierw uświadomić sposób, w jaki został skon-
struowany przedmiot jego filozofii oraz treść i zasięg orzekania tegoż 
przedmiotu. Jeśli – jako to niekiedy się zdarza na terenie filozofii – kon-
struowanie przedmiotu filozoficznego myślenia oraz zasięgu poznania 
przedmiotu dokonuje się przy zmniejszonej refleksji, w jakiejś niemal 
somnambulicznej wizji rzeczywistości, to cóż dziwnego, że nie ma ta-
kiego głupstwa, którego by nie uzasadniono tak lub inaczej? 56

W argumentacji przeciwko wykorzystywaniu danych nauk szcze-
gółowych w punkcie wyjścia metafizyki tomiści egzystencjalni cały 
czas powołują się na ustalone uprzednio płaszczyzny poznawcze, 
zdeterminowane przez formalne przedmioty różnych nauk. W mo-
mencie kiedy przyjęlibyśmy za wiążące korzystanie z danych in-
nych nauk, automatycznie neutralność punktu wyjścia zostałaby 
przekreślona 57.
 2. Próba opierania filozofii na faktach naukowych prowadzi do 
trudności metodologicznych i semantycznych. 

Fakty naukowe są bowiem ujęte z punktu widzenia, który jest właś-
ciwy dla poszczególnej dyscypliny. Wiadomo przecież, że aspekt na-
ukowo obserwowanej rzeczywistości i formalny przedmiot teorii wy-
jaśniającej rzeczywistość są w jednej perspektywie i wzajemnie zależne 
(język obserwacyjny nie jest wolny od wpływu pojęciowego teorii). 
Stąd fakt naukowy jako taki nie wywołuje innego rodzaju pytań, jak 

56 M.A. Krąpiec, Nauka i głupota, w: tegoż, Odzyskać świat realny, dz. cyt., 
s. 120‑121.

57 Szerzej o tych kwestiach będziemy pisali w rozdziale o zagadnieniu punktu 
wyjścia w metafizyce/filozofii.
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tylko właściwe nauce, ze względu na którą jest on naukowy. Faktów 
interdyscyplinarnych (wspólnych dla wielu nauk) a dostatecznie zde-
terminowanych nie ma. Jeśli zatem jakieś zdarzenie jest określone jako 
fakt naukowy, to wszelkie zagadnienia inne niż naukowe nie powstają 
w związku z tym faktem wprost, ale przychodzą przy jego okazji nie-
jako z zewnątrz; tym samym jednak modyfikują go albo – precyzyjnie 
się wyrażając – biorą pod uwagę już inny formalnie fakt. Tylko bowiem 
materialny przedmiot może być ten sam dla wielu dziedzin poznania, 
a fakt (o ile jest naukowy) musi odpowiadać przedmiotowi formalne-
mu tej nauki, z uwagi na którą on jest naukowy 58.

Filozofia posiada inny przedmiot formalny niż nauki przyrodnicze, 
dlatego też nie może czynić przedmiotem swojej refleksji faktów na-
ukowych, zdeterminowanych w innych płaszczyznach poznawczych. 

Przejmując bowiem do filozofii, argumentują tomiści egzystencjalni, 
opis naukowy zdarzenia, przejmuje się, przynajmniej częściowo, ję-
zyk nauki i jej szczególny punkt widzenia (nie ma dokładnego opisu 
faktów niezaangażowanego teoretycznie), a w następstwie tego jej typ 
poznania. Modyfikując zaś już w punkcie wyjścia opis naukowy faktu 
według potrzeb filozofii autonomicznej, rezygnuje się w gruncie rze-
czy z faktu naukowego jako wyjściowego przedmiotu refleksji na rzecz 
faktu filozoficznego. W tym wypadku naukowe ujęcie zdarzenia jest po 
prostu zbędne 59.

 4. Również wykorzystywanie w argumentacji filozoficznej ja-
kichkolwiek pojęć zaczerpniętych z nauk szczegółowych jest nie-
porozumieniem. W wielu przypadkach proponuje się np. prze-
transponowanie pojęć z fizyki do metafizyki, z optymistycznym 
przekonaniem, że zabieg taki ma rzekomo doprowadzić do uści-
ślenia argumentacji metafizycznej. Zabiegi takie miały wielokrotnie 
miejsce w przypadku konstruowania argumentów za istnieniem 
Boga (szczególnie w przypadku tzw. kinetycznego argumentu za 
istnieniem Absolutu), duszy ludzkiej czy też stworzenia świata, 
ostatnio szeroko dyskutowanego w ramach przyrodniczej kosmo-
logii. Wówczas to zwolennicy korzystania z danych naukowych 
w argumentacji, stosowali różne pojęcia z nauk fizykalnych, aby: 
(a) uczynić argumentację bardziej naukową, czy bardziej zgodną 
z wymogami współczesnej epistemologii i metodologii, przeważnie 

58 S. Kamiński, Zagadnienie absolutu w filozofii scjentystycznej, dz. cyt., s. 232.
59 Tamże, s. 238.
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o analitycznej proweniencji; (b) przystosować ją do mentalności 
współczesnego człowieka, który zatracił wrażliwość odbioru sub-
telnych scholastycznych sformułowań; (c) odświeżyć aparaturę po-
jęciową klasycznej teorii bytu; (d) uczynić filozofię bardziej podatną 
na próby falsyfikacji jej twierdzeń. Tomiści egzystencjalni kwestio-
nują takie zabiegi, powołując się na wyżej wyartykułowane argu-
menty o formalnej odrębności płaszczyzn poznawczych. O żadnym 
przetransponowywaniu pojęć nie może być mowy, ze względu na 
to, że znaczenie pojęć jest zdeterminowane (obciążone) teoretycz-
nie 60. Pojęcie ruchu co innego znaczy w fizyce, a co innego w meta-
fizyce, tak samo co innego znaczy pojęcie nicości czy systemu w fi-
zyce, a co innego w klasycznej metafizyce. Wszystkie te pojęcia są 
na siebie wzajemnie nieprzekładalne. Choć brzmią tak samo, zna-
czą zupełnie coś innego. Pojęcia fizykalne wyrażają przecież struk-
tury jakościowo‑ilościowe, metafizyczne zaś – doniosłe struktury 
egzystencjalne, stąd też pojęć analogiczno‑transcendentalnych nie 
można przełożyć w drodze redukcji definicyjnej na pojęcia uniwer-
salne, bez utraty ich „egzystencjalnego” znaczenia. Decydują o tym 
właśnie odmienne formalnie płaszczyzny teoretyczne. Próba trans-
ponowania tych pojęć czy analogizowania kończy się niepowodze-
niem, tworzeniem argumentacyjnych hybryd, które tylko pozornie 
noszą znamiona naukowego charakteru 61. Stąd też, jak argumentu-
ją tomiści egzystencjalni, 

korzystanie z fizykalnego opracowania danych doświadczenia nie uła-
twia uprawiania metafizyki, a może nawet przyczynić się do zatarcia 
różnicy przedmiotu oraz aparatu pojęciowego w fizyce i metafizyce. 
Tak więc bogactwo w materialne doświadczalnym i krytycyzm w jego 
opracowaniu fizykalnym nie stanowią walorów w odniesieniu do me-
tafizyki, bo występują w innej płaszczyźnie 62.

60 S. Kamiński, Światopogląd, religia, teologia, dz. cyt., s. 264‑266.
61 „Przy transponowaniu jednego pojęcia z jednej dziedziny do drugiej, trze-

ba pamiętać o tym, że inny aspekt rzeczywistości jest przedmiotem jednej nauki, 
a inny drugiej. Transponować przeto znaczy przenieść oznaczanie słowa na inny 
aspekt. Jeżeli przenosić na inny aspekt, to po co z tamtego przenosić na ten. Le-
piej po prostu powiedzieć, że pozostaje tylko słowo, bo sens trzeba zasadniczo 
zmienić, aby właściwie odnieść słowo do odmiennego typu desygnatów”, S. Ka-
miński, Światopogląd, religia, teologia, dz. cyt., s. 264.

62 Tamże, s. 267.
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Transponowanie pojęć z fizyki do metafizyki raczej przeszkadza 
w konstrukcji adekwatnej argumentacji za istnieniem Boga, duszy 
ludzkiej czy za stworzeniem wszechświata 63.

Zresztą najogólniejsze kryteria metodologiczne nie pozwalają przecho-
dzić od pojęć odnoszących się do bytu fizykalnego, mierzalnego, ma-
terialnego do pojęć dotyczących bytu transcendentnego, duchowego, 
Bytu‑Osobowego. W innym bowiem porządku znajduje się bóstwo, 
a w innym materialne zjawiska przyrody. Operując pojęciem bytu fizy-
kalnego nie można udowodnić istnienia bóstwa 64.

 Tego typu mieszanie porządków poznawczych przyczynia się 
do wielu nieporozumień i komplikacji semantyczno‑metodologicz-
nych. Wszelkie konstrukcje tego typu są przez tomistów wartoś-
ciowane bardzo negatywnie. W argumentach tych oprócz elemen-
tów merytorycznych obecne są elementy retoryczno‑perswazyjne, 
ironicznie, jak ośmieszanie stanowiska przeciwnego; np. Krąpiec 
wprost twierdzi, że tego typu filozofowanie na bazie nauk szczegó-
łowych jest „zwichrowaniem” filozoficznym, nie ma nic wspólnego 
z rzetelnym i odpowiedzialnym filozofowaniem 65. Jest przejawem 
obecnej w filozofii głupoty, która nierzadko bywa sankcjonowana 
autorytetem różnych, cenionych społecznie gremiów naukowych. 
Stąd też, pojawiające się u tomistów egzystencjalnych radykalne 
apele: 

Chrońmy metafizykę od wszelkiego pomieszania z fizyką jakąkolwiek! 
Metodologiczny bowiem związek aparatury pojęciowej, związek prze-
słanek, faktów, ujęcie tego, co nazywa się faktami w tych naukach (me-
tafizyce i fizyce), jest jednie pozorny, a co ważniejsze – utrudnia po-
prawność rozumowań 66.

 5. Zdaniem tomistów filozofia konstruowana na podstawie fak-
tów naukowych (danych naukowych) może być: (a) ogólną meto-
dologią tych nauk, czyli zajmować się analizą logiczną języka nauki 

63 „Jeśliby tego rodzaju teorie fizykalne czegoś dowodziły, to dowodziłyby 
jedynie istnienia jakiejś proporcjonalnej, równie materialnej siły, której wszak nie 
można by uznawać za bóstwo”, M.A. Krąpiec, Poznawalność Boga w naukach szcze‑
gółowych, dz. cyt., s. 211.

64 Tamże.
65 M.A. Krąpiec, Nauka i głupota, dz. cyt., s. 119.
66 S. Kamiński, Światopogląd, religia, teologia, dz. cyt., s. 270.
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(pozytywizm logiczny); (b) dokonywać pewnych zestawień faktów 
naukowych, posługując się w tym celu pewnymi ogólnymi idea-
mi obecnymi w nauce (np. ewolucja, system) 67. Mamy wtedy do 
czynienia z pewnym encyklopedycznym uporządkowaniem da-
nych naukowych wedle przewodniej idei. Problem w tym, że im 
bardziej filozofia uogólnia dane tych nauk, tym bardziej oddala się 
od nich, i tym samym zmniejsza się stopień podatności tez takiej 
filozofii na ich empiryczną weryfikację; (c) można także uprawiać 
filozofię przyrodoznawstwa polegającą na komentowaniu donio-
słych odkryć dokonywanych w aktualnie obowiązujących naukach 
empirycznych. W ramach takiej filozofii konstruuje się argumenty 
zbudowane z pojęć występujących w naukach fizykalnych. Uznaje 
się rolę hipotez w eksplanacjach filozoficznych oraz postuluje się 
określone procedury falsyfikacji tez filozoficznych przez dane em-
piryczne. Preferowaną metodą staje się w tego typu filozofii metoda 
obowiązująca w naukach przyrodniczych, czyli metoda empirycz-
no‑matematyczna. Dla tomistów takie sposoby uprawiania filozofii 
w kontekście szeroko rozumianej nauki są nie do zaakceptowania 
z perspektywy ich ustaleń systemowych.
 6. Tomiści egzystencjalni zwracają uwagę, że przez związek filo-
zofii z naukami empirycznymi filozofia nie staje się bardziej nauko-
wa 68. Wręcz przeciwnie, nie tylko traci ona epistemologiczną auto-
nomię, ale także, postępując coraz dalej w uogólnieniach, oddala 
się od wzorców naukowości i racjonalności właściwych naukom 
przyrodniczym. Twierdzenie, że dane nauk empirycznych mogą 
obalać tezy lub hipotezy filozoficzne, jest nieporozumieniem. Żad-
ne dane nauk przyrodniczych ani nie potwierdzają, ani też nie oba-
lają tez filozoficznych. Potwierdzić lub zakwestionować można tezy 
filozoficzne tylko ramach odpowiedniej dla danej nauki perspekty-
wy  poznawczej, wyznaczonej przez jej przedmiot formalny. Tezy 
filozoficzne oraz ich uzasadnienia można badać tylko za pomocą 

67 Wówczas chodzi o „encyklopedyczne zestawienie lub praktykowanie we 
wstępach do filozofii opracowanie najważniejszych wyników nauk, bądź o hipo-
tetyczną uniwersalizację (w drodze ekstrapolacji) najbardziej teoretycznych tez 
naukowych, bądź o zwieńczającą syntezę wiedzy naukowej, czego dokonuje się 
na gruncie jednej dyscypliny wiodącej albo ponaddyscyplinarnie, kierując się ja-
kąś ideą‑zwornikiem czy nawet uprzednio przyjętą wizją rzeczywistości”, S. Ka-
miński, Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, dz. cyt., s. 231.

68 Zob. rozdział dotyczący epistemologicznej charakterystyki filozofii naukowej.
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metod filozoficznych, nie zaś tych, które obowiązują w naukach 
szczegółowych. Nieuzasadnione jest przekonanie, jakoby meto-
da matematyczno‑empiryczna obowiązująca w naukach przyrod-
niczych mogła przyczynić się, po jej zastosowaniu do filozofii, do 
ujawnienia głębszych i bardziej fundamentalnych prawd o natu-
rze bytu niż metody używane w metafizyce, która dysponuje do 
tego stosowniejszym typem poznania. To, że ta pierwsza sprawdza 
się, w ograniczonym zresztą zakresie, w poznaniu przyrodniczym, 
uzasadnione jest tylko tym, że dotyczy ilościowej strony bytu, któ-
ra łatwiej poddaje się operacjonalizacji za pomocą wyrafinowanych 
formuł matematycznych. Nie mówi ona natomiast nic o badanym 
przez filozofię ogólnoegzystencjalnym aspekcie rzeczywistości. 
W tej kwestii tomiści egzystencjalni argumentują w następujący 
sposób: 

Matematyka operująca funkcjami najdogodniej i najbardziej precyzyj-
nie wyraża stosunki, jakie istnieją między zbadanymi empirycznie fak-
tami materialnymi. Matematyka najbardziej nadaje się do wyrażania 
tych związków i dlatego jest tak szeroko używana w budowaniu teorii 
naukowych i wyprowadzaniu z nich wniosków. Sama jednak matema-
tyka, będąc procesem logicznym, za pomocą którego mogą być wysnu-
te wnioski z danego układu przesłanek, nie daje żadnej gwarancji co do 
prawdziwości tych przesłanek. Jeśli przesłanki są błędne, to i wnioski 
mogą być błędne, choć nie zawsze (ex falso quodlibet). Matematyka na 
mocy samej struktury nie jest zdolna powiedzieć czegokolwiek o real-
nie istniejącym świecie materialnym 69.

Tomiści nie tylko kontynuują, ale też w pewnym sensie radykalizu-
ją stanowisko Arystotelesa, który również uważał, że matematyka 
nie nadaje się do badania świata realnego w całej jego jakościowej 
złożoności. Słynna formuła metabasis odrzucająca rolę matematy-
ki w poznaniu świata znalazła potwierdzenie w pracach Stagiryty 
z zakresu fizyki. Budowanie filozofii more matematico z tomistyczne-
go punktu widzenia nie ma żadnego sensu, skoro matematyka nic 
mówi na temat egzystencjalnego aspektu bytu. Niektórzy filozofo-
wie urzeczeni, podobnie jak kiedyś starożytni pitagorejczycy, ma-
gią liczb wierzą, że za pomocą metody matematyczno‑empirycznej 
będzie można osiągnąć głębsze i bardziej wartościowe poznanie 
(jakiś wgląd) z punktu widzenia odkrywania nowych obszarów 

69 M.A. Krąpiec, Wolność poznania naukowego, dz. cyt., s. 157.
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rzeczywistości (bytu) niż to, które osiąga się w ramach klasycz-
nej teorii bytu. O aspekcie ogólnoegzystencjalnym bytu zasadnie 
rozprawiać może nauka, która posiada do tego adekwatną meto-
dę poznania. Matematyka nie dostarcza takiej metody. Poza tym, 
na gruncie matematyki nie możemy osiągnąć widzenia scalającego 
w jedność wszystkie byty realnie istniejące. Matematyka ogranicza 
się bowiem do kategorii ilości, która jest przypadłością bytu, dlate-
go nie może ona dostarczyć analogicznej wizji rzeczywistości unifi-
kującej w „relatywną całość” wszystkie byty.
 7. Epistemologiczna specyfika natury filozofii i jej odmienność 
od poznania naukowego wpływa także na inne rozumienie formu-
łowania problemów filozoficznych i postępu zachodzącego w po-
znaniu filozoficznym. Tomiści egzystencjalni opowiadają się za tzw. 
wieczystą koncepcją filozofii, przeciwko koncepcji filozofii apore-
tycznej. Twierdzą, że 

problemy filozoficzne rodzą się na gruncie życia ludzkiego (zwłaszcza 
umysłowego i momentów przełomowych) oraz na podłożu dziejów fi-
lozofii (jedność doświadczenia filozoficznego, jak mawiał E. Gilson), 
a tylko ich dokładne sformułowanie dokonuje się w ramach określonej 
teorii filozoficznej czy też kręgu kulturowego. Stałość natury człowieka, 
jego zdań poznawczych (szukanie najgłębszej i najpewniejszej prawdy 
obiektywnej) gwarantuje wieczystość podstawowych zagadnień filo-
zofii, choć równocześnie ze względu na zmieniające się okoliczności 
życia ludzkiego dopuszcza rozmaitość doktryn filozoficznych. Można 
to łatwo wyrazić również twierdząc, że jedność filozofii jest trwałością 
tego, co godne pomyślenia przy różnych sposobach myślenia, oraz toż-
samością podstawowych terminów przy zmieniających się sensach 70.

Filozofowanie nie polega na kolekcjonowaniu problemów, ale na 
poszukiwaniu ostatecznych racji w celu ich rozstrzygnięcia. Z roz-
strzyganiem zagadnień filozoficznych związana jest kontrowersyj-
na kwestia postępu w poznaniu filozoficznym. Tomiści wskazują, 
że postęp w filozofii dokonuje się wedle zupełnie innych wzorców 
niż postęp w naukach empirycznych czy formalnych. Nie polega 
on na likwidowaniu kolejnych problemów filozoficznych, jak chcie-
li tego neopozytywiści, ale na precyzowaniu punktów wyjścia, co-
raz dokładniejszym uświadamianiu określonych założeń stojących 
u podstaw sformułowania danego problemu. 

70 S. Kamiński, O naturze filozofii, dz. cyt., s. 51.
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Niekiedy uważa się, że postęp w filozofii odbywa się po spirali, skoro 
zasadniczo te same zagadnienia ukazują się w coraz to nowym świetle 
ze względu na poszerzenie wyjściowych informacji o świecie oraz do-
skonalenie się metod i warsztatu dociekań. Nie negując tego poglądu, 
należy jednak przyjąć, jako ważniejszy sprawdzian postępu, to iż nowy 
etap w filozofii bliższy jest intencjom poznawczym szukającego mądro-
ści, czyli celowi filozofowania 71.

 8. Zwolennicy tomistycznej tradycji badawczej krytycznie odno-
szą się do fenomenu tzw. filozofujących naukowców. Szczególnie 
często występuje on wśród przedstawicieli nauk przyrodniczych 
(fizyki i biologii). Obecnie dużo mówi się o fenomenie tzw. filozofu-
jących fizyków. Zasadniczo nie kwestionuje się tego, że naukowiec 
(fizyk czy biolog) badający materialną rzeczywistość ma prawo do 
stawiania pytań o charakterze filozoficznym i światopoglądowym. 
Zarzuty pojawiają się w momencie, kiedy naukowiec próbuje od-
powiadać na te pytania, stosując metody odpowiednie do przed-
miotu formalnego swojej dziedziny wiedzy. Tomiści radykalnie: 
kwestionują wszelkie próby takich uogólnień, nazywając je wprost 
czy to „przeskokami metodologicznymi”, czy bardziej radykalnie 
„głupstwem” wyhodowanym przez geniuszy‑naukowców 72. Mó-
wią o tworzeniu na podstawie nauki różnych współczesnych mito-
logii, które nie mają nic wspólnego ani z rzetelnie uprawianą nauką, 
ani z filozofią. Często jedynym usprawiedliwieniem dla dokony-
wania tego typu ekstrapolacji jest sukces, jaki dana metoda bada-
nia naukowego odnosi w swojej dziedzinie wiedzy. Naukowcy ule-
gają wówczas naiwnej wierze, że w innej dziedzinie bytu metoda 
ta może również znaleźć zastosowanie i przynieść oczekiwane re-
zultaty. Tymczasem zapomina się, że tworzenie tego typu hybry-
dalnych argumentacji jest konsekwencją braku samoświadomości 
metodologicznej naukowca, który nierzadko tylko własnym au-
torytetem usprawiedliwia dokonywane przeskoki. Nierzadko też 

71 Tamże.
72 W artykule Nauka i głupota Krąpiec pisze: „W człowieku istnieją nieprzepar-

te tendencje do uogólniania. Jest to zrozumiałe, że naukowiec, widząc rezultaty 
dociekań w obranym przez siebie kierunku nauki, będzie starał się, być może 
podświadomie, przenosić na inne dziedziny rzeczywistości stosowaną przez sie-
bie metodę badań. Nie uświadamia sobie bowiem dostatecznie, że dana metoda 
badań naukowych jest dostosowana wyłącznie do danego przedmiotu, a stoso-
wanie tej samej metody do przedmiotu wyłącznie o innej treści i zakresie jest 
niedopuszczalne”, tamże, s. 118.
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ekstrapolacje tego typu mają charakter redukcjonistyczny w takich 
dziedzinach wiedzy jak filozofia czy teologia 73.
 9. Tendencje demarkacjonistyczne nie idą w parze z kwestiono-
waniem czy lekceważeniem dorobku nauk szczegółowych. Krąpiec 
np. sygnalizuje, że 

mając na uwadze związki zachodzące między filozofią a nauką, nale-
ży podkreślić, że niezwykle cenne i pożądane jest dla rozwoju ludz-
kiej kultury, aby filozof był ogólnie zorientowany w stanie współczes-
nych nauk, zwłaszcza tzw. nauk przodujących, które w znacznej mierze 
wyznaczają drogi rozwoju nauki w ogóle. Niemniej jest pożądane, by 
i naukowiec rozumiał charakter i sens filozoficznych dociekań, nie pre-
tendując, jako właśnie specjalista‑naukowiec, do uprawiania filozofii, 
które miałoby polegać na ekstrapolowaniu metod skutecznych w jego 
specjalistycznej dziedzinie poznania naukowego, gdyż takie postępo-
wanie zazwyczaj kończyło się konstruowaniem swoistej ideologii 74.

Korzystanie z wyników nauk szczegółowych w uprawianiu metafi-
zyki może prowadzić do postawy erudycyjnej, szczególnie przydat-
nej przy konstrukcji przedmiotu teorii filozoficznej. Metodologowie 
teorii bytu zwracają uwagę, że przy konstrukcji metodologii teorii 
metafizycznej można korzystać z opracowań metodologicznych me-
tod funkcjonujących w naukach szczegółowych. Nie chodzi jednak 
o bezkrytyczne przeszczepianie tych metod na grunt metafizyki, 
bez uwzględnienia specyfiki jej dziedziny przedmiotowej (przed-
miotu formalnego). Chodzi tu raczej o pewne zewnętrzne naślado-
wanie procedur naukowych, które mogą być zrealizowane w teo-
rii filozoficznej, przy jednoczesnym zachowaniu epistemologicznej 
specyfiki poznania metafizycznego. Szczególnie wartościowe mogą 
okazać się tego typu analizy przy determinacji hipotez filozoficz-
nych, sposobach semantycznej determinacji reguł uznawania zdań 
metafizycznych czy też przy konstrukcji poszczególnych etapów 
budowy eksplanacyjnego systemu metafizycznego. Większą rolę 
dane nauk szczegółowych odgrywają w tomizmie przy formułowa-
niu problematyki metafizyk szczegółowych. Z tym że tych danych 
nie umieszcza się w punkcie wyjścia, ale raczej posługuje się nimi 
na niektórych etapach analizy partykularnej formy bytu. Wówczas 
dane zaczerpnięte z nauk szczegółowych mogą jakoś ilustrować 

73 Współczesne przykłady z zakresu socjobiologii czy psychoanalizy. 
74 M.A. Krąpiec, Filozofia i nauki, dz. cyt., s. 129.
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tezy filozoficzne, w żadnym jednak wypadku nie mogą ich wspie-
rać ani też obalać.
 Dla filozofa ważna okazuje się także znajomość uwarunkowań 
filozoficznych różnych teorii naukowych. Ta sama bowiem teoria 
naukowa może być interpretowana w perspektywach epistemolo-
gicznych różnych teorii filozoficznych 75. Filozof powinien umieć 
odróżnić „obiektywną” koncepcję naukową od jej filozoficznej in-
terpretacji, która w zależności od preferencji systemowych może 
być idealistyczna, realistyczna lub materialistyczna.
 Przeprowadzone przez tomistów analizy upoważniają do wnio-
sku, że podstawowym kryterium demarkacyjnym rozstrzygającym 
o różnicy między nauką a filozofią jest przedmiot formalny danej 
nauki. Wszystkie inne wyróżnione kryteria demarkacyjne o charak-
terze: (a) epistemologicznym, (b) metodologicznym, (c) semantycz-
nym, (d) kulturowo‑światopoglądowym są pochodne od kryterium 
przedmiotowego, czy też dokładniej mówiąc, są przez nie ściśle 
wyznaczone. Linia demarkacyjna między filozofią a nauką zosta-
ła przeprowadzona na podstawie założeń wypływających z przyję-
tej koncepcji bytu, ma zatem charakter metafizyczny i zewnętrzny. 
Ponadto została wytyczona z perspektywy określonej filozofii na-
uki zbudowanej na mocnych tezach metafizycznych. W tym wy-
padku to metafizyka rozstrzyga o tym, w którym miejscu prze-
chodzą epistemologiczne granice między poznaniem naukowym 
a filozoficznym.

Stanowisko filozofujących w kontekście nauki

Idea epistemologii bez izolatek

1. Filozofia w kontekście nauki wyrasta z koncepcji otwartej episte-
mologii, w której – unikając błędów przeszłości w postaci radykal-
nego separatyzmu (izolacjonizmu) czy unifikacjonizmu, dominu-
jącego w kręgach bliskich pozytywizmowi – próbuje się na nowo 

75 „Filozofia jest implikowana w podstawach (tzw. bazie zewnętrznej) nauk, 
a w okresach przełomowych pełni w nich funkcje heurystyczne (stanowi proto-
naukę lub daje inspirację merytoryczną); może również występować w roli wie-
dzy regulatywnej, na której ostatecznie opiera się kontrola wartości poznawczej 
i pozapoznawczej nauki”, S. Kamiński, O naturze filozofii, dz. cyt., s. 46.
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opracować relacje zachodzące między nauką a filozofią 76. Cóż zna-
czy ów kontekst nauki? Jak twierdzi J. Życiński,

„kontekst nauki” to ustawiczne uwzględnianie nowych odkryć przy-
rodniczych po to, aby dostarczać odpowiedzi dla tych przedstawicieli 
cywilizacji naukowo‑technicznej, którzy nie kształtowali swoich pod-
stawowych pojęć intelektualnych w szkole metafizyków, natomiast 
szukają ontologicznej interpretacji świata uwzględniającej wiedzę 
przyrodniczą 77.

Heller natomiast przestrzega przed rozumieniem filozofii w kon-
tekście nauki jako typowych metaanaliz, bez podejmowania badań 
o charakterze interdyscyplinarnym. Pisze tak:

Protestowałbym tylko przeciwko nazywaniu „filozofią w nauce” meta-
rozważań nie opartych na bujnie rozwijającej się problematyce nauko-
wej. Jest to jednak zastrzeżenie o tyle jałowe, że filozoficzne zagadnie-
nia w nauce należą do zagadnień interesujących, a więc będą rozwijane 
niezależnie od jakichkolwiek apeli bądź restrykcji. Wymagają one ba-
dań interdyscyplinarnych i w związku z tym jeden tylko apel byłby 
na miejscu, a mianowicie apel o odpowiedzialną współpracę filozo-
fów‑metodologów z przedstawicielami nauk szczegółowych. Tylko fa-
chowość w obu tych dziedzinach może zagwarantować, że „filozofia 
w nauce”, nie będzie zbiorem zdroworozsądkowych (w więc niezdro-
wo naiwnych) roztrząsań, lecz prawdziwie twórczym obszarem wie-
dzy niezbędnym myślowej kulturze naszych czasów 78.

 Zwolennicy tej tradycji badawczej dystansują się od wszelkiego 
apriorycznego projektowania filozofii, które przypominałoby sztu-
kę dla sztuki. Refleksja metodologiczna pojawia się przeważnie ex 
post, kiedy już mamy pewne osiągnięcia na poziomie przedmioto-
wym. Reguł metodologicznych nie należy pojmować sztywno, ale 
elastycznie. Mają one być dostosowane do nowych sytuacji i umoż-
liwiać ich poznawcze badanie, nie zaś eliminowanie.

76 W opracowaniu koncepcji filozofii w kontekście nauki zasadniczo powo-
łujemy się na prace M. Hellera, J. Życińskiego oraz ich uczniów. Choć trzeba 
powiedzieć, że w Polsce nie tyko oni opowiadali się za uprawianiem tego typu 
filozofii naukowej.

77 J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zie-
liński, J. Wojtysiak, M. Bagiński, Lublin 1996, s. 192.

78 M. Heller, Jak możliwa jest filozofia w nauce, w: tegoż, Filozofia i wszechświat, 
dz. cyt., s. 15.
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Łączy nas jeszcze jedno przekonanie: nie należy zbyt dużo czasu po-
święcać na projektowanie, jak powinna wyglądać filozofia, którą za-
mierza się uprawiać. Metodologie opracowywane a priori zwykle stają 
się sztuką dla sztuki, którą późniejsza praktyka filozoficzna dystansuje 
bezlitośnie. Filozofię po prostu należy uprawiać, stawiać problemy, do-
bierać do nich środki badawcze, zmagać się z nimi. Refleksja metodolo-
giczna powinna towarzyszyć badaniom i następować po ich zakończe-
niu. Tak też traktujemy niniejsze (pobieżne zresztą) opracowanie. Jeżeli 
na jego początku wspomnieliśmy, iż nie chcemy w nim unikać „elemen-
tów deklaracji, a nawet pewnego rodzaju normatywności”, to jedynie 
w tym sensie, że osiągnięte rezultaty nie przemawiają za tym, by dra-
stycznie zmieniać dotychczasowe strategie. Ich częścią jest otwarcie na 
zmianę i postęp 79.

 Zwolennicy tego stylu filozofowania podzielają pogląd K.R. Pop‑
pera, iż filozofia nie powinna zajmować się tylko samą sobą, gdyż 
to prowadzi do jej degeneracji, wyrażającej się w bezsensownej pa-
planinie, w której próbuje się coś powiedzieć na temat kolejnych 
pseudoproblemów. Jeśli uprawianie filozofii ma sens, to musimy 
przyjąć, że „rzeczywiste pytania filozoficzne mają swe korzenie 
w pilnych problemach rodzących się poza filozofią i więdną, gdy 
korzenie te usychają” 80. Metodologiczna pedanteria jest wtórna 
względem problemów, z którymi powinien zmagać się filozof. Ana-
lizy znaczeniowe muszą ustąpić badaniu i rozwiązywaniu konkret-
nych problemów, które znajdujemy w innych naukach, takich jak 
biologia, fizyka, kosmologia. Ta ostatnia jest szczególnie interesują-
ca z filozoficznego punktu widzenia. Dlatego rzetelny filozof, zda-
niem Poppera, „powinien próbować rozwiązywać problemy filozo-
ficzne, a nie rozprawiać o filozofii” 81. Filozofia jest ograniczonym 
źródłem problemów filozoficznych. Celem jej uprawiania nie jest 
bowiem poszukiwanie istoty filozofii ani odpowiedź na pytanie, co 
jest adekwatnym przedmiotem filozofowania lub też jaka jest właś-
ciwa metoda prowadząca do jego determinacji. 

79 M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, A. Olszewski, W. Skoczny, Jak filozofuje się 
w OBI?, art. cyt., s. 29.

80 K.R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, 
Warszawa 1999, s. 127.

81 Tamże, s. 121.
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Nie jesteśmy badaczami jakichś wyróżnionych przedmiotów, lecz 
problemów, a te nie artykułują się wedle granic czy przedmiotów po-
szczególnych dyscyplin 82.

 Rekrutujący się przeważnie z kręgów neotomistycznych lub fe-
nomenologicznych krytycy zarzucają zwolennikom filozofii w kon-
tekście nauki minimalizm w stosunku do zadań i celów filozofii. 
Tymczasem wbrew tej krytyce jej zwolennicy deklarują swoisty 
maksymalizm, z tym że rozumieją go inaczej niż zwolennicy filozo-
fii autonomicznej.

Chcemy jednak uprawiać filozofię, i to filozofię bynajmniej nie w mini-
malistycznym tego słowa znaczeniu. Fakt ten ujawnia drugie, ale istotnie 
ważne, źródło naszych inspiracji: Wielkie Problemy Filozoficzne, czyli 
te problemy, z których wyrosła i z którymi nadal się boryka europejska 
tradycja filozoficzna. W historii filozofii można wyróżnić dwa nawza-
jem przeplatające się nurty — maksymalistyczny, który stawiał problemy 
i proponował ich rozwiązania, oraz minimalistyczny, którego ambicja 
było poddawanie surowej krytyce zarówno same problemy, jak i propo-
zycje ich rozwiązań. Wielkie Problemy Filozoficzne rozumiemy na tyle 
szeroko, by nie wykluczać z nich najważniejszych wątków obu nurtów: 
maksymalistycznego i minimalistycznego. Wprawdzie filozofia i nauki 
przyrodnicze to dwa odmienne typy badania, ale są one niejako dwie-
ma składowymi tego samego procesu rozumienia świata. Historia myśli 
ludzkiej świadczy, że kontakt między nimi zawsze był żywy, a jeżeli nie-
kiedy bywał zrywany, prowadziło to do jednostronności i wypaczeń 83. 

 Zwolennicy epistemologii bez izolatek odrzucają programy ba-
dawcze, które radykalnie kwestionują jakiekolwiek związki między 
nauką a filozofią. Ten radykalizm ma uzasadnienie i merytoryczne, 
i psychologiczne 84. Wyrasta z budowania radykalnych barier meto-
dologicznych, których zadaniem ma być zachowanie metodologicz-
nej czystości poznania filozoficznego. Taka postawa typowa jest dla 
zwolenników neotomizmu.
 Wśród filozofów przyrody, zwłaszcza wywodzących się z nurtu 
neotomistycznego, rozpowszechniona jest tzw. teoria nieprzecina-
jących się płaszczyzn. Najogólniej rzecz ujmując, teoria ta głosi, że 

82 Tamże, s. 118.
83 M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, A. Olszewski, W. Skoczny, Jak filozofuje się 

w OBI?, art. cyt., s. 20.
84 Na psychologiczne motywacji w uzasadnieniu epistemologicznego izola-

cjonizmu bardzo często zwracał uwagę Życiński.
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poznanie filozoficzne i poznanie charakterystyczne dla nauk empi-
rycznych znajdują się na dwóch, całkowicie odmiennych płaszczy-
znach epistemologicznych, posługujących się różnymi metodami 
i operujących nieprzekładalnymi na siebie językami. Celem uza-
sadnienia tej doktryny autorzy często powołują się na osiągnięcia 
nowoczesnej metodologii nauk. Niekiedy trudno oprzeć się podej-
rzeniu, że niebłahym motywem tworzenia tego rodzaju teorii jest 
chęć zabezpieczenia uprawianej przez siebie filozofii przed jakim-
kolwiek konfliktem z naukami empirycznymi, a czasem teoretycz-
ne usprawiedliwienie swojej nieznajomości nauk 85.
 Prowadzi to do uprawiania filozofii „poza kontekstem nauki”, 
czyli takiej, która jest całkowicie obojętna na dane niesione przez 
rozwój nauk przyrodniczych. W tego typu prostej epistemologii, 
jak się ją określa, bardziej ceni się intuicje zdrowego rozsądku niż 
ustalenia współczesnej nauki, której ontologiczne implikacje mają 
niebagatelne znaczenie dla filozofii i różnych jej działów. Tomi-
ści np. zarzucają zwolennikom filozofowania w kontekście nauki 
metodologiczny eklektyzm i notoryczne mieszanie płaszczyzn po-
znawczych. Koronnym zaś argumentem ma być nieodróżnianie 
płaszczyzny poznania filozoficznego od płaszczyzny poznania 
przyrodniczego. Z tego typu zarzutami zwolennicy prezentowa-
nego stylu filozofowania nie podejmują szeroko zakrojonej polemi-
ki, gdyż raczej sceptycznie podchodzą do możliwości przekonania 
przeciwnika. Dla nich najlepszym kontrargumentem przemawia-
jącym przeciwko stanowisku epistemologii izolacjonistycznej są 
praktyczne wyniki, do jakich doszła uprawiana w kontekście na-
uki filozofia. Już bowiem sam fakt jej uprawiania oraz osiągnięte 
rezultaty stanowią koronny argument przeciwko anachronicznym 
zarzutom nawołującym do zachowania czystości epistemologicznej 
filozofii. Retoryka nawoływania do przestrzegania mało elastycz-
nych reguł metodologicznych przegrywa z realną praktyką poszu-
kiwania i rozwiązywania nowych problemów filozoficznych. Opie-
rając się na fakcie osiągnięć XX‑wiecznej filozofii naukowej, jeden 
z jej zwolenników deklaruje: 

Nie wierzę jednak w żaden sztywny izolacjonizm: ani filozofii od nauk 
empirycznych, ani tych nauk od filozofii. Zakazy metodologiczne pod 
tym względem i tak zostaną przekroczone, a poza tym to właśnie przez 

85 M. Heller, Jak możliwa jest filozofia w nauce, dz. cyt., s. 4.



314 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

łamanie dotychczasowych kanonów rodzą się nowe paradygmaty, czy-
li dokonuje się postęp w poznawaniu świata. Dwie nieprzecinające się 
płaszczyzny mogą się okazać, na przykład, elementami tego samego 
rozwarstwienia więcej wymiarowej przestrzeni 86. 

 2. Neotomiści przyjmują się za Arystotelesem naturalną klasy-
fikację nauk, o której to klasyfikacji decyduje zdroworozsądkowa 
ontologia świata. Trzem poziomom bytu odpowiadają trzy stop-
nie abstrakcji, a tym z kolei odpowiadają trzy rodzaje nauk: fizyka, 
matematyka i metafizyka. Zdaniem współczesnych filozofów na-
uki teoria ta całkowicie obca jest współczesnym ustaleniom meto-
dologicznym, przynajmniej gdy idzie o nauki przyrodnicze i ma-
tematykę 87. Arystoteles tworzył swoją koncepcję nauki na bazie 
mocnych intuicji metafizycznych, które wyrastały z zaufania do 
danych zdrowego rozsądku. Na podstawie teorii stopni abstrakcji 
nie da się współcześnie poklasyfikować nauk, jak chcą tego neo-
tomiści 88. Wbrew deklaracjom neotomistów, jak twierdzą krytycy 
tej teorii, we współczesnej filozofii nauki nie operuje się już trój-
stopniową koncepcją abstrakcji. Tomistyczna metodologia nauk jest 
połączeniem metodologii fenomenalistycznej i Arystotelesowskiej 
koncepcji istoty rzeczy. Wedle tego ujęcia nauka ma zajmować się 
zjawiskową stroną rzeczywistości, natomiast filozofia, a dokładnie 
metafizyka ma badać istotowo‑egzystencjalny aspekt bytu. Przed-
miotem formalnym nauk empirycznych jest świat zjawiskowy, czy-
li jakościowo‑kwantytatywny, natomiast przedmiotem filozofii jest 
aspekt egzystencjalny, wyrażany w formule „byt jako byt”.
 Współczesna filozofia nauki tym różni się od neotomistycznej 
metodologii nauk, że nie szuka wzorca naukowości w koncepcjach 
arystotelesowskich. To raczej tradycja Archimedesa, nie zaś Ary-
stotelesa, jest źródłem inspiracji dla współczesnych poszukiwaczy 
prawdy o świecie empirycznym 89. Dla neotomistów arystotelesow-
ska strategia badawcza wytycza nieprzekraczalne granice między 
filozofią i nauką. Jest strategią usuwania wszelkich  konfliktów 

86 Tamże, s. 5.
87 Powołuję się tutaj na opinię wyrażoną w pracy M. Hellera, Teologia 

i wszechświat, Tarnów 2008.
88 M. Heller, Archimedes i współczesna teologia, art. cyt., s. 74‑81.
89 Zob. E. Boncinelli, G. Coyne, Bóg, wszechświat i sens życia, Kraków 2009, 

s. 49‑72.



3157. Filozofia a nauka

i sprzeczności pomiędzy filozofią a naukami szczegółowymi. 
Sztywno ustalona płaszczyzna poznawcza jednoznacznie rozstrzy-
ga o tym, że filozofia jest odseparowana od jakiegokolwiek twór-
czego dialogu z naukami szczegółowymi. Filozofia ma swoją włas-
ną płaszczyznę poznawczą, swoje własne podwórko poza które nie 
powinna wykraczać. Wszelkie zaś próby przekraczania tej płasz-
czyzny prowadzą do łamania sztywnych reguł metodologicznych 
zdeterminowanych przez przedmiot formalny nauki. Odrzucona 
została także fenomenalistyczna metodologia ograniczająca pozna-
nie przyrodnicze do konstatacji zjawisk i poszukiwania funkcjo-
nujących między nimi zależności. We współczesnej filozofii nauki 
przyjmuje się strukturalizm, wedle którego podstawowym rodza-
jem bytu są struktury o charakterze matematycznym, które ujmu-
jemy w tworzone przez nas modele matematyczne. Nauka rozwija 
się dzięki temu, że właśnie te konstruowane przez nas modele ma-
tematyczne są zadziwiająco podobne do fundamentalnej struktury 
świata. Tak więc głoszenie, że nauka bada zjawiska, a filozofia istotę 
bytu, jest anachroniczne. J. Życiński w duchu swojej ulubionej reto-
ryki argumentuje, że 

przerażającym anachronizmem jest twierdzenie, iż przyrodnik intere-
suje się jedynie pytaniem „jak” i opisem zjawisk. Tego typu koncep-
cje nauk przyrodniczych można było spotkać w kręgach autorów z lat 
dwudziestych, którzy cenili minimalizm poznawczy. Obecnie jednak, 
kiedy powstało bardzo wiele prac monograficznych na temat roli wy-
jaśniania w naukach przyrodniczych, kiedy trwają spory na temat spe-
cyfiki poszczególnych typów wyjaśniania w fizyce czy w biologii, po-
wtarzanie podobnych opinii pozostaje dla mnie żenującym przejawem 
braku kontaktu z rozwojem nauk szczegółowych 90.

Z tej perspektywy neotomistyczny pogląd na matematykę ma dziś 
tylko wartość historyczną. Poza tym koncepcja ta została na prze-
strzeni wieków zideologizowana, co stało się jej dramatem, i uzna-
na za jedyną i podstawową wykładnię stosunku filozofii do nauki, 
obecną zwłaszcza w kręgach szeroko rozumianej filozofii chrześci-
jańskiej 91, zdominowanej przez neotomizm.

90 J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 195.
91 Zob. M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., 

s. 221.
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 Neotomistycznym analizom nauk przyrodniczych, a nierzadko są 
to analizy krytyczne, zarzuca się brak spojrzenia na naukę od „we-
wnątrz”. Tomiści opisują i krytykują naukę od „zewnątrz” przyjmu-
jąc za punkt odniesienia założenia własnego systemu metafizycz-
nego. Tego typu postępowanie wygenerowało karykaturalny obraz 
nauki. Autorytatywne konstatacje nie były poparte żadnymi badania-
mi z „wnętrzna” nauki. Tomiści dysponowali tylko „zewnętrznym” 
punktem spojrzenia, gdyż sami nie uprawili żadnych nauk empi-
rycznych. Bardzo często ich znajomość nauki polegała na cytowaniu 
z różnych podręczników fizyki wzorów matematycznych, które były 
przeważnie wyrwane z kontekstu i przytaczane bez większego zrozu-
mienia 92. Największe jednak wątpliwości budzą spotykane w pracach 
neotomistów różnego rodzaju komentarze, odnoszące się czy to do re-
lacji między filozofią a fizyką, czy do roli matematyki w poznawaniu 
rzeczywistości. Zwolennicy epistemologii bez izolatek unikają błę-
dów popełnionych przez neotomistów, i dlatego mówią o nauce bar-
dziej z perspektywy wewnętrznej, mając na uwadze to, jak faktycznie 
nauka/nauki są uprawiane, a nie jak mogą one wyglądać z perspekty-
wy zewnętrznej, uwarunkowanej założeniami systemowymi.
 Zwolennicy epistemologii bez izolatek nie wierzą, aby projekto-
wanie apriorycznych programów metodologicznych miało przynieść 
jakieś rezultaty, chyba poza tym, że spycha dany nurt filozoficzny 
na margines racjonalnej debaty, która dziś bez uwzględnienia wyni-
ków nauk empirycznych nie jest możliwa. Argumenty neotomistów 
o zacieraniu perspektyw poznawczych nie znajduje potwierdzenia 
ani w samych deklaracjach zwolenników tej filozofii, ani też w pro-
wadzonych przez nich badaniach. Epistemologiczne otwarcie filo-
zofii na dane nauk empirycznych nie pociąga za sobą zniwelowania 
metodologicznej specyfiki poznania filozoficznego. Jak się wydaje, 
zwolennicy tego stylu filozofowania bardzo dużą wagę przywiązu-
ją do podstawowych rozróżnień. Odróżniają oni rozmaite sposoby 
uprawiania tzw. filozofii w kontekście nauki, czyli sposoby badania 
związków zachodzących między nauką a filozofią.

Pomiędzy poznaniem filozoficznym a przyrodniczym istnieje niewąt-
pliwie pewna różnica. Różnicę tę warto i należy badać. Z całą pewnością 
nie wolno jej lekceważyć, wówczas bowiem grozi nam metodologiczny 

92 M. Heller, Fizyka a filozofia w XX wieku, w: Nauka – dzieje – religia, red. J. Ja-
nik, Kraków 1999, s. 41‑42.
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chaos. Wnioski, jakie wyprowadzone są wtedy z pewnych mechanicz-
nych zestawień filozofii i nauki, mają charakter całkowitych nieporozu-
mień, bardzo często zaś graniczą z nonsensem. Uznaję zatem odmien-
ność tych różnych płaszczyzn poznania, nie mogę jednak zgodzić się 
z twierdzeniem, że płaszczyzny te nie dadzą się wzajemnie na siebie 
przekładać, że nie ma takiego metajęzyka, w którym można by mówić 
sensownie o zarówno jednej, jak i o drugiej z nich 93. 

 Przedstawicielom epistemologii bez izolatek w jakimś stopniu, 
jak sami twierdzą, bliski jest program badawczy nakreślony przez 
K. Kłósaka 94, który opracował koncepcję ontologicznych implikacji 
typu redukcyjnego dla twierdzeń z zakresu nauk empirycznych 95. 
Program ten jest stale pogłębiany i precyzowany przez zwolenni-
ków epistemologii bez izolatek. Choć sam Kłósak dokonał przeło-
mowego kroku w procesie rozwijania filozofii na bazie nauk empi-
rycznych, to jednak nie doprowadził do końca, gdyż ograniczyły 
go wpływy metodologii kształtowanej pod wpływem neotomizmu. 
Dlatego aby móc na poważnie uprawiać tego typu filozofię, trzeba 
wyzwolić się od tomistycznych uwarunkowań i przyjąć inną, bar-
dziej elastyczną metodologię.
 Zwolennicy uprawiania filozofii w kontekście nauki uważają, że 
warunkiem uprawiania sensownej i maksymalistycznie pojętej filo-
zofii jest wykorzystywanie osiągnięć nauk przyrodniczych, zwłasz-
cza fizyki, która, jak twierdzą, w XX wieku sama stała się filozofią. 

Fizyka od dawna spełniała funkcje filozoficzne. Czym był na przykład 
mechanicyzm, który przecież posiadał swoją ontologię, teorię poznania 
i filozofię człowieka? Oczywiście, fizyka może spełniać rolę filozofii tyl-
ko wtedy, gdy jest odpowiednio zinterpretowana, ale fizyka bez żadnej 
interpretacji jest takim samym złudzeniem, jak upieranie się przy tym, że 
możliwa jest wartościowa filozofia uprawiana w izolacji od nauki. I dzi-
siejsza fizyka również spełnia swoje „filozoficzne funkcje”, rzecz jednak 
w tym, że po pierwsze czyni to w sposób coraz bardziej odleglejszy od 
tzw. filozofii profesjonalnej, i po drugie, coraz częściej (wraz z innymi 
naukami) dostarcza informacji, bez pomocy których nie da się odpowie-
dzialnie rozpatrywać ważnych problemów tradycyjnej filozofii 96.

93 M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., s. 220.
94 Zob. J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 190‑191.
95 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, dz. 

cyt., s. 8.
96 M. Heller, Fizyka a filozofia w XX wieku, dz. cyt., s. 47.
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Rola fizyki jako filozofii uwidacznia się szczególnie w dziedzinie 
ontologii, która zmaga się z zagadką bytu. Zdaniem zwolennika ta-
kiej koncepcji M. Hellera

fizyka zaczęła spełniać funkcje podobne do typowych dla ontologii. 
Wprawdzie filozofowie często utrzymują, że wyjaśnienie ontologiczne 
jest wyjaśnieniem innego typu niż to, którego dostarcza fizyka; w ni-
czym to jednak nie zmienia faktu, że teorie fizyczne również rozkła-
dają „rzeczywistość fizyczną” na najbardziej fundamentalne elementy, 
komponują z nich całości; i że zabieg ten wcale nie musi być rozumia-
ny – w odniesieniu do najnowszych pól kwantowych nawet może być 
rozumiany – w duchu redukcjonizmu 97.

Mimo iż ontologia postulowana przez teorie fizyczne może być 
uboga w stosunku do ontologii tradycyjnej, to jednak jest bardziej 
wiarygodna, gdyż potwierdzona autorytetem metody empiryczno‑
‑matematycznej, której sukcesu ani odmówić, ani też zakwestiono-
wać nie można. To dzięki tej metodzie mamy dostęp to tych naj-
bardziej podstawowych, z punktu widzenia fizycznego, warstw 
świata. Sama fizyka stała się „filozoficznym faktem”, który nie 
powinien być ignorowany przez filozofów. Teza o metafizycznych 
przeobrażeniach współczesnej fizyki ma doniosłe znaczenie dla bu-
dowania filozofii naukowej. Nauki przyrodnicze, a zwłaszcza fizy-
ka, dostarczają jej niezbędnych informacji,

bez których nie można odpowiedzialnie rozpatrywać wielu ważnych 
problemów tradycyjnej filozofii, wymaga uzasadnienia tylko dlatego, 
iż ciągle istnieją myśliciele, którzy nie chcą tego faktu przyjąć. Na przy-
kład problem czasu; przenika on wiele działów tradycyjnej filozofii: od 
filozofii przyrody, poprzez antropologię filozoficzną aż do teodycei. 
Roztrząsanie zagadnień związanych z czasem w kontekście tych dy-
scyplin filozoficznych bez odwołania się do tego, co na temat czasu ma 
do powiedzenia współczesna fizyka (…) nie tylko zubaża cały dyskurs, 
ale niekiedy również od początku go unieważnia 98.

Nie tylko kwestie ontologiczne, ale też epistemologiczne wymagają 
nowego przepracowania w świetle danych uzyskanych przez me-
chanikę kwantową i kosmologię. Zwolennicy „epistemologii bez 

97 M. Heller, Filozofia fizyki przed nowym milenium, „Filozofia Nauki” 4 (1996), 
nr 2, s. 8.

98 M. Heller, Fizyka a filozofia w XX wieku, dz. cyt., s. 48.
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izolatek” są przekonani, że ta ekspansja fizyki będzie nadal postę-
pować. Uzyskiwane przez nią wyniki będą miały coraz większy 
wpływ na przeformułowanie problemów nie tylko w zakresie ta-
kich tradycyjnych dyscyplin filozofii, jak ontologia czy epistemo-
logia 99, ale też w etyce czy estetyce, które przez wielu uważane są 
za dyscypliny pozostające z dala od wiedzy niesionej przez nauki 
przyrodnicze. Korzystanie w rozwiązywaniu tradycyjnych prob-
lemów filozoficznych z wiedzy dostępnej w naukach przyrodni-
czych, ma umożliwić coraz bardziej efektywne, choć niekoniecznie 
ostateczne, rozwiązanie tradycyjnych problemów. Ma ono zabez-
pieczyć pracę filozofa przed budowaniem egzotycznych teorii, nie-
związanych w ogóle z naukami empirycznymi. Filozofii potrzebne 
są nie tylko skrzydła spekulacji, ale też ołów konkretu, a tego może 
dostarczyć tylko nauka.  Filozofowie klasyczni dużo uwagi poświę-
cali na właściwe określenie punktu wyjścia. Stanowią go tezy egzy-
stencjalne, które po dokonaniu odpowiednich zabiegów werbalizo-
wane są w formule tzw. przedmiotu formalnego. Tomiści uważają, 
że przedmiot formalny teorii bytu, ujęty w formule „byt jako byt”, 
wymyka się metodom badawczym nauk przyrodniczych. Tezy tej 
nie kwestionują zwolennicy uprawiania filozofii w kontekście na-
uki. Zdaniem M. Hellera 

jeśli chodzi o egzystencjalny aspekt rzeczywistości, to fizyka niewątpli-
wie nie ma zbyt wiele do powiedzenia; co więcej – wbrew temu, co czę-
sto mówią na ten temat filozofowie – nie musi nawet zakładać istnienia 
badanych przez siebie obiektów. Fizyk bowiem może się posługiwać try-
bem warunkowym, np. „Jeżeli atom istnieje, to ma taką a taką strukturę”. 
Prawdą jest natomiast, że przyrodnicy zwykle zakładają istnienie tego, 
co badają. Z racji psychologicznych jest to całkowicie zrozumiałe 100.

Sformułowaniu „byt jako byt” zarzuca się, po pierwsze, ogólniko-
wość, po drugie, tautologiczność 101. Tak rozumiany 

przedmiot formalny badań filozofii – byt jako byt – rzeczywiście odróż-
nia ją jakoś od nauk przyrodniczych, przynajmniej na obecnym etapie 

99 O tzw. ontologiach naukowych budowanych na bazie wyników nauk 
przyrodniczych będzie mowa w innym tekście, dotyczącym specjalnie tej 
problematyki.

100 M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., s. 229.
101 Zob. M. Heller, Filozofia fizyki przed nowym milenium, art. cyt., s. 13.
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ich rozwoju. Jednakże, jest to moim zdaniem, pisze Heller, odróżnienie 
banalne, opiera się bowiem na takim pojęciu bytu, o którym – poza tym, 
że jest, niczego więcej nie można powiedzieć 102.

Ponadto tak rozumiany „byt jako byt” został wypracowany na ba-
zie doświadczenia makroskopowego i nadaje się tylko do opisu jed-
nostkowych konkretów danych w percepcji zmysłowej. Za pomocą 
formuły „byt jako byt” nie można już opisać tej rzeczywistości, któ-
ra odkrywana jest za pomocą matematycznego formalizmu przez 
fizykę kwantową. Do opisu rzeczywistości kwantowej wymagana 
jest inna koncepcja bytu niż ta proponowana przez neotomistów.
 Z perspektywy epistemologicznej filozofii naukowej pytanie 
o punkt wyjścia nie jest najważniejsze w pragmatyce uprawiania 
filozofii. M. Heller twierdzi, że równie dobrze takim punktem wyj-
ścia może być „pierwsza samodzielnie przeczytana w dzieciństwie 
bajka” 103. Myślenie ludzkie ma charakter holistyczny, czy też syste-
mowy. Jeśli potraktujemy myślenie jako sieć powiązanych ze sobą 
różnymi rodzajami związków (formalnych i nieformalnych) prze-
konań, wyodrębnianie jakiegokolwiek punktu wyjścia ma charak-
ter arbitralny. Poszukiwali go filozofowie, którym zależało na zna-
lezieniu episteme, wiedzy pewnej i niepowątpiewalnej, opartej na 
niepodważalnych przekonaniach mających uzasadniać całość na-
szej wiedzy. Mechanizm ten, choć jest częstym zjawiskiem u filozo-
fów, niewiele przyczynił się do rozwiązania tradycyjnych proble-
mów filozoficznych. Często prowadził do uprawiania filozofii jako 
sztuki dla sztuki, która bardziej przypominała „machanie rękami” 
niż realne rozwiązywanie problemów. Dlatego, jeśli chcemy ustalić 
jakiś punkt wyjścia do uprawiania filozofii, to 

trzeba tworzyć filozofię specjalnie na potrzeby nauki, lub nieco ściślej – 
punktem wyjścia tych filozoficznych konstatacji, które są niezbędne do 
interpretacji teorii naukowych, winny być teorie naukowe 104.

Punktem wyjścia nie są zatem dane poznania zdroworozsądko-
wego czy też tezy zaczerpnięte z innych systemów filozoficznych, 
ale dane dostarczane przez teorie naukowe. Dowartościowuje się 

102 M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., s. 229.
103 Tamże, s. 221.
104 M. Heller, Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody, dz. cyt., s. 31.
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zwłaszcza rolę hipotez w konstruowaniu teorii filozoficznej 105. Nie 
równa się to jednak przyjęciu skrajnego hipotetyzmu, który eli-
minowałby wszelkiego rodzaju pewniki należące do tradycyjnej 
episteme 106.

Rozpoczynając pracę w ramach pewnych teorii naukowych, przyjmuje-
my pewne hipotezy filozoficzne. Ważne jest to, iż mają to być hipotezy 
a nie pewniki filozoficzne, i to być może nawet hipotezy robocze. Wy-
korzystując te hipotezy, opracowujemy w ramach danych teorii nauko-
wych pewien filozoficznie interesujący problem. Wyniki naszej pracy 
mogą bądź wzmocnić wyjściowe hipotezy filozoficzne, bądź doprowa-
dzić do ich modyfikacji. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, 
prowadząc do swoistego samouzgodnienia się systemu 107.

Czy oznacza to, że celem filozofii uprawianej w związku z naukami 
szczegółowymi nie jest wypracowanie systemu filozoficznego? Jak 
się wydaje, zwolennikom prezentowanej koncepcji filozofii bardziej 
zależy nie na budowaniu koherentnego systemu, lecz na badaniu 
i rozwiązywaniu problemów. To nie teorie i systemy są motorem 
filozofowania, ale problemy, które pojawiają się na przecięciu róż-
nych teorii naukowych. Budowa systemu filozoficznego wiąże się 
z przyjęciem określonych pewników, a te przeważnie nie mają dosta-
tecznego uzasadnienia i żadnego związku z naukami empiryczny-
mi. Systemy spekulatywne były konsekwencją tkwiącego w umyśle 
człowieka instynktu poszukiwania pewności 108. Asercji tej  pewności 

105 „Chcę tu podkreślić, że nie boję się na terenie filozofii hipotez, nie boję się 
słowa «nie wiem». Uważam, że właśnie status hipotezy był na ogół przez filozo-
fów niedoceniany. Niemal każdy z nich głosił od razu «filozofię wieczystą», taką 
która nigdy nie miała ulec zmianie, po czym pod koniec życia sam bardzo często 
dokonywał w niej – nieraz bardzo radykalnych zmian – modyfikacji. O wiele 
uczciwiej jest powiedzieć o czymś, że jest to tylko pewna hipoteza, czasami być 
może o dużym stopniu wiarygodności”, M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka 
będącego w drodze, dz. cyt., s. 225.

106 J. Życiński, zwolennik epistemologii bez izolatek, twierdzi, iż „istnieje epi‑
steme, a nie tylko doksa. Nie tylko w matematyce czy logice większość twierdzeń 
należy do episteme. W moim najgłębszym przekonaniu do zbioru twierdzeń okre-
ślonych mianem episteme należałoby również, czy przede wszystkim zaliczyć ta-
kie twierdzenia, jak «istnieje Bóg», «Boga nie można zidentyfikować z przyro-
dą», «istnieją wartości obiektywne», «wszechświat fizyczny podlega procesowi 
ewolucji»”, J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 197.

107 M. Heller, Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody, dz. cyt., s. 32.
108 Szerzej o problemach ostatecznej eksplanacji i jej psychologicznych uwa-

runkowaniach, zob. M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia, dz. cyt., s. 11‑12.
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nie towarzyszyły jednak proporcjonalne racje uzasadniające. Dlate-
go celem tworzenia systemu było przede wszystkim zaspokajanie 
psychologicznej tęsknoty za poukładanym i bezpiecznym świa-
tem 109. Tego typu systemowość nie interesuje zwolenni ków episte-
mologii bez izolatek. Twierdzą oni, że nie należy za wszelką cenę 
dążyć do budowy systemu filozoficznego, a jeśli już usiłujemy do-
konać jakiejś systemowej unifikacji, to musi ona ukształtować się 
w międzysystemowej konfrontacji, przy uwzględnieniu dorobku 
tradycji, współczesnej filozofii i nauk empirycznych.
 Odrzucenie izolacjonizmu epistemologicznego, prowadzącego 
do teorii nieprzecinających się płaszczyzn poznawczych, ma zabez-
pieczyć przed niebezpieczeństwem 

epistemologicznej schizofrenii, która dzieli rzeczywistość na dwa od-
rębne i zupełnie nieprzystające do siebie sektory, budując między nimi 
nieprzepuszczalne, choć fikcyjne ściany. Mamy więc tu korzyści i nie-
bezpieczeństwa wieloaspektowości, ale – jak się wydaje – bardziej ule-
gamy niebezpieczeństwom niż czerpiemy korzyści 110.

W parze z głoszonymi metodologicznymi postulatami epistemolo-
gicznej otwartości idą także apele o odpowiedzialne uprawianie fi-
lozofii w kontekście nauki. Apele i zachęty kierowane są zarówno 
do przedstawicieli nauk szczegółowych, jak i do filozofów. Odpo-
wiedzialne badanie polega na zachęceniu tych, 

którzy naprawdę chcą przybliżyć się do zrozumienia świata, by będąc 
naukowcami, uprawiali nauki w „kontekście filozofii”, a będąc filozofa-
mi uprawiali filozofię w „kontekście nauki”. Nie można tego robić „na 
żywioł” wyniośle ignorując metodologiczne ustalenia, gdyż wówczas 
to, co miało być lekarstwem na epistemologiczną schizofrenię, stanie 
się przyczyną pogorszenia choroby. Rzeczywistość, choć kontekstowa, 
jest jednak jedna, i dlatego swój horyzont poznawczy trzeba zawsze 
umieszczać w kontekście innych horyzontów 111. 

109 „Tęsknota za absolutną pewnością niewątpliwie w człowieku istnieje, ule-
ganie jej jednak – uleganie złudzeniu, że już się posiada całkowicie pewną wie-
dzę – jest po prostu uleganiem własnej słabości. Zazwyczaj człowiek woli sobie 
wmówić, że już posiadł całkowitą pewność, niż się przyznać, że trzeba jeszcze 
dalej szukać. Filozofia jest z pewnością wielką przygodą ludzkości, jest to jednak 
zawsze przygoda człowieka będącego w drodze…”, M. Heller, Filozofia jest przy‑
godą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., s. 223.

110 M. Heller, Fizyka i meta‑fizyka, dz. cyt., s. 101.
111 Tamże.
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Wpływ nauk szczegółowych na rozwój teorii 
filozoficznych

1. Zwolennicy epistemologii bez izolatek głoszą teorię przecinają-
cych się płaszczyzn poznawczych. Odrzucają argumenty za auto-
nomiczną koncepcją filozofii i wskazują, że mechanizmy rozwoju 
nauk, zarówno przyrodniczych, jak i formalnych, mają znaczenie 
dla mechanizmu rozwoju samej filozofii 112. Zachowanie epistemo-
logicznej specyfiki poznania filozoficznego w niczym nie przekre-
śla związków między nią a naukami szczegółowymi. Za J. Życiń-
skim można przedstawić następującą zależność filozofii od rozwoju 
nauki:
 (1) Rozwój badań naukowych prowadzi do odkrycia nowych ty-
pów zjawisk, których poprawna, niebanalna interpretacja może być 
trudna do przeprowadzenia za pomocą wypracowanych wcześniej 
kategorii filozoficznych.
 (2) Niektóre tezy filozoficzne nawiązujące do twierdzeń wcześ-
niejszego paradygmatu naukowego wymagają w okresie po rewo-
lucji naukowej zasadniczych rewizji uwzględniających nową wizję 
świata implikowaną przez nowy paradygmat.
 (3) Kategorie pojęciowe, które były cenne psychologicznie na 
gruncie klasycznej wizji świata ukazywanej przez naukę wcześniej-
szego okresu, mogą stać się albo obce, albo niemożliwe do przyjęcia 
z perspektywy nowej wizji świata 113.
 2. Rozwój nauk przyrodniczych, który od XVIII wieku postępuje 
w zawrotnym tempie, zaowocował nową wizją świata. Doprowa-
dziło to do odrzucenia starego, arystotelesowskiego obrazu świata, 
w którym kwestie stawiane przez nowożytną fizykę nie mogły być 
rozpatrywane. „Stara” filozofia ze względu na ograniczony i leksy-
kalnie zamknięty schemat konceptualny nie była w stanie sprostać 
nowym wyzwaniom niesionym przez rozwój nauki. Stąd też pro-
pozycja otwarcia filozofii na inne systemy filozoficzne i na rozwój 
nauki, która wyraża się w „postulacie otwartości leksykalnej”. Tyl-
ko dzięki przełamaniu monologicznego charakteru filozofii możli-
we jest doprowadzenie do wielkiej unifikacji metafizycznej, w któ-
rej znajduje się miejsce i dla niepozbawionej racjonalnego wymiaru 

112 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt., s. 46‑49.
113 Tamże, s. 49.
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intuicji poetyckiej, danych wnoszonych przez nauki przyrodnicze 
i formalne 114.
 3. Rozwój nauk empirycznych może przyczynić się do obale-
nia niektórych tez filozoficznych, głoszonych przez przedstawicieli 
różnych szkół. Epistemologiczna otwartość filozofii na dane tych 
nauk i realizacja w praktyce postulatu leksykalnej otwartości ma 
zapobiegać pielęgnowaniu „kopalnianej filozofii”, w której bardziej 
liczą się emocjonalne przywiązania do szkół i mistrzów, manifestu-
jące się w konstruowaniu coraz to bardziej egzotycznych systemów, 
oderwanych od aktualnego rozwoju nauk empirycznych. Tego typu 
„apologetyka szkół” może zostać przerwana przez opracowanie za-
sad falsyfikacji tez filozoficznych przez dane empiryczne.
 4. Człowiek ma tendencję do psychologicznego przyzwyczaja-
nia się do teorii, za pomocą których opisuje się dostępny mu świat 
doświadczenia. Te przyzwyczajenia mogą być płytsze lub głębsze. 
W momencie konfrontacji z innymi interpretacjami tych samych 
aspektów doświadczenia, owe przyzwyczajenia mogą okazać się 
uniemożliwiającą ich przyjęcie barierą. Rozwój nauki nowożytnej 
doprowadził do zakwestionowania wielu pojęć, do których psycho-
logicznie przyzwyczailiśmy się, interpretując zjawiska otaczającego 
nas makroświata.

Przewrót pojęciowy spowodowany głównie przez teorię względności 
sprawił, iż naoczno‑wizualne schematy stały się obecnie reliktem za-
mkniętego czasu w procesie rozwoju nauki. W okresie obecnym opisy-
wane w języku matematyki symetrie i prawa odgrywają centralną rolę 
w poszukiwaniach nowych unifikacji 115.

Filozofia, która była opracowywana na kanwie makrodoświadcze-
nia i przystosowana do jego eksplanacji, ma problem z poznaw-
czym ujęciem tego, co odkrywa współczesna fizyka kwantowa. 
Stąd też zachodzi konieczność porzucenia pewnych kategorii po-
jęciowych wypracowanych na bazie zdroworozsądkowych intuicji 
i uwzględnienia takich perspektyw poznawczych, jakie oferują nam 
kategorie umożliwiające lepsze przyswojenie poznawcze tego ob-
szaru nowego doświadczenia.

114 Zob. tamże, s. 39.
115 Tamże.
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 5. Dla rozwoju filozofii ważna jest nie tylko nowa koncepcja 
świata niesiona przez nauki przyrodnicze, ale też refleksja meta-
naukowa, która doprowadziła do wielu ważkich ustaleń w zakresie 
teorii poznania naukowego. Doniosłość tej metanaukowej rewolucji 
J. Życiński komentuje w następujących słowach: 

Analityczne opracowania metanaukowe wykazały bezpodstawny 
i uproszony charakter wielu wcześniejszych wyobrażeń o naturze po-
znania naukowego. W ich wyniku możliwe było wprowadzenie kry-
tycznej teorii nauki na miejsce wcześniejszych idealizujących wyobra-
żeń wyrażanych choćby w lirycznej wizji na kartach Pearsonowskiej 
Gramatyki nauki. Rozwój refleksji metanaukowej konfrontującej krańco-
wo różne opinie o nauce i jej metodzie doprowadził w naszym stule-
ciu do wyjątkowo efektywnych ustaleń jednoczących przedstawicieli 
odległych stanowisk (…) Do względnego uzgodnienia poglądów na 
istotę poznania naukowego przyczyniła się intensywność badań w tej 
dziedzinie, jak i krytyczna otwartość przedstawicieli poszczególnych 
nurtów na odmienne propozycje metanaukowe. W wynik tego zamiast 
kultywować romantyczne oczekiwania na jedną zjednoczona naukę 
można obecnie rozwijać szczegółowe analizy uwzględniające ograni-
czenia i braki nauki realnej 116. 

 Rola ustaleń metanaukowych dla filozofii jest niebagatelna. Pro-
wadzi do zasadniczych zmian programowych istoty poznania fi-
lozoficznego, która była w dużej mierze aprioryczna. Przez aprio-
ryczne projektowanie koncepcji filozofii, zwolennicy epistemologii 
bez izolatek rozumieją budowanie filozofii poza kontekstem nauki. 
Tutaj możemy powiedzieć: poza kontekstem rewolucji metanauko-
wej. Stąd też propozycja, aby przy konstruowaniu teorii filozoficz-
nej (czy też programu badawczego) mieć na uwadze następujące 
cele:
 (a) analizowanie ograniczeń metod i języka stosowanych 
w filozofii;
 (b) analizowanie mechanizmów rozwoju poznania filozoficzne-
go z uwzględnieniem perspektywy synchronicznej i diachronicznej;
 (c) międzysystemowe otwarcie filozofii, dostarczające środ-
ków umożliwiających doskonalenie aparatury pojęciowej, przez 
analityczne uwzględnienie i opracowanie innych systemów 
filozoficznych;

116 Tamże, s. 231.



326 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

 (d) analizy porównawcze podstawowych tez metodologicznych, 
ontologicznych i epistemologicznych występujących w poszcze-
gólnych teoriach filozoficznych, składających się na daną tradycję 
badawczą;
 (e) analizę ukrytych przedzałożeń filozoficznych przyjmowa-
nych w różnych systemach filozoficznych 117.
 6. Akcentowaniu związków filozofii z naukami szczegółowy-
mi nie towarzyszy zakwestionowanie idei filozofii pojętej jako re-
fleksja nad wielkimi pytaniami ludzkości. Tego typu filozofia „kla-
syczna” podejmuje wielkie pytania filozoficzne, uwzględniając to, 
co na przestrzeni ostatnich 300 lat dokonało się w nauce i filozofii. 
Jest to koncepcja „filozofii otwartej”, która za pomocą właściwych 
technik analitycznych dokonuje nieustannego opracowywania 
bazy terminologicznej poprzez konfrontację z innymi systemami 
filozoficznymi oraz naukami szczegółowymi. Życiński, który opo-
wiada się za tak rozumianą filozofią, następująco przedstawia jej 
charakterystykę. 

Międzysystemowe otwarcie filozoficzne nie stanowi celu filozoficz-
nych analiz, lecz ma dostarczyć środków umożliwiających doskonale-
nie aparatury pojęciowej poprzez maksymalne uwzględnienie dorobku 
innych. Ma ono stanowić formę przeciwdziałania filozofii monologicz-
nej, zamkniętej w kręgu założeń jednego systemu lub obojętnej na per-
spektywy poznawcze innych systemów. Otwartość międzysystemowa 
znajdowała w filozofii klasycznej wyraz m.in. w krytycznej ocenie in-
terpretacji proponowanych w alternatywnych systemach. Propono-
wane tu metodologiczne novum wyraża się w postulacie pełniejszego 
wykorzystania analiz porównawczych do krytycznej rewizji słownika 
i założeń własnego systemu 118.

 Nie jest zatem propozycją jedynej słusznej filozofii, która ma pa-
tent na ostateczne wyjaśnienie rzeczywistości. Celem jej nie jest wy-
pracowywanie „absolutnych” argumentów, które dzięki tej czy in-
nej oczywistości byłyby zaakceptowane przez wszystkich. Wbrew 
krytykom filozofia ta ma charakter maksymalistyczny, a nie mini-
malistyczny. Ten epistemologiczny maksymalizm wynika z wielo‑
aspektowego podejścia do problemów filozoficznych, których roz-
wiązania należy poszukiwać w międzysystemowej dyskusji, mając 

117 Zob. tamże, s. 232.
118 Tamże, s. 45.
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na uwadze ustalenia dokonane zarówno w innych filozoficznych 
tradycjach badawczych, jak i w naukach szczegółowych. Tego typu 
„filozofia klasyczna” byłaby jednym ze sposobów uprawiania filo-
zofii w kontekście nauki. Byłaby to filozofia, która pozostając wierna 
wielkim pytaniom tradycji, uwzględnia również ducha współczes-
ności. Na wielkie pytania przeszłości, dotyczące zagadki bytu, po-
znania, języka, człowieka i Boga, odpowiada z jednej strony, przy-
wołując głos wielkich poprzedników, z drugiej zaś, uwzględniając 
rozwiązania współczesnych systemów filozoficznych i nauk przy-
rodniczych. Łącząc tradycję ze współczesnością, stara się w prakty-
ce przełamywać epistemologiczny izolacjonizm, który obala histo-
ria związków zachodzących między nauką a filozofią i codzienna 
praktyka uprawiania nauki.

Rola idei filozoficznych w powstawaniu i rozwoju 
teorii naukowych 

1. Zwolennicy epistemologii bez izolatek przyjmują tezę, że skoro 
nauki empiryczne powstały przez oddzielenie się od filozofii, to no-
szą one na sobie piętno swojego pochodzenia. Współczesne badania 
prowadzone na gruncie uhistorycznionej filozofii nauki dowiodły, 
że idee filozoficzne mają wpływ na powstanie (sformułowanie) 
i rozwój teorii naukowych. Nie wszyscy filozofowie godzili się na 
takie postawienie sprawy. Neopozytywiści wystąpili z programem 
oczyszczenia nauki ze wszelkich idei o charakterze metafizycznym. 
Uważali, że ich obecność jest szkodliwa dla nauki. Stąd też postu-
lowali oni wprowadzenie rozróżnienia na kontekst odkrycia i kon-
tekst uzasadnienia. Twierdzili, że jeśli już upieramy się przy wpły-
wie idei metafizycznych na koncepcje naukowe, to możemy o nim 
mówić tylko w tzw. kontekście odkrycia, czyli w ramach psycho-
logii odkrycia naukowego. Ta nie ma jednak większego znaczenia 
dla epistemologicznej waloryzacji teorii naukowej. O tym decyduje 
kontekst uzasadnienia, na który składają się standardowe sposoby 
uzasadniania teorii naukowych. W kontekście uzasadnienia idee fi-
lozoficzne nie odgrywają żadnego znaczenia, można powiedzieć, że 
są tam ciałem obcym, które powinno być skutecznie eliminowane, 
jeśli teoria naukowa ma mieć wartość epistemologiczną. Ta obrona 
czystości nauki była konsekwencją pewnych założeń dotyczących 
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statusu poznawczego idei filozoficznych i metafizycznych. Neo-
pozytywiści odmawiali im jakiejkolwiek wartości poznawczej. Je-
śli już mają jakąś wartość, to tylko psychologiczną. W kontekście 
odkrycia idee filozoficzne też spełniają swoją psychologiczną rolę, 
naprowadzając badacza na takie, a nie inne skojarzenia.
 2. Badania przeprowadzone w zakresie historii nauki obaliły me-
todologiczny puryzm neopozytywistów, którzy z właściwym sobie 
radykalizmem próbowali odseparować naukę i filozofię od siebie. 
Zwolennicy „epistemologii otwartej” twierdzą, że trzeba zachować 
postulowany przez neopozytywistów kontekst odkrycia, jednakże 
należy pojmować go mniej restrykcyjnie. M. Heller rozróżnienie 
między kontekstem odkrycia i kontekstem uzasadnienia uważa za 
pożyteczne dla opisu procedury badawczej, jednakże 

pod warunkiem, że się je rozumie elastycznie, pozostawiając dość miej-
sca na przejście ciągłe pomiędzy obu kontekstami. Tak czy inaczej, nie-
możność przeprowadzenia ostrej linii demarkacyjnej pomiędzy „inspi-
racjami” i „uzasadnieniem” jest wystarczająco mocnym argumentem 
na rzecz „filozofii w nauce” 119.

Neopozytywiści wychodzili od idealizującej opozycji między kon-
tekstem odkrycia a kontekstem uzasadnienia, nie dostrzegali nato-
miast realnego rozwoju nauki, tego jak nauka rozwija się w różnych 
swoich historycznych i społecznych uwarunkowaniach. Logicz-
no‑rekonstrukcyjne podejście do nauki nie pozwalało neopozyty-
wistom na uchwycenie doniosłej roli wpływu idei filozoficznych 
na powstanie teorii naukowej. Rolę tych idei trafnie uchwycił te-
oretyk nauki G. Holton 120, który pisał o występujących w naukach 
przyrodniczych tematach (themata) wpływających niejako z ukrycia 
na powstawanie nowych pomysłów naukowych. Tematy te mogą 
stanowić coś w rodzaju idei przewodnich, z filozoficznego punk-
tu widzenia są one właśnie niczym innym jak filozofią w kontek-
ście nauki. Również K.R. Popper wskazywał na rolę założeń filo-
zoficznych (epistemologicznych i metafizycznych) w powstawaniu 
teorii naukowych. Pod ich wpływem był Kopernik, Kepler, a także 

119 M. Heller, Jak możliwa jest filozofia w nauce, dz. cyt., s. 6.
120 Zob. G. Holton, Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein, 

London 1973; M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii 
z nauką, dz. cyt., s. 10‑11.
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 Newton. Badania te uplastyczniają rozumienie kontekstu odkrycia 
i uzasadnienia. Pokazują, że idee filozoficzne pojawiają się nie tylko 
na etapie heurezy teorii naukowej, na etapie powstawania pomy-
słów, konceptualizacji, ale też na etapie uzasadnienia, gdzie mamy 
do czynienia ze zestandaryzowanymi procedurami uzasadniają-
cymi. Jednym z zadań filozofii uprawianej w kontekście nauki jest 
właśnie eksploracja zawartych w teoriach naukowych idei. To po-
kazuje, że nauka nie jest neutralna metafizycznie, jak chcieli tego 
neopozytywiści w latach 30. ubiegłego wieku.

Filozoficzne (ontologiczne) implikacje teorii 
naukowych 

1. Pojęcie ontologicznych implikacji typu redukcyjnego dla teorii 
fizykalnych było rozwijane przez ks. K. Kłósaka i niektórych jego 
uczniów. Metoda ta to typ rozumowania redukcyjnego, które po-
lega na tym, że dla znanego następstwa fizykalnego poszukujemy 
ontycznych racji. Rozumowanie redukcyjnie nie prowadzi do zdań 
o charakterze koniecznym i nieobalanym, ale do hipotez, które 
mogą być mniej lub bardziej uprawdopodobnione. Wedle propo-
zycji ks. Kłósaka stopień prawdopodobieństwa niektórych wyjaś-
nień hipotetycznych może być bliski jedności, kiedy ontyczne ra-
cje stanowią warunek konieczny dla racjonalnego wytłumaczenia 
następstw uznanych za niekwestionowane. Tego typu rozumowa-
nia są stosowane przez zwolenników filozofii naukowej w różnych 
dziedzinach wiedzy – począwszy od metafizyki, dla której tez po-
szukuje się empirycznych korelatów, a skończywszy na filozofii 
przyrody, w której odkrywa się ontologiczne implikacje odkryć do-
konywanych na gruncie współczesnych teorii fizycznych.
 2. Historia nauki pokazuje, że niektóre pojęcia filozoficzne prze-
chodziły do nauk przyrodniczych np. do fizyki. Tak było np. z po-
jęciami czasu, przestrzeni, zdarzenia, indywiduum, organizacji czy 
złożoności. Przed przejściem do teorii fizycznej pojęcia te miały 
ustalone znaczenie, na które wpływały przyjęte przez określoną 
tradycję badawczą założenia epistemologiczne i ontologiczne. Po 
przejściu do teorii fizycznej pojęcia te uzyskiwały nowe znaczenie 
i nierzadko w tym nowym znaczeniu były asymilowane ponow-
nie przez różne teorie filozoficzne, które przyjmowały leksykalną 



330 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

otwartość słownika. Z poprzednimi pojęciami zachowywały tylko 
równokształtność, natomiast różniły się przypisywanym im znacze-
niem. W ten sposób szereg pojęć, którymi posługujemy się w opi-
sie struktury makroświata, zostało zinterpretowanych od nowa, 
tak aby pasowały do opisu nowych poziomów rzeczywistości od-
krywanych np. przez współczesną fizykę cząstek elementarnych. 
Migracja pojęć nie polega na prostym przejmowaniu pojęć z jed-
nej dyscypliny do drugiej. Trzeba pamiętać, że pojęcia występują 
w otoczce problemowej, którą tworzą razem z innymi pojęciami. 
Kiedy np. przejmujemy z fizyki kwantowej pojęcie indywiduum, to 
przejmujemy całą sytuację problemową, w jakiej ono funkcjonuje 121.
 3. Heller i Życiński wskazują jeszcze na taką sytuację, w której 
to skonstruowana teoria empiryczna jest modelem dla teorii filozo-
ficznej. Ma to miejsce wtedy, kiedy doktryna,

jako filozoficzny wzorzec wchodzi w skład rdzenia programu badaw-
czego, na jaki składa się wiele teorii empirycznych. Bywa, że filozoficz-
ny wzorzec zostaje łatwo wcielony do teorii przyrodniczej (być może 
wykonując przy tym „niedozwolone” przejście z jednej płaszczyzny na 
drugą i zmieniając swoją „znaczeniową zawartość”), ale bywa i tak, że 
wzorzec skutecznie opiera się wszelkim tego rodzaju próbom, dając co 
najwyżej efekty połowiczne lub uboczne. Jeżeli jakiejś teorii empirycz-
nej uda się urzeczywistnić tak rozumiany program filozoficzny, będzie-
my mówić, że dana teoria empiryczna jest modelem danej doktryny 
filozoficznej 122.

Przykładem jest mechanika klasyczna, która jest fizycznym mode-
lem dla filozoficznej koncepcji absolutnego czasu. Natomiast nie 
jest już empirycznym modelem dla teorii o absolutności przestrze-
ni. Do innych przykładów można zaliczyć metafizykę procesu au-
torstwa N.A. Whiteheada, która może być reprezentowana w mo-
delu fizycznym mechaniki kwantowej – byty aktualne mogą w niej 
stanowić odpowiedniki podstawowych elementów rzeczywistości 
badanej przez mechanikę, jakimi są kwanty. Dla teorii filozoficz-
nych ma to ważne konsekwencje, gdyż powiązanie ich z modelami 
empirycznymi stwarza możliwość ich empirycznej falsyfikacji. Co 

121 Zob. M. Heller, Filozofia fizyki przed nowym milenium, art. cyt., s. 9.
122 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 

dz. cyt., s. 11.
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ciekawe, nie dotyczy to tylko filozofii przyrody, ale też i metafizyki. 
Zwolennicy tej propozycji tłumaczą to w następujący sposób: 

w sugerowanej perspektywie różnorodne doktryny filozoficzne mogą 
posiadać jednakowe modele fizyczne. W ujęciu diachronicznym jednak 
odkrycie nowych struktur modelu może prowadzić do osłabienia lub 
wzmocnienia jego zgodności z modelowaną teorią. Stwarza to moż-
liwość pośredniego testowania niektórych twierdzeń filozoficznych. 
Testowanie takie ma najczęściej miejsce w filozofii przyrody, niemniej 
w niektórych przypadkach jest ono możliwe nawet w podstawowej dy-
scyplinie filozoficznej – metafizyce 123.

Zadaniem filozofii uprawianej w kontekście nauki jest nie tylko 
identyfikowanie i analizowanie tych modeli, ale też próba opraco-
wywania nowych modeli, bardziej podatnych na empiryczne testo-
wanie. Wymaga to jednak od badacza znajomości nie tylko filozofii, 
ale także przynajmniej którejś z nauk przyrodniczych. Badanie to 
określa jako uprawianie „filozofii w nauce” 124. Polega ono na anali-
zowaniu problemów filozoficznych występujących wewnątrz teorii 
naukowych (przyrodniczych i formalnych) lub w tzw. wewnętrznej 
bazie nauki.

Filozoficzne założenia nauk przyrodniczych 

1. Filozofia w kontekście nauki nie ogranicza się tylko do badania 
idei filozoficznych obecnych w strukturze teorii empirycznych. Po-
dejmuje również badania różnego rodzaju filozoficznych uwarun-
kowań (założeń) nauki. Zasadniczo przyjmuje się, że uprawianie 
nauki jest możliwe dzięki pewnym nietrywialnym założeniom fi-
lozoficznym. Chodzi tu szczególnie o założenia ontologiczne i epi-
stemologiczne. Trudno wyobrazić sobie teorię naukową, która by-
łaby wolna od tego typu założeń. Należą one do tzw. zewnętrznej 
bazy nauki. Nie mają charakteru jednorodnego, gdyż uwarunko-
wane są przeważnie osobistymi preferencjami badacza, który ak-
ceptuje daną tradycję badawczą. Pogląd o filozoficznym uwarunko-
waniu nauki podzielany jest nie tylko przez tych, którzy akceptują 

123 Tamże, s. 12.
124 M. Heller, Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody, dz. cyt., s. 30‑31.
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metafilozofię epistemologii bez izolatek. Także w neotomistycznej 
metodologii nauk mówi się o filozoficznych założeniach nauki, któ-
re dobrze byłoby, gdyby miały taki status, jak określa to klasyczna 
teoria bytu i epistemologia. Do najbardziej fundamentalnych za-
łożeń nauk empirycznych zalicza się: (a) matematyczność świata, 
(b) idealizowalność przyrody, (c) elementarność i jedność świata 
przyrody. Zadaniem filozofii jest eksplikacja tych założeń, które 
z epistemologicznego punktu widzenia mają status hipotez ontolo-
gicznych. Ich potwierdzeniem jest rozwój i osiągnięcia dokonane na 
gruncie nauk empirycznych.
 2. Założenie matematyczności świata związane jest z zagadnie-
niem racjonalności świata. Jest to typowy problem filozoficzny, któ-
ry nie może być rozwiązany na gruncie nauk empirycznych. Filozo-
ficzne założenie matematyczności przyrody należy rozumieć jako: 
(a) możliwość opisywania świata przyrody w języku matematyki, 
(b) ontyczną cechę świata. W pierwszym znaczeniu chodzi o episte-
mologiczny aspekt matematyczności przyrody, w drugim kładzie 
się nacisk na ujęcie ontologiczne. W sensie epistemologicznym mo-
żemy mówić, że matematyka jest skutecznym narzędziem w bada-
niu świata przyrody, argumentem potwierdzającym tę skuteczność 
matematyki jest rozwój nauk empirycznych. Jednakże to, że może-
my stosować matematykę do badania przyrody, jest konsekwencją 
posiadania przez świat ontycznej cechy, jaką jest matematyczność 
w znaczeniu ontologicznym 125. Heller uzasadnia, że 

świat posiada pewną cechę, dzięki której daje się do skutecznie badać. 
Hipotezę tę będę skrótowo nazywać hipotezą racjonalności świata (lub 
po prostu racjonalnością świata). Określanie hipoteza ontologicznej ra-
cjonalności także byłoby tu na miejscu 126.

Chodzi tu przede wszystkim o racjonalność typu matematycznego. 
Matematyczność ta jest także koniecznym warunkiem istnienia. 

Jeżeli matematyczność w sensie ontologicznym jest koniecznym wa-
runkiem istnienia, to nie może istnieć świat racjonalny, który by rów-
nocześnie nie był światem ontycznie matematycznym. Świat posia-
dający cechę, dzięki której daje się go racjonalnie badać (za pomocą 

125 Zob. M. Heller, Czy świat jest matematyczny?, dz. cyt., s. 53.
126 M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, w: Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 41.
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jakichkolwiek, niekoniecznie matematycznych metod) musi być świa-
tem przynajmniej ontycznie matematycznym 127.

 Hipotezę ontologicznej matematyczności świata można także 
rozumieć jako uwspółcześnioną koncepcję średniowiecznej teorii 
intelligibilitas entis 128. Postulując hipotezę ontologicznej matema-
tyczności świata można wyjaśnić (usprawiedliwić), dlaczego meto-
da matematyczno‑empiryczna stosowana przez nauki empiryczne 
doprowadziła do tylu przełomowych odkryć w poznaniu świata 
przyrody 129.
 3. Z matematycznością przyrody jest związane drugie założenie, 
tzn. idealizowalność przyrody. Badanie świata przyrody polega na 
tworzeniu modeli matematycznych, których zadaniem jest wyjaś-
nianie zjawisk fizycznych. 

Wiadomo, jak bardzo ważną rolę w metodzie fizyki odgrywają zabiegi 
idealizacji i aproksymacji. Gdyby fizyka musiała stawić czoła światu 
w całej jego złożoności i skomplikowaniu bez możliwości wyizolowa-
nia pewnych aspektów i przybliżania złożonych struktur prostszymi, 
prawdopodobnie do dziś bylibyśmy skazani na czysto jakościowy opis 
świata w stylu fizyki Arystotelesa. Chwila, w której Newton zrozumiał, 
że warto rozważać ciało o punktowych rozmiarach poruszające się jed-
nostajnie i prostoliniowo, na które nie działają żadne siły, stała się prze-
łomem w historii fizyki 130.

Idealizowalność przyrody związana jest z możliwością opisu zja-
wisk w języku matematyki. To właśnie matematyka pozwala nam na 
dokonywanie zabiegów idealizujących; czyli na wychwycenie tego, 
co w badanych z zjawiskach jest najważniejsze z punktu widzenia 
możliwości ich wyjaśnienia. Tworzone modele matematyczne nie 
są wiernymi kopiami rzeczywistości fizycznej. Są one uproszczo-
nym ujęciem zjawisk fizycznych, dlatego mówi się o przybliżaniu 
przez nie, nie zaś kopiowaniu, zjawisk fizycznych.
 Możliwość przeprowadzania idealizacji zjawisk fizycznych 
zakłada ich pewnego rodzaju stabilność. Heller i Życiński tak ją 
tłumaczą:

127 M. Heller, Czy świat jest matematyczny?, dz. cyt., s. 54.
128 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 

dz. cyt., s. 13.
129 Zob. M. Heller, Czy świat jest matematyczny?, dz. cyt., s. 57.
130 Tamże, s. 52.
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Gdyby na przykład „małe zaburzenia” obserwacyjnych parametrów 
prowadziły do drastycznie różnych (nierównoważnych pod pewnym 
względem) matematycznych modeli badanej dziedziny, to – zażywszy 
że obserwacyjne parametry znamy z pewnymi „zaburzeniami” (błędy 
pomiarowe) – empiryczne badanie przyrody byłoby niemożliwe. Wy-
kluczając taką sytuację, zakładamy obserwacyjną stabilność przyro-
dy. Obserwacyjna stabilność przyrody jest szczególnym przypadkiem 
ogólniejszego pojęcia, a mianowicie pojęcia strukturalnej stabilności 
przyrody. Postulując tego rodzaju stabilność, należy określić klasę rów-
noważności struktur i wielkość ich zaburzeń oraz założyć, że małe za-
burzenie nie wyprowadza struktury z danej klasy równoważności 131.

Ze względu na to, że w naukach empirycznych posługujemy się 
modelami probabilistycznymi, zakłada się, że światu przyrody 
przysługuje stabilność częściowa. Mówi ona o tym, że świat jest 
probabilistycznie badalny, czyli że przyszłe długie serie podobnych 
doświadczeń dadzą częstości względne niewiele różniące się od 
względnych częstości obserwowanych obecnie. Złożenie to znajdu-
je swoje potwierdzenie nie tylko na gruncie doświadczenia nauko-
wego, ale również w doświadczeniu życia codziennego.
 4. Ostatnie założenie dotyczy elementarnej jedności świata przy-
rody. Założenie to koreluje z dwoma zasadniczymi rysami metody 
matematycznej, które polegają na analizie, podążającej w kierunku 
najbardziej podstawowych i pierwotnych aksjomatów danej teorii, 
z której wszystko inne wynika, lub też na syntezie, polegającej na 
umieszczeniu danego bytu matematycznego w globalnej struktu-
rze (holizm), z której byt ten może zostać następnie wyodrębniony 
i dzięki temu opisany. Założenie elementarnej jedności świata przy-
rody urzeczywistnia się także w poszukiwaniu przez fizyków tzw. 
poziomu elementarnego. Związane jest to z pytaniem, który poziom 
cząstek fizycznych jest tym najbardziej elementarnym poziomem 
zjawisk. Chodzi tu, rzecz jasna, o taki poziom, który stanowi wy-
jaśnienie zjawisk zachodzących na innych, wyższych poziomach, 
aż do makropoziomu włącznie. Na pytanie, co jest tym najbardziej 
elementarnym poziomem rzeczywistości, trudno dziś jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Być może, czego nie można zresztą wykluczyć, 
poziom ten stanowią symetrie i struktury matematyczne, które od-
krywamy poprzez nieustanne penetrowanie przyrody za pomocą 

131 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 
dz. cyt., s. 14.
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matematycznego formalizmu 132. Może tu chodzić o coś w rodza-
ju pola racjonalności, utkanego z symetrii i struktur matematycz-
nych, konkretyzujących się w badanych zjawiskach materialnych 
(J. Życiński) 133. Wszelkie hipotezy dotyczącego tego najbardziej ele-
mentarnego poziomu rzeczywistości fizycznej są możliwe dzięki 
zastosowaniu metody matematyczno‑empirycznej. Tylko ona daje 
nam wgląd w te regiony bytu, które są niedostępne dla teorii ogra-
niczonych do obszaru makrodoświadczenia. Uzyskane za jej pomo-
cą wyniki mają także doniosłe implikacje ontologiczne dla różnych 
działów filozofii. 

Jaka autonomiczność filozofii?

1. Nie ulega wątpliwości, że problem wzajemnych relacji między 
nauką a filozofią będzie jeszcze bardzo długo absorbował filozo-
fów. Przedstawione ujęcia prezentują dwie opcje metafilozoficzne: 
jedna to tomizm egzystencjalny, który opowiada się za metodo-
logiczną i epistemologiczną autonomią filozofii względem nauki, 
a druga to tzw. filozofia w kontekście nauki, która opowiada się 
znowuż za ideą „epistemologii otwartej”, odrzucającej izolacjo-
nizm, a przyjmującej metodologiczne i przedmiotowe związki filo-
zofii z nauką. Gdyby postawić pytanie, kto w tym sporze ma racje, 
czyja opcja meta filozoficzna jest lepiej uzasadniona i bardziej prze-
mawia do wrażliwości współczesnego człowieka, która ma większe 
perspektywy na rozwój i przetrwanie w kulturze, a która specjalnie 
nie sprzyja jakoś filozoficznym deliberacjom, to czy uzyskalibyśmy 
łatwą odpowiedź? Wydaje się, że nie, po pierwsze dlatego, że na 
filozoficzne problemy nie ma łatwych odpowiedzi, po drugie prob-
lem ten, bez wątpienia należący do puli podstawowych, jeśli moż-
na tak powiedzieć, problemów metateoretycznych, jest problemem 
typowo konceptualnym, którego nie można rozstrzygnąć metoda-
mi empirycznymi. Choć zapewne zwolennicy uprawiania filozo-
fii w nauce powiedzieliby, że empirycznie można go potwierdzić, 
przecież już sam rozwój filozofii w kontekście nauki i niebanalne 

132 Zob. tamże, s. 15.
133 Kwestie te dotyczą zakładanego przez tych autorów platonizmu 

matematycznego.
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sukcesy, jakie filozofia ta odniosła, są wystarczającym TAK na rzecz 
tej opcji meta filozoficznej, i NIE wobec opcji przeciwnej, tak że żad-
nych więcej argumentów już tu nie potrzeba.
 2. Zwolennicy obydwu opcji metafilozoficznych przedstawiają 
szereg argumentów, niepozbawionych także retorycznej doniosło-
ści, za koncepcją uprawiania filozofii, która jest wedle ich „najlep-
szego rozeznania” opcją prawdziwą, czy może najbardziej zasadną. 
Na pytanie, dlaczego ktoś opowiada się za taką, a nie inną metafilo-
zofią czy metodologią filozofii, trzeba odpowiedzieć, że taki wybór 
uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których w pierwszej 
kolejności należą pewne wartości poznawcze (epistemiczne). Wy-
bór metafilozofii to kwestia decyzji opartej w dużej mierze na osobi-
stych preferencjach, na przynależności do danej tradycji badawczej, 
do której przystępujemy w toku podjętych studiów. Szereg czyn-
ników o charakterze psychologicznym i socjologicznym odgrywa 
tutaj dużą rolę. Tomiści egzystencjalni uznają wartość autonomicz-
nego poznania filozoficznego, gdyż wierzą, że sama filozofia bez 
udziału nauk przyrodniczych może coś interesującego powiedzieć 
o naturze rzeczywistości. Zwolennicy filozofii w kontekście nauki 
uznają wartość poznania naukowego urzeczywistnianego w na-
ukach przyrodniczych i wierzą, że sama filozofia bez związku 
z tymi naukami nie jest w stanie nic rozsądnego powiedzieć o świe-
cie, poza bezskutecznym „machaniem rękami” wyrafinowanej, ale 
pozbawionej konkretu spekulacji. I te wybory są na siebie nieprze-
kładalne, niewspółmierne. Są one konsekwencją pewnych, jeśli 
można tak powiedzieć, decyzji paradygmatycznych, na które mo-
żemy przystać lub nie. A to, czy na nie przystaniemy, czy nie, uwa-
runkowane jest akceptowanymi przez nas przedzałożeniami. Same 
te decyzje nie stanowią jednak ostatecznego uzasadnienia dla przy-
jętej opcji metafilozoficznej. Zazwyczaj są one następnie obwarowa-
ne szeregiem argumentów, które w przekonaniu ich zwolenników 
mają uwiarygodnić wybraną opcję. Spór z poziomu decyzji aksjolo-
gicznych przenosi się na poziom epistemologiczny, czyli na poziom 
uzasadnienia doboru argumentów, ich nośności epistemologicznej 
i logicznej niesprzeczności. Argumenty te, o czym trzeba pamiętać, 
uwarunkowane są znowuż określonymi przedzałożeniami.
 3. Gdybyśmy podeszli tego problemu z kulturowego punktu wi-
dzenia, to trzeba byłoby powiedzieć, że opcja filozofii w kontekście 
nauki jest dziś bardzo mocno rozwijającą się tradycją badawczą. 
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Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w szybkim rozwoju 
nauk przyrodniczych, które dzięki zastosowaniu metody empirycz-
no‑matematycznej doprowadziły do szeregu przemian w zakresie 
postrzegania świata, a przede wszystkim do wielu rewolucyjnych 
przemian w zakresie techniki, co skutkowało szeregiem przemian 
kulturowych. Nauki przyrodnicze zostały niejako instytucjonalnie 
uznane za wzorcowe dostarczycielki rzetelnej wiedzy, która wpły-
wa na poprawę jakości ludzkiego życia, co nie oznacza, że traci się 
z oczu zagrożenia związane z ich szybką ekspansją. W tym zna-
czeniu separowanie się, pomijanie tych nauk, nie mówiąc już o ich 
kwestionowaniu, ukazuje się w bardzo niekorzystnym świetle. Ci 
którzy ważą się podnieść głos krytyki na nauki przyrodnicze, czy-
li sprzeciwiają się pewnej wypracowanej na ich bazie politycznej 
poprawności, uważani są za ignorantów i spychani na margines 
życia naukowego. Filozofia jako racjonalna dziedzina kultury homo 
sapiens również, jak się wydaje, nie może istnieć w całkowitej sepa-
racji od nauk przyrodniczych, takie głosy daje się coraz częściej sły-
szeć z różnych środowisk naukowych. Jeśli bowiem nauki przyrod-
nicze i filozofia są częścią wytworzonej przez człowieka kultury, 
to nie mogą one pozostawać w całkowitej izolacji względem siebie. 
Żaden bowiem twór kulturowy nie istnieje w totalnej separacji od 
innych tworów. Historia filozofii i historia nauki wyraźnie pokazu-
ją, że filozofia miała wpływ na rozwój nauk przyrodniczych, ale też 
i formalnych, oraz że te nauki bardzo często inspirowały powstanie 
danego systemu filozoficznego. Dane historyczne nie  potwierdzają 
zatem słuszności separacji ani skrajnego izolacjonizmu epistemo-
logicznego nauki lub filozofii. W tym sensie przytaczane przez 
zwolenników epistemologii bez izolatek argumenty historyczne 
są jak najbardziej przekonujące, czego, jak się wydaje, nie dostrze-
gają w swoich badaniach filozoficznych zwolennicy tomizmu eg-
zystencjalnego. Badania historyczne prowadzone przez tomistów 
egzystencjalnych są nachylone metafizycznie. W różnych nurtach 
filozoficznych tropi się zazwyczaj to, czy dany filozof poprawnie 
sformułował koncepcję bytu, czy też nie. Nie rozpatruje się pod ką-
tem historycznym związków między powstawaniem problemów 
filozoficznych a różnymi typami nauk. Badania historyczne, w któ-
rych pokazuje się naturę problemów filozoficznych oraz ich korze-
nie w nauce (K.R. Popper), obce są metodologii tomistów egzysten-
cjalnych. Skupienie uwagi na badaniu poprawności sformułowanej 
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koncepcji bytu, bez uwzględnienia szerszego kontekstu, w którym 
znajdują się badania naukowe, prowadzi do uproszczonego obrazu 
filozofii i jej historii.
 4. Parafrazowanie tekstów św. Tomasza (Komentarz do De Trini‑
tate) oraz komentarzy do tego komentarza w niewielkim stopniu 
posuwa naprzód dyskusję. Streszczanie tradycyjnych ujęć, bez 
uwzględnienia ustaleń współczesnej filozofii nauk przyrodniczych, 
może w zewnętrznym obserwatorze stworzyć poczucie nieprzysta-
walności tomizmu do współczesnej kultury i mentalności kształ-
towanej przez nauki przyrodnicze. Może wywołać niezrozumie-
nie podstawowych kategorii tej filozofii, które są samooczywiste 
tylko dla niewielkiej grupy ludzi, podzielających wspólną trady-
cję badawczą. Wielu może nie być ani za tomizmem, ani przeciw 
niemu, natomiast formułowane w języku tej filozofii argumenty 
nie są przekonujące i są psychologicznie obce, gdyż nie trafiają do 
wrażliwości współczesnego człowieka. Czy sam tomizm jest tutaj 
problemem? Wydaje się, że nie. Może to sami tomiści egzystencjal-
ni ponoszą odpowiedzialność za ten stan rzeczy? Problem ten, jak 
się wydaje, trafnie scharakteryzował w niepozbawionych ironii sło-
wach J. Życiński.

Są osoby, które frapuje już sama możliwość zdeklarowania się jako to-
mista albo też możliwość zaatakowania tomizmu. Uważam, że jest to 
niedojrzałe i szkodliwe intelektualnie. Zamiast tracić czas i energię na 
intelektualną licytację dorobku własnych szkół i uwielbienie przyjętych 
systemów, patrzmy na wartości, które nas łączą i podejmujmy za pomo-
cą odmiennych technik pojęciowych zagadnienia, które są istotne dla 
przekazu myśli chrześcijańskiej. Nie widzę więc obiektywnej koniecz-
ności odejścia od tomizmu jako systemu filozoficznego interpretujące-
go rzeczywistość. Melancholię wywołuje u mnie natomiast styl tych to-
mistów, którzy własną wersję tomizmu uprawiają według najgorszych 
wzorców reklamy amerykańskiej 134.

 Tego typu retoryka może spełniać niekiedy funkcję oczyszcza-
jącą, jeśli ci, do których jest skierowana, przyjmą ją w duch pokory 
i troski o kształt wspólnego dobra, jakim jest poszukiwanie prawdy, 
nie zaś, co często ma miejsce, jako atak na uświęcone pozycje philo‑
sophia perennis. A może w tym ograniczaniu się do parafraz Toma-
szowach tekstów i notorycznego przywoływania mistrzów szkoły 

134 J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 191.
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trzeba pozostawić tomistów egzystencjalnych samym sobie? Dziś 
widoczna jest przecież stopniowa izolacja tego kierunku (zwłaszcza 
w Polsce), spychanie go na margines dyskursu naukowego i kultu-
rowego. Raz jeszcze pozwolę sobie na przytoczenie słów J. Życiń-
skiego, który pisze że wielokrotnie 

rozmawiał z osobami, których intelektualna pasja ograniczała się do te-
matyki podejmowanej przez tomizm egzystencjalny. Osoby te czuły się 
usatysfakcjonowane wizją dostarczaną przez ten kierunek i nie formu-
łowy pytań, które wychodziły poza tę wizji, czy wymagały precyzacji 
dość ogólnikowych stwierdzeń. Uważam, iż trzeba uszanować zarów-
no intelektualne zainteresowania danych osób, jak i niewątpliwie po-
zytywną rolę tomizmu egzystencjalnego w dostarczaniu odpowiedzi 
kojącej intelektualną pasję pewnego typu odbiorców 135.

 Dlatego w niektórych ujęciach (M. Heller) pojawiły się postulaty, 
aby tomizm egzystencjalny po prostu zostawić na boku, nie zajmo-
wać się nim i nie dyskutować z nim, tylko zająć się uprawianiem fi-
lozofii naukowej, korzystającej z danych nauk empirycznych. Uwa-
ża się, że dyskusja taka może być tylko stratą czasu, a precyzacje 
metodologiczne mogą nas odciągnąć od właściwego celu badania. 
Sposób uzasadnienia metodologicznej autonomii filozofii wzglę-
dem nauki, zwłaszcza przez M.A. Krąpca, to faktycznie parafraza 
(zresztą sam autor tego nie kryje) tekstów Akwinaty. Jej końcowy 
wniosek brzmi, że zasadniczo nic się przez te wszystkie wieki nie 
zmieniło i opisana klasyfikacja nauk i nieprzecinających się płasz-
czyzn poznawczych nadal jest akceptowana we współczesnej me-
todologii nauk. Zdaniem zwolenników epistemologii bez izolatek 
wniosek ten jest, po pierwsze, wyprowadzony na podstawie „ze-
wnętrznego” spojrzenia na naukę, które dokonuje się z perspekty-
wy założeń systemowych; po drugie, jest nonsensowny z punktu 
widzenia współczesnej filozofii nauki, która odeszła od tradycyjnej 
koncepcji trójstopniowej abstrakcji, a esencjalizm, czyli poszukiwa-
nie jakiejś istoty filozofii, nauki, czy istoty jakiejś płaszczyzny po-
znawczej, która determinowałaby czynności filozofa lub naukowca, 
zostały już dawno przezwyciężone (K.R. Popper) i obecnie są trak-
towane jako relikt przeszłości 136.

135 Tamże, s. 193.
136 Zob. K.R. Popper, Natura problemów filozoficznych i ich korzenie w nauce, w: 

tegoż, Droga do wiedzy, dz. cyt., s. 116‑169.
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 5. Tomiści egzystencjalni, podobnie zresztą jak fenomenologo-
wie, mają aspiracje maksymalistyczne i chcą, aby metafizyka (ogól-
na teoria bytu) była czymś w rodzaju supernauki dostarczającej 
ontologicznych i epistemologicznych (przynajmniej w zewnętrznej 
bazie) fundamentów dla nauki 137. Chodzi tu zwłaszcza o pluralizm 
ontologiczny, realizm epistemologiczny, intelektualizm umożliwia-
jący „czytanie” w realnej rzeczywistości koniecznych stanów rze-
czy. Co do tego, że w nauce przyjmuje się jakieś filozoficzne zało-
żenia, panuje zgoda między filozofami nauki. Różnice pojawiają się 
przy treściowej determinacji tych założeń, mających niebagatelny 
wpływ na epistemologiczną waloryzację poznania naukowego. Za-
łożenia te mogą być bardziej lub mniej zbliżone do tego, co w na-
uce ma faktycznie miejsce, czyli mogą być przyjmowane z uwzględ-
nieniem optyki „wewnętrznej” lub „zewnętrznej”, podyktowanej 
przez założenia filozoficzne zupełnie niewrażliwe na wewnętrzny 
kontekst nauki. Na przykład założenie o matematyczności przyro-
dy koreluje z metodą empiryczno‑matematyczną stosowaną w na-
ukach empirycznych, która odnosi niebywałe sukcesy, stąd też 
należy przypisać jej taką pewność, do jakiej upoważnia osiągany 
przez nauki przyrodnicze sukces. Tomiści egzystencjalni, mówiąc 
o założeniach nauki, występujących w tzw. zewnętrznej bazie na-
uki, kierują się przede wszystkim wytycznymi własnego systemu 
filozoficznego, którego epistemologiczna wartość jest wyższa niż 
nauk szczegółowych. Stąd też postulat, który sprawia trudność to-
mistom egzystencjalnym, aby mówić o nauce kategoriami, które są 
„wrażliwe” na to, co się w niej dzieje. Kiedy bowiem posługujemy 
się językiem nieprzystającym do nauki i do sytuacji przez nią ge-
nerowanych, wówczas możemy doprowadzić do powstania wielu 
sztucznych problemów, które w samej nauce nie mają miejsca 138. 
Aby „od wewnątrz” zrozumieć daną teorię fizyczną, trzeba „oswo-
ić” się z jej matematycznym formalizmem, w którym jest wyrażona. 

Właściwe rozumienie – pisze M. Heller – dokonuje się przez „oswa-
janie” struktur matematycznych, stanowiących osnowę danej teorii, 
czy danego modelu. Struktury natomiast oswaja się manipulując nimi. 

137 Podobnie myśleli E. Husserl i R. Ingarden na gruncie swoich założeń uwa-
runkowanych metodą fenomenologiczną.

138 Zob. E. Kauszyńska, Nauka a filozofia nauki, w: Porozumiewanie się i współpraca 
uczonych, red. J. Goćkowski, M. Sikora, Kraków 1997, s. 204‑206.
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Początkowo gąszcz symboli, definicji, relacji pomiędzy nimi… nie daje 
„widzenia” rzeczy. Wykonując jednak rachunki wewnątrz danej struk-
tury, z czasem zaczyna się widzieć, jak struktura funkcjonuje. Po odpo-
wiednio długim treningu nabywa się „wglądu” do struktury. I już się ją 
rozumie… Jest sporo słuszności w powiedzeniu, że zrozumieć w fizyce 
znaczy przyzwyczaić się. Zrozumienie w tym sensie może być potęż-
nym osobistym doświadczeniem 139.

Metafizycy tomistyczni tego typu „wglądów” raczej nie posiadają, 
co nie przeszkadza im krytycznie odnosić się do epistemologicz-
nych walorów tych wglądów, tak cenionych przez zwolenników 
epistemologii bez izolatek.
 6. Zwolennicy uprawiania filozofii w kontekście nauki też mają 
do pokonania pewne trudności natury metodologicznej. Choć de-
klarują, że nie uprawiają metarozważań, to w praktyce bardzo czę-
sto prezentowane przez nich analizy należą do takich lub stano-
wią ogólniejszy komentarz filozoficzny do nauk przyrodniczych. 
W krytycznych komentarzach do tego stylu filozofowania zwraca 
się uwagę, że jest to typ filozofii przyrodoznawstwa, którego przed-
miotem bezpośrednio nie jest sama przyroda, tylko wyniki dostar-
czane przez nauki empiryczne. Tego typu filozofia ma podwójny 
profil: przedmiotowy i epistemologiczno‑metodologiczny, stąd też 
powiązana jest tak mocno z filozofią nauki. Dla wielu zwolenni-
ków autonomicznego uprawiania filozofii ten styl filozofowania 
jest niczym innym jak tylko bardziej wyrafinowanym, gdyż meto-
dologicznie i epistemologicznie dopracowanym, powrotem do ujęć 
pozytywistycznych, w których lansowano idee filozofii jako synte-
zy nauk empirycznych. Nie wydaje się jednak, aby tego typu po-
zytywistyczna wizja syntezy przyświecała zwolennikom filozofii 
w kontekście nauki. Niekiedy zarzuca się zwolennikom epistemo-
logii bez izolatek scjentyzm, co jednak nie jest zasadne, gdyż nie 
znajduje oparcia ani w deklaracjach samych zwolenników tej epi-
stemologii, ani w prowadzonych przez nich badaniach. Niektórzy 
twierdzą, że choć tego typu filozofia przyrodoznawstwa jest ważna 
dla głębszego poznania świata przyrody, to jednak nie unieważ-
nia ona tradycyjnej arystotelesowsko‑tomistycznej filozofii przyro-
dy, która jest wiedzą autonomiczną i ma swój własny przedmiot 
formalny.

139 M. Heller, O języku fizyki, w: tegoż, Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 117.



342 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

 7. Odnośnie do zarzutu scjentyzmu i pozytywizmu, o którym 
wspomnieliśmy w poprzednim paragrafie, trzeba zaznaczyć, że nie 
jest on realizowany przez typ filozofii naukowej uprawianej przez 
Hellera i Życińskiego. Autorzy ci wielokrotnie odcinali się od pozy-
tywistyczno‑scjentystycznych ujęć nauki i metody naukowej. Od-
żegnują się oni od rozumienia metody naukowej w duchu totali-
tarnym, które było charakterystyczne dla pozytywizmu. M. Heller 
wyjaśnia, że 

w neopozytywistycznej wersji ten totalitaryzm sprowadza się do twier-
dzenia, że granice racjonalności pokrywają się z granicami matema-
tyczno‑empirycznej metody. To, co znajduje się poza zasięgiem metody, 
znajduje się poza zasięgiem racjonalności, jest więc irracjonalne, czyli 
pozbawione sensu 140.

Takie stanowisko było konsekwencją 

nadawania regułom metodologicznym sensu ontologicznego, to znaczy 
przekonania, że wyjaśnienia wykraczające poza matematyczno‑empi-
ryczną metodę są pseudowyjaśnieniami, ponieważ poza zasięgiem tej 
metody nic nie istnieje. Widzimy, że prowadzi to prosto do pozytywi-
stycznej ideologii, a gdy z jakichkolwiek względów nie chce się jej ule-
gać, jedynym wyjściem pozostaje takie „rozciąganie” naukowej meto-
dy, by podlegało jej to wszystko, co badacz chce osiągnąć 141.

Zwolennicy epistemologii bez izolatek, choć opowiadają się za na-
turalizmem metodologicznym w wyjaśnieniu zjawisk fizycznego 
wszechświata, odrzucają naturalizm ontologiczny, który uznaje, 
że istnieje tylko jeden rodzaj bytu, byt materialny. Dostrzegają 
oni konsekwencje, do których prowadzi ontologizacja reguł me-
todologicznych. Sukces osiągany w jednych dziedzinach zjawisk 
fizycznych, nie jest ostateczną racją za ekstrapolacją tej metody 
na te obszary rzeczywistości, do których ona jeszcze nie dotarła. 
Motywy tej ekstra polacji są bardziej psychologiczne (wiara w nie-
ograniczoną moc eksplanacyjną tej metody) niż epistemologiczne. 
Metoda naukowa ma swoje istotne ograniczenia, pozwalające do-
strzec takie obszary badań, w których może być uprawiania odpo-
wiedzialna (czyli racjonalna) refleksja teologiczna i filozoficzna. 

140 M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia, dz. cyt., s. 14.
141 Tamże, s. 15.
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Nie wyklucza to tego, że większość ujęć filozofii uprawianej 
w kontekście nauki (choćby w Polsce) opowiada się nie tylko za 
naturalizmem metodologicznym co do eksplanacji zjawisk fizycz-
nych, ale też za naturalizmem ontologicznym (choć ten może wy-
stępować w różnych wariantach). To wyjaśnienie pozwala na od-
dalenie zarzutów, jakoby każda filozofia naukowa była w całości 
naturalistycznym przedsięwzięciem.
 8. Zwolennicy epistemologii bez izolatek, opowiadając się za ela-
stycznym rozróżnieniem „kontekstu odkrycia” i „kontekstu uza-
sadnienia”, skłonni są przyjmować, że 

filozofia występuje nie tylko w kontekście odkrycia, gdy po raz pierw-
szy formułowane są pewne idee, lecz również w kontekście uzasadnie-
nia, gdy w teoretycznych argumentacjach dużą rolę odrywają założenia 
filozoficzne, wprowadzone nierzadko w sposób ukryty 142.

Nie wszyscy jednak zwolennicy uprawiania tzw. filozofii naukowej 
podzielają taką interpretację. Zasadniczo panuje zgoda co do tego, 
że 

tezy filozoficzne motywują heurezę naukowców; większość szczegóło-
wych analiz historycznych odkrywa ten aspekt roli filozofii w twórczo-
ści naukowej 143.

Jeśli zaś chodzi o rolę czynników filozoficznych w procesie episte-
mologicznej waloryzacji teorii naukowej to 

dane historyczne skłaniają o ogólnego wniosku, że rola argumentów 
filozoficznych jako uzasadniających jest w nauce minimalna i najczęś-
ciej argumenty takie są brane pod uwagę przy wyborze języka kody-
fikującego dojrzałe teorie lub wobec teorii zaczynających dopiero swój 
żywot 144.

Ten sam autor jeszcze mocniej dowodzi słuszności swojego stano-
wiska o niezależności uzasadnienia teorii naukowych od wpływu 
idei filozoficznych. Wedle jego propozycji 

142 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 
dz. cyt., s. 10.

143 J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, dz. cyt., s. 12.
144 Tamże, s. 13.
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historia wskazuje też i na to, że korzystanie z argumentów filozoficz-
nych w uzasadnianiu czy refutacji teorii naukowych prowadzi na ogół 
do błędów, a nawet do sytuacji patologicznych (…) Tezy filozoficzne 
nie są racjami logicznymi dla tez naukowych, ani też konsekwencjami 
logicznymi tez naukowych. Stwierdzenie to wyjaśnia, dlaczego tezy fi-
lozoficzne nie uzasadniają tez naukowych 145.

Tezy filozoficzne mogą być co najwyżej założeniami hermeneu-
tycznymi tez naukowych, odwrotna sytuacja nie zachodzi. Tez 
naukowe nie opierają się na żadnych przesłankach filozoficznych 
niezbędnych do przeprowadzenia rozumowania dedukcyjnego. 
Między tezami filozoficznymi a naukowymi nie zachodzą związki 
logicznego wynikania w żadną stronę. Można co najwyżej mówić 
o czymś takim jak filozoficzne konsekwencje (czy też interpretacje) 
teorii naukowych, które opierają się na określonej przez dany para-
dygmat filozofowania operacji hermeneutycznej. Zwolennicy epi-
stemologii bez izolatek replikują, że rozumowanie dedukcyjne

odgrywa znacznie mniejszą rolę przy wielkich kontrowersjach filozofii, 
które zazwyczaj towarzyszą tezom wyprowadzanym drogą rozumo-
wania redukcyjnego. Jest tak nie dlatego, by dedukcja była nieistotna 
dla filozofii. Jest ona istotna dla każdej dziedziny wiedzy. Znacznie ła-
twiej jest jednak rozstrzygnąć kontrowersje dotyczące błędnego zasto-
sowania dedukcji, niż ocenić różnorodność dopuszczalnych wyjaśnień 
wprowadzonych drogą rozumowania redukcyjnego, które ze swej isto-
ty ma charakter probabilistyczny 146.

Proponowana metoda postępowania redukcyjnego pokazuje, że 
między tezami naukowymi a filozoficznymi nie ma prostej zależ-
ności o charakterze dedukcyjnym. Zastosowanie rozumowania re-
dukcyjnego pozwala na wykazanie, że tezy nauk przyrodniczych 
mają znaczenie dla filozofii poprzez ukazanie (wyinterpretowanie) 
tzw. ontologicznych implikacji. Oczywiście, zastosowanie 

rozumowania redukcyjnego w wyjaśnianiu hipotez przyrodniczych 
nie zmienia faktu, że dla tej samej teorii przyrodniczej można wska-
zać różne racje filozoficzne o różnym stopniu merytorycznego uzasad-
nienia. W wyniku tego między zdaniami opisującymi odkrycia nauk 
przyrodniczych a ich tłumaczeniami filozoficznymi pojawia się jedynie 

145 Tamże, s. 14.
146 J. Życiński, Czy filozofia może być niezależna od nauk przyrodniczych? Polemika 

z Janem Woleńskim, „Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych PAN” 3 (2009), s. 9.
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implikacja o charakterze probabilistycznym, zaś dyskusje nie prowa-
dzą do jednoznacznych rozstrzygnięć. Ocena stopnia uzasadnienia al-
ternatywnych tłumaczeń jest jednak czymś istotnym dla naszej wiedzy 
i w tym sensie rozwój nauk przyrodniczych znacząco wpływa na roz-
wój filozoficznej interpretacji przyrody 147.

W krytycznych komentarzach do tego stanowiska zwraca się uwa-
gę, że nawet rozumowanie redukcyjne nie prowadzi do takiego 
powiązania tez nauki z tezami filozofii, jakiego oczekują obrońcy 
tej procedury. Bynajmniej nie prowadzi ono do wykazania jedno‑ 
jednoznacznej zależności między tezami nauki a tezami filozofii. 
Szczególne obiekcje budzi argumentacja za występowaniem mię-
dzy zdaniami nauki a zdaniami filozofii implikacji o charakterze 
probabilistycznym. J. Woleński replikuje, że 

w pełni zgadzam się z tym, że dyskusje nie prowadzą do jednoznacz-
nych rozstrzygnięć, ale sprzeciwiam się temu, by zachodziła rzeczona 
implikacja probabilistyczna. Proponuję wykonanie jakiegoś experimen‑
tum crucis, tj. obliczenie prawdopodobieństwa wybranej przez J. Życiń-
skiego teorii filozoficznej na podstawie danych z dziedziny fizyki, po-
pierających lub jej przeczących. Good luck 148.

Implikacje typu redukcyjnego mogą prowadzić do różnych hipo-
tetycznych interpretacji faktów naukowych lub samej nauki. Dla 
przykładu na podstawie sukcesów stosowanej przez nauki empi-
ryczne metody matematyczno‑empirycznej można wyprowadzić 
interpretacyjną hipotezę, że świat jest matematyczny w znaczeniu 
ontologicznym, lub też głosić tezę słabszą, że świat jest tylko mate-
matyzowalny. Ta ostatnia też znajduje potwierdzenie w sukcesach, 
jakie odnosi matematyczno‑empiryczna metoda badania. Jednak-
że teza o matematyzowalności świata przyrody jest ontologicznie 
słabsza niż teza o matematyczności świata. Dla wielu zwolenników 
filozofii naukowej przyjmowanie tez niezawierających mocnych za-
łożeń ontologicznych jest bardziej rozsądne. Jest to konsekwencja 
akceptacji „brzytwy Ockhama”, zasady mówiącej, żeby nie mnożyć 
założeń ponad konieczność 149.

147 Tamże, s. 11.
148 J. Woleński, Odpowiedź Józefowi Życińskiemu, „Komisja Filozofii Nauk Przy-

rodniczych PAN” 3 (2009) s. 16.
149 Zob. J. Woleński, Filozofia i matematyka, w: Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, 

s. 51‑52.
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 9. Przedstawiony wyżej komentarz metafilozoficzny pokazuje, 
że obydwa style uprawiania refleksji filozoficznej muszą się zmie-
rzyć z pewnymi poważnymi problemami o charakterze metodolo-
gicznym i przedmiotowym. W podsumowaniu tej dyskusji ważne 
jest zwrócenie uwagi na to, że w uprawianiu filozofii konieczne jest 
korzystanie nie tylko z danych doświadczenia potocznego i zdro-
worozsądkowego, ale także uwzględnianie danych dostarczanych  
przez współczesne nauki przyrodnicze, takie jak biologia i fizyka. 
Nie chodzi tu o redukowanie poznania filozoficznego do nauki. 
W sensie epistemologicznym poznanie filozoficzne, jako typ pozna-
nia racjonalnego, musi zachować autonomię względem nauk, co nie 
oznacza, że na pewnych etapach uprawiania dyskursu filozoficz-
nego nie zachodzi konieczność korzystania z ustaleń uzyskanych 
w naukach empirycznych. Na przykład dla ontologii ważne jest to, 
co mówi współczesna fizyka cząstek elementarnych; odsłania ona 
przed filozofem obszar, który standardowymi metodami filozofii 
nigdy nie może zostać odkryty. Dostrzeżenie tych nowych obsza-
rów rzeczywistości będzie wymagało dokonania szeregu zmian 
w dotychczas uprawianych koncepcjach ontologii 150. Czy na tego 
rodzaju zmiany są gotowi np. zwolennicy metafizyki tomizmu eg-
zystencjalnego? Trafne w tej kwestii są uwagi J. Życińskiego, który 
pisze:

Istota takiego podejścia przejawia się w tym, iż w obrębie określonej 
teorii [filozoficznej, P.D.] wyróżniamy zbiór tez niekwestionowalnych, 
stanowiących jak gdyby Lakatosowski twardy rdzeń teorii, a obok nich 
zbiór twierdzeń, które można i trzeba kwestionować, modyfikować, roz-
wijać. Problem w tym, aby przedstawiciele ontologii umieli w odniesie-
niu do swoich teorii postawić pytanie: przy jakich warunkach skłonny 
byłbym poddać rewizji obecną postać mojej teorii? Jakie dane mogłyby 
wpłynąć na modyfikację proponowanego wariantu? Jeśli w odniesie-
niu do jakiejkolwiek teorii danych takich brak i każde zdanie uważane 
jest za absolutnie konieczne i niekwestionowane, to obawiam się, że 
może tutaj wchodzić w grę przejaw myślenia dogmatycznego (…) 151.

Patrząc na obecny stan metafizyki tomizmu egzystencjalnego (cho-
ciażby w Polsce), nie można dostrzec jakichś większych perspektyw 

150 Szerzej będziemy o tym pisać w rozdziale poświęconym ontologii i na-
ukom empirycznym.

151 J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, dz. cyt., s. 201.
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na dyskusję, w wyniku której podstawowe tez tej ontologii uległyby 
rewizji, tak aby za ich pomocą można było np. opisać rzeczywistość 
cząstek elementarnych odkrywanych przez współczesną fizykę.
 Wydaje się, że te dwa style uprawiania refleksji filozoficznej są 
na siebie nieprzekładalne. Filozofia nie jest specjalnie ekumeniczna, 
a i samym filozofom nie zależy na dojściu do szybkiego porozu-
mieniu. Stan permanentnego nieporozumienia jest, jak się wydaje, 
naturalny dla filozofów. Niezgoda wcale nie rujnuje filozofii. Sukce-
sy stosowanej przez nauki empiryczne metody matematyczno‑em-
pirycznej oraz niekwestionowane osiągnięcia filozofii uprawianej 
w kontekście nauki nie są przekonujące dla kogoś, kogo wszystkie 
intelektualne i duchowe potrzeby zaspokaja badanie bytu w aspek-
cie egzystencjalnym.
 10. Można tylko przypuszczać, że najlepszym falsyfikatorem za-
prezentowanych stylów filozofowania będzie zapewne przyszłość. 
To ona pokaże, który z nich w większym stopniu zdoła zaskarbić 
sobie wrażliwość współczesnego człowieka. Ten ostatni jest coraz 
bardziej niechętny nie tylko wobec autonomicznej filozofii meta-
fizycznej zmagającej się z zagadką bytu egzystencjalnie pojętego, 
ale też wobec filozofii uprawianej w kontekście nauki, stawiającej 
nieprzekraczalną poprzeczkę tym wszystkim, dla których matema-
tyczny formalizm jest psychologicznie obcą rzeczywistością. Wśród 
całej plejady różnych stylów uprawiania filozofii prawdopodobnie 
każdy znajdzie swoich odbiorców, dla których będzie stanowił za-
spokojenie ich najgłębszych potrzeb intelektualno‑emocjonalnych. 
Tym, którzy nie odnajdą w tomizmie czy filozofii naukowej zaspo-
kojenia swoich intelektualnych aspiracji i odpowiedzi na najbar-
dziej dręczące ich pytania, pozostanie jeszcze fenomenologia, eg-
zystencjalizm, filozofia dialogu. Taka już jest ta geografia myślenia, 
że obok siebie istnieje wiele różnych nurtów filozoficznych, których 
przedstawiciele są stuprocentowo przekonani, że to oni dysponu-
ją prawdą, a innym do tego jeszcze bardzo daleko. Nie zdołamy 
też, mimo najgłębszych chęci, przezwyciężyć stale nasilających się 
postaw fundamentalistycznych, wyrażających się w wierze, że ist-
nieje tylko jedna słuszna filozofia dostarczająca ostatecznej prawdy 
o naturze wszechświata, człowieka i Boga. Wcześniej czy później 
grozi to każdej filozofii, która bardziej niż nauka jest narażona na 
ideologizację i polityczną poprawność. Filozofowie mają zresztą 
notoryczną skłonność do głoszenia dogmatów, za którymi stoją 
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przeważnie emocjonalne przyzwyczajenia i sympatie, a nie rzeczo-
we argumenty. Dotyczy to nie tylko neotomistów, fenomenologów, 
ale również analityków. Wbrew deklaracjom i notorycznie pona-
wianym próbom wykazania swojej antyfundacjonalistycznej stra-
tegii badawczej zwolennicy epistemologii bez izolatek nie są wolni 
od metafilozoficznego fundamentalizmu i bronią go z równie wiel-
kim emocjonalnym zaangażowaniem jak zwolennicy tomizmu eg-
zystencjalnego. Na zakończenie można powiedzieć, że chyba na-
leży porzucić wszelkie nadzieje, że filozofia będzie kiedykolwiek 
wolna od fundamentalizmu.
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Rozdział 8

Neotomizm a nauki przyrodnicze

1. Żyjemy w czasach kiedy coraz silnej akcentowana jest koniecz-
ność związku filozofii z naukami empirycznymi, szczególnie z fi-
zyką, biologią, neuropsychologią 1. Dla wielu klasyczne problemy 
filozoficzne mogą być rozstrzygane tylko w ramach badań o cha-
rakterze interdyscyplinarnym, w których biorą udział różne nauki 
empiryczne, a filozofia jest traktowana tylko jako jedna z nauk (lub 
jak kto woli dyskutantek), choć i tego do końca nie wiadomo, gdyż 
do tej pory status filozofii jako nauki nie jest jednoznacznie przesą-
dzony 2. Niektórzy twierdzą, że filozofia jest czymś, co tylko dopi-
suje do tego, co przynosi nauka, ów demiurg cywilizacji Zachodu, 
swoje glosy (B. Wolniewicz) 3. Są jednak i takie kierunki filozoficz-
ne, które jakby wbrew tej opinio communis uprawiają filozofię, nie 
powołując się na dane nauk empirycznych, i nie widzą w tym nic 
złego, nic, co jakoś dyskwalifikowałoby uprawianą przez nich fi-
lozofię. Jednym z takich współczesnych kierunków filozoficznych 
jest neotomizm, a dokładnie rzecz biorąc, tomizm egzystencjalny. 
Jest to ta forma współczesnego tomizmu, która została najlepiej 

1 Zob. W.R. Stoeger SJ, The Evolving Interaction between Philosophy and the Scien‑
ces: Towards a Self‑Critical Philosophy, „Philosophy of Science” 1 (1983), w. 21‑43.

2 Zob. J. Agassi, The Nature of Scientific Problems and their Roots in Metaphysics, 
w: Critical Approaches to Science and Philosophy, red. M. Bunge, New York 1964, 
s. 189‑211.

3 Zob. B. Wolniewicz, O sytuacji we współczesnej filozofii, dz. cyt., s. 23.



350 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

 opracowana i przedstawiona za sprawą skorzystania z osiągnięć 
współczesnej metodologii i logiki formalnej. W niniejszym rozdzia-
le chcemy przyjrzeć się stosunkowi neotomizmu, zwłaszcza w wy-
daniu egzystencjalnym, do nauk empirycznych (przyrodniczych) 4. 
Chodzi przede wszystkim o stosunek na poziomie pewnych dekla-
racji metafilozoficznych. Nie pretendujemy do konfrontacji tomi-
zmu z ustaleniami współczesnej fizyki w obszarze szczegółowych 
rozwiązań. Problem przedstawimy na przykładzie stanowiska jed-
nego z głównych twórców tego tomizmu – Jacques’a Maritaina 5. 
Jego stanowisko jest poniekąd wzorcowe i akceptowane przez zwo-
lenników tomizmu egzystencjalnego 6. Następnie przyjrzymy się, 

4 W Polsce warto zwrócić uwagę w sensie historycznym na dorobek ks. 
S. Mazierskiego, zresztą jego ujęcie domagałoby się osobnego studium. Jego po-
glądy w niniejszym rozdziale nie zostały uwzględnione. Oto najważniejsze jego 
prace: Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko‑tomistycznej, Lub-
lin 1969; Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Poznań 1972; Zarys filozofii 
przyrody ożywionej, praca zbiorowa pod red. S. Mazierskiego, Lublin 1980; Pra‑
wa przyrody. Studium metodologiczne, Lublin 1993; Czy filozofia przyrody inspiracji 
arystotelesowsko‑tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?, „Roczniki Filozoficzne” 14 
(1966), z. 3, s. 5‑16; Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko‑tomistycz‑
nej, „Roczniki Filozoficzne” 15 (1967), z. 3, s. 5‑30; Metoda filozofii przyrody inspi‑
racji arystotelesowsko‑tomistycznej, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969), z. 3, s. 27‑56; 
Zagadnienie kryteriów uznawania twierdzeń ogólnych za prawa przyrodnicze, „Rocz-
niki Filozoficzne” 21 (1973), z. 3, s. 23‑42; Z metodologii filozofii przyrody nieoży‑
wionej i przyrodoznawstwa (wraz z ks. Z. Hajdukiem), „Zeszyty Naukowe KUL” 
19 (1976), nr 2(74), s. 65‑69; Pojęcie prawdy w filozofii klasycznej i w fizyce współczes‑
nej, w: Społeczno‑kulturowe problemy nauki i cywilizacji, Lublin 1985, s. 171‑185; Czy 
filozofia Tomasza z Akwinu jest systemem zamkniętym? „Roczniki Filozoficzne” 16 
(1968), z. 3, s. 25‑34.

5 Cały czas istnieje zapotrzebowanie na całościowe opracowanie neotomi-
stycznego podejścia do nauk przyrodniczych w XX wieku. To, co mamy w obec-
nej literaturze przedmiotu, to tylko przyczynki i komentarze. Niniejszy tekst też 
ma taki charakter komentatorsko‑przyczynkarski, nie rości sobie prawa do od-
powiedzi na wszystkie pytania i jest nadzwyczaj selektywny w dobrze autorów.

6 Inne ujęcie tomizmu egzystencjalnego, ale epistemologicznie otwar tego na 
dane nauk przyrodniczych, prezentuje krakowski jezuita S. Ziemiański SJ, Życie 
porządkujący ruch materii, „Znak” 32 (1980), nr 2, s. 203‑215; Prawo wzrostu entro‑
pii w kosmologii relatywistycznej, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa 
Jezusowego w Krakowie” 1988, s. 135‑154; Krytyka tłumaczenia efektów ruchowych 
za pomocą specjalnej teorii względności, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzy-
stwa Jezusowego w Krakowie” 1990, s. 69‑72; Problem złożenia bytów z substancji 
i przypadłości w świetle współczesnej fizyki, „Rocznik Wydziału Filozoficznego To-
warzystwa Jezusowego w Krakowie” 1990, s. 25‑36; Teologia naturalna. Filozoficz‑
na problematyka Boga, Kraków 1995. W pracy tej czytelnik znajduje podstawowe 
poglądy autora na kwestię metafizyki, filozofii Boga oraz ich stosunku do nauk 
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jakie argumenty formułuje się przeciwko takiemu stylowi filozofo-
wania, chodzi tu zwłaszcza o obiekcje podnoszone przez zwolenni-
ków filozofowania w kontekście nauk empirycznych czy też filozo-
fii naukowej, jak się niekiedy ją nazywa 7.
 Zaprezentujemy (ogólnie) próby reinterpretacji 8 niektórych ka-
tegorii ontologii arystotelesowsko‑tomistycznej uwzględniające 
rozwój współczesnej fizyki, a także przedstawimy pewne ujęcia 
obrony tomizmu przez tzw. filozofujących fizyków, którzy, jak zo-
baczymy, dalecy są od całkowitego dyskredytowania neotomizmu 
i argumentują na rzecz jego interpretacyjnej przydatności, jeśli moż-
na tak powiedzieć, do pewnych szczegółowych rozwiązań opraco-
wywanych na grancie fizyki współczesnej 9.

empirycznych. Tenże, Ruch przestrzenny jako stan, „Forum Philosophicum” t. 1, 
Kraków 1996, s. 95‑104; Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwan‑
tów, w: Między filozofią przyrody a ekologią, red. A. Latawiec, Warszawa 1999, s. 99‑
119; The Relation between Sciences and Philosophy of God, „Studia Aloisiana”, Ročenka 
Teologickej Fakulty Trnavskej Univerzity, 2003, Bratislava 2003, s. 313‑320; Stosu‑
nek nauk przyrodniczych do filozofii Boga, „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej 
Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie” 10 (2002‑2003), Kra-
ków 2004, s. 67‑80; Nauki przyrodnicze a filozofia Boga, „Studia Philosophiae Christia-
nae” 40 (2004), nr 2, s. 107‑121; Rozmaitości filozoficzne, Kraków 2011.

7 Szerzej o tego typu filozofii w rozdziale dotyczącym filozofii naukowej.
8 Pomijamy tu szereg koncepcji, rozdział nie ma charakteru przeglądowo‑hi-

storycznego, ale, jak wspominałem, metafilozoficzny; chodzi o pewne dookreśle-
nie problemów metodologicznych związanych z tomizmem i jego stosunkiem do 
nauk empirycznych.

9 Szereg zagadnień z pogranicza współczesnych nauk empirycznych oraz 
klasycznej filozofii przyrody o proweniencji neotomistycznej porusza w swoich 
pracach A. Lemańska. Nie można zaliczyć jej do kategorii filozofującego fizyka, 
jak zaznacza to zresztą sama autorka. Zob. taż, Praktyczna filozofia przyrody alter‑
natywą klasycznej filozofii przyrody?, „Studia Philosophiae Christianae” 33 (1997), 
nr 1, s. 133‑138; Filozofia przyrody jako uzupełnienie wykształcenia na kierunku mate‑
matyczno‑przyrodniczym, w: Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku. Problemy ogólne 
i perspektywy, pod red. E. Piotrowskiej, J. Wiśniewskiego, Poznań 2002, s. 165‑179; 
Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk przyrodniczych, „Studia Phi-
losophiae Christianae” 30 (1994), nr 1, s. 106‑111; Zagadnienie faktów naukowych 
i filozoficznych, w: Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka – w dwu‑
dziestą rocznicę śmierci, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 2004, s. 83‑98; 
Cele i zadania filozofii przyrody, „Roczniki Filozoficzne” 54 (2006), z. 1, s. 322‑325; 
The Autonomous Philosophy of Nature, w: Philosophy of Nature, red. A. Świeżyń-
ski, Warszawa 2009, s. 11‑38; Filozofia przyrody czy przyrodoznawstwa?, w: Filozo‑
fia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk‑Bytniewska, A. Łukasik, Kraków 2010, 
s. 43‑53; Naturalizm nauk przyrodniczych – mit czy utopia?, „Studia Philosophiae 
Christianae” 47 (2011), nr 3, s. 78‑91.
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Teoria perspektyw poznawczych J. Maritaina

1. Francuski neotomista, podejmując zagadnienie natury filozofii 
przyrody, zmierzał do określenia jej statusu epistemologicznego. 
Kiedy mówimy, że chodzi o określenie statusu epistemologiczne-
go, to trzeba mieć na uwadze takie rozumienie epistemologii, jakie 
zakłada współczesny neotomizm egzystencjalny 10. Maritain uwa-
żał, że określenie epistemologicznego statusu filozofii przyrody ma 
poniekąd znaczenie podstawowe, nie tylko dla uporządkowania 
wiedzy, ale także i dla ludzkiej wiedzy, jaką jest mądrość 11. Dlatego 
dystansował się od wszelkich prób lekceważenia filozofii przyrody, 
które możemy spotkać w różnych nurtach filozoficznych 12.
 2. Maritain próbując określić gnoseologiczny status filozofii 
przyrody, odwołuje się do różnych typów argumentacji 13. Powo-
łuje się na dane historyczne, kiedy chce pokazać jej doniosłość dla 
kształtowania ludzkiej wiedzy i mądrości. Przytacza także szereg 
tradycyjnych ustaleń epistemologicznych korzeniami sięgających 

10 Główne prace z zakresu epistemologii to: Réflexions sur l’intelligence et sur sa 
vie propre, Paris 1924; Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, 1932; Nauka i mą‑
drość, Warszawa 2005; Introduction to Philosophy, Westminster, MD 1991; Questions 
de conscience: essais et allocutions, Paris 1938.

11 Szereg analiz Maritainowi poświęcił ks. Kłósak. Zob. K. Kłósak, Z teorii 
i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980; W poszukiwaniu Pierwszej Przyczyny, 
cz. I‑II, Warszawa 1955‑1957; Z zagadnień filozoficznego poznania Boga, t. 1, Kraków 
1979; Maritainowa analiza stosunku filozofii moralnej do teologii, „Collectanea Theo‑
logica” 19 (1938), nr 2, s. 177‑218; Filozofia przyrody w ujęciu Jakuba Maritaina, „Pol-
ski Przegląd Tomistyczny” (1939), nr 2, s. 154‑170; Aktualne kontrowersje w zakresie 
prolegomenów do filozofii przyrody, „Zeszyty Naukowe KUL” 3 (1960), nr 2, s. 15‑30; 
Ogólna teoria filozoficzna sztuki w ujęciu Jakuba Maritaina, w: Logos i ethos. Rozprawy 
filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971, s. 221‑359.

12 Można także wiele skorzystać z prac E. Morawca, który opracował meta-
fizykę francuskiego tomisty, zob. tenże, Jakub Maritain jako filozof, „Studia Philo-
sophiae Christianae” 12 (1976), nr 1, s. 113‑131; Podstawowe zagadnienia metafizyki 
klasycznej, Warszawa 1998; W kierunku metafizyki egzystencjalnej. Studium historycz‑
no‑analityczne, Warszawa 1984; Nauki szczegółowe, filozofia a poznanie istnienia Boga, 
w: Aby poznać Boga i człowieka, cz. 1: O Bogu dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1974.

13 Ogólny podział filozofii Maritain przeprowadza, zob. An Introduction to 
Philosophy, dz. cyt., s. 147‑153. Pisze w zakończeniu tak: „Conclusion V. Philoso‑
phy is divided into three principal parts : (i) logic, which is the introduction to 
philosophy in the strict sense, and which studies the conceptual being (ens ratio‑
nis) which directs the mind to truth; (ii) theoretical philosophy or simply philo-
sophy, which studies the being of things (real being, ens reale); (iii) practical phi-
losophy or ethics, which studies human acts”, tamże.

http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=212&jo=Collectanea+Theologica
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=212&jo=Collectanea+Theologica
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=212&jo=Polski+Przegl%C4%85d+Tomistyczny
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=212&jo=Polski+Przegl%C4%85d+Tomistyczny
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=212&jo=Zeszyty+Naukowe+KUL
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Studia+Philosophiae+Christianae
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Studia+Philosophiae+Christianae


3538. Neotomizm a nauki przyrodnicze

Arystotelesa, Tomasza z Akwinu i jego różnych komentatorów. 
Francuskiemu neotomiście chodzi o udzielenie odpowiedzi na py-
tania, które mają przede wszystkim charakter metafilozoficzny. 
Czy filozofia przyrody może być uprawiana niezależnie od nauk 
empirycznych? Jaki jest przedmiot filozofii przyrody? Jaka jest jej 
metoda? Jakie miejsce zajmuje ona w hierarchii klasyfikacji nauk? 
Czym różni się np. od metafizyki jako podstawowej, dla Maritaina, 
dziedziny wiedzy i mądrości?
 3. Od refleksji nad przyrodą rozpoczęła nie tylko filozofia przy-
rody, ale też cała filozofia. Maritain przyjmuje pewną tezę historio-
zoficzną, którą można zrekonstruować następująco 14. W dziejach 
myśli Zachodu fundamenty pod dziedzinę filozofii przyrody po-
łożył Arystoteles. Platon nie mógł tego uczynić, gdyż bardziej niż 
badaniem przyrody zainteresowany był badaniem bytu istnieją-
cego poza rzeczywistością świata dostrzegalnego zmysłami. Ary-
stoteles natomiast dowartościował świat naszego doświadczenia 
zmysłowego i właśnie z tym światem związał filozoficzną refleksję 
nad przyrodą. Do czasów nowożytnych, czyli do czasów powstania 
nauk przyrodniczych, jedyna refleksja nad przyrodą dokonywała 
się w ramach filozofii przyrody. Nawet jeśli spotykamy się z pew-
nymi pierwocinami empirycznej czy empiriologicznej, wedle termi-
nologii Maritaina, refleksji, to była ona podporządkowana analizie 
ontologicznej dokonywanej na gruncie umetafizycznionej filozo-
fii przyrody. Od czasów Galileusza i Newtona szybko rozwijające 
się nauki przyrodnicze narzuciły filozofii przyrody swoje prawa 
i doprowadziły, jak twierdzi francuski neotomista, do jej elimina-
cji. Wiedza matematyczno‑fizyczna została wówczas uznana za 
jedyną i obowiązującą wiedzę o świecie przyrody. Analiza empi-
riologiczna podporządkowała sobie analizę ontologiczną. Rozwój 
nauk nie tylko doprowadził do zniesienia filozoficznej refleksji nad 
przyrodą, ale też miał swój udział w zakwestionowaniu klasycznej 
metafizyki. Maritain twierdzi, że nowa empiryczno‑matematyczna 
metoda kształtowała nowe oblicze nie tylko nauki, ale też metafi-
zyki, doprowadzając do jej stopniowej dewaluacji. Podejście to au-
tor uważa za skrajnie podobne do tego, które kiedyś redukowało 

14 Zob. T. Rutkowski, Aktualne elementy filozofii przyrody J. Maritaina, w:  Jacques 
Maritain, prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno‑teologiczna Jacquesa 
Maritaina, red. S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992, s. 119‑132.
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 całość możliwej wiedzy o przyrodzie do filozofii przyrody. Żadna 
bowiem nauka empiryczna nie może ani zastąpić filozofii przyrody, 
ani też zakwestionować metafizyki. Wszak te dziedziny wiedzy do-
tyczą zupełnie innych obszarów rzeczywistości. W nowożytności 
natomiast wymieszano je ze sobą, gdyż nie przestrzegano pewnych 
rozróżnień rodzajowych dotyczących nauk empirycznych, filozofii 
przyrody i metafizyki.
 4. W uzasadnieniu odrębności wspomnianych dziedzin wiedzy 
Maritain odwołuje się do sformułowanej przez Arystotelesa, a na-
stępnie rozwijanej i komentowanej przez Tomasza z Akwinu teorii 
trzech stopni abstrakcji 15. Komentując Arystotelesa, Maritain pisze: 

Jego teoria trzech stopni czy inaczej mówiąc, trzech rodzajów oglądu 
abstrakcyjnego, stała się klasycznym przedmiotem nauczania uniwer-
syteckiego. Na pierwszym stopniu abstrakcji umysł poznaje przedmiot, 
pomijając momenty szczegółowe i przypadkowe towarzyszące ujęciu 
w percepcji zmysłowej, ale poznawalność tego przedmiotu implikuje 
jeszcze odniesienie do danych zmysłowych. Ten pierwszy, najniższy 
stopień abstrakcji naukowej to stopień fizyki, filozofii przyrody, obej-
muje on rzeczywistość poznawalną zmysłowo. Ponad nim znajduje 
się stopień abstrakcji matematycznej, gdzie umysł poznaje przedmiot, 
którego poznawalność nie implikuje już wewnętrznego odniesienia 
do tego, co postrzegalne, lecz do tego co wyobrażalne: jest to dziedzi-
na rzeczywistości matematycznej. I wreszcie na najwyższym stopniu 
oglądu abstrakcyjnego właściwego dla metafizyki umysłowy cha-
rakter przedmiotu jest wolny od wszelkich wewnętrznych odniesień 
do zmysłów czy do wyobraźni. Stanowi on dziedzinę rzeczywistości 
ponadzmysłową 16.

Zgodnie z tą teorią przedmiotem fizyki czy filozofii przyrody jest 
byt postrzegany zmysłowo i znajdujący się w ruchu 17.
 5. W pierwszej kolejności filozofia przyrody różni się od meta-
fizyki, gdyż znajduje się na innym stopniu oglądu abstrakcyjnego. 
O ile przedmiotem metafizyki jest „byt jako byt”, ujęty w sposób in-
tuicyjny, o tyle przedmiotem filozofii przyrody jest byt postrzegany 

15 O teoria stopni abstrakcji i ich roli w teorii fizycznej pisze także z perspek-
tywy tomistycznej L.A. Foley, The Metaphysical Crisis in Physical Theory, w: Studies 
in Philosophy and the History of Philosophy, red. J.K. Ryan, Washington D.C 1963, 
s. 178‑188.

16 J. Maritain, Filozofia przyrody, dz. cyt., s. 26.
17 Zob. J. Maritain, zob. An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 164‑166. 
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zmysłowo, czyli ten najbardziej podstawowy poziom rzeczywisto-
ści, na którego bazie również metafizyka opracowuje swój przed-
miot, odwołując się do wyższych w znaczeniu epistemologicznym 
czynności kognitywnych. W sensie formalnym metafizyka jest od 
filozofii przyrody niezależna, choć zakłada ją jako naukę niewykoń-
czoną, czyli nieodkrywającą jeszcze tej głębi bytu, której odkrycie 
może dokonać się tylko na poziomie metafizyki. Filozofia przyrody 
odkrywa prawdy o naturze bytu, ale ujmuje byt z pewnego tylko 
punktu widzenia, można powiedzieć, pod pewnym kątem party-
kularnym, na jaki pozwala jej podmiotowa władza abstrahowania. 
Metafizyka natomiast patrzy na rzeczywistość z perspektywy jej 
ostatecznych uwarunkowań bytowych, analizuje „byt jako byt”, 
czyli to, co konstytuuje rzeczywistość w jej fundamentalnej on-
tycznie strukturze. Nie czyni tego jeszcze filozofia przyrody, choć 
w uprawianiu metafizyki ważne są jej ustalenia co do natury bytu 
zmiennego, podległego ruchowi.
 6. Dla francuskiego neotomisty filozofia przyrody 

należy do tego samego stopnia abstactio formalis czyli wizualizacji idea-
tywnej, co nauki przyrodnicze, dlatego jest, jak przypomnieliśmy przed 
chwilą, zasadniczo różna od metafizyki. Po drugie jest jednak różna od 
nauk przyrodniczych istotnie i gatunkowo. Filozofia przyrody należy 
do tego samego rodzajowo stopnia abstrakcji, do tego samego rodzajo-
wo przedmiotu umysłu, co nauki przyrodnicze. Znaczy to, że tak jak 
nauki przyrodnicze, filozofia przyrody nie ma do czynienia z czystym 
przedmiotem umysłu. Przedmiot ten zawiera w sobie pierwotne dane 
percepcji zmysłowej, które umysł ludzi może ująć i wyposażyć filozofię 
przyrody 18.

Podkreślenie przez J. Maritaina istotowej i gatunkowej różnicy mię-
dzy filozofią przyrody a naukami empirycznymi nie prowadzi jed-
nak do wniosku, że nauki te są dla filozofii przyrody zbyteczne. 
Wręcz przeciwnie, pomimo dokonanego podziału twierdzi on, że 

filozofia przyrody wymaga – właśnie jako wiedza – uzupełnienia przez 
nauki eksperymentalne. Jest bardzo ważnym znakiem, że zarówno 
pierwsze, jak i drugie należą do tej samej ogólnej dziedziny wiedzy i od-
noszą się – jakkolwiek z bardzo różnych tytułów – do pierwszego stop-
nia abstrakcji. Jest to bardzo wyraźny znak, że filozofia przyrody jest 

18 J. Maritain, Filozofia przyrody, dz. cyt., s. 39.
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zasadniczo różna od metafizyki. Metafizyka nie wymaga uzupełnienia 
przez nauki o zjawiskach, ona je przewyższa, jest od nich wolna 19.

 Precyzując raz jeszcze różnicę między filozofią przyrody a na-
ukami empirycznymi, francuski neotomista powołuje się na typo-
wy dla tych dziedzin wiedzy sposób definiowania pojęć. 

Logicy tomiści, odpowiadają nam, że istnieje typowy sposób formo-
wania definicji modus definiendi. Skoro tak, jasne jest, że w rodzajowej 
sferze tego, co ujmowane umysłem na pierwszym stopniu abstrakcji, 
pojęcia i definicje wynikające z jednej strony z analizy empiriologicz-
nej, gdzie wszystko rozstrzyga się zasadniczo w tym, co daje się ob-
serwować, z drugiej strony z analizy ontologicznej, gdzie wszystko 
rozstrzyga się zasadniczo w bycie ujmowanym umysłowo, odpowia-
dają gatunkowo różnym typom wiedzy. Język filozofii przyrody różni 
się w sposób typowy od języka nauk przyrodniczych, nawet jeśli wy-
powiada się w tych samych słowach, słowo myślowe lub pojęcie wy-
rażone tym samym terminem kształtuje się w tych dwóch przypad-
kach w sposób typowo różny. Filozofia przyrody różni się gatunkowo 
od nauk przyrodniczych 20.

 7. Przedmiotem tak rozumianej filozofii przyrody jest przede 
wszystkim byt zmienny, czyli rzeczywistość doświadczana zmysło-
wo. Byt zmienny to taki, który podlega różnym uwarunkowaniom, 
jest pełen niedostatków i braków. Tak rozumiany byt zmienny jest 
także przedmiotem badań nauk empirycznych, przyrodniczych. 
Tylko obie te nauki podchodzą do niego w inny sposób. Filozofia 
przyrody badając ów byt zmienny, posługuje się metodą analizy 
ontologicznej. Analiza ontologiczna jest korelatywna dla pierwsze-
go stopnia abstrakcji, który konstytuuje płaszczyznę przedmiotową 
filozofii przyrody. Choć analiza ontologiczna nie może uwolnić się 
od tego, co zmysłowe, to jednak zmierza do odsłonięcia pewnych 
istotnych uwarunkowań bytu podległego zmianie. Zmierza do 
uchwycenia jego istoty. W przypadku tego typu analizy próbuje się 
definiować byt przez elementy konstytutywne natury lub istoty uj-
mowanej przez umysł, jakkolwiek określa się je w sposób niejasny, 
twierdzi Maritain. Tym samym filozofia przyrody jest pierwszym 
stadium badania bytu jako bytu, pierwszym krokiem na drodze do 

19 Tamże, s. 35. 
20 Tamże, s. 43.
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odsłonięcia jego czystej, bo niezmieszanej ze zmysłami i wyobraź-
nią natury. Nauki empiryczne o przyrodzie posługują się analizą 
empiriologiczną.
 W analizie empriologicznej nie zmierza się jednak do odkrycia 
istoty bytu zmiennego. Analiza ta pozostaje jakby na poziomie zja-
wiskowym, ujmuje tylko te cechy bytu, które dadzą się obserwacyj-
nie zarejestrować i przedstawić w postaci wyników matematycz-
nych. Ujmuje zatem zjawiskowo‑ilościową stronę bytu zmiennego. 
W tego typu analizie 

wykorzystuje się możliwość obserwacji i dokonywania pomiarów oraz 
operacje fizyczne, które można wykonywać. Nieustanna możliwość 
weryfikowania zmysłami i dokonywania pomiarów odgrywa dla uczo-
nego tę samą rolę, jak istota dla filozofa 21.

Filozofia przyrody to nauka o istocie bytu zmiennego, zaś nauki 
empiryczne to nauki o zjawiskowych aspektach tego bytu.
 8. Maritain zastanawiał się nad tym, w jaki sposób filozof przyro-
dy powinien korzystać z wiedzy dostarczanej przez empiryczne na-
uki przyrodnicze. Wskazywał, że w tej kwestii trzeba unikać dwóch 
bardzo często pojawiających się błędów. Pierwszy polega na tym, że 
domagamy się od surowych faktów naukowych, czyli jeszcze filo-
zoficznie niezinterpretowanych, kryteriów filozoficznych. Twierdzi 
on, że tak naprawdę nie ma bezpośredniego przełożenia faktów na-
ukowych na fakty filozoficzne. Fakty naukowe mają swoją własną 
epistemologiczną specyfikę, swój język, w którym zostały zdetermi-
nowane, oraz zakładają inny punkt wiedzenia, w którym przez ba-
dacza zostały dojrzane. Złudzeniem jest wszelka próba odwoływa-
nia się do faktów naukowych filozoficznie niezinterpretowanych 
przy próbie rozstrzygania jakichkolwiek kwestii filozoficznych. Ale 
także radykalne pomijane faktów naukowych przez filozofa przy-
rody nie wchodzi w grę. Nie można uprawiać filozoficznej refleksji 
nad przyrodą w izolacji od faktów naukowych. Jeśli tak postępuje-
my, wtedy refleksja o przyrodzie ma charakter zupełnie dowolny. 
Dlatego filozof musi, wedle Maritaina, korzystać z faktów nauko-
wych, ale pod warunkiem, że są już one  ocenione i filozoficznie zin-
terpretowane. Inaczej nie może  wykorzystywać ich w  argumentacji 
filozoficznej. Dzięki temu ustalone fakty filozoficzne mogą zyskać 

21 Tamże.
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jakiś stopień potwierdzenia, możliwe też staje się odkrywanie no-
wych faktów filozoficznych. J. Maritain bliżej nie określił, jak wy-
gląda owa interpretacja faktów naukowych na fakty filozoficzne-
go. Prawdą jest to, że nauki empiryczne nie odkrywają całej wiedzy 
o świecie zmysłowym, dlatego wręcz domagają się dopełnienia 
przez wiedzę, którą sięga o poziom głębiej, czyli do istoty bytu 
podległego zmianie. Filozofia przyrody też domaga się takiego do-
pełnienia, odkrywa bowiem wiedzę ogólną, którą należy uzupeł-
nić bardziej konkretnymi danymi. Co do metafizyki Maritain nie 
miał wątpliwości. Jej uprawianie nie wymaga korzystania z faktów 
naukowych. Metafizyka nie może jednak ignorować wiedzy empi-
rycznych nauk przyrodniczych. Dobrze jest bowiem, kiedy metafi-
zyk ma orientację w tym, co się w nich dzieje, zwłaszcza że na etapie 
uprawiania filozofii przyrody wiedza ta jest niezbędna. O ile jednak 
w argumentacjach z zakresu filozofii przyrody konieczne jest wy-
korzystywanie tej wiedzy, o tyle w argumentacji metafizycznej dane 
nauk empirycznych nie odgrywają istotnej roli. Maritain pisze, że 
traktaty z metafizyki wyrażają pewne prawdy wieczne i ponadcza-
sowe, dlatego raz odkryte przez metafizykę prawdy nie podlegają 
zmianie. Natomiast traktaty z zakresu filozofii przyrody powinny 
być aktualizowane co jakiś czas, gdyż wiedza empiryczna się zmie-
nia, ciągle odkrywane są nowe struktury zjawiskowe bytu zmien-
nego, o których filozof przyrody musi wiedzieć. Nie może wszak 
tracić kontaktu z naukami o zjawiskach, a te rozwijają się znacznie 
szybciej niż filozofia przyrody.
 9. Uprawianie filozofii przyrody nie powinno prowadzić do wy-
rugowania metafizyki. Tak stało się w czasach nowożytnych, kiedy 
to empiryczno‑matematyczne przyrodoznawstwo zdelegalizowało 
klasyczną metafizykę, zastępując ją innymi ontologiami. Francuski 
neotomista argumentuje, iż metafizyka jako podstawowa nauka 
o „bycie jako bycie” stanowi niezbywalny element filozofii przyro-
dy. Metafizyka jest epistemologicznie i metodologicznie nadrzędna 
wobec filozofii przyrody, znajduje się na innym (wyższym) stopniu 
abstrakcji. Spełnia bardzo ważną rolę: odsłania ostateczną naturę 
bytu, której filozofia przyrody w oparciu o własne metody i narzę-
dzia badania nie może odsłonić. Jednakże samo uprawianie filozofii 
przyrody jest dla Maritaina wystarczającym impulsem do pójścia 
dalej w kierunku metafizyki. Ale bez filozofii przyrody podległej 
metafizyce i nadrzędnej wobec empirycznych nauk przyrodniczych 



3598. Neotomizm a nauki przyrodnicze

która stanowi pomost między myślą filozoficzną a światem tych nauk, 
metafizyka traci związek z rzeczami i może już tylko zwracać się bez-
owocnie ku samemu poznającemu umysłowi ludzkiemu 22.

 10. Maritain zmierzał do opracowania systemu filozoficznego, 
w którym metafizyka jako najwyższa wiedza i mądrość, stanowi-
łaby pewnego rodzaju zwornik spajający całą wizję. W tej struk-
turze filozofia przyrody odgrywa bardzo ważna rolę. I choć urze-
czywistnia ona najbardziej niedoskonały typ mądrości, to jednak 
jest ważnym elementem na drodze do uzyskania mądrości pełnej, 
która wyraża się w poznaniu metafizycznym bytu jako bytu. Me-
tafizyk nie może nie dostrzec tej roli, jaką w dochodzeniu do wi-
zji mądrościowej odgrywa filozofia przyrody. Patrzy on na filozofię 
przyrody i jej związek epistemologiczny z naukami empirycznymi 
przez okulary epistemologii arystotelesowsko‑tomistycznej. Okre-
śla jej status niejako z wnętrza przyjętej uprzednio teorii filozoficz-
nej. Uznane przez siebie za wiarygodne kategorie epistemologiczne 
Maritain wykorzystuje do zdeterminowania natury filozofii przyro-
dy, określenia jej przedmiotu, metody, a przede wszystkim stosun-
ku do empirycznych nauk przyrodniczych. Szereg ustaleń poczy-
nionych przez francuskiego filozofa nadal jest obowiązujących dla 
tomistycznej koncepcji filozofii, w której metafizyka odgrywa rolę 
dyscypliny podstawowej i fundamentalnej w znaczeniu metodolo-
gicznym i epistemologicznym 23. Pogląd Maritaina jest przykładem 
podejścia do określenia stosunku filozofii do nauk empirycznych, 
które dokonuje się z wnętrza systemu, z perspektywy uprzednio 
przyjętych założeń, uznanych dla tej próby badawczej za w pełni 
użyteczne. W takim podejściu nie patrzy się na to, jaki jest faktycz-
ny status epistemologiczny nauk empirycznych ale dokłada się 
wszelkich starań, aby ów epistemologiczny status jakby przykroić 
do uprzednich rozstrzygnięć teoriopoznawczych własnego syste-
mu. Rodzi to szereg trudności, związanych przede wszystkim ze 
stosunkiem filozofii przyrody czy metafizyki do nauk szczegóło-
wych, o których teraz powiemy trochę więcej.

22 Tamże, s. 47.
23 Mogliśmy się o tym przekonać przy analizie porównawczej koncepcji filo-

zofii tomizmu egzystencjalnego z filozofią w kontekście nauki.
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Kłopoty neotomistów z naukami empirycznymi 

1. Przedstawione stanowisko Maritaina wyraźnie pokazuje, że 
dostrzegał on potrzebę uwzględniania w badaniach z zakresu fi-
lozofii przyrody wiedzy pochodzącej z empirycznych nauk przy-
rodniczych. Wskazywał także na konsekwencje braku uwzględ-
niania przez filozofa przyrody tej wiedzy. Deklaracje te są jak 
najbardziej słuszne, czego już nie można z taką śmiałością powie-
dzieć o sposobie ich wykonania, a przede wszystkim uzasadnie-
nia 24. Jak widzieliśmy, odwołując się do całej plejady misternych 
dystynkcji epistemologicznych zaczerpniętych z tradycji arystote-
lesowsko‑scholastycznej, Maritain próbował tę potrzebę bliskości 
badawczej filozofii i nauki jakoś dookreślić 25. I choć nie można od-
mówić mu biegłości w posługiwaniu się demarkacjonistycznymi 
dystynkcjami, to jednak można, i coraz częściej się to czyni, odmó-
wić mu biegłości w trafnym określeniu epistemologicznego statusu 
filozofii przyrody i jej związków z naukami empirycznymi. Jak się 
wydaje, przyjęte przez niego założenia i wierność pewnym ustale-
niom tradycji doprowadziły do wykrystalizowania się strategii izo-
lacji filozofii względem nauki, która do dziś obecna jest w ramach 
paradygmatu tomistycznego.
 2. Maritainowska propozycja określenia związków filozofii z na-
ukami empirycznymi poddawana jest mocnej krytyce przez zwolen-
ników uprawiania filozofii w kontekście nauki. Ci ostatni postulują 
epistemologiczną otwartość filozofii na dane nauk szczegółowych 
i krytycznie odnoszą się do wszelkich prób budowania przepaści 
między nauką a filozofią. Żadne formy izolacjonizmu epistemolo-
gicznego nie mają uzasadnienia w historii nauki, która na podstawie 
konkretnych przykładów pokazuje ścisłe związki zachodzące mię-
dzy filozofią a powstałymi w nowożytności naukami empirycznymi. 
Podcinanie tych związków i budowanie misternych strategii demar-
kacjonistycznych świadczy, zdaniem zwolenników epistemologii 

24 W paragrafie tym zasadniczo referuje się stanowisko krytyków tomistycz-
nego podejścia do nauk przyrodniczych.

25 Tomiści zdawali sobie sprawę, że rozwój nowożytnej nauki, zwłaszcza fi-
zyki relatywistycznej i kwantowej, prowadził do zakwestionowanie szeregu tez 
ontologii Arystotelesa, na bazie której była opracowana fizyka średniowieczna, 
zob. L.J. Walker SJ, The Bering of Modern Physical Theories on Catholic Philosophy, w: 
Philosophia Perennis, red. F.J. von Rintelen, Regensburg 1936, s. 831‑841.
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bez izolatek, o braku elementarnego zrozumienia faktów i nierzad-
ko psychologicznej niechęci do uprawiania filozofii w powiązaniu 
z danymi nauk empirycznych. Historia nauki wskazuje na obecność 
idei filozoficznych zarówno w kontekście odkrycia, jak i w kontek-
ście uzasadnienia. Filozofia, a zwłaszcza metafizyka jest dziś niezby-
walnym elementem uprawiania nauki. Nie znaczy to, że zwolennicy 
tego podejścia nie widzą różnicy między naukami przyrodniczymi 
a filozofią 26. Ich refleksji towarzyszy duża świadomość metodolo-
gicznych i epistemologicznych różnic zachodzących między pozna-
niem filozoficznym a poznaniem dokonującym się w naukach przy-
rodniczych. Różnice te jednak w żadnym wypadku nie upoważniają 
do budowania „epistemologii izolatek”, która bardziej niż obiektyw-
ne historyczne racje i praktykę naukową, ceni sobie wierność tradycji 
i zdroworozsądkowym intuicjom. Choć bez wątpienia są one ważne, 
to jednak nie można ich podnosić do rangi uniwersalnego kryterium 
waloryzacji tez filozoficznych i naukowych.
 3. Zwolennicy uprawiania filozofii w kontekście nauki mają też 
pewną hipotezę tłumaczącą niepowodzenia tomistycznych prób 
zdeterminowania relacji zachodzących między filozofią a naukami 
empirycznymi. Hipoteza ta jest dobrze potwierdzona przez fakty 
historyczne. Na podstawie badań z zakresu historii nauki wyróżnia 
się trzy podstawowe tradycje epistemologiczne, którymi w dziejach 
podążała myśl ludzka. Pierwszą tradycją była tradycja Platońska, 
drugą tradycja Arystotelesa, a trzecią tradycja Archimedesa. Tomi-
ści podążyli za tradycją sformułowaną przez Arystotelesa, odrzuca-
jąc tym samym tradycję Platońską i Archimedesowską. Tymczasem 
współczesna nauka, która rozwinęła się w nowożytności dzięki ta-
kim uczonym jak Galileusz, Kepler, Newton, dzięki zastosowaniu 
empiryczno‑matematycznej metody badań poszła tradycją episte-
mologiczną zapoczątkowaną przez Archimedesa. Jak uzasadniają 
to zwolennicy filozofii w kontekście nauki, Arystoteles wprawdzie 
uprawiał fizykę, ale bez większego udziału w niej matematyki. Fi-
zyka Arystotelesa była fizyką świata jakościowego, a do opisu jako-
ści matematyka niespecjalnie się nadaje 27. Ponadto, choć Stagiryta 

26 Kwestie te omawia także w swoim artykule A. Bożek, Metafizyka bez fizyki?, 
„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 10 (1988), s. 46‑49.

27 Szerzej o roli matematyki u Arystotelesa i w późnym średniowieczu traktu-
je R. Podkoński, zob. Jak Arystoteles z Euklidesem. Dowody matematyczne w filozofii 
oksfordzkiej XIV wieku, „Studia Warmińskie” 31‑32 (2004‑2005), s. 113‑123.

W stronę...24 
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był empirykiem i doceniał rolę doświadczenia w konstytuowaniu 
wiedzy, to jednak bardziej stawiał na dedukcję, dlatego jego fizy-
ka nie jest nauką, w której przeprowadza się eksperymenty i opi-
suje je za pomocą matematycznego formalizmu 28. Trzeba pamię-
tać, że Arystoteles był przede wszystkim metodologiem i logikiem. 
Przywiązywał on dużą rolę do podziałów, klasyfikacji, czego wy-
razem jest sformułowana przez niego celem uporządkowania nauk 
trójstopniowa teoria abstrakcji. Tymczasem przyrodnicza tradycja 
badawcza zapoczątkowana przez Archimedesa, opierała się na zu-
pełnie innych założeniach. Przede wszystkim Archimedes docenił 
matematykę, czego nie zrobił właśnie Arystoteles, gdyż przeszko-
dziły mu w tym jego założenia wyrastające ze zdroworozsądko-
wych intuicji. Archimedes niejako odwrócił metodę badania stoso-
waną przez Platona. Jak komentuje M. Heller,

najpierw wykonywał drobiazgowe doświadczenia, nie poprzestając 
na „zmysłowej obserwacji”, lecz zawsze kończące się pomiarem jakiejś 
wielkości; dopiero potem następował etap konstrukcji matematyczne-
go modelu i wreszcie na końcu jego ponowne porównanie z wynikami 
pomiarów. Podsumowując, dla Archimedesa matematyka była a priori 
w stosunku do doświadczenia. To właśnie empiryczno‑matematyczna 
metoda badań doprowadziła do tak spektakularnego sukcesu nauk em-
pirycznych w nowożytności. Wiązało się to z odrzuceniem jakościowej 
fizyki Arystotelesa, jako nieprzydatnej do tłumaczenia nowo odkrywa-
nych zjawisk w świecie przyrody 29.

 4. Współczesny neotomizm, którego reprezentantem jest J. Ma-
ritain, poszedł drogą zainicjowanej przez Arystotelesa epistemo-
logicznej tradycji badawczej, w której bardziej ceni się subtelne 
dystynkcje pojęciowe i rozróżnienia różnych stopni abstrakcji niż 
doświadczenie i matematykę. Maritain jest w pewnym sensie dzie-
ckiem swojego czasu. Z jeden strony obserwował on intensywny 
rozwój nauk empirycznych, których nie można było zignorować, 
z drugiej zaś, stał bardzo mocno na stanowisku pewnej skrajnej 
tradycji filozoficznej, pewnego stylu myślenia, w ramach którego 

28 Przyznają to także neotomiści. Zob. L.J. Walker SJ, The Bering of Modern Phy‑
sical Theories on Catholic Philosophy, dz. cyt., s. 831‑832.

29 Zob. M. Heller, Archimedes i współczesna teologia, art. cyt., s. 74‑81, dalej idę 
za argumentacją przedstawioną przez tegoż autora, zob. także pracę C.S. Lewisa, 
Odrzucony obraz – Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, tłum. 
W. Ostrowski, Warszawa 1986.
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budował swój własny system filozoficzny. System, którego celem 
było osiągnięcie ostatecznej mądrości i pewności. Widział on, po-
dobnie jak większość metodologów tomistycznych tamtych czasów, 
potrzebę epistemologicznego określenia związków między filozo-
fią a naukami empirycznymi. Jak argumentują zwolennicy episte-
mologii bez izolatek, konsekwencje Maritainowskich rozstrzygnięć 
wynikają z przyjęcia określonej metodologii nauk, którą określa się 
właśnie jako tomistyczną metodologię nauk. Ta metodologia nauk 
była budowana z jednej strony na tradycji i ustaleniach dokona-
nych przez Arystotelesa, z drugiej na kanwie współczesnej, przede 
wszystkim pozytywistycznej filozofii nauki, która w czasie, kiedy 
działał Maritain, przeżywała okresy największego rozkwitu 30. To-
miści połączyli te tradycje, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele 
je dzieli. Od Arystotelesa przejęta została koncepcja trójstopniowej 
abstrakcji, którą J. Maritain posłużył się celem określenia epistemo-
logicznej specyfiki filozofii przyrody i jej stosunku do nauk empi-
rycznych 31. Wedle francuskiego filozofa koncepcja ta bardzo dobrze 
oddaje naturalną hierarchię nauk. Tymczasem, jak podkreślają to 
krytycy tej koncepcji,

teoria ta całkowicie jest obca dzisiejszym ustaleniom metodologicznym 
(przynajmniej gdy idzie o nauki przyrodnicze i matematykę), w rękach 
neotomistów stała się jednym z głównych narzędzi do określania kom-
petencji i linii demarkacyjnej pomiędzy naukami a filozofią. Bo właśnie 
ścisły rozdział kompetencji i niemożliwość wychodzenia poza swoją 
„płaszczyznę poznawczą” jest główną strategią neotomistów w usuwa-
niu konfliktu i sprzeczności pomiędzy ich filozofią a naukami. Zgodnie 
z tą strategią sprzeczności mogą wynikać tylko z nieporozumienia pole-
gającego na niedozwolonym „mieszaniu płaszczyzn poznawczych” 32. 

Maritainowska strategia metodologiczna jest także pewną korek-
turą pozytywistycznej filozofii nauki. Pozytywiści twierdzili, że 
nauka zajmuje się przede wszystkim zjawiskami, ustala dla niech 

30 Zob. tamże, s. 75-76.
31 W literaturze tomistycznej podkreśla się, że fizyka nie jest tylko ograniczo-

na do pierwszego stopni abstrakcji. Obecnie przeważa pogląd, że znajduje się 
ona raczej na drugim stopniu, czyli w matematyce. We współczesnych teoriach 
fizycznych matematyka odgrywa podstawową rolę. Teorie fizyczne uważa się za 
skomplikowane struktury matematyczne. Zob. L.A. Foley, The Metaphysical Crisis 
in Physical Theory, dz. cyt., s. 188.

32 M. Heller, Archimedes i współczesna teologia, art. cyt., s. 74-81.
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prawa, które wyrażają zachodzące między nimi regularności. Fran-
cuski tomista dokonał tutaj pewnych przeformułowań, uznał bo-
wiem, że nauki empiryczne dotyczą zjawiskowo-ilościowej strony 
bytu, natomiast nie odkrywają jego istoty. To może zrobić tylko fi-
lozofia bytu, czyli metafizyka. Wedle tej interpretacji nauki empi-
ryczne miałyby się zajmować czymś, co znajduje się niejako „na 
powierzchni rzeczy”, natomiast filozofia przyrody i metafizyka 
miałyby sięgać owej istoty bytu, która kryje się gdzieś pod zjawisko-
wym obszarem zmysłowego świata. Pojawia się jednak pytanie, czy 
współczesna fizyka faktycznie jest nauką o zjawiskowym aspekcie 
bytu i czy nie odkrywa ona żadnej głębszej struktury rzeczywisto-
ści? Rodzą się co do tego poważne wątpliwości, kiedy obserwuje 
się współczesny rozwój fizyki cząstek elementarnych i kosmologii, 
rekonstruującej początkowe chwile istnienia wszechświata fizycz-
nego. Wtedy można zapytać, czy faktycznie to metafizyka jest tą 
nauką, która odsłania zagadkę bytu, czy może bardziej staje się nią 
właśnie fizyka, która coraz częściej przejmuje na siebie funkcję filo-
zofii? Wielu skłania się ku pozytywnej odpowiedzi na te pytania, 
twierdząc, że dziś fizyka przejęła rolę tradycyjnej metafizyki w roz-
wiązywaniu zagadnień dotyczących tego, co jest najbardziej pod-
stawowym poziomem bytu jako takiego 33.
 5. Inne zarzuty formułowane pod adresem neotomistycznej me-
todologii przez zwolenników filozofii naukowej dotyczą spojrze-
nia na naukę przez pryzmat skonstruowanego już systemu i jego, 
przeważnie niepodlegających zakwestionowaniu, założeń. Jest to 
patrzenie na naukę z góry, z jakiegoś już zdeterminowanego punk-
tu widzenia. Strategia Maritaina i neotomistów polegała na rady-
kalnym przykrawaniu nauk przyrodniczych do uprzednio przy-
jętych założeń epistemologicznych i ontologicznych, te zaś były 

33 W literaturze tomistycznej można spotkać takie komentarze, w których pi-
sze się, że przy zachowaniu trójstopniowej koncepcji abstrakcji można dostrzec 
metafizyczne problemy w teorii fizycznej. Miałyby one powstawać dopiero na 
trzecim stopniu abstrakcji, gdzie mowa jest o istnieniu, prawdzie jako zgodno-
ści myśli z bytem. „The third degree of abstraction might be described as the 
problem arising out of the relations of possibile to actuals. It is exactly here that 
physical theories finds itself in epistemological difficulties”, L.A. Foley, The Me-
taphysical Crisis in Physical Theory, dz. cyt., s. 183. Ten sam autor na s. 188 pisze 
tak: „The fundamental metaphysical problem of them all is existence, and phy-
sical theory represent the problem of existence precisely insofar as it consist of 
concepts having a possible if not actual relationship to reality”.



3658. Neotomizm a nauki przyrodnicze

uprawomocnione przez tradycję, intuicję i oczywiście przez zdro-
wy rozsądek. Oceniano naukę na podstawie tzw. zewnętrznych 
kryteriów, pochodzących z przyjętego systemu. Francuski neotomi-
sta pisząc, że nauki empiryczne zajmują się zjawiskowym aspektem 
świat, dokonuje takiej oceny z zewnątrz nauki, a nie z jej wnętrza, 
czyli bez uwzględnienia jej specyfiki i sposobu uprawiania. Zupeł-
nie inaczej bowiem widzi się naukę od wewnątrz, kiedy jest się zaan-
gażowanym w twórczą pracę badaczem, a inaczej, kiedy jako filozof 
patrzy się na nią z zewnątrz przez okna swojego systemu. Wtedy 
bardzo łatwo nie tylko o nieporozumienia, ale przede wszystkim 
o grube uproszczenia. M. Heller wskazywał, że problemem tomi-
stów jest to, że nie uprawiają oni żadnych nauk empirycznych. Stąd 
też ich wypowiedzi bardzo często rozmijają się z tym, jaka nauka 
jest faktycznie, ponadto w swoich argumentacjach ujawniają ele-
mentarne braki z zakresu historii nauki. Gdyby J. Maritain dobrze 
znał historię nauki, wtedy być może nie traciłby tyle czasu na kon-
struowanie misternych i estetycznie zgrabnych rozróżnień, aby za-
pewnić filozofii i nauce epistemologiczną niezależność polegającą 
na spokojnym egzystowaniu w nieprzecinających się płaszczyznach 
poznawczych. Historia nauki potwierdza tezę, że filozofii i nauki 
nie należy postrzegać przez pryzmat strategii izolacjonistycznych. 
Są one bowiem konsekwencją apriorycznego podejścia do nauki 
i filozofii. Tomistyczna metodologia nauk, jako owoc tradycji Ary-
stotelesa i pozytywizmu, jest metodologią budowania sztucznych 
izolatek. Jest strategią, zgodnie z którą nauka i filozofia nie mogą się 
ze sobą spotkać, bo tak odgórnie zostało to zaprogramowane, być 
może dla psychologicznej wygody uprawiających filozofię, aby nie 
narażali się oni niepotrzebnie na konflikty z naukami szczegółowy-
mi (Życiński). U podstaw tych rozstrzygnięć leży zatem pewna de-
cyzja o charakterze metodologicznym. Ale nie tylko. Wydaje się, że 
w grę wychodzi także pewna aksjologia epistemiczna, w której wy-
żej ceni się wartość poznania filozoficznego jako dosięgającego isto-
ty bytu niż poznanie empiryczno‑przyrodnicze zatrzymujące się na 
zjawiskowej stronie rzeczywistości. Takie błędne oceny wyrastają 
właśnie z „zewnętrznego” spojrzenia na naukę. Polegają na przy-
pisywaniu jej rzeczy, które są jej zupełnie obce. Zwolennicy „episte-
mologii otwartej” zwracają uwagę, że neotomiści zbyt dużą wagę 
przywiązują do odgórnego projektowania metodologii. Neotomi-
ści mniej liczą się z praktyką badawczą i historią nauki, a bardziej 
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cenią rozróżnienia i wstępne ustalenia metodologiczne, do których 
zarówno praktyka, jak i historia muszą się dostosować, jeśli system 
na być spójny i ostatecznie tłumaczyć wszystkie fakty.
 6. W związku z powyższą krytyką rzecznicy filozofowania 
w kontekście nauki mówią o wręcz porzuceniu neotomizmu i nie-
podejmowaniu żadnych prób uzgadniania tej filozofii ze współ-
czesnymi naukami przyrodniczymi. Wychodzą z przekonania, że 
wszelkie filozoficzno‑systemowe podejście do nauk empirycznych 
jest bezowocne, zamiast twórczego dialogu prowadzi do upra-
wiania filozofii poza kontekstem współczesnej nauki. Porzucenie 
tomizmu dokonuje się na rzecz takiej filozofii, która wyrasta ze 
współczesnych nauk przyrodniczych, gdyż te, jak się okazuje, nie 
są obojętne na problematykę filozoficzną. Przykładem może być 
tutaj ontologiczne zaangażowanie różnych teorii fizycznych lub 
szereg filozoficznych założeń przyjmowanych w tzw. zewnętrznej 
bazie nauk. Filozofii nie można budować w taki sposób, twierdzą 
zwolennicy „otwartej epistemologii”, że najpierw zaprojektuje się 
apriorycznie reguły jej uprawiania, a potem wszystko, co nie będzie 
do nich przystawało, zostanie odrzucone jako małowartościowe 
poznawczo. Filozof, który uprawia swoją dziedzinę wiedzy z dala 
od nauk empiryczno‑matematycznych, naraża się często na zarzut 
ignorancji, kiedy wypowiada się o rzeczach, które przez naukę zo-
stały już dawno ustalone, a tylko jemu wydaje się, że dopiero jego 
system dojrzał prawdę, lub kiedy z punktu widzenia założeń włas-
nego systemu krytykuje rozstrzygnięcia nauki tylko dlatego, że nie 
przystają one do jego korpusu twierdzeń. Droga takiego filozofo-
wania jest zasadniczo drogą donikąd, a dobrze pokazuje to przy-
kład J. Maritaina, który z perspektywy systemu neotomistycznego 
czynił zastrzeżenia wobec teorii względności, dobitnie dowodząc, 
że tak naprawdę nie rozumienie, o co w niej chodzi 34. Podobnych 

34 W sprawie tej krytyki zob. Z. Wolak, Filozofia przyrody Maritaina a szcze‑
gólna teoria względności, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 13 (1991), s. 33‑42. 
Autor ten w następujących słowach podsumowuje swój wywód: „Trzeba też za-
znaczyć, że autorów neotomistycznych piszących o teorii względności, w tym 
również Maritaina, cechowała daleko idąca nieznajomość tej teorii. Nie potra-
fili oni operować dość prostym przecież formalizmem matematycznym STW, 
sięgali najczęściej po opracowania popularnonaukowe lub «z drugiej ręki». Być 
może nie tylko mieli oni trudności ze zrozumieniem teorii względności, ale tak-
że nie czuli się zobowiązani do jej głębszego poznania, jako że należała prze-
cież do innej płaszczyzny poznawczej. Ten brak kompetencji prowadził często 
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błędów nie ustrzegli się także inni filozofowie, jak np. H. Bergson, 
a wszędzie przyczyna była jedna i ta sama – próba zrozumienia te-
orii fizycznej poprzez założenia jakiegoś systemu metafizycznego, 
który do tych teorii zupełnie nie przystawał. Właśnie brak zrozu-
mienia formalizmu matematycznego teorii przyrodniczych, któ-
re próbowano poddać interpretacji, prowadził do egzotycznych 
konkluzji metafizycznych, które nie tylko okryły niesławą filozo-
fów, ale też rzuciły cień wątpliwości na samą filozofię, cień, który 
do dziś krok w krok za nią postępuje. Zarzuty podnoszone przez 
Maritaina wobec Einsteinowskiej teorii względności dobitnie po-
kazują, że wszelkie próby zrozumienia tego, co dzieje się w nauce, 
przez „okna systemu” prowadzą do ośmieszających daną tradycję 
badawczą konkluzji, które przez całe pokolenia ciążą na jej zwolen-
nikach, nawet na tych, którzy tych interpretacji nie popierają i dale-
cy są od powielania błędów „wielkich” filozofów przeszłości. 

Dylematy substancjalizmu i hylemorfizmu 
a współczesna fizyka

1. Współcześnie można spotkać różne stanowiska wobec filozofii 
neotomistycznej – od takich, które radykalnie kwestionują jej przy-
datność dla współczesnych nauk przyrodniczych i nawołują do 
porzucenia tomizmu, do nieulepszania go pod kątem zgodności 
z naukami, po takie, które uważają, że pewne kategorie pojęciowe 
obecne w tomizmie można wykorzystać do interpretacji czy to on-
tologicznych podstaw nauk empirycznych, czy teorii fizycznych. 
Takie próby miały miejsce w literaturze przedmiotu, postaramy się 
je niżej przedstawić. Wspólne tym wszystkim podejściom, niezależ-
nie od tego, czy odrzucają neotomizm, czy też proponują jego mo-
dyfikacje, jest uznanie, że nie może on rościć sobie prawa do bycia 
jedyną i obowiązującą filozofią, posiadającą monopol na prawdę. 
Zdaniem krytyków neotomizmu kto tak argumentuje, ten wyraża 
raczej swoje psychologiczne marzenia o jednej słusznej filozofii, 
która miałaby patent na ostateczną interpretację całego uniwersum.

do podstawowych błędów, które sprawiały, że autorzy ci krytykowali nie teorię 
Einsteina, ale swoje własne o niej wyobrażenia”, tamże, s. 42.
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 2. Dla neotomistycznej filozofii bytu jedną z podstawowych ka-
tegorii jest kategoria substancji. Kategoria to została opracowana 
przez Arystotelesa na bazie doświadczenia makroświata, szczegól-
nie na podstawie obserwacji zmiany i ruchu organizmów żywych 35. 
Z ontologią substancji dobrze korelowała także podmiotowo‑orze-
czeniowa struktura naszego języka. Stagiryta, a za nim neotomiści, 
uznał, że struktura substancja – przypadłości jest podstawową ka-
tegorią pojęciową, za pomocą której można dokonać spójnego opi-
su i wyjaśnienia całej rzeczywistości. Neotomiści twierdzą, że bez 
odwołania się do struktury substancjalnej nie można dokonać racjo-
nalnej interpretacji rzeczywistości. Kategorie substancji i przypad-
łości mają charakter uniwersalny (choć zwraca się też uwagę na ich 
analogiczny charakter); rezygnacja z ich obowiązującego charak-
teru była jednocześnie rezygnacją z poszukiwania wyjaśnień osta-
tecznych i epistemologicznie niepodważalnych.
 3. Zwolennicy uprawiania filozofii w kontekście nauki podkre-
ślają, że rozwój nauk empirycznych, a zwłaszcza fizyki, przemawia 
za ograniczeniem uniwersalności struktury substancja – przypad-
łość. Przeobrażenia, jakie wniosła w nasz obraz świata współczes-
na fizyka, sprawiają, że nie można już uważać doktryny o substan-
cji pierwszej i przypadłościach jako klucza do interpretacji całości 
uniwersum. Fizyka współczesna odkrywa przed nami takie obsza-
ry „rzeczywistości”, w których załamuje się nasze dotychczasowe 
myślenie, w których wyobraźnia przestaje w ogóle funkcjonować, 
a zdroworozsądkowe intuicje załamują się pod naporem z pozoru 
tylko kontrintuicyjnych faktów. W tych obszarach, związanych czy 
to z początkową osobliwością, czy z fizyką kwantową, kategorie 
substancji pierwszej oraz przypadłości nie mają żadnego zastoso-
wania. Nie odgrywają żadnej funkcji heurystycznej, nie pozwalają 
nam zrozumieć tego, co dzieje się na tych podstawowych pozio-
mach „bytu”. Na podstawie danych dostarczanych przez współ-
czesną fizykę przedstawiciele epistemologii bez izolatek opowia-
dają się zdecydowanie za ograniczeniem stosowalności kategorii 
substancji tylko do zjawisk makroświata, choć nie brakuje głosów, 
że i ten poziom może zostać dobrze opisany bez użycia tego pojęcia. 

35 Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności Arystoteles był biologiem, a nie 
metafizykiem i że jego metafizyka ma, jeśli można tak powiedzieć, biologiczną 
podbudowę.



3698. Neotomizm a nauki przyrodnicze

Kategoria substancji została bowiem wypracowana na podstawie 
doświadczenia makroskopowego i tu może spełniać jakąś funkcję 
wyjaśniającą, jednakże jeśli chodzi o poziomy mikroświata czy me-
gaświata, jej poznawcza rola się kończy. W tych dziedzinach „rze-
czywistości” jest ona w ogóle nieprzydatna. Odkrywanych tam 
obiektów fizycznych nie można przystroić w garnitur substancji 
i przypadłości. Dlatego też twierdzenie, że struktura substancja – 
przypadłość jest czymś uniwersalnym, stanowi wobec tego, co niesie 
współczesna fizyka, przejaw optymistycznej epistemologii kurczo-
wo trzymającej się danych doświadczenia zdroworozsądkowego. 
Argumentowanie na rzecz uniwersalizmu kategorii substancji ma 
charakter aprioryczny i jest co najwyżej wyrazem absolutyzowania 
określonych struktur ontycznych wpracowanych na podstawie ma-
krodoświadczenia. Dane fizyki współczesnej, dla epistemologa bez 
izolatek filozoficznie wiążące, jednoznacznie wskazują na koniecz-
ność ograniczenia obowiązywalności kategorii substancji tylko do 
zjawisk makroświata.
 4. Ograniczenie kategorii substancji pierwszej nie pociąga za 
sobą odrzucenia doktryny substancjalistycznej w całości. Zwolenni-
cy „epistemologii otwartej”, jak np. J. Życiński, twierdzą, że katego-
ria substancji pierwszej, czyli substancji indywidualnej (prote ousia), 
nie jest jedyną kategorią substancji, jaką dziedziczmy w spadku po 
klasycznej ontologii. Kategoria substancji ma w Metafizyce Arystote-
lesa wiele znaczeń, a jednym z nich jest pojęcie hypokeimenon, które 
można tłumaczyć jako podmiot, przedmiot, podstawa, czy nawet 
materia. Życiński, powołując się na sformułowanie Arystotelesa es‑
chaton hypokeimenon, twierdzi, że można je interpretować jako osta-
teczną podstawę, dzięki której można racjonalnie wytłumaczyć to, 
że rzeczywistość jest poznawalna. Opierając się na przeprowadzo-
nych analizach, wspomniany autor stwierdza, że ów eschaton hypo‑
keimenon konstytuuje coś w rodzaju podstawowego poziomu on-
tycznego świata. Determinuje on możliwość rozwoju określonych 
struktur bytowych, ponadto określa, że w poznawalnym świecie 
zachodzą stabilne struktury i związki. 

Pojmowana w podobny sposób deutere ousia konstytuuje w porządku 
ontycznym ostateczny poziom uwarunkowań, dzięki którym rzeczy-
wistość naszych doznań nie stanowi chaotycznych kombinacji zdarzeń, 
lecz występują w niej stabilne struktury i określone zasady zmien-
ności bytu. Eschaton hypokeimenon ujmowany w aspekcie gatunkowo 
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rodzajowych zróżnicowań określających istotę wyraża te same treści, 
co deutera ousia, kładąc nacisk na odmienność ogólnej perspektywy 36.

 5. Eschaton hypokeimenon to podstawowa struktura bytu, matry-
ca racjonalności, czy też „pole potencjalności”, „pole formalne”. Ta 
najbardziej podstawowa struktura bytu ma charakter relacyjny. 
Kiedy mówimy o relacyjności, mamy przede wszystkim na uwa-
dze relacje wewnętrzne. Są to zbiory relacji, które muszą koniecznie 
przysługiwać określonej klasie przedmiotów. Relacje te mają cha-
rakter formalny i są ontycznie uprzednie względem swoich fizycz-
nych konkretyzacji. Strukturę relacyjną substancji drugiej możemy 
ostatecznie scharakteryzować jako układ S(1) = ( a(1), … , a(n), p), 
gdzie a(1) – to relacje wewnętrzne danego bytu pojętego ogólne, 
natomiast p – to zbiór potencjalnych konkretyzacji struktur uzależ-
nionych od przypadkowych uwarunkowań występujących w dzie-
dzinie, w której ma miejsce jego konkretyzacja.
 Eschaton hypokeimenon to zatem zbiór abstrakcyjnych relacji for-
malnych determinujących istotę pojętego ogólnie bytu. To także 
zbiór potencjalnych zmian, w których mimo różnic przypadłoś-
ciowych zostają zachowane te same relacje wewnętrzne. Formalne 
relacje znajdują swoją konkretyzacją w różnych procesach fizycz-
nych odkrywanych na poziomie makroświata, megaświata i mi-
kroświata. To one decydują, który z procesów fizycznych zostanie 
ujawniony, a który ulegnie wykluczeniu. Pole potencjalności jest 
właściwie nieograniczone i niepoznane w całości, tak że nie wiemy 
jeszcze, jakie struktury fizyczne może wygenerować w przyszło-
ści. Na poziomie makrodoświadczenia te struktury formalne kon-
stytuujące podstawowy poziom bytu werbalizowane są w różnych 
teoriach formalnych. Zwłaszcza w naukach empirycznych, które 
rozwinęły się dzięki matematyczno‑empirycznej metodzie bada-
nia, ma miejsce stopniowe odkrywanie właściwości owego eschaton 
hypokeimenon.
 6. Sformułowana interpretacja Arystotelesowskiej koncepcji sub-
stancji postuluje pewną wersje platonizmu matematycznego, któ-
ry uznaje pierwotność struktur formalno‑matematycznych przed 
ich fizycznymi konkretyzacjami. Nie będziemy w tym miejscu 

36 J. Życiński, Relacyjna teoria substancji, w: W poszukiwaniu prawdy, red. 
M. Lubański, S.W. Ślaga, Warszawa 1987, s. 62.
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krytycznie ustosunkowywać się do tej koncepcji, sam zresztą autor 
uczynił to, przedstawiając potencjalne zarzuty, jakie można jej po-
stawić. Trzeba natomiast podkreślić, że zaproponowana interpre-
tacja jest nowatorska i pozwala wyjaśnić wiele kwestii, zwłaszcza 
problem racjonalności świata, stabilność struktur ontycznych z po-
ziomu makrodoświadczenia, a także skuteczność metody empi-
ryczno‑matematycznej. Prowokuje to do postawienia pytania, na ile 
zaakceptowałby ją sam Stagiryta, który, choć posługiwał się w od-
niesieniu do substancji pojęciem hypokeimenon, to jednak nie pojmo-
wał jej jako formalnej struktury, uprzedniej względem fizycznych 
konkretyzacji. Zważywszy na to, jaki miał stosunek do matematyki 
i jej roli w poznaniu świata fizycznego, można z dużą dozą pewno-
ści powiedzieć, że nie przypisałby substancji drugiej żadnego ma-
tematycznego charakteru. Fizyka Arystotelesowska pozostała fizy-
ką świata jakościowego i może przez to, że nie potrafiła tworzyć 
matematycznych modeli, po prostu przegrała z nauką nowożytną, 
która w XX wieku dzięki matematyce potrafiła odsłonić przed nami 
obszary bytu, wymykające się naszym zmysłom i przekraczające 
granice naszej wyobraźni. Współcześni neotomiści nie podzielają 
zaproponowanej przez autora interpretacji. Raczej w opisie świata 
pozostają na pozycji substancjalizmu i chyba wcale nie roszczą sobie 
pretensji do tego, aby na siłę stosować kategorię substancji do tych 
dziedzin bytu, które odkrywa fizyka współczesna, jak sfery mikro-
świata i megaświata. Jednym z powodów, dla którego tomiści nie 
podejmują tych problemów, jest hipotetyczny status wiedzy o tych 
obiektach. Tomiści żyją jeszcze zbyt mocnym przeświadczeniem 
o możliwości uzyskania wiedzy pewnej (episteme) i tylko na czymś, 
co nie podlega epistemologicznej problematyzacji, chcą budować 
swój system. A przecież doświadczenie zdroworozsądkowe taki 
oczywisty charakter posiada. Dlatego wszelkie inne „doświadcze-
nia” o wątpliwym statusie, jak doświadczenie mikroświata czy me-
gaświata, muszą z nim przegrać. W tym starciu wygrywa episteme 
z doksa. Polem zastosowania kategorii substancji nadal pozostaje 
poziom makrodoświadczenia, na którym kategoria ta może speł-
niać pożyteczne funkcje heurystyczne, co nie oznacza jednocześnie, 
że wszystko, co znajduje się w makroświecie, może być wyjaśnione 
na pomocą tego metafizycznego wytrycha.
 Z perspektywy tomistycznej podejmowano także szereg prób, 
których celem było wykazanie albo zgodności między założeniami 
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tomistycznej filozofii bytu a odkryciami fizyki współczesnej, albo 
też ich niezgodności 37. Do najważniejszych należały próby pokaza-
nia związków zachodzących między indeterminizmem mechaniki 
kwantowej a zasadą przyczynowości, obowiązującą w teorii bytu 38. 
Problem polega na tym, że zgodnie z założeniem tomistycznej me-
tafizyki wszystko to, co istnieje, podlega zasadzie racji dostatecznej. 
W stosunku do wszystkiego, co istnieje, co działa, można zapytać 
o jego przyczynę, czyli rację istnienia. Istnienie i działanie danej rze-
czy jest dla nas o tyle zrozumiałe, o ile jesteśmy w stanie podać ra-
cję jej istnienia lub działania. Dzięki temu świat, który nas otacza, 
jest racjonalny i zrozumiały. O zasadzie racji dostatecznej można 
powiedzieć, że jest podstawą, czy też warunkiem możliwości, za-
sady przyczynowości oraz zasady indukcji. Pytanie o przyczynę 
jest możliwe tylko wtedy, kiedy przyjmiemy, że możemy wykryć 
przynajmniej najbardziej ogólne i podstawowe racje istnienia by-
tów oraz ich działań. W fizyce klasycznej obowiązywała zasada de-
terminizmu, która stwierdzała, że jeżeli znamy stan jakiegoś układu 
U w chwili T, to tym samym określone są wcześniejsze i późniejsze 
stany tego układu. Przekonaniem tym zachwiała współczesna fizy-
ka kwantowa, która odkryła naturę mikrocząsteczek jako najbar-
dziej podstawowych obiektów materialnej rzeczywistości, które nie 
podlegają determinizmowi fizyki klasycznej. Zasada determinizmu 
była przez wielu utożsamiana z zasadą przyczynowości, stąd też 
twierdzono, że wraz z zakwestionowaniem prawomocności zasady 
determinizmu zakwestionowano zasadę przyczynowości. Indeter-
minizm fizyki kwantowej miałby polegać na tym, że na podstawie 
stanu układu U w danej chwili T nie można przewidzieć ani jego 

37 Zob. T. Wojciechowski, Scholastyczne i neoscholastyczne dyskusje nad natu‑
rą czasu, „Analecta Cracoviensia” 3 (1971), s. 83‑115; Teorie czasu scholastyczne 
a Einsteinowska, „Collectanea Theologica” 26 (1955), nr 4, s. 663‑774; Przedmiot 
teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków, „Studia Philosophiae Christianae” 
2 (1966), nr 2, s. 5‑52; Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych, War-
szawa 1967; Uwagi krytyczne o kinetycznym dowodzie istnienia Boga, „Polonia Sac-
ra” 5 (1952), nr 4, s. 306‑319. Inni autorzy, których tu warto odnotować: J. Dołęga, 
Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody, Warszawa 1986 oraz 
interesująca praca K. Kłósaka, Zasada „równoważności” masy bezwładnej i energii 
a ontyczna struktura materii, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przy‑
rody, t. 2, praca zbior. pod red. K. Kłósaka, Warszawa 1979, s. 173‑216.

38 Zob. L. Regner, Indeterminizm w mechanice kwantowej a zasada przyczynowości 
w świetle filozofii św. Tomasza, „Roczniki Filozoficzne KUL” 9 (1961), z. 3, s. 66‑83.

http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Analecta+Cracoviensia
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Collectanea+Theologica
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Studia+Philosophiae+Christianae
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Polonia+Sacra
http://it.dominikanie.pl/index.php?option=com_bibliografia&Itemid=183&jo=Polonia+Sacra
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wszystkich stanów wcześniejszych, ani późniejszych. Znajomość 
stanu, w jakim znajduje się mikrocząsteczka w chwili T, jest nie-
możliwa, stąd też przewidzenie stanów późniejszych czy wcześniej-
szych też jest niemożliwe. Fizycy opierają to stwierdzenie na tzw. 
relacji nieoznaczoności, która została sformułowana przez fizyka 
Heisenberga 39. Badacze świata kwantowego podawali szereg róż-
nych argumentów mających, w ich przekonaniu, świadczyć o tym, 
że zasada determinizmu nie obowiązuje. Pomimo jednak odrzuce-
nia determinizmu nie twierdzono, że w świecie cząstek elementar-
nych panuje totalny chaos i nieporządek. Wprost przeciwnie, utrzy-
mywano, że panuje tam „dziwny porządek i prawidłowość” 40. Stąd 
niektórzy tomiści twierdzili, że fizyka kwantowa odrzuciła zasa-
dę przyczynowości w znaczeniu fizycznym, a nie ontologicznym. 
Wedle tej interpretacji przyczyny fizyczne byłyby uwarunkowane 
przez dostępne obserwacji właściwości fizyczne, zaś przyczyny 
ontologiczne byłyby niedostępne dla obserwacji naukowej, ich po-
znanie dokonywałoby się już w ramach ontologii. Interpretatorzy 
tej koncepcji twierdzą, że „nie różni się ona właściwie od teorii pa-
rametrów ukrytych” 41. Wedle tej interpretacji poziom ontologiczny 
byłby bardziej podstawowy niż poziom fizyczny, który odkrywa 
fizyka. To jednak nie prowadzi do rozwiązania wszystkich trudno-
ści. Także przyjęcie przyczynowości wielorakiej, która ma charakter 
indeterministyczny, nie daje się pogodzić z ustaleniami św. Toma-
sza z Akwinu. Jak się wydaje, Tomasz z Akwinu nie był skrajnym 
deterministą. Jeśli już szukać jakiejś etykietki dla jego ujęcia przy-
czynowości, to byłaby to koncepcja umiarkowanego determinizmu. 
Wprawdzie możemy poznać racje (przyczyny) wszystkich bytów, 
ale są to przyczyny o charakterze ogólnym i koniecznym, a jeśli 
chodzi o przyczyny szczegółowe, dotyczące konkretnych zjawisk, 
to wiedza o nich jest niepełna. Warto także przypomnieć, że Toma-
szowa teoria przyczyn została wypracowana, z punktu widzenia 
fizyki, na podstawie danych makrodoświadczenia.
 Tomiści podejmowali także analizy, w których zmierzali do od-
powiedzi na pytanie, na ile odkrycia współczesnej fizyki, zwłasz-
cza fizyki cząstek elementarnych, podważają lub też potwierdzają 

39 Tamże, s. 71.
40 Tamże, s. 74.
41 Tamże, s. 77.
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teorię hylemorfizmu, która powiada, że każde ciało naturalne jest 
złożone z dwóch subontycznych elementów – z materii pierwszej 
i formy substancjalnej 42. Zdawano sobie sprawę, że teoria ta dobrze 
pasuje do opisu przedmiotów na poziomie makroświata. Ale czy 
sprawdza się tak samo w opisie obiektów mikroświata? Chcąc unik-
nąć nieuzasadnionych ekstrapolacji, tomiści próbowali zmierzyć się 
z tym problemem 43. Zależało im na wykazaniu, że hylemorfizm 
jako teoria wyjaśniająca ma jednak wartość heurystyczną i może 
być, jeśli nie całościowo, to przynajmniej częściowo, potwierdzony 
przez ustalenia współczesnej fizyki cząstek elementarnych 44. For-
mułowali więc listy argumentów mających na celu wykazanie, że 
współczesna fizyka nie obala w całości hylemorfizmu, ale potwier-
dza niektóre tylko jego założenia. Niezbędność hylemorfizmu jest 
konsekwencją tego, że fizyka nie odpowiada na wszystkie pytania 
dotyczące struktury bytu materialnego. Twierdzono np., że współ-
czesna fizyka potwierdza to, iż ciała materialne posiadają przeciw-
stawne sobie własności. W teorii hylemorfizmu powiada się, że 
ciała materialne mają właściwości aktywne i pasywne. Za właści-
wości pasywne można uznać inercję, kiedy ciało stawia opór każdej 
działającej nań sile, zaś za właściwości aktywne wszelkie siły, np. 
siłę grawitacyjną czy siły nukleonowe 45. Fizyka potwierdza tezę, że 
najdrobniejsze cząstki materii mogą posiadać przeciwstawne włas-
ności; przykładem jest tutaj, podawany przez tomistów, dualizm 
korpuskularno‑falowy 46. Szereg założeń wchodzących w skład te-
orii hylemorfizmu nie wymaga potwierdzenia przez nauki przy-
rodnicze. Z pewnością interesującym problemem może być kwe-
stia, co gwarantuje jedność ontyczną przedmiotów materialnych, 

42 Zob. A. Lemańska, Hylemorficzna konstytucja ciał złożonych w świetle nauk 
przyrodniczych, „Studia Philosophiae Christianae” 30 (1994), nr 1, s. 106‑111. Szer-
sza prezentacja doktryny hylemorfizmu z uwzględnieniem przede wszystkim 
współczesnych stanowisk w neotomizmie, zob. T. Wojciechowski, Teoria hylemor‑
fizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych, dz. cyt.

43 Zob. T. Rutkowski, Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego, „Roczniki 
Filozoficzne KUL” 6 (1959), z. 3, s. 76‑97.

44 S. Ziemiański, Problem złożenia bytów z substancji i przypadłości w świetle 
współczesnej fizyki, art. cyt., s. 25‑36.

45 Zob. T. Rutkowski, Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego, art. cyt., s. 79.
46 Zob. T. Rutkowski, Pojęcie materii na terenie filozofii i fizyki, „Studia Philoso‑

phiae Christianae” 23 (1987), nr 1, s. 75‑96; tenże, Różne pojęcia materii na terenie 
filozofii i fizyki, w: W poszukiwaniu prawdy, dz. cyt., s. 96‑114.
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czy  jedność ta jest wspólna dla wszystkich przedmiotów, czy też 
jest zróżnicowana. Choć fizyka daje nam wiele interesujących argu-
mentów za jednością przedmiotów, to jednak nie odpowiada na to 
pytanie do końca 47. Nie operuje bowiem zasadą racji dostatecznej 48.
 Według teorii hylemorficznej ciałami naturalnymi mogą być tyl-
ko ciała makroskopowe, których doświadczamy zmysłami (Echar-
ri) 49. Natomiast cząstki elementarne nie mogą być potraktowane 
w kategorii ciał naturalnych, ale co najwyżej jako principia corporis, 
czyli jako zasady ciał naturalnych. Mikrocząsteczek nie nazywa się 
ciałami dlatego, że nie podpadają pod poznanie zmysłowe 50. A tyl-
ko to może być ciałem, co ujmowane jest w aktach spostrzegania 
zmysłowego. Inni tomiści (Rutkowski) kwestionują ten pogląd, 
uważają bowiem, że taka definicja ciała materialnego jest za wąska. 
Ciałami materialnymi są nie tylko przedmioty poznania zmysłowe-
go, ale też obiekty zwane mikrocząsteczkami. Jeśli uważamy, że te 
cząstki spełniają definicję ciała naturalnego, to rodzi się pytanie, czy 
zachowują jedność per se, właściwą tym ciałom. W centrum zainte-
resowań tomistów była natura jądra atomowego, stąd pytanie, czy 
jądro atomowe jest ciałem naturalnym i czy przysługuje mu jed-
ność właściwa tym ciałom. Ciało naturalne charakteryzuje się jako: 
1) indywiduum substancjalne, niepodzielne, identyczne z samym 
sobą, które 2) powstaje samorzutnie jako twór przyrody, 3) zawiera 
części potencjalne, 4) cechujące się względną trwałością. Wyliczone 
właściwości determinują jedność substancjalną (unum per se) 51. Na 
podstawie przyjętych kryteriów jedności substancjalnej stwierdza 
się, że jądro atomowe spełnia te kryteria, zatem przysługuje mu jed-
ność typu unum per se. Każde bowiem jądro atomowe jest czymś 
indywidualnym, czyli jest substancją, ciałem naturalnym. Jest 
identyczne z samym sobą. Powstaje samorzutnie dzięki prawom 

47 Ewolucję poglądów na materię, jaka dokonała się we współczesnej fizy-
ce, prezentuje M. Heller, Spór o istnienie materii, „Studia Filozoficzne” 4 (1990), 
s. 253-258.

48 Szerszą prezentację arystotelesowskiej materii w kontekście fizyki współ-
czesnej zawiera artykuł: P. Suppes, Aristotle’s Concept of Matter and Its Relation to 
Modern Concepts of Matter, „Synthese” 28 (1974), s. 27-50.

49 Interpretacje te pochodzą z początku lat 50.
50 O podobnych typach możliwości interpretacyjnych pisze L.J. Walker SJ, 

The Bering of Modern Physical Theories on Catholic Philosophy, dz. cyt., s. 837-839.
51 Zob. T. Rutkowski, Hylemorfizm wobec budowy jądra atomowego, art. cyt., 

s. 89-91.
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 funkcjonującym w świecie przyrody, nie jest zatem czymś sztucz-
nie wytworzonym przez człowieka. Jądra atomowe cechują się po-
nadto względną trwałością oraz tym, że mają składniki potencjalne. 
Po przedstawieniu argumentów za tym, że jądro atomowe spełnia 
kryteria bycia substancją indywidualną i że zachowuje jedność wła-
ściwą ciału naturalnemu, przytacza się zazwyczaj szereg opinii (cy-
tatów) z różnych prac na temat fizyki cząstek elementarnych, które 
mają na celu potwierdzenie odnośnej filozoficznej interpretacji. Na 
podstawie tych argumentów wyprowadza się wnioski, że fizykalna 
teoria materii nie unieważnia teorii hylemorficznej, gdyż ta ostatnia 
może tylko dostarczyć wiarygodnego uzasadnienia dla tezy o po-
siadaniu przez jądra cząstek elementarnych jedności unum per se. 
Ponadto fizyka jądra atomowego dostarcza danych potwierdzają-
cych tezy hylemorfizmu. Jak pisze zwolennik tej interpretacji, „fizy-
ka atomowa «uzasadnia» hylemorfizm” 52. 

Filozofujący fizycy a metafizyka neotomistyczna 

1. Przedstawimy teraz poglądy jednego z polskich filozofujących fi-
zyków J.A. Janika, który, jak zobaczymy, zajmuje stanowisko przy-
chylne tomizmowi i twierdzi, że nie jest on zdegenerowaną filozofią 
i nie tylko wiele jego tez można uzgodnić z fizyką klasyczną, ale też 
można posłużyć się jego aparatem pojęciowym do interpretacji on-
tologicznej niektórych współczesnych koncepcji  fizycznych. Problem 
ten był poruszany także przez autorów zagranicznych 53. Jednakże, 
ze względu na dosyć interesujące wywody tego fizyka, przytoczymy 
szereg jego wypowiedzi, aby pokazać jego podejście do problemu, 
jakim jest stosunek neotomizmu do fizyki współczesnej. Choć nie 

52 Tamże, s. 97.
53 Na filozofię arystotelesowsko-tomistyczną powoływał się także znany fi-

zyk W. Smith w pracy The Quantum Enigma: Finding the Hidden Key (Peru, Ill. 
1995), który uważał, że takie pojęcia jak materia, forma, stosowane przez Ary-
stotelesa i tomistów, mogą przynieść określone rozwiązania w mikrofizyce. Kry-
tyczny komentarz do tej propozycji podejmujący kwestię wykorzystania tomi-
zmu w naukach empirycznych w: W.A. Wallace, Thomism and Quantum Enigma, 
„The Thomist” 61 (1997), s. 455-468. Autor zarysowuje tam pewien projekt opra-
cowania filozoficznej refleksji nad naturą, który różni się tego proponowanego 
przez Smitha, zob. tenże, Elementarily and Reality in Particle Physics, „Boston Stu-
dies in the Philosophy of Science” 3 (1968), s. 236-271.
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jest on zawodowym filozofem, uważa, że fizyka jest zaangażowana 
ontologicznie, że zakłada szereg supozycji filozoficznych, których nie 
dowodzi, a bez których jakoś trudno wyobrazić sobie pracę fizyka. 
Ponadto fizyka zakłada określoną ontologię, która, jak zobaczymy, 
jest zbieżna z ontologią arystotelesowsko-tomistyczną. Chyba naj-
ważniejszym zadaniem, jakie postawił sobie J.A. Janik, jest próba 
zbudowania empirycznego modelu dla metafizyki tomistycznej.
 2. W artykule o nieco prowokującym tytule: Fizyka a tomizm. Dla-
czego jestem tomistą, mimo że jestem fizykiem? Janik zastanawia się, 
co spowodowało niechęć fizyków współczesnych do filozofii tomi-
stycznej. Swoje stanowisko uzasadnia w następujących słowach: 

Niewątpliwie żyjemy w epoce odrzucenia filozofii św. Tomasza przy-
najmniej przez naukowców. Powstaje pytanie, czy jest to odrzucenie me-
rytoryczne czy emocjonalne. Jeżeli emocjonalne, to dlaczego. Czy może 
tragedią św. Tomasza było to, że uczniowie go przerośli? A może trage-
dią tomizmu było to, że przez pewne okresy sprawował rolę „ideologii 
obowiązującej”? A gdyby odrzucenie tomizmu było merytoryczne, to 
czy ma ono uzasadnienie w filozofii czy w naukach przyrodniczych? 
Jedna linia ataku (ze strony filozofii) – to atak na pojęcie bytu, z jego 
istotą i istnieniem. Inną linią ataku jest sprawa języka i jego adekwat-
ności do wyrażania tez o rzeczywistości. Co do nauk szczegółowych to 
jest zupełnie jasne, że trzeba odseparować metafizykę Tomasza od fizy-
ki tego okresu. Jednak twierdzę, że gdyby zamiast fizyki średniowiecz-
nej podstawić fizykę obecną, adekwatność albo – jeżeli mogę użyć in-
nych słów – współgranie, harmonia, współharmonia fizyki i metafizyki 
jest uderzająca. Nie ma naukowych powodów do odrzucenia tomizmu, 
chociaż oczywiście nie jest on narzędziem nauki 54.

 Diagnozując przyczyny niechęci współczesnych fizyków do 
tomizmu, Janik konstatuje, że jedną z nich jest spekulatywny cha-
rakter tej filozofii. Szczególne kontrowersje pośród fizyków budzi 
przyjmowane przez metafizyków tomistycznych pojęcie bytu jako 
bytu, które na gruncie fizyki nie znajduje żadnej operacjonalizacji.

Otóż wydaje mi się, że fizycy czują pewną niechęć do pojęcia bytu, nie 
tyle przez niechęć do tego rodzaju abstrakcji – to fizyków na ogół nie 
przeraża – ile przez niechęć do wyodrębniania konkretnych bytów ma-
terialnych z całości rzeczywistości. Ta materialna rzeczywistość wydaje 

54 J.A. Janik, Fizyka a tomizm. Komentarz do referatu, w: Nauka – religia – dzieje. 
VI Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo 6-9 sierpnia 1990, red. J.A. Ja-
nik, Kraków 1992, s. 238.
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się stanowić jeden system. Gdzieniegdzie w tym systemie dominują 
skupiska materii i wtedy mówimy, że mamy do czynienia z ciałami, 
gdzie indziej dominuje materia w formie pola wtedy – elektromagne-
tycznego, grawitacyjnego i innych. Niewątpliwie sympatyzuję z taką 
tendencją traktowania wszechświata jako całości, ale jednocześnie je-
stem świadomy faktu, że wszyscy fizycy, rozważając ten konkretny 
system planetarny albo konkretny naładowany kondensator, albo ten 
konkretny proton, który na kliszy pozostawił ślad toru, wyodrębniają 
coś z tej całości. To, co wyodrębniane, jest dlatego wyodrębniane, że 
się do wyodrębnienia nadaje. Naturalną rzeczą jest więc mówić o tym 
jako o czymś wyodrębnionym. Innymi słowy, jako o bycie. Oczywiście 
uczestniczącym w sprzężeniach i powiązaniach składających się na sy-
stem zwany wszechświatem 55.

 Polski fizyk jest przekonany o tym, że pewne działy fizyki współ-
czesnej nie wchodzą w konflikt z ontologią postulowaną przez to-
mizm. Dlatego w swoich publikacjach odwoływał się on do szeregu 
przykładów zaczerpniętych z fizyki, których celem było pokazanie 
i objaśnienie tej zgodności czy też współgrania z tomizmem 56. Au-
tor nie ograniczył się tylko do pokazywania, jak to jest po obydwu 
stronach, ale też w wielu miejscach prezentował interpretacje teorii 
fizycznych dokonane przy zastosowaniu siatki pojęciowej metafi-
zyki neotomistycznej. Tworzył tym samym pewne fizyczne modele 
dla teorii filozoficznych. Niezależnie od wartości poznawczej tych 
zabiegów interpretacyjnych, trzeba wskazać na ich pomysłowość 
i to, że idą one niejako pod prąd współczesnej tendencji odrzucenia 
tomizmu jako filozofii niedającej się pogodzić z ustaleniami współ-
czesnych nauk empirycznych.
 3. Profesor Janik uważa, że ta zgodność czy współgranie tomi-
zmu z fizyką widoczne są najbardziej w przypadku fizyki klasycz-
nej, mniej już na gruncie fizyki współczesnej, szczególnie fizyki czą-
stek elementarnych czy fizyki traktującej o problemach megaświata.
 Filozofia scholastyczna, będąca rozszerzeniem i modyfika-
cją (dokonanymi głównie przez Tomasza z Akwinu) metafizyki 

55 J.A. Janik, Fizyka a tomizm. Dlaczego jestem tomistą, mimo że jestem fizykiem?, 
w: tamże, s. 148‑149.

56 Jeden z tomistów poruszający ten problem L. Walker SJ twierdzi, że teoria 
kwantów i fizyka relatywistyczna potwierdzają niektóre fundamentalne ujęcia 
scholastycznej metafizyki, która zastosowana do tych teorii, może doprowadzić 
do ich interpretacyjnego uzgodnienia. Zob. L.J. Walker SJ, The Bering of Modern 
Physical Theories on Catholic Philosophy, dz. cyt., s. 842.
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Arystotelesa, powstała w wyniku dokonania operacji swoiste-
go typu abstrakcji na fizyce. Nie wydając się na razie w szczegó-
ły, można powiedzieć, że abstrakcja ta polega na przejściu od ciała 
do bytu. W fizyce zajmujemy się materią, czyli ciałami, natomiast 
w metafizyce rozważamy „rzeczy” pod względem bytowości (sub 
specie entitatis), nie przyjmując a priori, że każdy byt jest materialny, 
a więc rozważalny w kategoriach czasoprzestrzennych. Zatem me-
tafizyka Arystotelesowska jest, hierarchicznie rzecz biorąc, nadbu-
dową fizyki zawierającą twierdzenia od fizyki ogólniejsze 57.

Otóż przypuszczam, że metafizyka scholastyczna jest jakoś spójna 
z tym charakterem fizyki klasycznej. Albo inaczej: filozofia scholastycz-
na jest metafizyką adekwatną do fizyki klasycznej (…) W tym kontek-
ście skłaniam się do przypuszczenia, że dwie pozostałe istniejące (na 
razie) fizyki: relatywistyczna i kwantowa, posiadają (jako nadbudowy) 
adekwatne do nich metafizyki. Te metafizyki nie są konsekwentnie 
opracowane do tej pory, ale można poszukiwać ich elementów w istnie-
jących podejściach filozoficznych odmiennych, a nawet wręcz krytycz-
nie nastawionych w stosunku do filozofii arystotelesowskiej, względ-
nie tomizmu 58.

(…) reprezentuję pogląd, że metafizyka scholastyczna jest abstrakcją 
spójną z fizyką klasyczną, natomiast niespójną a przynajmniej zdradza-
jącą wyraźne sygnały niespójności z fizyką relatywistyczną i z fizyką 
kwantową. (…) metafizykę uważam za autonomiczną na jej poziomie 
abstrakcji, a z punktu widzenia ogólności, obejmującą fizykę, pozorna 
zaś zależność od fizyki pochodzi stąd, że w konfrontacji z fizyką szu-
kam sygnałów granic stosowalności metafizyki scholastycznej oraz że 
uogólnienia sub ratione entitatis niejednokrotnie biorą jako punkt wyj-
ścia właśnie fizykę 59.

 Przytoczone wypowiedzi pokazują pewną metodologię, w której 
ramach porusza się polski fizyk. Poszukuje on granic  stosowalności 
metafizyki neotomistycznej do fizyki klasycznej i  współczesnej. 
Przyjmuje, jak widać, założenie obowiązujące w  tomistycznej meto‑
dologii nauk o trzech stopniach abstrakcji i wynikającym z tego zało-
żenia naturalnym podziale (klasyfikacji) nauk. Stąd jego przekonanie 

57 J.A. Janik, Język fizyki, w: Nauka – religia – dzieje. V Seminarium Interdyscypli‑
narne w Castel Gandolfo, 8‑11 sierpnia 1988, pod red. J.A. Janika, P. Lenartowicza SJ, 
Kraków 1990, s. 87.

58 Tamże.
59 Tamże, s. 105.
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o autonomiczności fizyki względem metafizyki i o metodologicz-
nej nadrzędności (czy nadbudowie) metafizyki względem fizyki. 
J.A. Janik zastanawia się, na ile kategorie przyjmowane przez tomi-
styczną metafizykę, które, w jego przekonaniu, zdają egzamin przy 
opisie i wyjaśnieniu struktur makroświata, stosują się do uniwersum 
odkrywanego przez fizykę klasyczną oraz fizykę relatywistyczną 
i kwantową. Przedstawia on kilka interesujących interpretacji teo-
rii fizycznych, odwołując się do pojęć z zakresu tomistycznej onto-
logii, takich jak materia, forma, istota, istnienie, substancja, przy-
padłości. Poszukuje ich odpowiedników na gruncie różnych teorii 
fizycznych i zakreśla granice wskazujące, kiedy te pojęcia można 
stosować, a kiedy nie. Autor żywi ogólne przekonanie, że pojęcia te 
mają pewną wartość heurystyczną w odniesieniu do bytów postu-
lowanych przez fizykę. Uważa, że fizyka może dostarczyć czegoś 
w rodzaju operacjonalizacji tych pojęć.
 4. Stosunek fizyka do świata materialnego jest zbliżony do sto-
sunku metafizyka do badanej przez niego rzeczywistości. Polski fi-
zyk wskazuje, że zarówno w fizyce, jak i metafizyce posługujemy 
się abstrakcją. W fizyce abstrakcja prowadzi do powstawania mate-
matycznych modeli badanych zjawisk. W metafizyce natomiast do 
utworzenia pojęcia bytu. I fizyka, i metafizyka abstrahują od kon-
kretnych cech indywidualnych badanych przedmiotów, a zatrzy-
mują się w przypadku fizyki tylko na niektórych charakterystykach 
obiektów, a w przypadku metafizyki na istnieniu, które uważa się 
za konstytutywny element struktury bytu. Podobieństwa zdradza 
także język. I język fizyki, i język metafizyki posługuje się analogią. 
Bez różnych poziomów analogii trudno byłoby zrozumieć, jak pew-
ne pojęcia odnoszą się do różnych dziedzin bytu. W fizyce analogia 
występuje w języku fizyki klasycznej, jak również w fizyce cząstek 
elementarnych czy fizyce traktującej o obiektach megaświata. Tak 
ważne dla metafizyki pojęcie substancji także znajduje swoje zasto-
sowanie w fizyce. Okazuje się bowiem, że rozwój nauk przyrod-
niczych nie doprowadził do całkowitego zdyskredytowania tego 
pojęcia. Również ono może mieć swoje zastosowanie do opisu pew-
nych typów bytu odkrywanych przez fizykę, z tym że trzeba pa-
miętać o granicach jego stosowalności.

(…) substancja jest bytem w niejako prawdziwym tego słowa znacze-
niu. To, co przede wszystkim kwalifikujemy jako byty – to właśnie sub-
stancje, chociaż jest również prawdą, że często ta kwalifikacja następuje 
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w wyniku analizy przypadłości. Stosując te rozważania metafizyczne 
do zagadnień, które były przedmiotem poprzedniego rozdziału, warto 
zauważyć, że identyfikacja cząstek – jako substancji – w mikrofizyce 
niejednokrotnie następuje w wyniku analizy bilansu pędu lub energii – 
traktowanych jako przypadłości. Tak zresztą odkryto cząstkę neutri-
no (…) Kontemplując byty będące przedmiotem zainteresowań fizyki 
stwierdzamy, że wiele z nich podpada pod kategorię substancji. Ma się 
ochotę zakwalifikować do tej kategorii takie obiekty jak: fotony, elektro-
ny, protony, mezony, kwarki, neutrina, jak również obiekty megakos-
mosu – planety, gwiazdy, galaktyki 60.

Nie odczuwam trudności w traktowaniu tych obiektów jako byty sub-
stancjalne, mimo faktu, że zdaję sobie oczywiście sprawę ze specyfiki 
rozumienia słowa „istnieć” w mikrofizyce – choćby w związku z prob-
lemem nierówności Bella wyżej wspomnianym 61.

 Według J.A. Janika takie pojęcia jak materia pierwsza czy formą 
substancjalna również mogą znaleźć swoje zastosowanie w obrę-
bie fizyki, zarówno klasycznej, jak i współczesnej. Pewien problem 
może pojawić się w przypadku materii pierwszej, która w metafi-
zyce tomistycznej jest ważnym pojęciem systemowym służącym do 
tłumaczenia faktu zmiany. W fizyce mamy do czynienia ze stopnio-
wy dematerializowaniem samej materii, dlatego wydaje się, że takie 
pojęcie jak materia pierwsza nie odgrywa dla fizyka roli heurystycz-
nej. Tymczasem Janik stwierdza, że pojęcie materii pierwszej może 
być przedmiotem refleksji fizyków i może znaleźć zastosowanie 
w interpretacji niektórych teorii fizycznych. To samo dotyczy, wy-
dawałoby się zdelegalizowanego już, pojęcia formy substancjalnej, 
korelatywnego do pojęcia materii pierwszej. Również jego los nie 
został ostatecznie przesądzony przez rozwój fizyki. Janik propo-
nuje dwa modele interpretacyjne, w których obydwa pojęcia mogą 
znaleźć sensowne zastosowanie. Pierwszy model dotyczy opisu sie-
ci krystalicznej przy użyciu pojęcia materii pierwszej i korelatywnej 
do niej formy substancjalnej 62. Autor stara się w ten sposób pokazać, 
że współczesna fizyka ze swoją teorią cząstek elementarnych nie jest 
sprzeczna z klasyczną koncepcją arystotelesowsko ‑tomistycznego 
hylemorfizmu, wręcz przeciwnie, pozwala nam lepiej zrozumieć tę 

60 J.A. Janik, Fizyka a tomizm, dz. cyt., s. 137.
61 Tamże, s. 149.
62 J.A. Janik, Próba interpretacji arystotelesowskiej teorii hylemorfizmu w świetle fi‑

zyki współczesnej, w: Logos i Ethos, red. K. Kłósak, Kraków 1971, s. 198.
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teorię. Można by zatem mówić o czymś w rodzaju operacjonalizacji 
pojęcia materii pierwszej, a także formy substancjalnej, jakich do-
starczałaby fizyka. Problem ten oddaje następujące stwierdzenie 
Janika:

Pojęcie materii pierwszej należy urealnić. To znaczy wprowadzić to po-
jęcie dla danej kategorii bytów materialnych. A więc: jeżeli zajmujemy 
się rzeźbami, jako bytami materialnymi, to adekwatną materią pierw-
szą jest dla nich np. glina. Jeżeli zajmujemy się fononami, jako byta-
mi materialnymi, to adekwatną materią pierwszą jest sieć krystaliczna. 
Jeżeli zajmujemy się takimi cząstkami jak protony, neutrony, mezony, 
elektrony, itp., jako bytami materialnymi, to adekwatną materią pierw-
szą w każdym przypadku jest otoczenie fizyczne, którego kwazicząstką 
jest nasz obiekt 63.

 W taki bardzo uproszczony sposób sieć krystaliczną możemy 
sobie przedstawić jako zespół regularnie rozmieszczonych w prze-
strzeni trójwymiarowej kulek złączonych ze sobą nieważkimi sprę-
żynkami. Po wprowadzaniu ruchu do naszej struktury krystalicznej 
kulki zaczynają wykonywać drgania, a ponieważ są one połączone 
sprężynkami, drgania te przenoszą się z jednych kulek na drugie, 
tak że fala oscylacji przenosi się po całej sieci krystalicznej z jednego 
miejsca na drugie. Każdą taką falę nazywa się fononem. Tak więc 
sieć krystaliczna w stanie bezruchu nie ma żadnych fononów, nato-
miast w momencie kiedy wprowadza się do tej sieci ruch, którego 
konsekwencją jest oscylacja w sieci, zachodzi coś w rodzaju kreacji 
fononów. Fonony powstające w sieci krystalicznej to pewnego ro-
dzaju kwazicząstki 64. A oto interpretacja struktury sieci krystalicz-
nej i zachodzących w niej oddziaływań z uwzględnieniem pojęcia 
materii pierwszej zaproponowana przez polskiego fizyka:

Wydaje mi się, że aby zrozumieć, czym jest materia pierwsza, lepiej za-
jąć się typowymi kwazicząstkami niż cząstkami. Jeżelibyśmy miano-
wicie na chwilę znowu (...) ograniczyli pojęcie bytu materialnego do 
fononów, to interpretacja materii pierwszej nie przedstawiałaby trud-
ności. Tą materią pierwszą byłaby mianowicie sieć krystaliczna, w któ-
rej powstałe fale drgań, czyli akty ruchu, są formami aktualizującymi 
„fononowe” byty materialne. W tym więc przypadku to, co powyżej 

63 Tamże, s. 202.
64 Z podobną próbą interpretacji spotykamy się w: L.J. Walker SJ, The Bering 

of Modern Physical Theories on Catholic Philosophy, dz. cyt., s. 837‑838.
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było nazwane otoczeniem fizycznym danego obiektu, stanowi materię 
pierwszą. Przy pewnej dozie wyobraźni, można by przedstawić sobie 
„świat” zbudowany z fononów jako cząstek. Myślące indywiduum 
w tym świecie mogłoby na gruncie obserwacji przemiany jednych ty-
pów fononów w inne (tzn. jednych typów drgań w inne typy drgań) 
lub też na gruncie obserwacji indywidualizacji fononów sformułować 
teorię hylemorfizmu, mówiącą o materii pierwszej, która dla myślą-
cego indywiduum nie byłaby bytem materialnym, gdyż nie miałaby 
struktury fononowej, a tylko dostarczała tworzywa, z którego powstają 
fonony 65.

 Natomiast co do pojęcia formy substancjalnej, może ono, zda-
niem Janika, znaleźć zastosowanie w synergetyce, której twórcą był 
H. Haken.

(…) współczesna fizyka w sposób interesujący podejmuje problem for-
my. Otóż analizując zachowanie się systemów o specyficznych cechach 
sprzężeń między elementami składowymi, a mianowicie takich, które 
prowadzą do równań dynamicznych z matematycznymi członami nie-
liniowymi – Haken (twórca synergetyki) wprowadził pojęcie czynnika 
porządkującego system (der Ordner) jako fenomenologicznego czynni-
ka odpowiedzialnego za dążenie do zrealizowania konkretnych struk-
tur tzw. nierównowagowych w systemie. (...) Taki czynnik porządku-
jący występuje zarówno w systemach prostych, dających struktury 
nierównowagowe w ramach materii nieożywionej – takie jak struktury 
konwekcyjne w cieczach i w gazach, fale chemiczne itp. 66

Istnieje silna pokusa, żeby Hakenowski czynnik porządkujący utoż-
samić z Arystotelesowską formą. Pewną trudność chyba stanowi fakt, 
że Arystotelesowska forma aktualizuje do konkretnego bytu materię 
pierwszą, natomiast Hakenowski czynnik porządkujący aktualizuje do 
konkretnej struktury elementy systemu, niebędące z założenia materią 
pierwszą, lecz już jakoś wtórną. Jakkolwiek by było, zarówno Arystote-
lesowską formę, jak i Hakenowski czynnik porządkujący musimy trak-
tować jako przepis zmuszający materię do takiej czy innej struktury, co 
jest niewątpliwie równoważne powiedzeniu, że jest to akt aktualizujący 
konkretny materialny byt 67.

65 J.A. Janik, Próba interpretacji arystotelesowskiej teorii hylemorfizmu w świetle fi‑
zyki współczesnej, dz. cyt., s. 201.

66 J.A. Janik, Fizyka a tomizm, dz. cyt., s. 139.
67 Tamże, s. 139‑140.
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 Fizyka i metafizyka interesują się problematyką zmiany. W me-
tafizyce tomistycznej fakt zmian wyjaśnia się za pomocą dwóch ana-
logicznie rozumianych pojęć: bytu w akcie (in actu) i bytu w moż-
ności (in potentia). Kategorie te mają charakter analogiczny, dotyczą 
wszelkiego bytu, jaki wyodrębnia metafizyka. Za ich pomocą do-
konuje się tzw. ostateczna interpretacja realnych zmian substancjal-
nych, jak i przypadłościowych. Pojęcia te mogą mieć także zastoso-
wanie w niektórych obszarach bytu odkrywanych przez fizykę np., 
jak twierdzi Janik, w fizyce kwantowej. Okazuje się, że mogą być 
stosowane nie tylko do dziedziny makrodoświadczenia, na podsta-
wie którego zostały urobione, ale także do dziedziny opisywanej 
przez mikrofizykę. Dzięki temu, jak miało to miejsce w przypad-
ku pojęć materii pierwszej i formy substancjalnej, pojęcia te zyskują 
pewną operacjonalizację. Autor argumentuje za swoją interpretacją 
w następujący sposób:

Sprawa bytów in potentia i bytów in actu posiada interesujący aspekt 
w odniesieniu do fizyki kwantowej (mikrofizyki) z jednej strony i do 
fizyki klasycznej z drugiej. W klasycznych systemach tzw. obserwable 
są właściwościami, które obserwowany obiekt po prostu posiada. Kla-
syczne obserwable zawsze posiadają określone wartości. Stan systemu 
klasycznego jest zbiorem aktualnych wartości wszystkich klasycznych 
obserwabli – można i należy go skojarzyć z metafizycznym bytem (ens 
in actu). W systemach kwantowych obiekt obserwowany i „obserwują-
ca” aparatura są związane współdziałaniem (które jest nota bene nie do 
rozszyfrowania). Dlatego kwantowe obserwable są właściwościami nie 
wprost obiektu obserwowanego, lecz współdziałania obiektu z „obser-
wującą” aparaturą. Funkcje matematyczne – tzw. wektory stanu, które 
reprezentują stany obiektu mikrofizycznego – pozwalają nam z powo-
du powyższej komplikacji, tylko na obliczenie rozkładu prawdopodo-
bieństwa dla rezultatów obserwacji. Czyli stan systemu kwantowego 
jest zbiorem potencjalnych wartości wszystkich kwantowych obser-
wabli – można i należy go skojarzyć z metafizycznym pojęciem bytu 
w możności (ens in potentia) 68.

 Arystoteles ustalił, że wiedza metafizyczna ma charakter przy-
czynowy. W metafizyce poszukuje się przyczyn, które tłumaczą 
rzeczywistość w sposób ostateczny i niepodlegający wątpieniu. Po-
nadto uważał, że zadaniem metafizyki jako wiedzy mądrościowej 
jest odkrycie czterech przyczyn (przyczyny materialnej, formalnej, 

68 Tamże, s. 142.
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sprawczej i celowej). Ich odkrycie pozwalało zrozumieć strukturę 
bytu substancjalnego. Tomasz z Akwinu, który rozwinął na podsta-
wie ustaleń Arystotelesa egzystencjalną koncepcję bytu, poszukiwał 
ostatecznych racji uniesprzeczniających nie tylko substancję, czyli 
porządek istotowy, ale też istnienie (akt istnienia) bytu przygodne-
go. Racją ostatecznie tłumaczącą byt nie były już cztery przyczyny 
Arystotelesa, ale Bóg pojęty jako czyste istnienie. Metafizyka zasad-
niczo koncentruje się na poszukiwaniu przyczyn sprawczych. Po-
dobnie postępuje się w fizyce na różnych obszarach odkrywanego 
bytu. Z tym że rozumienie przyczyny zakładane przez współczesną 
fizykę różni się od tego funkcjonującego w metafizyce. Wspólny po-
zostaje sam rodzaj przyczyny, czyli przyczyna sprawcza. 
 Swój wywód J.A. Janik przedstawia następująco:

Nie ulega wątpliwości, że fizyk jest przede wszystkim zainteresowa-
ny w szukaniu powiązania zjawisk przyczynowością sprawczą, którą 
zgodnie z powyższym, można by określić jako stanowisko utrzymują-
ce, że każda aktualizacja możności w bycie następuje poprzez byt, któ-
ry w stosunku do tej możności jest in actu. Tego rodzaju nastawienie 
robocze współczesnego fizyka jest faktem, który konstatuję czytając 
publikacje w czasopismach fizycznych, słuchając argumentacji dys-
kutujących fizyków na konferencjach fizycznych i sam biorąc w nich 
udział. Warto jednak może, nie zmieniając sformułowania ani zasady 
przyczynowości, ani pojęcia przyczyny sprawczej, zwrócić uwagę na 
pewien nawyk myślenia i rozumowania, który jest konsekwencją fak-
tu, że fizyka newtonowska zajmowała się przez większość czasu swej 
egzystencji tylko bardzo prostymi problemami. Mam tu na myśli trak-
towanie przyczynowości w sposób linearny, tzn., jako dostarczający 
łańcuch zdarzeń: przyczyna – skutek, przyczyna – skutek itd. W rze-
czywistości coraz większa rola, jaką w świadomości fizyków odgry-
wają systemy skomplikowane, o silnych sprzężeniach między elemen-
tami oraz licznych elementach składowych, np. takie jak organizmy, 
prowadzi do zastąpienia przyczynowości linearnej przyczynowością 
usieciowioną. W tym typie przyczynowości nie szukamy przyczyny 
sprawczej w jakimś jednym bycie in actu, lecz w wielu takich bytach na-
leżących do systemu, albo poza systemem. Skomplikowane powiąza-
nia wewnątrzsystemowe, a nawet międzysystemowe, mogą przy tym 
zupełnie pozbawić sensu linearyzację do łańcucha przyczyna – skutek, 
przyczyna – skutek itd. 69

69 Tamże, s. 147.
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 Fizyka zatem, podobnie jak metafizyka, zainteresowana jest za-
gadnieniem istnienia badanych przez siebie obiektów. W metafizy-
ce tomistycznej „pojęcie” istnienia wypracowuje się na podstawie 
doświadczenia potocznego, które następnie w teorii metafizycznej 
jest opracowywane i werbalizowane za pomocą kategorii pojęcio-
wej „bytu jako bytu”. Istnieć znaczy być czymś realnym, aktualnym 
i określonym. JEST – oznacza dla metafizyka przede wszystkim ist-
nienie konkretne, faktyczne. Taka koncepcja istnienia trafnie oddaje 
nasze intuicje związane z doświadczeniem obiektów makroświata. 
Fizyk, któremu nie są obojętne filozoficzne dywagacje, zastanawia 
się, czy tak uformowane „pojęcie” istnienia (JEST) można odnieść 
do różnych obiektów z zakresu mikroświata czy megaświata. Janik 
twierdzi, że jak w metafizyce istnienie ma charakter analogiczny, tak 
jest też i w fizyce. W metafizyce zdanie JEST JAN znaczy coś inne-
go niż asercja JEST BÓG czy JEST TRAWA. Analogia pozwala nam 
opisywać w metafizyce rzeczywistość transcendentną, wykraczającą 
poza doświadczenie empiryczne. Drugim obszarem, w którym ana-
logia odgrywa bardzo ważną rolę, jest fizyka kwantowa. Zdaniem 
J.A. Janika klasyczna fizyka, która była bardziej zbliżona do naszego 
potocznego doświadczenia, nie podejmowała zagadnienia istnienia 
badanych obiektów. Istnienie ich nie tylko było przyjmowane jako 
intuicyjnie oczywiste, ale też nie nasuwało większych wątpliwości.
 W fizyce klasycznej zakłada się, że akt pomiarowy nie powodu-
je żadnej zmiany w obiekcie, na którym dokonujemy pomiaru. To 
założenie jest spójne z metafizyczną teorią poznania wypracowaną 
przez św. Tomasza z Akwinu. J.A. Janik pisze na ten temat tak:

Kiedy x jest poznawalne przez y (nie znaczy to że) x jest w sobie i przez 
siebie czymś poznawalnym. Tak dalece jak on istnieje w swoim włas-
nym prawie, leży ono poza porządkiem poznania; więc podczas gdy 
relacja poznania x jest realnością w zmysłach i rozumie y – ponie-
waż poznać oznacza wywołać w nich zmianę – to być poznawalnym 
przez y nie jest realnością x. Dlatego Arystoteles mówi, że pewne rze-
czy są w relacji, nie przez to, że one są w relacjach do innych, lecz przez 
to, że inne są w relacji do nich 70.

 Problem egzystencji obiektów pojawił się dopiero z rozwojem 
fizyki kwantowej, odkrywającej takie obszary „bytu”, w których 

70 J.A Janik, Język fizyki, dz. cyt., s. 104.
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dotychczasowe kategorie egzystencjalne wypracowane na podsta-
wie makrodoświadczenia w ogóle nie mogły znaleźć zastosowania.

Fizyka koncentrowała zainteresowanie przez wieki na istocie (essen‑
tia). Dopiero mechanika kwantowa podjęła pytanie, co to znaczy, że coś 
JEST. I odpowiada na to pytanie tak: Mechanika kwantowa dostarcza 
dla rozważanego obiektu informację o jego stanach i prawdopodobień-
stwach ich aktualizacji. Każda taka aktualizacja następuje w wyniku 
przemiany, która z równań mechaniki kwantowej zresztą nie wynika, 
i która w terminologii przyjętej nosi nazwę redukcji pakietu falowego, 
co prowadzi do urzeczywistnienia błysku konkretnego stanu. Wtedy 
nie powinniśmy mieć wątpliwości, że nasz obiekt JEST, chociaż na ten 
moment błysku. Ale następne redukcje pakietu falowego dostarczają 
następnych takich błysków, np. w postaci kolejnych paciorków mgły 
w komorze Wilsona. Świadomy obserwator potrafi przekonywująco 
zliczyć te paciorki do tego samego toru cząstki. Te błyski odpowiada-
ją kolejnym TERAZ, a w ich sekwencji widać sekwencję „przedtem” 
i „potem” czyli sekwencję w czasie 71.

 Słowem JEST w mikrofizyce posługujemy się w zupełnie innym 
znaczeniu, niż ma to miejsce w fizyce klasycznej. Kiedy mówimy, 
że „proton JEST”, to słowo „istnieje” rozumiemy inaczej, niż kiedy 
dokonujemy asercji „planeta JEST”, a jeszcze inaczej kiedy konsta-
tujemy „drzewo JEST”. W tych wszystkich przypadkach JEST zo-
stało użyte w innym znaczeniu. To JEST ma znaczenie analogicz-
ne. Wyraża bowiem pewne podobieństwom, ale i zarazem pewne 
niepodobieństwo, w żadnym wypadku nie może być potraktowa-
ne w sposób jednoznaczny. Trudno uznać za zasadne jednoznaczne 
stosowanie terminu „istnieć” w przypadku obiektów znajdujących 
się w dwóch różnych rzeczywistościach fizycznych. Widać zatem, 
że analogia obecna w języku fizyki jest jakby dwupoziomowa. Ję-
zyk fizyki klasycznej jest bliższy językowi potocznemu, codzien-
nemu, natomiast język fizyki cząstek elementarnych jest bardziej 
odległy od języka potocznego. Jego terminy są mniej zrozumiałe, 
pozbawione podkładu wyobrażeniowego, dalekie są od intuicji 
znaczeniowych, którymi operujemy w języku potocznym, kiedy 
chodzi o rozumienie tego, co JEST.

71 J.A. Janik, Pogranicze fizyki i metafizyki, w: Prace Komisji Filozofii Nauk Przy‑
rodniczych Polskiej Akademii Umiejętności, t. 1, pod red. J.A. Janika, Kraków 2006, 
s. 28.
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 Przedstawiona przez Janika argumentacja na rzecz bezkonflik-
towości czy też współgrania tomizmu z niektórymi działami fizy-
ki klasycznej i współczesnej wspiera tezę wspomnianego Jacques’a 
Maritaina, który był przekonany, że współczesna fizyka potwier-
dza szereg idei arystotelesowsko‑tomistycznie rozumianej filozofii 
przyrody. Owo potwierdzanie idei, za którym optuje Maritain, wy-
gląda następująco:

Wyobrażenie, jakie współcześni uczeni mają o masie i energii, o ato-
mie, o zmianach wywoływanych radioaktywnością, o okresowej tabli-
cy pierwiastków i o podstawowej różnicy między grupą pierwiastków 
a grupą roztworów i mieszanin skłania umysł (…) do przywrócenia 
wartości arystotelesowskiemu pojęciu natury rozumianej jako źród-
ło energii, pojęciu zmian substancjalnych, na których opiera się teoria 
hylemorfizmu, pojęciu porządku wstępującego substancji material-
nych, o wiele bogatszemu i o większym znaczeniu, niż przypuszczali 
starożytni 72.

 Współczesna nauka potwierdza także inne idee tomistycznej fi-
lozofii przyrody, jak np. arystotelesowskie, filozoficznie rozumiane 
pojęcie czasu czy ideę rozwoju ontycznego ciał ożywionych i nie-
ożywionych, zmierzającego ku coraz głębszej jedności i niepowta-
rzalności ontologicznej. Swoją tezę francuski neotomista ilustruje za 
pomocą następujących przykładów:

Filozofowie nadużyli zasady entropii, lecz mimo wszystko mamy pra-
wo zwrócić uwagę na jej głębokie znaczenie, które dobrze godzi się 
z arystotelesowskim pojęciem czasu nie astronomicznym, lecz filozo-
ficznym: quia tempu per se magis est causa corruptionis quam generationis. 
I mamy również prawo ukazać, jak naturalny wyjątek, jaki stanowi 
najmniejszy z żywych organizmów wobec prawa degradacji energii 
(które przecież ma zastosowanie do całego świata materii) zaznacza 
próg, gdzie coś, co nic nie waży, a czemu jest pisane szczególne prze-
znaczenie, i co nazywa się duszą, przebija się do materii, by dać począ-
tek nowemu światu. Współczesna nauka potwierdza na swój sposób 
z godną podziwu dokładnością tę wielką ideę tomistycznej filozofii 
przyrody, która widzi w świecie nieożywionych i ożywionych ciał dą-
żenie i wznoszenie się z jednego stopnia ontologicznego na drugi, ku 
coraz bardziej zwartym formom złożonej jedności i niepowtarzalności. 
Słowem ku temu, co w ogromnym świecie nie oznacza już części, lecz 
całość samą w sobie, świat zwarty, a otwarty na innych przez rozum 

72 J. Maritain, Filozofia przyrody, dz. cyt., s. 47.
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i miłość: ku osobie, która – jak mówi św. Tomasz – jest tym, co w całej 
przyrodzie najdoskonalsze 73.

 Ponadto francuski neotomista był głęboko przekonany o tym, że 
nauki przyrodnicze traktujące o zjawiskach dostarczają świadectwa 
na rzecz istnienia Boga. Naukowiec nie musi być ateistą. Ateizm nie 
musi być przyjmowany jako obowiązujący paradygmat, któremu 
naukowiec powinien się bezwzględnie podporządkować. Nauka 
nie jest ani teistyczna, ani ateistyczna. Szczególnie ważna dla uczo-
nego, którego Maritain określa mianem liberalnego, jest możliwość 
wyjścia poza horyzont nauki w kierunku filozoficznych pytań o ist-
nienie Boga.
 Wśród tych wszystkich dróg dojścia do Boga jedną szczegól-
nie znamienną dla człowieka dzisiejszej cywilizacji wskazuje na-
uka. Nauki o zjawiskach – ograniczone do dziedziny doświadcze-
nia – dostarczają świadectwa o istnieniu Boga. Zdaniem Maritaina 
w ostatecznej analizie musi istnieć pierwszy rozum, który jest ro-
zumem w czystym akcie i który jest pierwszą zasadą zrozumiałości 
wszystkich rzeczy i sprawia, że istnieje w nich ład oraz nieskończe-
nie złożona sieć wzajemnych powiązań, których podstawową a za-
gadkową harmonię nasz rozum pragnie odkryć na nowo w swój 
własny sposób.
 Czy faktycznie współczesna nauka potwierdza wyliczone przez 
Maritaina idee tomistycznej filozofii przyrody, pozostaje już spra-
wą dyskusyjną. Maritain był w tej kwestii optymistą, pytanie tylko, 
czy ów optymizm przełożył się na uzasadnienie. Trzeba bowiem 
pamiętać, że francuski neotomista patrzy na nauki przyrodnicze 
z „wnętrzna” uprawianej przez siebie filozofii, dokładnie systemu 
metafizycznego. Jego tezy mogą nie brzmieć wiarygodnie, gdyż 
mają charakter czysto spekulatywny. Wszak nie uprawiał on żad-
nej nauki, w tym sensie, że nie był jej praktykiem, ani też nie prze-
prowadzał stosownych interpretacji teorii fizycznych pod kątem ich 
zgodności czy niezgodności z arystotelizmem czy tomizmem. Wy-
rażone przez niego tezy mają raczej charakter intuicyjny i wynikają 
z przyjętych ustaleń metodologicznych.

73 Tamże, s. 48.
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Uwagi końcowe

1. Pomimo wielu historycznie udokumentowanych prób neoto-
mizm odrodzony w XIX wieku nigdy nie nawiązał realnego dia-
logu z naukami przyrodniczymi (Heller). Dlatego nie odnalazł, jak 
twierdzą jego krytycy, swojego miejsca we współczesnej kulturze, 
której obraz świata karmi się odkryciami dokonanymi przez nauki 
przyrodnicze. Pomimo że neotomiści, jak np. Maritain czy w Polsce 
Kłósak, Mazierski, odczuwali potrzebę uprawiania filozofii przyro-
dy z wykorzystaniem danych nauk empirycznych, czynili mnóstwo 
subtelnych rozróżnień (trzy stopnie abstrakcji), aby tak naprawdę 
filozofia i nauka nie mogły się realnie spotkać. Rzetelny dialog, 
jak zarzucają temu podejściu przeciwnicy neotomizmu, został za-
stąpiony logiką subtelnych scholastycznych rozróżnień, mających 
zapewnić obu stronom autonomię i bezkonfliktowe współistnienie. 
Z drugiej strony neotomiści, jak wspomniany J. Maritain, patrzą 
na naukę z perspektywy zewnętrznej, z perspektywy przyjętego 
uprzednio systemu filozoficznego. Na podstawie obowiązujących 
w nim kryteriów waloryzacji epistemicznej dokonują oceny nauki, 
nie rozumiejąc przeważnie tego, czym jest nauka w swoim histo-
rycznym i epistemologiczno‑metodologicznym wymiarze. Kiedy 
próbuje się oceniać naukę stosując względem niej kryteria zewnętrz-
ne, konflikt jest nieunikniony. Tak było w przypadku wspomniane-
go Maritaina, który stwierdził właśnie na podstawie zewnętrznych 
kryteriów, że niektóre idee tomistycznej filozofii przyrody nauka 
potwierdza, inne zaś odrzuca. Nawet istnienie Boga można, jego 
zdaniem, podeprzeć pewnymi ideami lansowanymi przez nauki 
empiryczne. Krytycy takiego podejścia twierdzą, że patrzenie na 
naukę przez pryzmat systemu nie pozwala na rzetelny dialog. Dia-
log to otwarcie z obydwu stron. Tomistyczna strategia prowadzi do 
izolacji wyrażającej się w budowaniu coraz bardziej misternych dy-
stynkcji metodologicznych mających zapewnić stronom spokojne 
współistnienie i nieprzenikanie się. Współczesny neotomizm egzy-
stencjalny, choćby ten uprawiany w Polsce, o czym pisaliśmy, też 
podtrzymuje izolacjonizm epistemologiczny względem nauk em-
pirycznych i nie podejmuje z nimi żadnego dialogu. Ważne jest to, 
aby kompetencje nie były mieszane. Nierzadko też podejmuje się 
oceny nauki, przyjmując zewnętrzno‑systemowe kryteria oceny, co 
nadal prowadzi do licznych nieporozumień, żeby nie powiedzieć: 
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do wypaczeń, w rozumieniu współczesnych nauk empirycznych 
i formalnych. Tomiści uprawiają filozofię obok nauki i nie mają żad-
nych kompleksów z tego powodu, że nie wykorzystują jej zdoby-
czy. Wręcz przeciwnie, powodem do dumy jest dla nich to, że upra-
wiają filozofię autonomiczną, która odkrywa obiektywną prawdę 
o naturze bytu realnego. Jedyny „ukłon”, jaki tomizm czyni w kie-
runku nauki, polega na zaleceniu, żeby filozof orientował się w od-
kryciach dokonywanych np. przez nauki przyrodnicze, ale wiedzy 
tej już nie wolno mu stosować w argumentacjach metafizycznych. 
Zakazują tego metodologiczne „reguły czystości” budowania syste-
mu metafizycznego.
 2. Zwolennicy filozofowania w kontekście nauki, dla których 
wiedza dostarczana przez nauki empiryczne (przyrodnicze) ma sta-
tus wiążący w uprawianiu filozofii, zarzucają neotomistom, że po-
stulowana przez nich aparatura pojęciowa ontologii jest zbudowa-
na na podstawie doświadczenia zdroworozsądkowego. Wprawdzie 
dobrze oddaje ona nasze intuicje związane z istnieniem obiektów 
makroświata, ale zawodzi, kiedy w oparciu o tę właśnie aparatu-
rę przychodzi mówić o obiektach mikroświata czy megaświata. Jak 
widzieliśmy, próbowano w tej kwestii dokonać kilku modyfikacji 
np. pojęcia substancji, tak aby umożliwić jego stosowanie do ustaleń 
poczynionych przez nauki przyrodnicze i zrozumieć ich funkcjono-
wanie. Żadna z nich nie została do tej pory zaakceptowana przez 
neotomistów egzystencjalnych. Raczej traktowane są jako inter-
pretacyjne nieporozumienia. Metafizyka neotomistyczna pozostaje 
i nadal zapewne tak będzie metafizyką makroskopową, jeśli moż-
na użyć takiego sformułowania. Jest to metafizyka, dla której intui-
cje zdrowego rozsądku, opracowane przez metafizyka, są bardziej 
wiążące niż niepewne, hipotetyczne dane wnoszone przez nauki 
przyrodnicze, o początkowej osobliwości czy o subtelnym świecie 
kwantów. Można je potraktować tylko jako ciekawostkę, ale nie jako 
przesłankę w jakimkolwiek rozumowaniu. Gdyby wyobrazić sobie, 
że nagle neotomiści przemyśleli całą sprawę i postanowi dokonać 
modyfikacji swoich podstawowych kategorii pod wpływem odkryć 
fizyki, tak aby pasowały one do wspomnianych dziedzin „bytu”, 
to musiałoby to wiązać się z poważnym naruszeniem podstaw sy-
stemu (naruszaniem twardego rdzenia teorii), a w konsekwencji 
doprowadziłoby do jego destrukcji. Metaforycznie mówiąc, z tego 
muru nie można wyjąć żadnej cegły… Neotomiści nie zamierzają 
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jednak modyfikować swojego systemu, gdyż uważają, że wszystko 
w nim jest jak w najlepszym porządku od strony metodologicznej, 
że problem leży raczej po stronie jego przeciwników. Interesuje ich 
wyłącznie wiedza pewna, grecka episteme, a ta może być osiągnięta 
tylko w ramach systemu opartego na niepodważalnych epistemolo-
gicznie fundamentach. Wiedzą doksalną właściwą nauce nie są oni 
przecież zainteresowani. Jedną z takich niepodważalnych idei jest 
idea substancjalizmu. Dyskusja na argumenty niewiele tu pomoże, 
kiedy jedna ze stron okopuje się w systemie i z jego perspektywy 
ocenia wszystko, co dzieje się w kulturze, której częścią jest nauka. 
Dlatego też niektórzy zarzucają współczesnemu neotomizmowi, 
że nie uprawia filozofii, ale apologetykę i ideologię, że brakuje mu 
wyczucia ducha współczesności, a powtarzanie utartych formułek 
spycha go coraz bardziej na margines dyskursu filozoficznego, to-
czącego się w naszej chociażby tradycji kulturowej.
 3. Ze strony zwolenników filozofii w kontekście nauki, jak i tzw. 
filozofujących fizyków, tomizm nie jest filozofią atrakcyjną, tzn. nie 
jest przydatny do interpretacji tego, o czym mówi współczesna fi-
zyka. Wszelkie tomistyczne próby, o których była mowa, są trakto-
wane z dużą rezerwą. Jak jednak widzieliśmy, w tej kwestii zdania 
są podzielone, gdyż są fizycy, tacy jak J.A. Janik, którzy wskazują 
przynajmniej na częściową zgodność ontologii tomistycznej z fizy-
ką klasyczną i niektórymi koncepcjami współczesnej fizyki. W swo-
jej argumentacji Janik chciał nie tylko pokazać ową współharmonię, 
ale przede wszystkim to, że zastosowanie kategorii pojęciowych 
ontologii tomistycznej nie tylko pozwala poprawnie zinterpretować 
dziedziny bytu odkrywane przez różne działy fizyki, ale też przy-
czynia się do operacjonalizacji tych pojęć, do lepszego ich zrozu-
mienia, urealnienia, jak w przypadku materii pierwszej czy formy 
substancjalnej. I nie chodzi tu tylko o psychologiczne załagodzenie 
debaty i pokazanie, że oto znalazł się jeden fizyk, który popiera to-
mizm, skoro większość go odrzuca. Chodzi raczej o pewien prob-
lem interpretacyjny, który wynika z tego, że sami fizycy mają kłopo-
ty z konceptualizacją świata cząstek elementarnych, który odsłania 
wysoce zaawansowany formalizm matematyczny 74.

74 Na temat roli metaphysical framework w strukturze nauki i w interpretacji 
teorii fizycznych zob. J. Agassi, The Nature of Scientific Problems and Their Roots in 
Metaphysics, dz. cyt., s. 207‑211.
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 Neotomiści jednak sceptycznie (Krąpiec) podchodzą do takich 
innowacji interpretacyjnych jak ta zaproponowana przez Janika. 
Z jeden strony żywią pozytywne przekonanie co do tego, że zdro-
worozsądkowe intuicje Arystotelesa jakoś współgrają ze współczes-
nymi odkryciami dokonanymi na gruncie fizyki. Z drugiej jednak 
strony podkreślają, że nie może być mowy o zgodności czy ade-
kwatności ujęć, gdyż fizyka zajmuje się innym przedmiotem for-
malnym badań, a metafizyka innym. Dlatego można mówić tylko 
co najwyżej o współgraniu tych dwóch modeli świata, ale na takiej 
zasadzie, że to metafizyka daje głębszy i bardziej fundamentalny 
obraz świata, a nie fizyka cząstek elementarnych. Wykluczone jest 
także ich łączenie, czy asymilowanie przez filozofię danych z fizyki 
czy innych nauk empirycznych. Takie działania prowadzą do róż-
nych błędów metodologicznych i perturbacji logicznych. To, co robi 
J.A. Janik, to pewna interpretacja teorii fizycznych. Czyli nic innego 
jak pewna hermeneutyka, która przyjmuje szereg założeń i katego-
rii pojęciowych z określonej filozofii, w tym wypadku z tomizmu. 
Trzeba bowiem pamiętać, że z odkryć dokonanych na poziomie fi-
zyki klasycznej czy świata kwantowego nie wynika bezpośrednio 
żadne potwierdzenie ontologii tomistycznej. Nie ma bowiem ani 
bezpośredniego wynikania o charakterze dedukcyjnym, ani reduk-
cyjnym. Jeśli chodzi o to drugie, czyli o pokazanie pewnych onto-
logicznych implikacji, które zgadzałyby się z tomizmem, to one są 
zależne od uprzednio zaakceptowanej hermeneutyki, w ramach 
której takie redukcyjne implikacje się wyprowadza 75. Tezy nauko-
we nigdy nie przekładają (logiczne wynikanie) się bezpośrednio na 
tezy filozoficzne. Raz jeszcze to podkreślmy, że aby to współgranie 
czy „wynikanie”, choć lepiej użyć słowa „wyinterpretowywanie”, 
wykazać, trzeba najpierw dokonać interpretacji teorii fizycznej za 
pomocą określonych kategorii filozoficznych, zapożyczonych z tra-
dycji badawczej, którą akceptuje się na podstawie racji epistemo-
logicznych, socjologicznych i psychologicznych. Należy jednak pa-
miętać o tym, że teorię trzeba ontologicznie zinterpretować, mając 
przede wszystkim na uwadze jej formalizm matematyczny. Nie 
można tego dokonać z jego pominięciem. Dopiero wtedy można 

75 O metafizycznym nadawaniu wartości (interpretacji) teorii fizycznej z per-
spektywy neotomistycznej pisze L.A. Foley, The Metaphysical Crisis in Physical 
Theory, dz. cyt., s. 188.
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powiedzieć, że dana teoria coś potwierdza w dziedzinie filozofii, 
czyli że posiada jakieś implikacje filozoficzne, np. dotyczące natu-
ry bytu. Jako że interpretacja teorii fizycznej jest tutaj zrelatywizo-
wana do określonej hermeneutyki, nie możemy powiedzieć, że jest 
czymś ostatecznym i prawdziwym, że będzie z automatu akcep-
towana przez wszystkich. Jej kontrowersyjność nie podlega żadnej 
dyskusji. Nie możemy przecież powiedzieć, że ontologia tomistycz-
na, w której idea substancji (materii i formy) odgrywa rolę priory-
tetową, jest ostateczną wykładnią dla fizyki cząstek elementarnych 
czy innych obiektów z dziedziny megaświata, jak chciałby tego Ja-
nik. Budowanie modeli, w których za pomocą teorii fizycznych (np. 
model sieci krystalicznej przedstawiony przez Janika) próbuje się 
operacjonalizować pojęcia ontologii tomistycznej, jest z jednej stro-
ny poznawczo wartościowe, pozwala bowiem jakoś urealnić kate-
gorie tomistyczne, z drugiej zaś strony trzeba pamiętać, że zakres 
funkcjonowania takiego modelu jest zrelatywizowany do określo-
nej hermeneutyki. Fizyk przecież nie uprawia po to fizyki, aby po-
twierdzać i opracjonalizować jakąkolwiek ontologię filozoficzną. 
Jeżeli to czyni, robi to jako filozofujący fizyk, przeważnie na włas-
ny użytek, a jego interpretacja nie ma już tak intersubiektywnego 
charakteru, jak prowadzone przez niego wyniki badań laboratoryj-
nych czy obserwacji obiektów megaświata, werbalizowane za po-
mocą matematycznego formalizmu. Ich koherencja z teoriami nauk 
przyrodniczych ani nie wzmacnia ich naukowego charakteru, ani 
też nie pozwala na zaprojektowanie konkretnych testów mających 
falsyfikować tezy takiej ontologicznej interpretacji. Żadna bowiem 
tego typu interpretacja nie ustala jednoznacznych zależności mię-
dzy faktem naukowym a interpretacją filozoficzną uwarunkowaną 
określonymi przedzałożeniami i osobowym commitment. Stąd też 
teorie fizyczne mogą mieć wiele różnych wykładni ontologicznych 
postulowanego przez siebie uniwersum bytów. Poziom kwantowy 
równie dobrze może być opisany przez ontologię zdarzeń czy pro-
cesów, a nie tylko przez ontologię substancji i przypadłości. A je-
dynym kryterium waloryzującym wartość tych teorii może być 
zgodność z matematycznym formalizmem teorii. Dlatego zasadne 
jest pytanie, czy opisywanie sieci krystalicznej w kategoriach aktu 
i możności lub identyfikowane obiektów kwantowych za pomocą 
kategorii substancji nie jest narzucaniem tym teoriom czegoś, co 
w ogóle im nie odpowiada, co jest sprzeczne z ich matematycznym 
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formalizmem. Eksplikacja ontologicznego uniwersum danej teorii 
nie może być, jak to już zostało zaznaczone, sprzeczna z jej matema-
tycznym formalizmem kiedy tak się dzieje, nie zmienia się teorii fi-
zycznej, jak twierdzi M. Heller, tylko poddaje rewizji ontologię, któ-
rą próbowano narzucić. Dlatego też wielu współczesnych fizyków 
czy filozofów badających ontologiczne implikacje teorii fizycznych 
nie jest przekonanych co do tego, że neotomizm na gruncie współ-
czesnej fizyki zyskuje jakieś potwierdzenie czy też zastosowanie. 
Raczej sceptycznie i z dużym dystansem podchodzą fizycy do to-
mizmu, traktując go jako przykład filozofii, która z nauką współ-
czesną ma niewiele wspólnego. Nie wiąże się to jednak z totalnym 
odrzuceniem tomizmu, wszak może on udzielać zasadnych odpo-
wiedzi na szereg pytań, których nie podejmuje się w ramach meto-
dy naukowej. I nie chodzi tutaj tylko o psychologiczną niechęć czy 
scjentystyczne zapędy współczesnych fizyków, jak próbuje się to 
niekiedy, zwłaszcza ze strony tomistów, przestawiać. Oprócz nie-
wątpliwie psychologicznej niechęci sporo jest w tym uzasadnienia 
merytorycznego, do którego zwolennicy neotomizmu powinni się 
ustosunkować. Wielu bowiem w tym właśnie braku zajęcia stano-
wiska upatruje przyczyny niepowodzeń neotomizmu i jego trudno-
ści z zaadoptowaniem się do współczesnej mentalności kulturowej, 
tak bardzo zdominowanej przez sukcesy nauk przyrodniczych.



396



397

Rozdział 9

Wokół związków metafizyki/ontologii 
z naukami szczegółowymi

1. Powierzchowny przegląd historii filozofii pokazuje, jak ważną 
rolę odgrywała w niej metafizyka/ontologia. Większość wielkich 
filozofów przeszłości, jeśli nie prawie każdy z nich, podejmowała 
problematykę ontologiczną. Można nawet powiedzieć, że robota 
jednych polegała na tworzeniu ontologii, innych zaś na totalnym jej 
kwestionowaniu 1. Niektórzy powiadają, że tak naprawdę ontologii 
nie można w żaden sposób zakwestionować. Walka z ontologią jest 
walką z wiatrakami, czego dobitnym przykładem jest program neo-
pozytywistycznej eliminacji metafizyki 2. Krytykując jakąkolwiek 
ontologię zawsze, mniej lub bardziej świadomie, wprowadza się na 
to miejsce inną. Historia wielokrotnie dostarczała nam w tej mate-
rii jasnych przykładów, ucząc, że zbyt pochopne deklaracje o cał-
kowitym odrzuceniu ontologii pozostają tylko deklaracjami, które 

1 „Gdyby spojrzeć wstecz na historię filozofii, to wydaje się, że głównym za-
daniem jednej części filozofów było budowanie różnych ontologii, a głównym 
zadaniem drugiej części – niszczenie druzgocącą krytyką tego, co stworzyli tam-
ci”. M. Heller, Ontologiczne zaangażowania współczesnej fizyki, w: Filozofia i wszech‑
świat, Kraków 2006, s. 137. W pracy tej znajdujemy szereg przykładów uprawia-
nia ontologii w ramach współczesnych nauk przyrodniczych. 

2 Zob. J. Agassi, The Nature of Scientific Problems and Their Roots in Metaphysics, 
dz. cyt., s. 192‑193.
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w praktyce filozofowania jakże trudno urzeczywistnić 3. Metafizy-
ka/ontologia jest konstytutywnym elementem uprawiania zarów-
no filozofii, jak i nauki, co pokazują dobitnie najnowsze badania 4. 
Niezależnie od historycznej doniosłości sporów ontologicznych 
oraz ich rozstrzygnięć chcemy w niniejszym rozdziale przyjrzeć się 
związkom metafizyki/ontologii z naukami szczegółowymi 5. Temat 
ten należy do jednych z ważniejszych metaproblemów współcześ-
nie szeroko dyskutowanych przez filozofów różnych nurtów, za-
równo zwolenników, jak i przeciwników rzeczonego stylu upra-
wiania dyskursu ontologicznego. Podejmowany jest także przez 
naukowców, zwłaszcza przyrodników, którym nieobce są ontolo-
giczne rozważania filozoficzne 6.
 Rozważania tu zamieszczone mają charakter metateoretyczny, 
czy też metafilozoficzny 7. W rozdziale: (1) zamierzamy pokazać ja-
kie związki posiada metafizyka/ontologia z naukami szczegółowy-
mi, czy takie związki są dla jej uprawiania w ogóle konieczne, co 
daje ontologii związek z naukami; (2) zastanowimy się także, referu-
jąc opracowane już w tej kwestii stanowiska, nad zagadnieniem on-
tologicznych uwarunkowań teorii naukowych, podejmiemy z per-
spektywy metodologicznej zagadnienie ontologicznych implikacji 
współczesnych teorii empirycznych z zakresu fizyki, które rozważa 
się w literaturze przedmiotu; (3) nie będzie nam w żadnym wypad-
ku chodziło o opracowanie jakiejś metateorii reguł określających 

3 Trafnym przykładem jest tu strategia myślenia realizowana przez neo‑
pozywistów, a obecnie przez postmodernistów. Zob. tamże, s. 193.

4 Traktuje o tych zagadnieniach wydana ostatnio praca zbiorowa: Nauka a me‑
tafizyka, dz. cyt., czy Ponad demarkacją, red. S. Wszołek, Tarnów 2008.

5 Interesujące analizy na podobny temat można znaleźć w nowo wydanej mo-
nografii zbiorowej: Nauka w filozofii. Oblicza obecności, red. S. Butryn, M. Czarno-
cka, W. Ługowski, Warszawa 2011. 

6 Chodzi tu szczególnie o tzw. filozofujących fizyków. Zob. np. J.A. Janik, Fi‑
lozofującego fizyka kłopoty z istnieniem, w: VIII Seminarium w Castel Gandolfo, 8‑10 
sierpnia 1995, Kraków 1996; W. Kolos, Czy fizyk może nie być platonikiem?, w: tam-
że; J.A. Janik, Reflections on the Physics Penetrates Ontology, „Acta Physica Polo-
nica A” 112 (2007), s. 189‑191; J.A. Janik, Fizyka a tomizm. Dlaczego jestem tomistą, 
mimo że jestem fizykiem?, dz. cyt.

7 Rozumienie metafilozofii przyjmuję za A.B. Stępniem. „Metafilozofia prze-
to w naszym rozumieniu to nauka o metodologicznym i epistemologicznym 
aspekcie filozofii, to dziedzina badań zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem 
filozofii ze względu na prawdziwość jej rezultatów celem oceny tych rezulta-
tów”, A.B. Stępień, Co to jest metafilozofia?, dz. cyt., s. 345.
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uprawianie „ontologii w kontekście nauki”; nie zamierzamy poza 
ogólną systematyzacją stylów uprawiania tej ontologii formułować 
jakichś ostatecznych rozstrzygnięć w tej kwestii, chcemy jedynie 
zwrócić uwagę na pewne ograniczenia proponowanych koncepcji, 
co tym samym pozwoli na sformułowanie ogólnego wniosku do-
tyczącego poznawczych ograniczeń uprawiana tzw. metafizyki/on-
tologii naukowej. Ideałem, niemożliwym zresztą do praktycznego 
urzeczywistnienia, byłoby pewne bezstronne spojrzenie na prob-
lem i jego ocena unikająca popadania w skrajności, jakie towarzyszą 
nierzadko zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom rzeczonego 
uprawiania ontologii w kontekście nauki.

Rozróżnienia wstępne: metafizyka/ontologia – nauka

1. Na początku stajemy przed trudnością określenia tego, czym jest 
ontologia 8. Pojęcie to nie należy do jasnych, obciążone jest balastem 
historii, w ramach której się kształtowało. Jego znaczenie uwarun-
kowane jest określonymi przedzałożeniami, które mniej lub bar-
dziej świadomie przyjmuje każdy filozof 9. W zależności od definicji 
można już w zasadzie wszystko przesądzić w punkcie wyjścia. Nie 
chcemy tu wchodzić w historyczne niuanse powstania tego pojęcia, 
ani też nie zamierzamy porównywać go z jakże często przeciwsta-
wianym mu pojęciem metafizyki, co szczególnie znamionuje do-
ciekanie filozofów klasycznych (neotomistów) 10. Nie zamierzamy 
również podejmować semantyczno‑analitycznych zabiegów defini-
cyjnego regulowania znaczenia takich terminów, jak ontologia czy 

8 Zob. W. Stróżewski, Ontologia, dz. cyt., s. 10‑18.
9 Trudności z określeniem filozofii i determinacji jej przedmiotu sygnalizuje 

w swoim artykule A. Jonkisz, O filozofii i nauce uwag kilka, dz. cyt., s. 59‑61.
10 Zrobił to P. Jaroszyński, Metafizyka czy ontologia, dz. cyt. Krąpiec mówi ra-

czej o metafizyce, nie zaś ontologii, natomiast Stróżewski, który uprawia filo-
zofię w ramach szeroko pojmowanej klasycznej koncepcji filozofii nazw „onto-
logia” i „metafizyka” używa zamiennie. Zob. M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys 
teorii bytu, dz. cyt.; W. Stróżewski, Ontologia, dz. cyt. Większość autorów współ-
czesnych podręczników do metafizyki zdaje się traktować ją zamiennie z nazwą 
„ontologia”. Choć historycznie rzecz biorąc metafizyka, jak twierdzą niektórzy, 
wyodrębniła się jako pierwsza, ontologia jest dzieckiem czasów nowożytnych, 
a jej powstanie datuje się na koniec średniowiecza. Wartościowa praca: P. Jaro-
szyński, Metafizyka czy ontologia, dz. cyt.
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metafizyka. W niniejszych analizach chcemy potraktować pojęcia 
ontologii i metafizyki jako znaczeniowo zamienne, choć zdajemy 
sobie sprawę, że niektórym (np. wspomnianym neotomistom) ta-
kie zabiegi z gruntu wydadzą się niewłaściwe i prowadzące do 
esencjalistycznej teorii bytu 11. Ponadto można im zarzucić nieres-
pektowanie pewnych historycznie ważnych ustaleń dotyczących 
stosunku metafizyki do ontologii 12. Mówiąc o ontologii chcemy 
rozumieć ją przede wszystkim jako dział filozofii teoretycznej. Ma 
to zresztą swoje uzasadnienie historyczne i przedmiotowe. Jest to 
dział bardzo abstrakcyjny, dotyczący problematyki bytu jako bytu 
oraz różnych sposobów istnienia, w którym przy pomocy metod 
filozoficznych 13 analizuje się różnego rodzaju fundamentalne i pod-
stawowe dla zrozumienia świata kategorie ontyczne/ontologiczne. 
Tak rozumiane poznanie ontologiczne jest ogólniejsze od poznania 
np. naukowego, gdyż stopień abstrakcji w ontologii jest znacznie 
dalej posunięty niż w nauce 14. To bardzo ogólne określenie ontolo-
gii uwzględnia, jak się wydaje, zarówno pewne elementy klasycz-
nego rozumienia tej dyscypliny, którą oddawano przez nazwę „me-
tafizyka”, jak i współczesne jej ujęcie, które trafnie wyrażała nazwa 
„ontologia” 15, zwłaszcza kiedy akcentujemy, że dotyczy ona sposo-
bów istnienia, niezawężonych tylko do tego, co realne.

11 Zarzut mocno wyartykułowany przez E. Gilsona i szkołę neotomistyczną. 
12 Opisuje je bardzo szczegółowo w swojej pracy P. Jaroszyński. 
13 Na temat metod stosowanych w różnych nurtach filozofii zob. J. Herbut, Ele‑

menty metodologii filozofii, dz. cyt.; A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, dz. cyt.; warte zasyg-
nalizowania są także prace L. Koja, nawiązujące do dorobku polskich analityków.

14 Zwracają uwagę na ten problem zarówno tomiści, fenomenologowie, jak 
i przedstawiciel nauk przyrodniczych, którzy uprawiają ontologiczne analizy. 
Zob. L. Koj, Czy ontologia może być racjonalna, w: Ratione et studio. Profesorowi Wi‑
toldowi Marciszewskiemu w darze, red. K. Trzęsicki, Białystok 2005.

15 Możemy mówić o dwóch typach ontologii: o ontologii uprawianej w duchu 
tzw. monizmu egzystencjalnego, który przyjmuje tylko jeden sposób istnienia, 
np. realny, wszystkie zaś inne traktuje jako od niego jako pochodne (np. inten-
cjonalny), lub też o ontologii uprawianej w duchu egzystencjalnego pluralizmu, 
w którym przyjmuje się kilka nieredukowalnych zasadniczo do siebie sposobów 
istnienia (realny, intencjonalny, idealny). Pierwszy typ ontologii/metafizyki jest 
spotykany w tomizmie (szczególnie tomizm egzystencjalny), choć nie zawsze 
jest na to zgoda ze strony przedstawicieli tego kierunku, którzy otwarcie zaprze-
czają, jakoby byli monistami egzystencjalnymi (to określenie pochodzi zresztą od 
Ingardena, można się zastanawiać, na ile jest trafne w charakterystyce tomistycz-
nej metafizyki), z drugim zaś mamy do czynienia u fenomenologów, zwłaszcza 
u R. Ingardena. Jest pytaniem, na ile te ontologie są ze sobą zbieżne i uzupełniają 
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 2. Na podobne trudności natrafiamy przy próbie zdeterminowa-
nia sensu terminu „nauka”. Okazuje się, że bardzo trudno jest zde-
finiować, czym jest nauka, stale podkreśla się jej wieloznaczny cha-
rakter 16. Do tej pory teoretycy nauki i metodologowie wywodzących 
się z różnych paradygmatów spierają co do definicji pojęcia nauki, 
proponując różne jego rozumienie, uzależnione od przyjętych prze-
dzałożeń. Ogólnie panuje zgoda co do tego, że ścisła i wyczerpująca 
definicja nauki nie jest możliwa. Niektórzy, chcąc wyjść z tego impa-
su, proponują analogiczne rozumienie tego pojęcia 17. Nie wchodząc 
jednak w semantyczne niuanse, w niniejszych analiza przez naukę/
nauki będziemy rozumieli przede wszystkim nauki empiryczne, 
a dokładnie rzecz biorąc, nauki przyrodnicze, posługujące się ma-
tematyczno‑empiryczną metodą badania. Nie będą nas interesowa-
ły nauki humanistyczne ani to, jakie ewentualne związki mogą one 
posiadać z różnymi typami ontologii. Pomijamy też nauki formalne, 
poza niewielkimi wzmianki o nich w tekście nie będzie prowadzona 
analiza ich związków z ontologią 18. Z nauk przyrodniczych będzie-
my mieć na uwadze przede wszystkim fizykę. Gdyż to właśnie o niej 
jest mowa w literaturze przedmiotu, kiedy rozważa się problem sto-
sunku ontologii/metafizyki do współczesnej nauki. Uważa się, że 
odkrycia dokonane na gruncie fizyki teoretycznej miały i nadal mają 
poważny wpływ na współczesny dyskurs ontologiczny 19. Ponadto 
ze wszystkich nauk przyrodniczych fizyka stoi na najwyższym po-
ziomie metodologicznym, stąd też nie przypadkowo jest uznawana 
przez metodologów na wzorzec naukowości w gronie nauk empi-
rycznych, co wiąże się z przyjęciem pewnej postawy umiarkowane-
go metanaukowego scjentyzmu 20. Jego zwolennicy widzą w  fizyce 

się. W Polsce problem ten zaczął w latach 90. badać J. Wojtysiak z KUL, uczeń 
A.B. Stępnia, który jako pierwszy w Polsce zainicjował badania porównawcze 
tomizmu egzystencjalnego z fenomenologią Ingardena.

16 Zob. M. Heller, Filozofia nauki, dz. cyt., s. 10.
17 S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 32‑36.
18 W tej kwestii interesujące są ostatnie prace Z. Hajduka na temat metodolo-

gii nauk formalnych, w których również wyeksplikowane zostały ich założenia 
formalne.

19 Teza podzielana zasadniczo przez wszystkich zwolenników filozofii 
w kontekście nauki. 

20 Zob. M. Heller, Struktura fizyki, w: Filozofia nauki, dz. cyt., s. 21‑22. Ciekawa 
analiza scjentyzmu metafilozoficznego i metanaukowego znajduje się w: J. Wo-
leński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., s. 43‑64.
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najlepiej opracowany wzorzec naukowości. Swój niebagatelny suk-
ces począwszy od czasów nowożytnych, fizyka zawdzięcza stoso-
waniu na szeroką skalę formalizmu matematycznego 21.
 3. Zwolennicy uprawiania ontologii w kontekście nauk empi-
rycznych zwykli dokonywać podziału na ontologię spekulatywną 
i ontologię przyrodniczą. Obok nich wyróżniają jeszcze ontolo-
gię formalną, która jest nauką aprioryczną. Związana jest ona np. 
z ontologicznymi interpretacjami systemów formalnych, takich jak 
system Leśniewskiego 22. Za takim podziałem opowiadają się np. 
J. Such i M. Szcześniak 23. Przez ontologię spekulatywną pojmu-
ją oni dział filozofii o dużym stopniu uteoretycznienia, w którym 
nie uwzględnia się danych nauk empirycznych, szczególnie fizyki. 
Ontologia ta, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter spekulatyw-
ny, daleki od empirycznego konkretu. W historii filozofii jest ona 
częstym sposobem snucia refleksji nad strukturą bytu. Ontologia 
spekulatywna nie ma charakteru naukowego, a jej tezy nie są empi-
rycznie rozstrzygalne. 
 W przeciwieństwie do ontologii spekulatywnej, ontologia przy-
rodnicza ma charakter naukowy. Chcąc bowiem określić naturę 
świata, nie odwołuje się ona do spekulacji, ale do osiągnięć nauk 
szczegółowych, zwłaszcza nauk przyrodniczych. Poznawanie na-
tury czasu czy przestrzeni nie może odwoływać się do subiektyw-
nych odczuć i zdroworozsądkowych intuicji. Znaczącą rolę w tego 
typu ontologii odgrywają, zdaniem jej zwolenników, prawa na-
ukowe, określane jako ogólne twierdzenia opisujące strukturalne 
regularności zachodzące w świecie przyrody. Chodzi tu o prawa 
zarówno jednoznaczne, jak i statystyczne, wykorzystywane w pro-
babilistycznych ujęciach rzeczywistości. Ontologia przyrodnicza 
analizuje świat, a dokładnie różne warstwy świata opisywane przez 
współczesną wiedzę przyrodniczą. Zakładana przez ontologię 
przyrodniczą koncepcja rzeczywistości odrzuca mechanicystycz-
ny redukcjonizm, a postuluje, jako bardziej koherentny z wiedzą 
empiryczną, dialektyczny redukcjonizm, ten bowiem nie zaciera 

21 Zob. szczegółowe przedstawienie tych zagadnień: M. Heller, O języku fizyki, 
dz. cyt., s. 105‑118.

22 A. Nowaczyk, Ontologia a nauki szczegółowe, w: tegoż (red.), Z zagadnień nauk 
przyrodniczych, Warszawa 1985, s. 9‑24. Autor koncentruje się bardziej na pokaza-
niu ontologicznych założeń nauk formalnych, szczególnie teorii mnogości.

23 J. Such, M. Szcześniak, Ontologia przyrodnicza, Poznań 2001, s. 20‑24.
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swoistości wyższych procesów przyrodniczych ujawniających się 
w świecie materialnym. Odrzuca ona tym samym emergentyzm, 
twierdzący, że wyższe procesy przyrodnicze są niewyjaśniane na 
bazie procesów niższych, z których powstały. Ontologia pokrew-
na jest także metafizyce. Jednakże rozumienie metafizyki przez 
zwolenników tej koncepcji znacznie odbiega od tradycyjnego jej 
pojmowania. Ontologii i metafizyki nie traktują jako synonimów. 
Metafizyka to jeszcze bardziej abstrakcyjna wiedza niż ontologia. 
O ile ta ostatnia ma jakiś kontakt z naukami przyrodniczymi, o tyle 
metafizyka to przysłowiowe „bujanie w obłokach”, czysta spekula-
cja dla samej spekulacji. Metafizyce nie przysługuje żadna funkcja 
wyjaśniająca. Dlatego określana jest jako nauka o wyższych bytach 
możliwych oraz wszelkich możliwych sposobach istnienia, gdy 
tymczasem, wbrew ustalonym przez tradycję kanonom interpre-
tacyjnym, ontologia pojmowana jest jako nauka dotycząca tego, 
co realne. Przy czym zdeterminowanie tego, co jest realne, i czym 
jest sama realność musi dokonać się w kontekście nauk przyrodni-
czych, a nie tylko w oparciu o intuicje zdrowego rozsądku, jak to 
było w koncepcji tradycyjnej. Badania metafizyczne są pod wzglę-
dem spekulacji bardziej wysublimowane niż badania ontologiczne. 
Tak rozumiana metafizyka nie ma żadnej wartości naukowej, dlate-
go też zwolennicy tej teorii nie dziwią się neopozytywistom, że ci 
postawili sobie za cel jej eliminację. Nauce nie przynosi ona zasad-
niczo żadnego pożytku.
 4. W swoich początkach ontologia/metafizyka była pojmowana 
przede wszystkim jako filozofia pierwsza, filozofia autonomicz-
na 24, której zadaniem, jak chciał tego Arystoteles, było ustalanie 
i waloryzowanie metodologicznych fundamentów pod inne rodza-
je ludzkiej wiedzy (nauki) 25. Wtedy jeszcze nie oddzielano filozofii 
od nauki, to bowiem filozofia była jedyną nauką i na jej gruncie 

24 Zob. omówienie epistemologicznych i metodologicznych problemów au-
tonomiczności filozofii, S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii 
klasycznej, dz. cyt., s. 71‑89.

25 „Istnieje nauka, która bada byt jako byt i przysługujące mu atrybuty istot-
ne. Nie jest ona żadną z tzw. nauk szczegółowych, bo żadna z tych nauk nie bada 
ogólnie bytu jako takiego, lecz wyodrębnia pewną część bytu i bada jej własności, 
jak np. nauki matematyczne. Otóż, ponieważ poszukujemy pierwszych zasad 
i najwyższych przyczyn, musi przeto istnieć jakiś Byt, do którego należą te za-
sady i przyczyny na mocy jego własnej natury”, Arystoteles, Metafizyka, 1003 b, 
tłum. K. Leśniak, Warszawa 2009.



404 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

dokonywano szeregu analiz kosmologicznych dotyczących natury 
i początku wszechświata 26. Z biegiem czasu, a zwłaszcza w wieku 
XVII i XVIII, nauki przyrodnicze, jak twierdzą np. pozytywiści, za-
częły stopniowo wydzielać się z filozofii i nie tylko tworzyły nowy 
paradygmat nauki, ale też stanowiły pewną konkurencje dla filo-
zofii i teologii. Pierwsze koncepcje naukowe, z którymi spotykamy 
się jeszcze u Galileusza, Keplera czy Newtona, były mocno uwa-
runkowane określonymi założeniami filozoficznymi, czy też on-
tologicznymi. Szybki rozwój nauk przyrodniczych, które od XVII 
wieku odnosiły liczne sukcesy, sprowokował wielu teoretyków on-
tologii do postawienia pytania, czy w refleksji ontologicznej nale-
ży korzystać z tej wiedzy, którą dostarcza nam nauka empiryczna, 
czy też należy iść dalej utartym szlakiem poprzedników i zupełnie 
nie przejmować się tym, co nauki te mówią o naturze rzeczywisto-
ści. Zresztą pytanie to wymusiła poniekąd sama historyczna sytu-
acja. Kiedyś ontologia była podstawową nauką objaśniająca naturę 
świata, potem razem z rozwojem nauk empirycznych jej znaczenie 
jako filozofii pierwszej znacznie podupadło na rzecz jej najstarszej 
córki, jaką jest fizyka 27. Doprowadziło to wielu do przekonania, że 
ontologia jest niepotrzebna jako osobny dział wiedzy, skoro fizy-
ka dobrze objaśnia nam naturę świata. Inni, jak np. przedstawiciele 
Koła Wiedeńskiego, wprost twierdzili, że jest ona poznawczo jało-
wa, bo empirycznie niesprawdzalna, wobec tego należy zaniechać 
stawiania jakichkolwiek problemów ontologicznych, gdyż nie są to 
problemy, ale właśnie pseudoproblemy 28. Dla wielu stało się jasne, 
że jeśli chcemy uprawiać racjonalną ontologię, to musimy uprawiać 
ją przede wszystkim w kontekście nauki, bo ontologia tylko wtedy 
jest sensowna, kiedy jest w stanie uzgodnić swoje wnioski z wnio-
skami fizyki 29.

26 Zob. W. Stróżewski, Filozofia i nauka, w: Prawa przyrody, red. M. Heller i in., 
Kraków‑Tarnów 2008, s. 235.

27 Zob. L. Koj, Czy ontologia może być racjonalna, dz. cyt., s. 319‑321.
28 Tamże, s. 320.
29 Zob. M. Heller, Fizyka i meta‑fizyka, dz. cyt., s. 93‑101.
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Wybrane propozycje uprawiania ontologii 
w kontekście nauk przyrodniczych

1. Przedstawimy teraz kilka ważniejszych propozycji uprawia-
nia ontologii w kontekście nauki, czy też jak określają to niektó-
rzy ontologii naukowej, które występują we współczesnej litera-
turze przedmiotu. Wstępnie można powiedzieć, że dla wszystkich 
przedstawionych koncepcji wspólne jest przekonanie, że uprawia-
nie autonomicznej pod względem epistemologicznym i metodolo-
gicznym wobec nauk empirycznych ontologii jest pozbawione ja-
kiejkolwiek wartości poznawczej. Jak się wydaje, u podstaw takiego 
założenia kryją się nie tylko decyzje metodologiczne o określonym 
stopniu zaawansowania, ale także decyzje aksjologiczne związane 
z metanaukowym wartościowaniem wiedzy empirycznej i jej roli 
w budowaniu racjonalnego obrazu świata. Wartości poznawczej 
wiedzy nauk empirycznych można by dowodzić na szereg różnych 
sposobów, odwołując się np. do kategorii sukcesu technologicznego 
czy do kryterium przydatności ekonomicznej, jednakże decydują-
cy jest tu pewien aksjologiczny wybór i związane z nim przedza-
łożenia o wartości, a co za tym idzie, wyjątkowej pozycji wiedzy 
wnoszonej przez nauki empiryczne wobec innych rodzajów wiedzy 
możliwej do osiągnięcia przez człowieka.
 2. Postulat uprawiania ontologii w kontekście nauki wyrasta 
z koncepcji otwartej epistemologii czy, jak nazywają ją jej zwolenni-
cy, „epistemologii bez izolatek”. Zwolennicy tej koncepcji zwracają 
uwagę na wpływ, jaki rozwój nauki miał na filozofię, co szczególnie 
dobrze pokazuje ewolucja fizyki. Twierdzą oni, że wobec wzajem-
nych związków łączących naukę i filozofię należy – przy zachowa-
niu epistemologicznej i metodologicznej świadomości różnicy tych-
że typów wiedzy – uprawiać taką ontologię, która korzysta z danych 
nauk empirycznych. Postulat ten dotyczy także epistemologii oraz 
etyki. Fizyka współczesna odkrywa takie obszary „rzeczywistości”, 
w których pojęcia wypracowane na podstawie makrodoświadcze-
nia nie zdają egzaminu, a wręcz przeciwnie – kurczowe trzymanie 
się ich prowadzi do niepotrzebnych nieporozumień i antyheury-
stycznych projektów badawczych. W związku z tym zwolennicy fi-
lozofii naukowej zalecają odejście od ontologii opartej na intuicjach 
zdrowego rozsądku, który nie zawsze w tym wypadku jest zdrowy, 
bo może prowadzić do budowania egzotycznych teorii niemających 
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z nauką nic wspólnego. Dlatego tak ważne jest odejście od sztyw-
nych pojęć i wyobrażeniowych przyzwyczajeń ukutych na kanwie 
doświadczenia w skali makroskopowej. Zbytnie przywiązanie do 
ontologii zdrowego rozsądku wielokrotnie prowadziło do nonsza-
lanckiego traktowania odkryć naukowych, o czym przekonujemy 
się, studiując różne epizody z dziejów nauki.
 U podstaw proponowanej koncepcji znajduje się mocne przeko-
nanie, że między ontologią a naukami, zwłaszcza przyrodniczymi, 
nie istnieje mocna linia demarkacyjna. Zwolennicy uprawiania fi-
lozofii naukowej twierdzą, że trudno jest wyznaczyć sztuczną gra-
nicę między nauką a filozofią. Dziś te dwie dziedziny poznawczej 
aktywności człowieka do tego stopnia się przenikają, że ustalenie 
apriorycznej granicy nie byłoby ani wartościowe poznawczo, ani 
też zgodne z praktyką badawczą, czyli z tym, co robią naukowcy. 
Postulując uprawianie ontologii w kontekście nauki, trzeba mieć 
na uwadze różne style jej uprawiania; nie należy postrzegać jej 
tylko jako mniej lub bardziej naiwnej syntezy danych nauk empi-
rycznych. Taka koncepcja, właściwa dla zwolenników scjentyzmu, 
wyrastała z braku epistemologicznej świadomości różnic zacho-
dzących między ontologią a naukami empirycznymi i jest typowa 
dla XIX‑wiecznego pozytywizmu. Dyskurs ontologiczny nie może 
sprowadzać się tylko do uogólniającego komentarza tego, co odkry-
ły nauki empiryczne. W grę wchodzi konstrukcja takiej ontologii, 
która z jednej strony będzie silnie powiązana z naukami empirycz-
nymi, a z drugiej zachowa swój epistemologiczny status wiedzy fi-
lozoficznej podejmującej przy udziale nauk empirycznych wielkie 
klasyczne zagadnienia metafizyczne.
 3. Filozof analityczny L. Koj zwraca uwagę na to, że warun-
kiem racjonalnego uprawiania ontologii jest zgodność jej twierdzeń 
z naukami empirycznymi, a dokładnie z fizyką 30. Na pytanie, czy 
ontolog powinien liczyć się z wiedzą niesioną przez fizykę, Koj 
odpowiada twierdząco, choć pokazuje, że byli i są też tacy onto-
logowie, którzy na różne sposoby uzasadniają, że ontologia jest 
wiedzą autonomiczną i może obejść się bez fizyki czy innych nauk 
szczegółowych przy wyjaśnieniu świata realnego. Podkreślają oni 
metodologiczną przepaść między ontologią a fizyką. Twierdzą, że 

30 Odpowiedzi na to pytanie poświęcony jest cały artykuł: L. Koj, Czy ontologia 
może być racjonalna, dz. cyt., s. 319‑346.
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czym innym zajmuje się fizyka, a czym innym ontologia i nie ma 
większego sensu żadna próba ich łączenia czy uzupełniania, gdyż 
z reguły musi być zawodna i prowadzić do różnych mankamen-
tów logicznych i metodologicznych. Oczywiście ontolog ma prawo 
pozostać obojętnym wobec danych wnoszonych przez nauki empi-
ryczne. Ostatecznie jest to jego decyzja. Uwarunkowana może nie 
tyle metodologicznie, co raczej aksjologicznie, bo związana z pew-
nym wyborem systemu wartości poznawczych, które mogą być 
urzeczywistnione tylko w dziedzinie wiedzy autonomicznej, od-
separowanej od nauk empirycznych. Wyrasta to z przekonania, że 
filozofia też jest nauką i może dostarczyć nie mniej wartościowej 
poznawczo wiedzy niż nauka empiryczna. L. Koj zwraca jednak 
uwagę, że ontolog, który chce uprawiać swoją dziedzinę wiedzy 
bez jakichkolwiek związków z naukami empirycznymi zatrzymuje 
się na poziomie spekulacji i intuicji zdrowego rozsądku. Uprawia 
wiedzę, której zakres ogranicza się tylko do makrodoświadczenia. 
Tymczasem wiemy dziś dobrze, że nie jest to ostateczny poziom 
fizycznej rzeczywistość.
 Zdaniem Koja nie należy przeprowadzać sztucznej granicy mię-
dzy ontologią a naukami empirycznymi (fizyką). Okazuje się bo-
wiem, że 

fizycy i ontologowie interesują się podobnymi sprawami, choć czynią 
to w różny sposób i co dla ontologa jest pierwszorzędnym zadaniem, to 
dla fizyka na ogół jest umieszczone na marginesie luźnych wątpliwości 
lub swobodnych pomysłów heurystycznych lub popularyzatorskich 31.

Zasadniczo fizyk nie musi uprawiać ontologii. Nie po to zosta-
je się fizykiem, aby być ontologiem. Zresztą nikt nie rodzi się ani 
fizykiem, ani też ontologiem, nim się po prostu zostaje na skutek 
wykształcenia. Lubelski filozof twierdzi, że fizyk nie jest z koniecz-
ności zmuszony do zajmowania się problematyką ontologiczną 
w ramach swojej dziedziny wiedzy ani nie musi podejmować wy-
siłku popularyzacji ontologii.

Nie musi też dążyć do prawd ostatecznych, może poprzestać na wizji 
rzeczywistości związanej z dotychczasowym poziomem wiedzy fizy-
kalnej pozostawiając jej udoskonalenie potomkom. Podobnie fizyk nie 
musi koniecznie swoich projektów heurystycznych rozwijać w języku 

31 Tamże, s. 327.



408 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

naturalnym, może brać przykłady z innych działów fizyki lub np. ma-
tematyki. Pewne dane wydają się jednak świadczyć, że gdzieś u pod-
staw fizyki muszą tkwić koncepcje ontologiczne, niezależne od nasta-
wienia poszczególnych fizyków 32.

 Może oczywiście to robić na marginesie swoich analiz, co zresz-
tą czyniło i czyni nadal wielu wybitnych fizyków z mniejszym lub 
większym powodzeniem.
 Polski analityk opowiada się za uprawianiem ontologii racjo-
nalnej, czyli takiej, której wyniki są zgodne z wiedzą dostarczoną 
przez nauki empiryczne, zwłaszcza przez fizykę 33. Odrzuca zatem 
możliwość uprawiania ontologii autonomicznej opartej tylko na in-
tuicjach zdroworozsądkowych, języku potocznym, ograniczonej do 
zasiągu makrodoświadczenia. Uprawianie ontologii może być wie-
lowymiarowe. Może polegać na wyprowadzaniu tzw. ontologicz-
nych wniosków z różnych teorii fizycznych. Na przykład odkry-
wanie coraz głębszych poziomów cząstek elementarnych stymuluje 
pytanie o tzw. warstwę ostateczną, co sugeruje, że i sami fizycy jakoś 
zmierzają do odkrycia ostatecznej struktury czy ostatecznego po-
ziomu zjawisk. Dlatego Koj uważa, że fizycy i ontologowie zajmują 
się bardzo podobnymi zagadnieniami, tylko ci pierwsi rozpatrują 
je z innej perspektywy i przy zastosowaniu odmiennych metod ba-
dawczych. Rozwój nauk empirycznych nie byłby możliwy, gdyby 
nie zastosowanie na szeroką skalę formalizmu matematycznego. Ję-
zykiem fizyki jest matematyka. Jeśli teraz ontologia chce być upra-
wiana w ścisłym związku z naukami empirycznymi, w których 
metoda empiryczno‑matematyczna odgrywa podstawową rolę, to 
i czy ontologia nie powinna nauczyć się posługiwać, podobnie jak 
fizyka, językiem matematyki? Ale ontologowie mają duże opory 
przed posługiwaniem się językiem matematyki w opisie świata re-
alnego. Jest tak dlatego, że ontologia chce jakby zmierzyć się z całą 
różnorodnością jakościowych zjawisk w świecie, czego nie czy-
ni fizyka, która raczej buduje upraszczające modele matematycz-
ne określonych aspektów fizycznych rzeczywistości. Choć fizyka 
podejmuje szereg fundamentalnych spraw, to czyni to inaczej niż 
klasyczna ontologia. Dlatego, zdaniem Koja, jeśli  ontologia ma być 
racjonalna i sensownie odpowiadać na klasyczne  pytania o naturę 

32 Tamże, s. 329.
33 Tamże, s. 341‑346.
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bytu, substancji, zdarzenia, procesu, musi dokonać tego w „kontek-
ście fizyki” i jej odkryć, inaczej będzie tylko powielać wcześniejsze 
spekulacje.
 Koj podkreśla także, że fizyka zakłada szereg ontologicznych tez 
i pojęć, których nie rozpatruje, ani bliżej nie analizuje. Są one mil-
cząco przyjmowane, ale gdyby ich nie założyć, to rodzi się chyba 
uzasadnione pytanie, czy fizyka jako nauka mogłaby być w ogóle 
uprawiana. Wylicza on następujące ontologiczne założenia fizyki: 
(i) istnienie czegokolwiek różnego od samej nauki, (ii) różnorod-
ność obiektów fizycznych, ich wielość, (iii) istnienie stosunków 
zachodzących między obiektami badanymi przez fizykę, (iv) hie-
rarchiczną budowę świata, (v) założeniem fizyki gwarantującym 
zachodzenie praw fizyki jest to, że zachodzą rzeczy niekonieczne, 
co nie wyklucza ewentualnego zachodzenia rzeczy koniecznych, 
(vi) uznanie faktu zachodzenia zmian, jako konsekwencji istnienia 
relacji między przedmiotami, (vii) twierdzenia fizyki przewidują, 
że różne numerycznie przedmioty (ogólniej zaś obiekty) spełniające 
te same charakterystyki zachowują się dokładnie tak samo 34.
 Jeśli teraz przyjmiemy, że te ontologiczne presupozycje fizyki 
są koniecznym warunkiem jej uprawiania, twierdzi Koj, to trzeba 
też powiedzieć, że dla fizyków są one mało interesujące, a i sami 
ontologowie nawet, jeśli uprawiają ontologię w kontekście nauki, 
coraz mniej zwracają na to uwagę, koncentrując się znacznie bar-
dziej na ważniejszych zagadnieniach. Koj uważa jednak, że z punk-
tu widzenia ontologii założenia te nie są wcale banalne, konstytuują 
one pewne pole przedmiotowe badań ontologicznych, niezależnie 
od tego, czy fizycy zajmują się tymi zagadnieniami, czy też nie. On-
tologia interesuje się szeregiem pojęć, takich jak byt, substancja, 
zmiana, zdarzenie, cecha, proces, powstawanie i ginięcie. Z termi-
nami tymi spotkamy się także w fizyce. Służą one do interpretacji 
matematycznych formuł. Z języka fizyki trudno byłoby je usunąć, 
nie dokonując w ten sposób istotnej szkody w intersubiektywnym 
przekazie teorii. Pojęcia te są konieczne przy różnego rodzaju za-
biegach interpretacyjnych czy definicjach pomostowych. W na-
ukach przyrodniczych, podkreśla Koj, nie są one analizowane na 
szeroką skalę, przyjmuje się intuicyjne ich rozumienie, traktowane 
są po prostu jako oczywiste. W ontologii jest inaczej, ta całą swoją 

34 Zob. tamże, s. 323‑326.
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uwagę koncentruje na zrozumieniu tych pojęć i wyjaśnieniu za ich 
pomocą określonych aspektów rzeczywistości. Te wyrażenia mogą 
także służyć do interpretacji terminów z nauk przyrodniczych. Jed-
nakże pojęcia ontologiczne są wielce niejasne, ponadto są urobione 
na podstawie makrodoświadczenia, stąd też zakres ich stosowal-
ności jest ograniczony. Ontologie różnią się od siebie innym rozu-
mieniem tych podstawowych pojęć. Koj twierdzi, że owa zgodność 
teorii ontologicznych i przyrodniczych polega przede wszystkim 
na tym, że określone charakterystyki pojęć ontologicznych służą 
za presupozycje nauk przyrodniczych. Trzeba jednak pamiętać, że 
pojęcia te mają być zgodne z danymi nauk empirycznych. Dlatego 
wymagana jest nieustanna kontrola pojęć ontologicznych, ich ko-
rektura w przypadku, kiedy nie zgadzają się z danymi nauk przy-
rodniczych. Pojęcia ontologiczne, które formułuje się w skali ma-
kro za pomocą języka naturalnego, powinny być usuwane, kiedy 
dostrzega się ich niezgodność z wynikami nauk przyrodniczych. 
Jeśli zatem w ramach określonej aparatury pojęciowej ontologii 
pewne pojęcia okazują się niezgodne z przyrodniczą wizją świata, 
zachodzi konieczność zrezygnowania z danego układu pojęciowe-
go. Można w tym wypadku, jak powiada L. Koj, posłużyć się in-
terpretacją czy też innymi definicjami pomostowymi, które można 
wykorzystywać do woli w miarę potrzeb. Koj podaje następujący 
przykład z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Fizyka mówi 
o istnieniu takich cząstek elementarnych, jakimi są elektrony. Czy 
elektron może być uznany za przedmiot? Pojęcie przedmiotu na-
leży przecież do podstawowego repertuaru pojęć ontologicznych. 
Czy zasadne jest zatem odnoszenie tego pojęcia do elektronu? Naj-
pierw jednak pytamy, czym jest przedmiot. Przedmiot w ontologii 
to jakiś byt, który w trakcie swojego istnienia nie podlega istotnym 
zmianom, a jedynie zmianom relatywnym, czyli względnym, tak, 
że nie naruszają one jego tożsamości. Czy takie pojęcie przedmio-
tu, urobione na podstawie makrodoświadczenia, może wnieść coś 
do interpretacji ontologicznej sposobu istnienia elektronu? Fizyka 
pokazuje bowiem, że ów elektron, który wstępnie został przez nas 
określony jako przedmiot, ma dziwną właściwość – raz zachowuje 
się jak fala, a w innych przypadkach jak korpuskuła. W tej sytuacji 
zachodzi konieczność zmodyfikowania pojęcia przedmiotu, które-
go znaczenie ustaliliśmy wyżej. Można też zrezygnować z przyj-
mowanego systemu ontologii i interpretować ów elektron jako ciąg 



4119. Wokół związków metafizyki/ontologii z naukami szczegółowymi

takich samych powtarzających się zmian, dających obraz stabilnego 
jednak przedmiotu 35.
 Jak zatem ma wyglądać owa racjonalna ontologia wedle L. Koja? 
Przede wszystkim nie można jej uprawiać w izolacji od nauk przy-
rodniczych, a dokładnie od fizyki, bo ta dziś dostarcza najbardziej 
wiarygodnego obrazu świata, choć naznaczonego w dużej mierze 
hipotetycznością. Bliższy kontakt ontologii z naukami empiryczny-
mi (przyrodniczym) nie skazuje jej na izolację i irracjonalne speku-
lowanie o sprawach, które już dawno zostały rozwiązane przez na-
uki przyrodnicze. Niechęć do uprawiania ontologii naukowej, jeśli 
można tak powiedzieć, ma szereg przyczyn. Jedną z nich, o której 
wspomina Koj, nie rozwijając jednak szerzej tego wątku, jest nie-
chęć, merytoryczna i psychologiczna, ontologów różnej prowe-
niencji do sformalizowanych za pomocą symbolizmu matematycz-
nego teorii fizycznych, i w ogóle pewna niechęć do posługiwania 
się formalizacją w ontologii. W takiej konfrontacji ontolog boi się, 
że będzie musiał przejąć trochę obcy mu język mówienia o świecie 
i styl filozofowania. Wymaga to czasem przełamania zdroworoz-
sądkowych przyzwyczajeń i wyobrażeń. Choć język naturalny od-
grywa ważną rolę we wstępnym konstruowaniu ontologii, to jed-
nak nie przyczynia się ze względu na semantyczne niedookreślenia 
i płynność znaczeniową pojęć do precyzyjnego ustalenia (zdeter-
minowania) jej przedmiotu. Dlatego Koj proponuje, aby w począt-
kowej fazie konstruowania teorii ontologicznej nie stawiać od razu 
radykalnych tez. Trzeba wystrzegać się kategorycznych stwierdzeń 
w punkcie wyjścia, jeśli takowy uznajemy. Powinno się konstruo-
wać ontologiczne hipotezy, potem sprawdzać ich niesprzeczność, 
a następnie podjąć próbę wykazania, czy dany układ tez ontolo-
gicznych jest zgodny (spójny treściowo) z danymi nauk empirycz-
nych (przyrodniczych). Ponadto ontologia nie powinna abstraho-
wać od stosowania aparatury formalnej. Determinacja przedmiotu 
ontologii wymaga zastosowania bardziej zawansowanych środków 
analitycznych niż tylko te, które dopuszcza logika języka natural-
nego. Wbrew obawom odziedziczonym po tradycji przez niektó-
rych ontologów i zarzutom, że formalizacja nie prowadzi do po-
prawienia statusu epistemologicznego ontologii, a raczej stara się 
nadać jej sztucznie pozory naukowości, L. Koj twierdzi, że tylko 

35 Zob. tamże, s. 345.



412 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

dzięki zastosowaniu formalizacji można ustalić w sposób w miarę 
precyzyjny, co jest przedmiotem ontologii; nie jest to równoważne 
twierdzeniu, że ontologię w całości można uprawiać tak jak logikę, 
czyli jako system dedukcyjny. Z pewnością sformalizowanie danej 
teorii ontologicznej byłoby z punktu widzenia zapewnienia jej pre-
cyzji i jasności czymś pożądanym, wydaje się jednak, że mogłoby 
doprowadzić do zubożenia i okrojenia ontologii z określonej prob-
lematyki. Ponadto, skoro formalizacja ujawnia swoje ograniczenia 
zarówno w naukach formalnych, jak i empirycznych, to również 
ontologii jako całości nie da się przedstawić w postaci systemu czy-
sto formalnego, bez uwzględnienia empirii czy to ze skali makro, 
czy też mikro.
 4. Za uprawianiem ontologii w kontekście nauki z wykorzysta-
niem wiedzy nauk empirycznych opowiada się także inny polski 
filozof M. Tempczyk 36. Twierdzi on, że choć ontologia jest trakto-
wana jako poznanie bardziej podstawowe i ogólne niż nauka, to 
jednak nie wynika z tego, że powinna być od danych nauk empi-
rycznych, zwłaszcza fizyki, niezależna. Uprawianie autonomicznej 
ontologii jest poznawczo mało wartościowe. Rozwój nauki niepo-
miernie wpływa na rozwój ontologii, świadectw za takim wpły-
wem dostarcza nam historia. Tempczyk zauważa, że o ile filozo-
fowie w budowaniu ontologii korzystali i nadal korzystają z nauk 
formalnych, czyli z logiki i matematyki, o tyle mniej korzystają 
z wysoko rozwiniętych matematycznych teorii przyrodniczych. 
Zdaniem Tempczyka rozwój współczesnych nauk przyrodniczych 
zakwestionował wiele intuicji ontologicznych przeszłości dotyczą-
cych natury materii czy podstawowych poziomów bytu i stał się 
przyczyną powstania nowych, wcześniej nieznanych, problemów 
ontologicznych. Uważa on, że korzystanie z wiedzy empirycznej 
pozwala także w innym świetle spojrzeć na klasyczne zagadnienia 
ontologiczne. Daje sposobność do nowego sformułowania dawnych 
problemów. Dziś bowiem nie można stawiać pytania o ostateczną 
naturę bytu, nie zwracając uwagi na to, co mówi fizyka kwantowa 
o najbardziej, wedle współczesnej nauki, podstawowym poziomie 
„bytu”. Tempczyk, rozważając wpływ teorii fizycznych na ontolo-
gię, podaje  kilka historycznych przykładów. I tak bez wątpienia, 

36 M. Tempczyk, Ontologia a nauki ścisłe, w: Filozofia/logika, filozofia logiczna, 
red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, C. Gorzka, Toruń 1994, s. 17‑23.
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jego  zdaniem, wpływ na współczesne badania ontologiczne miało 
odkrycie przestrzeni wielowymiarowych, całkowicie rewolucjoni-
zując nasze potoczne intuicje dotyczącego jej natury. Dalej, nieod-
różnialność obiektów kwantowych przyczyniła się do postawienia 
w nowym świetle ontologicznego pytania o tożsamość i indywi-
dualność podstawowych cząstek elementarnych. Teoria procesów 
nieodwracalnych związana z czasem może być wykorzystana jako 
uzupełnienie szeregu filozoficznych deliberacji na temat czasu, któ-
re postrzegają go przeważnie z perspektywy ludzkiego subiektyw-
nego (fenomenologicznego) doświadczenia przemijania. Współ-
czesna teoria chaosu i pojawienie się tzw. porządku w bałaganie też 
ma doniosłe walory poznawcze dla rozwoju badań ontologicznych, 
gdyż przywołuje raz jeszcze pytanie o naturę rzeczywistości – czy 
jest ona typu heraklitejskiego, czy parmenidejskiego.
 Rola wiedzy empirycznej, jak argumentuje M. Tempczyk, po-
zwala na jasne wyrażenie pewnych intuicji, o których filozofowie 
od dawna jakoś mówili, ale nie zawsze precyzyjnie i konkretnie 37. 
Korzystanie z modeli naukowych w interpretacji świata musi pro-
wadzić do porzucenia potocznych i obiegowych poglądów na jego 
temat. Nauka ma to do siebie, że pobudza naszą wyobraźnię. Spra-
wia, że musimy przekraczać kolejne poziomy naszego myślenia, 
przełamywać przyzwyczajenia i nawyki interpretacyjne ukształ-
towane przez zdroworozsądkowe intuicje i doświadczenie w skali 
makroskopowej. W tym znaczeniu spełnia ona wobec filozofii funk-
cję twórczą i stymulującą, ale też oczyszczającą. Bardzo często, jak 
pokazuje to historia, filozofowie, kierując się swoimi jedynie słusz-
nymi, w ich przekonaniu, założeniami, budowali modele (nierzad-
ko egzotyczne) rzeczywistości dalekie od tego, co mówiła nauka. 
Dziś sytuacja na tyle uległa zmianie, że mają oni możliwość zapo-
znania się z nowym stylem myślenia naukowego pozwalającym 
na sprecyzowanie tradycyjnych problemów filozoficznych. Dzięki 
korzystaniu z wiedzy naukowej to, co niejasne i ogólne, może stać 
się bardziej wyraziste i intersubiektywnie komunikowalne. Nauka 
pokazuje pewne modele zjawisk fizycznych, z których może sko-
rzystać uprawiający ontologię filozof. Dzięki temu, co stale pod-
kreśla M. Tempczyk, filozof osiąga pewien stopień precyzji. Dla-
tego wydaje się, konkluduje autor, że współczesny filozof stoi na 

37 Tamże, s. 19‑20.
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silniejszej pozycji niż jego poprzednik sprzed 100 lat, gdyż ma do 
dyspozycji wiedzę, pomagającą mu rozwiązywać pewne problemy, 
których rozwiązanie jeszcze 100 lat temu nie było nawet możliwe 
do pomyślenia.
 5. Za uprawieniem ontologii, jak również innych dyscyplin fi-
lozoficznych, w ścisłym powiązaniu z nauką opowiadają się także 
M. Heller 38, J. Życiński 39 oraz ich uczniowie, związani z krakowskim 
Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych, a obecnie z Centrum Koper-
nika utworzonym z inicjatywy M. Hellera. Głoszą oni programową 
otwartość filozofii na nauki przyrodnicze, przy jednoczesnej świado-
mości różnic epistemologicznych zachodzących między poznaniem 
filozoficznym a poznaniem przyrodniczym. Proponują uprawianie 
epistemologii bez izolatek, która przezwycięża merytoryczne bariery 
i psychologiczne opory wobec uprawiania filozofii w kontekście na-
uki 40. Programowo opowiadają się za antyfundacjonalizmem, prze-
ciw filozofii systemowej, poszukującej niepodważalnych fundamen-
tów ludzkiej wiedzy 41. Przyjmują obustronny wpływ: filozofii na 
naukę i nauki na filozofię. Argumentują, że dzięki współczesnym na-
ukom przyrodniczym, stosującym na szeroką skalę formalizm mate-
matyczny, mogliśmy się dowiedzieć o takich obszarach świata, które 
bez jego zastosowania nigdy nie mogłoby zostać odkryte. W dziedzi-
nie budowy rzeczywistości fizyka współczesna, szczególnie fizyka 
cząstek elementarnych, dostarcza nam wiedzy, która daleka jest od 
naszych potocznych zdroworozsądkowych intuicji i zmusza nas do 
przebudowy naszych najbardziej ogólnych ontologicznie koncepcji 
rzeczywistości. M. Heller, odnosząc ten problem do epistemologii, 
twierdzi, że uprawianie epistemologii bez uwzględnienia np. tego, 
co o budowie mózgu wiemy ze współczesnych neuronauk, przypo-
minałoby sytuację śmiałka, który chce pokonać ocean za pomocą la-
tawca, podczas gdy już dawno do tego celu zostały skonstruowane 

38 Zob. np. M. Heller, Ontologiczne zaangażowania współczesnej fizyki, dz. cyt., 
s. 137‑156; tenże, Quine i Göodel – jeszcze o ontologicznych interpretacjach teorii fi‑
zycznych, w: Filozofia i wszechświat, dz. cyt., s. 161‑170; tenże, Sens życia i sens 
wszechświata, dz. cyt.

39 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt.; tenże, Teizm i filozo‑
fia analityczna, t. 2, dz. cyt.; tenże, Wszechświat emergentny. Bóg w ewolucji przyrody, 
Lublin 2009; tenże, Bóg postmodernistów, Lublin 2000.

40 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, dz. 
cyt., s. 7‑8.

41 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 82‑101.
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odrzutowce 42. Choć nie brakuje i dziś filozofów, którzy podejmu-
ją tego typu beznadziejne próby i uprawiają filozofię bez kontaktu 
z naukami przyrodniczymi, zwolennicy epistemologii bez izolatek 
twierdzą, że rozwój bazujących na intuicjach zdrowego rozsądku 
teoriach stoi pod znakiem zapytania. M. Heller wprost stwierdza, 
że myśliciele, którzy filozofują, nie zwracając uwagi na rozwój nauk 
przyrodniczych, właściwie nie mają nic ciekawego do powiedzenia 
poza tym, co przejęli ze swoich szkół czy czego nauczyli się od swo-
ich, też zamkniętych na wiedzę naukową, mistrzów. Podkreślaniu 
związków nauki i filozofii towarzyszy przekonanie o ograniczono-
ści metody empiryczno‑matematycznej, co wiąże się z dystansem 
wobec naturalizmu ontologicznego, którego wspomniani autorzy 
nie przyjmują za konieczny warunek uprawiania nauki. O ile natu-
ralizm metodologiczny jest niezbędny w uprawianiu nauki, o tyle 
naturalizm ontologiczny, czy też monizm materialistyczny, już nie. 
Stąd też postulowana na bazie danych naukowych ontologia nie ma 
charakteru naturalistycznego, lecz jest otwarta na przyjęcie różnych 
poziomów ontologicznych, takich jak poziom podstawowych struk-
tur matematycznych czy istnienie Boga 43.
 Zwolennicy tego stylu uprawiania filozofii budują ontologię, 
poszukując tzw. ontologicznych założeń nauki lub też analizując 
ontologiczne zaangażowanie współczesnych teorii fizycznych 44. 
Heller jest zdania, że rozwijane na przestrzeni wieków różne teo-
rie ontologiczne miały wpływ na rozwój nauk szczegółowych. Ale 
zależność szła i w drugą stronę. Nauki empiryczne wpływały tak-
że na rozwój i kształt teorii ontologicznych. Heller wyróżnia kilka 
rodzajów ontologii 45. Są to: ontologia substancji, ontologia proce-
su, ontologia zdarzenia (ewentyzm) i ontologie antropologiczne. 
Uważa on, że wszystkie te ontologie możemy znaleźć w różnych 
teoriach fizycznych, począwszy od teorii Newtona, a na mechni-
ce kwantowej skończywszy. Teoria substancji była sformułowana 
przez Arystotelesa jako wyraz najbardziej podstawowych intui-
cji językowych i zdroworozsądkowych, następnie przeszła szereg 
modyfikacji w neoplatonizmie oraz w wiekach średnich. Ontologię 

42 M. Heller, Fizyka i meta‑fizyka, dz. cyt., s. 96.
43 Problem ten rozwija Heller w pracy: Sens życia i sens wszechświata, dz. cyt., 

s. 65‑82.
44 M. Heller, Ontologiczne zaangażowania współczesnej fizyki, dz. cyt., s. 137‑156.
45 Tamże, s. 138‑139.
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 substancjalizmu można odnaleźć w teorii Newtona, która stopnio-
wo ją odmaterializowywała. Substancjalne myślenie nakazuje stale 
doszukiwać się jakiegoś tworzywa świata, na którym wszystko by-
łoby jakoś oparte. Ontologia procesu, równie wczesna jak ontolo-
gia substancji, ma swojego prekursora w osobie Heraklita z Efezu, 
współcześnie zaś postulowana jest przez koncepcje bliskie ewolu-
cjonizmowi i procesualizmowi. Kluczowym pojęciem dla tego typu 
ontologii jest pojęcie „stawania się”. Z elementami tego typu on-
tologii można spotkać się już u I. Newtona, który pojmował świat 
jako wielki układ fizyczny, podlegający nieustannym mechanicz-
nym przemianom. Teoria ewolucji, która na dobre zadomowiła się 
w myśleniu naukowym od XIX wieku, stworzyła dobry klimat dla 
rozwijania tego typu procesualnych ontologii. Kolejny typ ontologii 
to ontologia zdarzenia, którą można potraktować jako część onto-
logii procesu, gdyż zdarzenie i proces to jakby dwa bieguny tego 
samego sposobu ujmowania świata. W ontologii ewentyzmu zda-
rzenie to ontycznie podstawowa kategoria, bardziej pierwotna niż 
kategoria substancji. Heller twierdzi, że ontologia zdarzeń ma pew-
ne związki z teorią względności ujętą geometrycznie. 

W ontologii ewentyzmu, potraktowanie zdarzenia jako czegoś, co zda-
rzyło się w określonej punkto‑chwili, pozwala rozpatrywać wszech-
świat – wraz z całą jego historią, teraźniejszością i przyszłością – jako 
coś istniejącego aktualnie w całości. Czas, w takim rozumieniu, nie pły-
nie, lecz jest tylko porządkiem „współistniejących zdarzeń”. Wrażenie 
płynięcia czasu – przemijania powstaje w naszej świadomości, która 
tylko jakby w jednym punkcie styka się z czasoprzestrzenią i ten punkt 
styku nieustannie posuwa się w kierunku, który nazywamy przyszłoś-
cią (…) Koncepcja Wszechświata‑bloku mocno sugerowana przez geo-
metryczne ujęcie teorii względności, pojęciowo odpowiada ontologicz-
nemu ewentyzmowi, ale nie jest jedyną możliwą koncepcją w ramach 
ewentyzmu. W kontekście ontologii zdarzenia, można również stanąć 
na stanowisku tradycyjnym, zgodnie z którym czas rzeczywiście pły-
nie, przeszłość przemija, przyszłości jeszcze nie ma, a rzeczywiście ist-
nieją tylko zdarzenia, które dzieją się teraz. Tę tradycyjną koncepcję bę-
dziemy nazywać ontologią płynącego czasu 46.

Teoria względności, rozwinięta przez A. Einsteina, przyczyniła się 
w dużej mierze do ożywienia koncepcji świata relacyjnego. Korelu-
je ona z ontologią zdarzeń, w której świat pojmuje się jako system 

46 Tamże, s. 143‑144.
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zdarzeń wyznaczony całkowicie przez odpowiedni układ relacji, 
w jakich dane zdarzenie pozostaje z innymi zdarzeniami znajdu-
jącymi się we wszechświecie. Za przedstawicieli takich poglądów 
Heller uznaje nowożytnego racjonalistę Leibniza i współczesnego 
filozofa A.N. Whiteheada. Wreszcie ontologie antropologiczne to te, 
które całą swoją analizę koncentrują na człowieku jako podstawo-
wym wymiarze bytu i przez jego pryzmat patrzą na rzeczywistość. 
M. Heller mówi tutaj o czymś takim jak antropologizm, który tylko 
w skrajnym przypadku staje się ontologią; może się on także łączyć 
z innymi wymienionymi wyżej stanowiskami ontologicznymi.

Na ogół są one bądź jedynie pewnym punktem patrzenia na całość 
zagadnień filozoficznych, bądź pewnym wartościowaniem stanowisk 
filozoficznych 47.

 Z ontologią antropologiczną mamy do czynienia wtedy, kiedy 
człowiekowi przyznaje się absolutną pozycję filozoficzną i uważa 
się go za podstawowy przejaw bytu. Resztę zaś bytu za pomocą 
wątpliwych argumentów redukuje się do niego. W tego typu onto-
logii, obwarowanej przeważnie niejasnościami mającymi kamuflo-
wać ignorancję, jak pisze Heller, podmiot wyczerpuje niejako całość 
wszechświata, a ten istnieje o tyle o, ile jest przez podmiot pozna-
wany; trudno zatem mówić o czymś, co istniałoby jakoś niezależnie 
od podmiotu i jego epistemicznego uposażenia.
 Krakowski filozof pokazuje nie tylko, jak poszczególne koncep-
cje ontologiczne wpływały na różne teorie naukowe, ale też jaki typ 
ontologii postulują (czy też zakładają) określone teorie empirycz-
ne. Niektórzy metodologowie nauk twierdzą, że nauki empirycz-
ne milcząco zakładają tezę ontologiczną dotyczącą istnienia świata 
materialnego. Jeśli bowiem nauka jest jakimś poznaniem, to musi 
naturalnie istnieć przedmiot tego badania, czyli świat materialny. 
Heller uważa, że kwestia ta przekracza ramy metody naukowej. Jest 
bowiem zagadnieniem filozoficznym, a to, że nie stawiają go bada-
cze, nie wynika z niedbalstwa czy niechęci do deliberacji filozoficz-
nych, lecz z faktu, że nauki empiryczne (fizyka) są obojętne wobec 
problemów metafizycznych, takich jak np. to, czy świat istnieje, czy 
też nie. Teorie empiryczne, zdaniem Hellera, nie wymagają uprzed-
niego założenia tezy o istnieniu świata, choć są zaangażowane 

47 Tamże, s. 144.
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ontologicznie. Zawsze bowiem można pytać, w jaki sposób istnieją 
przedmioty danej teorii empirycznej czy też czym jest uniwersum 
ontologiczne postulowane przez tę teorię. Swoje zaangażowanie 
ontologiczne posiadają zarówno teorie formalne, jak i teorie em-
piryczne. Uświadomiono sobie ten problem dzięki szczegółowym 
badaniom nad historią i strukturą nauki przeprowadzonym w XX 
wieku na gruncie filozofii nauki i metodologii nauk. Okazało się 
wówczas, że w nauce przyjmuje się nie tylko różne założenia filo-
zoficzne (ontologiczne, np. racjonalność świata), ale też, że „nowe 
teorie fizyczne wyprodukowały, rzecz jasna, nowe ontologie” 48. 
W przypadku teorii formalnych sprawa ustalenia uniwersum onto-
logicznego nie jest tak skomplikowana, jak w przypadku bogatych 
teorii empirycznych występujących w fizyce. Dla przykładu struk-
tura formalna teorii mnogości postuluje istnienie następujących klas 
przedmiotów, kategorii semantycznych: 1) indywiduów, 2) zbio-
rów, 3) relacji dwuczłonowych, 4) relacji czteroczłonowych, 5) re-
lacji n‑członowych. Innymi słowy, uniwersum ontologiczne, które 
można wyinterpretować na podstawie formalizmu teorii mnogości 
to indywidua posiadające pewne własności, co sprawia, że mogą 
być elementami zbiorów, o czym decyduje posiadanie własności. 
Zbiory zaś, o czym uczy nas elementarna logika, mogą tworzyć 
określone relacje. Elementy zborów jak również i same zbiory mogą 
wchodzić ze sobą w określone relacje i relacje między relacjami. Re-
lacje zaś da się odpowiednio zredukować do pojęcia podzbiorów 
odpowiednich iloczynów kartezjańskich. O ile zatem w przypadku 
sformalizowanych teorii matematycznych istnieje możliwość pre-
cyzyjniejszego i w miarę jednoznacznego ustalenia uniwersum on-
tologicznego postulowanego przez teorię, o tyle trudniej jest ustalić 
takie uniwersum dla teorii empirycznej, której nie można w całości 
przedstawić jako systemu formalnego 49. Ta właśnie niemożliwość 
sformalizowania teorii empirycznej jest, zdaniem M. Hellera, po-
wodem niejednoznacznych interpretacji uniwersum ontologiczne-
go, które implikuje dana teoria, co w efekcie daje mniej lub bardziej 
intuicyjne (wyobrażeniowe) interpretacje uniwersum ontologiczne-
go. Stąd też w przypadku teorii empirycznych możliwa jest wielość 
różnych interpretacji ontologicznych, z których, zdaniem  filozofa, 

48 Tamże, s. 150.
49 Tamże, s. 147.
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więcej niż jedna można być zgodna z daną teorią empiryczną. Ta 
zgodność interpretacji ontologicznej teorii empirycznej polega na 
tym, że interpretacja jest zgodna z formalizmem teorii oraz jej prze-
widywaniami. Kiedy interpretacja jest jawnie niezgodna, należy ją 
odrzuć. Wykluczone jest naginanie teorii empirycznej do postula-
tów niezgodnej z nią ontologii. Takie postępowanie było nienauko-
we i pozbawione jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia 50.
 Historia nauki pokazuje, że już pierwsze teorie empiryczne two-
rzone w XVII i XVIII wieku generowały określoną ontologię. 

Mechanicyzm XVIII i XIX wieku można uważać za ontologicznie zaan-
gażowaną mechanikę klasyczną. W swoim skrajnym ujęciu zaangażowa-
nie to znalazło wyraz w twierdzeniu, że jedyną ontologią rzeczywistego 
świata jest mechanika Newtona, a jedyną prawomocną teorią poznania – 
metodologia fizyki rozumianej mechanistycznie. Tworzywem świata są 
oddziaływania mechaniczne między cząstkami lub kawałkami materii, 
a wyjaśnić jakąś dziedzinę rzeczywistości znaczy stworzyć jej mecha-
niczną teorię. Z takiej ontologii wynikał oczywiście program zreduko-
wania wszystkich nauk o świecie do mechaniki klasycznej.

Do innych przykładów można zaliczyć ontologię postulowaną 
przez mechanikę kwantową w jej wersji kopenhaskiej. Teoria ta bo-
wiem oprócz składowej empirycznej zawiera również elementy in-
teresującej ontologii. Interesujące implikacje ontologiczne ma także 
interpretacja mechaniki kwantowej w ujęciu Everetta.

W swojej warstwie ontologicznej zakłada ona równolegle istnienie nie-
skończenie wielu izolowanych od siebie światów. Przed aktem pomia-
ru istnieje określone prawdopodobieństwo, że nasza historia znajdzie 
się w jednym z nich. Każdorazowy akt pomiaru rozszczepia wszech-
świat na wiele wszechświatów; w każdym z nich urzeczywistnia się 
jedno z prawdopodobieństw. Nasza historia aktualnie znajduje się za-
wsze w jednym z (nieskończenie) wielu możliwych światów 51.

 Z ogólną teorią względności Einsteina związane są także idee 
ontologiczne „zasady Macha”, która wynika z historycznych po-
glądów G.W. Leibniza na relacyjną naturę czasu i przestrzeni oraz 
z przeprowadzonej przez E. Macha krytyki koncepcji czasu i prze-
strzeni sformułowanej w mechanice newtonowskiej.

50 Tamże.
51 Tamże, s. 152.



420 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

 Dla filozofów naukowych istnieje tylko jedna opcja budowania 
ontologii, taka, która uwzględnia ustalenia dokonane przez nauki 
przyrodnicze, zwłaszcza fizykę, w dziedzinie poznania najbardziej 
fundamentalnych aspektów bytu. Fizyka od czasu swojego powsta-
nia, czyli od momentu stosowania matematyczno ‑empirycznej me-
tody badania świata przyrody, była ontologicznie zaangażowana. 
Stąd przekonanie, że fizyka spełniała i pełni nadal funkcje ontolo-
giczne 52. Ekspansja fizyki na tereny tradycyjnej ontologii doprowa-
dziła do poważnego kryzysu tej ostatniej. Okazało się bowiem, że 
szereg problemów, które stawiała tradycyjna ontologia, jest albo 
spekulatywnymi pseudoproblemami, albo też znajduje rozwią-
zanie na gruncie teorii fizykalnych. Okazuje się także, że niektóre 
problemy tradycyjnie rozpatrywane przez metafizykę zostały po-
stawione przez współczesną fizykę na nowo, bez udziału filozofii. 
Kiedy twierdzimy, że fizyka, a dokładnie teoria fizyczna, zakłada 
jakąś ontologię, to chodzi o to, jaką ontologię zakłada formalizm 
matematyczny, za pomocą którego opracowana jest teoria fizycz-
na. Dziś powszechnie przyjmuje się, że taką ontologią jest ontologia 
struktury, czy też, inaczej mówiąc, ontologia strukturalistyczna.

Teorie matematyczne przedstawiają bowiem pewne struktury, nato-
miast różne teorie fizyczne wykorzystują niektóre z tych struktur do 
modelowania świata, tym samym przejmując na siebie całą struktu-
ralistyczną architekturę matematyczną. Trzeba jednak podkreślić, że 
zależność struktury teorii fizycznej od odpowiedniej struktury mate-
matycznej nie musi być (i na ogół nie jest) jedno‑jednoznacznym od-
wzorowaniem. Niekiedy jedna teoria fizyczna może dopuszczać kilka 
różnych formalizmów (struktur) matematycznych 53. 

Jako przykład można podać mechanikę kwantową, której strukturę 
można przedstawić za pomocą formalizmu matematycznego prze-
strzeni Hilberta lub w formalizmie algebry C. Za najbardziej podstawo-
we struktury matematyczne uznaje się dziś struktury teoriomnogoś-
ciowe. Te jednak, ze względu na prostotę, prowadzą do minimalnych 
interpretacji ontologicznych. Bardziej złożone struktury, na których 
podstawie można wyinterpretować znacznie bogatszą ontologię, to 
struktury algebraiczne. Za pomocą tych struktur przedstawiana jest 

52 Szerzej pisaliśmy o tych zagadnieniach przy omawianiu epistemologicz-
nych perspektyw filozofii w kontekście nauki.

53 M. Heller, Filozofia fizyki przed nowym milenium, art. cyt., s. 12.
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teoria fizyczna, jaką jest np. mechanika kwantowa. Zwolennicy tego 
podejścia zakładają, że wszystkie teorie fizyczne suponują ontologię 
strukturalistyczną. Jest to konsekwencją stosowania w fizyce matema-
tyki jako podstawowego narzędzia badawczego. Sprawą dyskusyjną 
pozostaje ontologiczny status tej struktury. W tej kwestii mogą ścierać 
się ze sobą dwa przeciwstawne stanowiska: realistów i antyrealistów. 
Większość fizyków, jak i filozofów fizyki opowiada się za realistyczną 
interpretacją tych struktur, w niektórych przypadkach przybiera to po-
stać koncepcji matematyczności świata, gdzie struktury matematyczne 
traktuje się jako pierwotne i podstawowe ontyczne struktury świata.
 Rozwój fizyki współczesnej, zwłaszcza mechaniki kwantowej, 
wymusił rewizję wielu podstawowych narzędzi konceptualnych 
stosowanych przez tradycyjną ontologię. Okazało się bowiem, że 
wypracowane przez zwolenników tej ontologii kategorie pojęcio‑
we nie przystają do opisu rzeczywistości, będącej przedmiotem ba-
dań mechaniki kwantowej. Formuła badania „bytu jako bytu”, do 
której taką wagę przywiązują zwolennicy tomistycznej metafizyki, 
zupełnie nie sprawdza się w obszarach badanych przez współczes-
ną mechanikę kwantową. Osiągnięcia dokonane w fizyce podwa-
żyły nie tylko sens takich ogólnych formuł jak badanie „bytu jako 
bytu” ale też zakwestionowały szereg tradycyjnych rozwiązań prob-
lemów metafizycznych, takich chociażby jak problem indywiduali-
zacji bytu. W klasycznej metafizyce zagadnienie to rozwiązuje się 
za pomocą pojęć formy i materii, gdzie materia jest odpowiedzialna 
za indywidualność numeryczną i jakościową bytu substancjalnego, 
forma natomiast determinuje rodzajowe i gatunkowe właściwo-
ści bytu. Rozwiązanie to miało pewną wartość heurystyczną w ra-
mach doświadczenia makroskopowego. Materia i forma odegrały 
bowiem dobrze swoją rolę w opisie doświadczenia konkretów. Tę 
pierwotność epistemologiczną konkretów i uznanie ich za wzorco-
wy i podstawowy poziom bytu próbuje się wyjaśnić, odwołując się 
do uwarunkowań ewolucyjnych i filogenetycznych człowieka.

Uwarunkowania filogenetyczne sprawiły, iż na progu ludzkiej reflek-
sji wyżej ceniono wyniki obserwacji niż relacje matematyczne. W na-
stępstwie tego naturalne wydaje się nam uznanie realnego charakteru 
obiektów obserwowanych spostrzeżeniowo, zaś trudności rodzą się 
przy pytaniu o realność obiektów matematyki 54. 

54 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt., s. 77.
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Z takiej postawy poznawczej wyrosła ontologia arystotelesowska, 
która 

rozwijała się w wyniku intelektualnej fascynacji konkretnymi obiek-
tami danymi na poziomie makrodoświadczenia. Sugestia konkretu 
niewątpliwie inspiruje intelektualnie i prowadzi do uporządkowanej, 
atrakcyjnej wizji świata. Kiedy jednak schodzimy na poziom mikro‑
doświdczenia, konkrety zatrącają swoją określoność, stają się „rozmy-
te”. Jako podstawowa rzeczywistość jawi się wówczas rzeczywistość 
pól fizycznych i oddziaływań opisywanych w abstrakcyjnym formali-
zmie matematycznym 55.

Tego typu ontologia struktur matematycznych jest konsekwencją in-
terpretacji metody matematyczno‑empirycznej zastosowanej przez 
fizyków do dziedziny mikroświata. W perspektywie codziennego 
spontanicznego doświadczenia świata wizja konkretu jest episte-
mologicznie pierwotniejsza, ale w znaczeniu ontologicznym jest ona 
wtórna względem ontologii struktur matematycznych. Wtórność on-
tologii konkretu, która w ujęciu Arystotelesa przybrała postać onto-
logii substancji i przypadłości, nie unieważnia jej całkowicie. Sugestia 
konkretów nie tylko jest bliższa psychologicznie każdemu człowie-
kowi, ale też odgrywa ważną rolę w opisie przedmiotów naszego 
potocznego, zdroworozsądkowego doświadczenia, co ma wpływ na 
naszą codzienną praktykę. Bez możliwości identyfikacji indywidual-
ności przedmiotów, na poziomie makrodoświadczenia, pragmatyka 
naszego działania uległaby całkowitemu załamaniu. Rasowi tomiści 
mają tutaj problem przede wszystkim z kategorią substancji. Zda-
niem M. Hellera jeśli przyjmiemy, że obraz świata, który przedstawia 
nam współczesna fizyka, jest choć w przybliżeniu prawdziwy,

to największe trudności tomizmu nie dotyczą funkcjonującego w nim 
pojęcia bytu – gdyż jest ono bardzo ogólne i przez to w pewnym sen-
sie banalne – ale przede wszystkim pojęcia substancji. Substancjalność 
wydaje się przezroczysta, zdaje się wymykać badaniom współczesnej 
fizyki, która może doskonale obejść się bez tego pojęcia i co więcej, wy-
daje się, iż pojęcie to można uratować jedynie charakteryzując je w ten 
sposób, aby przypadkiem nie było wykrywalne za pomocą współczes-
nych metod naukowych 56.

55 J. Życiński, Filozofować w kontekście nauki, w: Rozprawy o filozofii, dz. cyt., 
s. 205.

56 M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., s. 231.
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 W odniesieniu do poziomu rzeczywistości odkrywanego przez 
fizykę kwantową można zapytać o problem indywiduacji. Wów-
czas przybiera on postać pytania, 

w jakiej strukturze matematycznej, wykorzystywanej przez teorie fi-
zyczne, mieści się założenie o możliwości indywidualizacji, i w jaki 
sposób założenie to może być łamane 57.

Rozwiązanie tego problemu, po wstawieniu go w ramy odpowied-
nio zinterpretowanej struktury matematycznej, okazuje się odbie-
gać od naszych potoczno‑naocznych intuicji związanych z poję-
ciem indywiduacji i indywiduum, w którym takie parametry, jak 
czas, lokalizacja w przestrzeni czy też cielesna tożsamość obiektu, 
są konieczne do opisu indywidualności doświadczanych obiektów. 
W ramach ogólnej teorii względności, opracowanej za pomocą for-
malizmu geometrii nieprzemiennej, okazuje się, że 

na najbardziej fundamentalnym poziomie fizyki – nie byłoby ani czasu, 
ani przestrzeni, a co za tym idzie możliwości lokalizacji obiektów fi-
zycznych. Możliwość lokalizacji w makroświecie byłaby następstwem 
stopniowego wyłaniania się czasu i przestrzeni z kwantowych korela-
cji w trakcie przejścia granicznego od nieprzemiennej geometrii mikro-
świata do przemiennej geometrii obowiązującej w makroświecie 58.

Na najbardziej podstawowym poziomie bytu 

lokalizacja w czasie i przestrzeni (a w konsekwencji indywidualizacja) 
nie jest jakąś jakością absolutną, ontologiczną koniecznością, lecz na-
stępstwem bardziej fundamentalnych cech rzeczywistości, których nie 
jest w stanie uchwycić nasza intuicja, ale które możemy analizować me-
todami algebraicznymi. Odpowiednio zinterpretowana algebra staje 
się ontologią fizyki 59. 

 Możliwa jest zatem taka struktura formalna, która obywa się bez 
pojęcia lokalizacji, tak ważnego w określaniu indywidualności na 
poziomie makrodoświadczenia. Język substancjalny przystaje tyl-
ko do świata naszego doświadczenia makroskopowego. Do jego 
charakterystyki został zresztą stworzony. Język ten, o czym już 

57 M. Heller, Filozofia fizyki przed nowym milenium, art. cyt., s. 13.
58 Tamże, s. 15.
59 Tamże.
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wspominaliśmy, nie nadaje się do opisu mikro‑ lub megastruktur 
wszechświata, gdzie „istnieją” obiekty nieuchwytne dla struktur 
języka wypracowanego do konceptualizacji danych makroświata. 
Wszelkie próby ekstrapolacji języka substancjalnego prowadzą do 
tworzenia teoretycznych hybryd, które swoją egzotyką raczej znie-
chęcają, niż motywują do kontynuowania przedsięwzięcia badaw-
czego. Tym samym klasyczny spór o zasadę indywiduacji otrzymu-
je jakieś ontologiczne rozwiązanie, obywając się bez takich pojęć jak 
materia, forma, substancja, przypadłość czy hecceitas 60. Matematyka 
pozwala na wydobycie ukrytych struktur rzeczywistości, których 
nie widać „gołym okiem” 61.
 Dla nas jednak istotne są przede wszystkim pewne wnioski natu-
ry metafilozoficznej, które filozof krakowski wyprowadza na pod-
stawie przebadanych przez siebie przykładów związków ontologii 
z nauką i nauki z ontologią 62. I tak, po pierwsze, zarówno w historii, 
jak i we współczesnym rozwoju teorii empirycznych widoczna jest 
obustronna zależność nauki od ontologii i ontologii od nauki. Nie 
ma zatem podstaw do ich sztucznego separowania, jak ma to miejsce 
w niektórych kierunkach filozoficznych. Uniwersum ontologiczne 
zdecydowanie łatwiej jest zdeterminować przy teoriach formalnych 
niż empirycznych. Po drugie, ontologiczne zaangażowanie jest 
przydatne dla teorii empirycznych. Odgrywa ono bowiem rolę heu-
rystyczną względem teorii fizycznych. Po trzecie, ontologiczne in-
terpretacje empirycznych teorii naukowych są w zasadzie dowolne, 
można przechodzić swobodnie od jednej interpretacji do innej. On-
tologie, rzecz jasna, nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zało-
żeniami teorii, jej formalizmem i przewidywaniami. Jeśli ontologia 
postulowana przez teorię empiryczną wedle jakiejś interpretacji jest 
z nią sprzeczną, odrzuca się nie teorię empiryczną, ale ontologię. Po 
czwarte, ta dowolność w wyborze tych ontologicznych interpretacji 
świadczy o tym, zdaniem M. Hellera, że interpretacja uniwersum 
ontologicznego nie przedstawia tego, o czym mówi dana teoria, lecz 
jest raczej naszym wyobrażeniem treści danej teorii fizycznej. Po 
piąte, autor rozważa następujące pytania: O czym mówi dana teoria 

60 Tu można też dodać, powołując się na ontologię Ingardena, pojęcie natury 
konstytutywnej.

61 Zob. M. Heller, Filozofia jest przygodą człowieka będącego w drodze, dz. cyt., 
s. 226.

62 Tamże, s. 154‑156.
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empiryczna?, Czy istnieje w teorii empirycznej „treść”, która byłaby 
jakoś różna od formalizmu teorii i od empirycznych przewidywań? 
Na postawione pytania Heller udziela odpowiedzi, że przejście od 
jednej interpretacji teorii empirycznej do drugiej nie dokonuje się 
w sposób dowolny. Przy przejściu od jednej interpretacji do drugiej 
muszą istnieć tzw. niezmienniki ontologiczne. Gdyby takowe nie 
istniały, twierdzi Heller, wówczas każda ontologiczna interpretacja 
danej teorii empirycznej byłaby czymś dowolnym i zupełnie nie-
kontrolowanym. Te niezmienniki są czymś różnym zarówno od for-
malizmu matematycznego teorii, jak i od przewidywań empirycz-
nych, należą one do warstwy hermeneutycznej teorii, bo przecież 
ontologiczna interpretacja teorii empirycznej jest już pewną herme-
neutyką. Jest to pewna nadwyżka wobec teorii, która pozwala ją 
jakoś lepiej zrozumieć, dlatego spełnia funkcję heurystyczną wobec 
teorii empirycznej, jak również odgrywa rolę w intersubiektywnym 
przekazie teorii. Zdaniem M. Hellera zbiór wszystkich interpreta-
cyjnych niezmienników stanowi „treść” danej teorii, czyli pokazuje, 
o czym dana teoria fizyczna wypowiada swoje twierdzenia. Te nie-
zmienniki interpretacyjne można rozumieć jako strukturalne ele-
menty teorii, wspólne wszystkim możliwym interpretacjom danej 
teorii empirycznej. Nakazuje to pojmować ową „treść” teorii jako 
coś wysoce abstrakcyjnego.
 6. Także J. Życiński, zwolennik epistemologii bez izolatek 63, 
w różnych swoich pracach podejmował całe spektrum zagadnień 
ontologicznych, rozwijając je przy uwzględnieniu osiągnięć współ-
czesnych nauk przyrodniczych. Jego zamierzeniem, jak przypusz-
czamy, było stworzenie metafizycznego systemu wyrastającego 
z inspiracji filozofią procesualną A.N. Whiteheada. Przywołamy 
tu krótko poglądy Życińskiego na sprawę tzw. hipotezy pola (czy 
matrycy) racjonalności, która jego zdaniem, ma decydujące zna-
czenie dla rozstrzygnięcia szeregu klasycznych problemów onto-
logicznych. Koncepcja pola racjonalności ma być odpowiedzią na 
pytania: d l a c z e g o  p r z y r o d a  j e s t  m a t e m a t y c z n a oraz 
w  j a k i  s p o s ó b  i s t n i e j ą  o b i e k t y  (p r z e d m i o t y) m a -
t e m a t y k i? Choć pole racjonalności to tylko hipoteza, co zgodne 
jest z antyfundacjonalizmem Życińskiego, jednak jest to hipoteza 

63 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, dz. 
cyt., s. 7‑17.
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i  dobrze potwierdzona, i sam jej twórca dużo obiecywał sobie po jej 
wprowadzeniu. Uważał bowiem, że jej wartości wyjaśniające są nie-
wątpliwe, a wszelkie argumenty, które mogą pojawić się przeciwko 
niej, albo mają charakter psychologiczny, albo wynikają z przyjęcia 
epistemologii inspirowanej duchem myślenia pozytywistycznego, 
zgodnie z którym matryca racjonalności może być tylko jednym 
z pseudoproblemów, niczym więcej. A tymczasem to właśnie ona 
rozwiązuje problem, dlaczego przyroda jest matematyczna i dla-
czego właściwym językiem, za pomocą którego dialoguje z nami 
przyroda, jest właśnie matematyka, a nie poezja.

Sądzę, że koniecznym założeniem, bez którego nie można wyjaśnić ma-
tematyczności przyrody, jest założenie głoszące, iż rzeczywistość obser-
wowanego substratu fizycznego jest wtórna i drugorzędna w stosunku 
do rzeczywistości struktur matematycznych i relacji formalnych, któ-
re znajdują egzemplifikację w konkretnych procesach fizycznych (…) 
Gdyby procesy fizyczne nie były wtórne w stosunku do nieobserwowa-
nej bezpośrednio racjonalnej matrycy świata, jedynym źródłem infor-
macji o przyrodzie byłoby uogólnienia wyników przeprowadzonych 
obserwacji 64.

 W przekonaniu krakowskiego filozofa hipoteza pola racjonal-
ności miała przyczynić się do rozwiązania problemów naukowych 
i filozoficznych, z którymi klasyczna metafizyka nie mogą się upo-
rać. Pole racjonalności to konstytutywne przedzałożenie uprawia-
nia nauk przyrodniczych, jak i wszelkiej innej poznawczej działal-
ności człowieka. Jest ono przez autora zinterpretowane w duchu 
platonizmu matematycznego, w którym to przyjmuje się realne 
istnienie obiektów (struktur) matematycznych jako czegoś uprzed-
niego względem podmiotu poznającego. Podmiot tylko odkrywa te 
struktury i wyraża je w różnego rodzaju strukturach formalnych, 
z jakimi mamy do czynienia we współczesnych teoriach przyrodni-
czych. Poznanie matematyczne nie polega zatem na tworzeniu czy 
kreowaniu struktur matematycznych, tylko na ich odczytywaniu. 
Ta ontyczna pierwotność struktur pola racjonalności polega na tym, 
że są one niezależne i uprzednie zarówno względem ich egzem-
plifikacji fizycznych, jak i względem podmiotu poznającego, któ-
ry, jak wspomnieliśmy, te struktury tylko odkrywa. Skoro zatem 

64 J. Życiński, Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody, dz. cyt., s. 175.



4279. Wokół związków metafizyki/ontologii z naukami szczegółowymi

najbardziej podstawowym poziomem bytu jest poziom formalnych 
relacji, struktur oraz symetrii, zrozumiałe jest to, dlaczego uprzywi-
lejowanym typem poznania rzeczywistości jest właśnie matematy-
ka, która odsłania różne aspekty tego pola. W interpretacji omawia-
nego filozofa 

pole racjonalności może być ujmowane dwojako: 
 (1)  całościowo – jako uniwersum teoretycznych możliwości, które 

w zasadzie dają się zrealizować we wszechświecie,
 (2)  cząstkowo – jako zbiór istniejących faktycznie stanów fizycz-

nych, które stanowią egzemplifikację części struktur określanych 
przez pole racjonalności 65.

 To pole (matryca) racjonalności determinuje zbiór potencjalnych 
form rozwoju naszego wszechświata. Nauki przyrodnicze, które 
swój niebywały sukces zawdzięczają właśnie posługiwaniu się apa-
ratem matematycznym, odkrywają różne aspekty tegoż pola, nie 
mogąc go zgłębić w sposób ostateczny. Przejawem pola racjonalno-
ści są odkrywane przez naukowców prawa przyrody oraz symetrie. 
Pole racjonalności to podstawowy poziom ontologiczny świata. Jest 
to poziom pierwotniejszy niż materialny świat konkretów dany 
w makrodoświadczeniu. Dostęp epistemiczny do owego świata 
matematycznych struktur i symetrii dany jest tylko poprzez mate-
matyczny formalizm obecny we współczesnych teoriach empirycz-
nych. Warunkiem poznania pola (matrycy) jest tak naprawdę zna-
jomość matematyki, wymagana już przez Platona w jego Akademii, 
do którego autor nie kryje zresztą sympatii. Wszelkie trudności ze 
zrozumieniem hipotezy pola racjonalności mogą wynikać z tego, że 
człowiek zbytnio przyzwyczaił się do myślenia kategoriami zdro-
wego rozsądku. Kto chce choć na moment „dotknąć” pola racjonal-
ności, ten musi porzucić ontologię zdrowego rozsądku i przedrzeć 
się przez gąszcz wyobrażeń i nawyków myślowych ukształtowa-
nych pod wpływem codziennego doświadczenia. To dzięki temu, 
że istnieje coś takiego jak pole racjonalności, światem doświadcza-
nym przez nas na makropoziomie nie rządzi, jak to powiada J. Ży-
ciński, logika baśni, tylko logika racjonalności, w której wszystko 
rozwija się i przebiega wedle prawidłowości odkrywanych przez 

65 Tamże, s. 178.
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naukę 66. Można powiedzieć, że to pole racjonalności ma jakieś ana-
logie z postulowaną w klasycznej koncepcji bytu teorią inteligibil-
ności bytu. Z tym, że ta ostatnia hipoteza była wyrażona w języku 
makrodoświadczenia i zasadniczo do niego się ograniczała. Hipo-
teza pola racjonalności pozwala także na zmierzenie się z wieloma 
klasycznymi problemami z zakresu epistemologii i ontologii, nauk 
przyrodniczych i formalnych. 

Odwołanie się do tej hipotezy sugeruje możliwość przełamania impasu 
w filozofii matematyki, gdzie utrzymują się trudności w rozstrzygnię-
ciu sporu między platonizmem, formalizmem i intuicjonizmem. Przyję-
cie proponowanej hipotezy stworzyłoby realną możliwość pogodzenia 
platonizmu z formalizmem, jeśliby przyjąć, że pewne relacje i związki 
(np. niesprzeczność cech, niezupełność systemów) są konstytuowane 
w polu racjonalności, natomiast wiele innych twierdzeń jest przejawem 
konwencji wprowadzanych na sposób wskazany przez formalizm 67.

Uwagi epistemologiczno‑metodologiczne

Przedstawione sposoby uprawiania ontologii w kontekście nauki, 
czy nauk przyrodniczych lub formalnych, skłaniają do pewnego 
komentarza metafilozoficznego.
 1. Na pytanie postawione przez L. Koja, czy warunkiem racjo-
nalności uprawiania ontologii jest branie pod uwagę danych nauk 
szczegółowych, większość współczesnych ontologów odpowiada 
twierdząco. Nawet filozofowie uprawiający ontologię w ramach 
szeroko rozumianej klasycznej teorii bytu uważają, że w badaniach 
ontologicznych trzeba mieć na uwadze to, co mówi o naturze świata 
fizyka współczesna 68. Z tym że tu chodzi bardziej o pewną orienta-
cję, erudycję niż o realne wykorzystywanie tych danych w dyskur-
sie ontologicznym. Niekwestionowanym faktem jest to, że współ-
czesne nauki przyrodnicze pełnią wobec ontologii pewną funkcję 
heurystyczną 69. Odkrycia dokonywane np. na gruncie fizyki stale 

66 Tamże, s. 180.
67 Tamże.
68 Zob. E. Agazzi, Metaphysics and Science: Affinities and Discrepancies, w: 

The Nature of Metaphysical Knowledge, red. G.F. McLean, H. Meynell, Lanham, MD 
1988, s. 105‑120.

69 Zob. M. Bunge, Some Tasks for Metaphysicians, w: tamże, s. 123‑128.
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prowokują do podejmowania dawnych problemów ontologicznych 
i stawiania ich w nowym świetle. Generują także nowe problemy, 
których klasyczna ontologia nie mogła nawet przewidzieć. Oczy-
wiście nadal pozostają tacy filozofowie, dla których ontologia jest 
dziedziną dyskursu racjonalnego (tomizm), niezależnie od tego, 
czy bierze ona pod uwagę wiedzę niesioną przez nauki szczegó-
łowe, czy też nie. Bronią oni metodologicznej i epistemologicznej 
niezależności ontologii od nauki w imię autonomii poznania filozo-
ficznego, któremu przypisują maksymalistyczne cele epistemiczne. 
Wybór uprawiania takiego stylu ontologii jest decyzją podyktowa-
ną nie tylko racjami metodologicznymi, duchem czasu czy rzetel-
nością w uprawianiu nauki. U jego podstaw znajduje się pewien, 
jeśli można tak powiedzieć, wybór aksjologiczny, dotyczący warto-
ści poznawczych realizowanych przez filozofię. Zwolennicy onto-
logii w kontekście nauki przypisują poznaniu naukowemu wysokie 
walory poznawcze i zakładają, że odkrywana przez naukę wiedza 
o naturze bytu nie jest zarezerwowana tylko dla nauki, ale może być 
wykorzystana w innego typu dyskursach, np. w filozofii.
 Problem uprawiania ontologii w kontekście nauk przyrod-
niczych wiąże się z pytaniem, w jaki sposób korzystać z wiedzy 
naukowej w ontologicznych analizach. Jak powiadają niektórzy, 
w takiej sytuacji idealnie byłoby, gdyby uprawiający ontologię był 
dobrze obeznany w jednej z nauk szczegółowych, tak aby po pro-
stu wiedział, o czym mówi, a nie balansował na krawędzi wiedzy 
naukowej i ignorancji. To jest podstawowy wymóg edukacyjny. Nie 
każdy jednak uprawiający ontologię może poszczycić się taką wie-
dzą. Co wtedy pozostaje? Wydaje się, że dla uprawiania jakiejkol-
wiek ontologii nie jest czymś koniecznym ukończenie studiów z za-
kresu jakiejkolwiek nauki szczegółowej, ale ważna jest znajomość 
historii nauki i wniosków epistemologiczno‑metodologicznych, ja-
kie z tej historii płyną dla poznania filozoficznego. Wydaje się też, 
że odpowiedzialne uprawianie ontologii wymaga znajomości tej 
historii, tak aby twierdzenia ontologiczne całkowicie nie rozmijały 
się z tezami metafilozoficznymi wyprowadzonymi z rozwoju i dy-
namiki poznania naukowego.
 2. Jednym z wniosków, które nasuwają się na podstawie tych 
analiz, jest to, że nie można sformułować „absolutnej ontologii”, 
która rościłaby sobie prawo do ostatecznego tłumaczenia (wyjaś-
nienia) rzeczywistości. Coś takiego jak absolutna czy też ostatecznie 
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prawdziwa ontologia nie istnieje. W XX wieku, szczególnie za 
sprawą znanego filozofa analitycznego W.O. Quine’a, filozofowie 
uświadomili sobie kilka kwestii dotyczących teorii ontologicznych. 
W swoim znanym już artykule O tym, co istnieje 70, który doczekał się 
niezliczonej ilości komentarzy, filozof podejmuje problem struktu-
ry teorii ontologicznych, zaangażowania ontologicznego, i ukazuje 
się jako surowy krytyk postulowania bytów kryjących się za każdą 
naszą wypowiedzią językową. Nasze decyzje ontologiczne uzależ-
nione są od języka i logiki, za pomocą których możemy określić to, 
co istnieje. Quine powiada, że istnieć to tak naprawdę być „wartoś-
cią zmiennej”. Chodzi o to, że dana wypowiedź językowa pozosta-
je w zgodzie z uprzednio przyjętymi założeniami ontologicznymi. 
Ontologia jest niezbędnym założeniem sensowności naszych wy-
powiedzi. Rozpatrując teorie ontologiczne, nie chcemy wiedzieć, co 
naprawdę istnieje, jakie jest prawdziwe umeblowanie ontologicz-
nego świata, tylko badamy, jakie rodzaje bytów są przez daną teo-
rię naukową zakładane. Dotyczy to wszystkich teorii wyrażanych 
w języku – począwszy od tych, które formułujemy na gruncie ję-
zyka potocznego, na naukowych skończywszy. Każda filozoficzna 
teoria, a także teorie nauk empirycznych i formalnych są w określo-
ny sposób ontologicznie zaangażowane. Zakładają one bowiem ist-
nienie określonych przedmiotów, które związane są ze zmiennymi 
kwantyfikacji. Dlatego też nie możemy odkryć czegoś takiego jak 
ontologia absolutna. Nie pytamy, jaka jest rzeczywistość naprawdę, 
rzeczywistość sama w sobie, tylko jaka jest rzeczywistość postulo-
wana przez daną teorię. Język jest zawsze ontologicznie zaangażo-
wany, lecz nie wszystko, o czym mówimy, istnieje przedmiotowo, 
obiektywnie. Filozofowie o tym zapominali i postulowali rzeczywi-
ste istnienie przedmiotów, których istnienie tylko w sposób prowi-
zoryczny zakładała dana teoria.
 3. Wątek ten kontynuuje w swoich badaniach, inspirując się 
ustaleniami Quine’a, a przede wszystkim późnego L. Wittgenstei-
na, polski filozof W. Sady 71. Zdaniem tego autora słowo „istnieć” 
w znaczeniu metafizycznym nie oznacza niczego. Wszystkie ontolo-
giczne wysiłki filozofów przeszłości zmierzające do ustalenia tego, 

70 Zob. W.O. Quine, O tym, co istnieje, w: tegoż, Z punktu widzenia logiki, tłum. 
B. Stanosz, Warszawa 1969.

71 Zob. W. Sady, Co to znaczy, że coś istnieje, „Studia Filozoficzne” (1982), nr 11‑
12, s. 3‑20. W dalszych partiach tekstu rekonstruujemy stanowisko Sadego.
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co istnieje w sposób pierwotny, doprowadziły do niezadowalają-
cych rezultatów. Praca klasycznych ontologów polegała tak na-
prawdę na tym, że usiłując o p i s a ć  świat, tworzyli nowy s p o s ó b 
o p i s u  świata. Analizy ontologiczne polegały w dużej mierze na 
tworzeniu opisów i zastępowaniu ich innymi, bardziej lub mniej 
wyrafinowanymi. Autor ten stawia pytanie 

dlaczego jednak wokół pojęcia „istnienia” panuje taki metafizyczny ga-
limatias? Istota sprawy polega na tym, że nasze myśli żyją w języku 
i są takie, jaki jest język. Myśląc o jakimkolwiek zjawisku, myślimy na-
prawdę o modelu, który sami wcześniej skonstruowaliśmy. Wszystko, 
co widzimy, widzimy przez okulary naszego języka. Opisujemy zjawi-
ska i widzimy je tak, jak je opisujemy. I tu jest klucz do wyjaśnienia 
sposobu, w jaki u ż y w a  s i ę  słowa „istnieć”. „Istnieć” to tyle, co być 
składnikiem gry językowej, powodującej naszymi myślami i czynami. 
„Istnieć” to należeć do systemu interpretowania. „Istnieć z pewnością” 
to tyle, co stanowić wzorzec porównawczy, typowy przykład zastoso-
wania gry językowej. W naukach przyrodniczych „istnieć” to tyle, co 
stanowić składnik (budulec, element, substancję) modelu 72. 

 Problem ontologii, czyli tego, co istnieje (sposobów istnienia), 
jest kwestią przyjętej gry językowej, interpretacji i modelu teore-
tycznego, w ramach którego zakładamy istnienie takich, a nie in-
nych rodzajów bytu. W duchu Wittgensteinowskim Sady argumen-
tuje, że

grze językowej przyporządkowany jest pewien obraz świata. Użyt-
kownik języka z  g ó r y  jest nastawiony na to, jakiego rodzaju byty 
mogą w świecie istnieć i jakiego rodzaju relacje mogą między nimi 
zajść. Pojęcia i reguły języka narzucają nam pewien sposób widzenia 
rzeczywistości 73. 

 W odniesieniu do teorii naukowych struktura obrazu świata jest 
izomorficzna ze strukturą języka nauki. Relacje zachodzące mię-
dzy pojęciami naszego języka odpowiadają relacjom między byta-
mi postulowanymi w obrazie świata. Jeśli jakiś związek pomiędzy 
wartościami zmiennych jest przez prawa nauki zabroniony, to i od-
powiadające mu zjawisko zostaje uznane za takie, które nie może 
istnieć. Przyrodnicy konstruują teoretyczne modele, następnie 

72 Tamże.
73 Tamże.
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testują je za pomocą Popperowskiej metody prób i błędów, i tym sa-
mym akceptują lub odrzucają istnienie pewnych obiektów. Trudno 
zatem zgodzić się z argumentacją tych, którzy chcą mówić o jakimś 
istnieniu poza językiem i poza konstruowanymi w nauce modela-
mi eksplanacyjnymi. W duchu Wittgensteina W. Sady stwierdza, że 
granice języka są niewidzialnymi granicami naszych myśli. System 
językowy jako całość nie podlega jednak empirycznemu sprawdza-
niu 74. Język, którym się posługujemy, nie jest wymysłem człowieka. 
Jest czymś zastanym w naszym procesie kognitywno‑społecznego 
funkcjonowania. Języka uczymy się w procesie edukacji i wycho-
wania i w ten sposób nabywamy pewien obraz świata z postulo-
waną przez niego ontologią. Kto uczy się języka, ten wie, co istnieje 
i w jakich relacjach się znajduje do siebie. Tylko poprzez uczestni-
ctwo w grze językowej uzyskujemy wiedzę o tym, co istnieje, a co 
nie istnieje 75. Język jest naturalnym środowiskiem, w którym żyją 
nasze myśli, w związku z tym jego podstawy mają charakter do 
końca nieświadomy dla podmiotu poznającego.
 4. Argumentacja W.O. Quine’a i W. Sadego zmierzała do zakwe-
stionowania fundacjonalistycznych koncepcji ontologii jako dyscy-
pliny filozoficznej (naukowej), której zamierzeniem było odkrycie, 

74 Interesujący jest w tej kwestii następujący komentarz W. Sadego: „Czło-
wiek nazywa świat – i czyni to zawsze w jakimś języku. Języka tego nauczył się 
kiedyś – i odtąd. Znane słowa mu się n a r z u c a j ą. Jeśli ten wyuczony język jest 
językiem nauki, słowami z języka nauki będzie reagował na spostrzegane fakty. 
Język nauki to nie luźny zbiór słów, ale system. Pojęcia w tym systemie wiążą się 
ze sobą: określone są w nim relacje pomiędzy wartościami pewnych zmiennych. 
Formuły określające te relacje t o  p r a w a  n a u k i. Na przykład drugie prawo 
dynamiki Newtona wiąże ze sobą wartości mas, sił i przyspieszeń; prawo gra-
witacji zaś wartości sił, mas i odległości między ciałami. Ogół uznanych w da-
nym czasie za obowiązujące praw nauki, tworzy przeto skomplikowaną sieć re-
lacji między pojęciami. Językowi przyporządkowany jest pewien obraz świata. 
W procesie edukacji adept nauki nie poznaje samych tylko praw, poznaje je za-
wsze wraz z zastosowaniami. Każdy, kto uczy się mechaniki klasycznej, poznaje 
mechaniczne modele spadającego swobodnie ciała, wahadła matematycznego, 
ruchu planet wokół Słońca itp. Takie t y p o w e  m o d e l e  tworzą układ odnie-
sienia dla przyszłych badań. Stanowią wzorzec porównawczy i zarazem funda-
ment, na którym spoczywa cała nasza wiedza. Bez takich znanych wszystkim 
użytkownikom języka zastosowań, pojęcia byłyby tworami zupełnie abstrakcyj-
nymi. Możemy więc posługiwać się systemem jedynie pod warunkiem, że w po-
prawność tych modeli nie wątpimy. Jednak zawartość zbioru typowych modeli 
nie jest jasno określona i ulega stałym zmianom”, tamże, s. 18

75 Tego typu argumentom zarzuca się antyrealizm.
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jaki świat jest naprawdę, a nie tylko, jak jest on postulowany przez 
określone teorie 76. Kwestionują oni absolutną koncepcję świata, do 
której przekonywali klasyczni metafizycy. I dziś można spotkać ta-
kich ontologów/metafizyków, dla których uniwersum bytów za-
kładane przez ontologię ma charakter nie prowizoryczny, ale osta-
teczny i wiąże się z pewną naturalną artykulacją rzeczywistości 
w języku naturalnym. Ontologia uprawiana w kontekście nauki ma 
charakter antyfundacjonalistyczny. Jest to konsekwencją jej związ-
ku z naukami przyrodniczymi, które w założeniu mają taki właś-
nie antyfundamentalistyczny charakter. Uprawiana w kontekście 
nauki ontologia skazana jest na prowizoryczność swoich ustaleń 
odnośnie do tego, co i jak istnieje 77. Nauki przyrodnicze badające 
strukturę wszechświata formułują szereg ważkich hipotez dotyczą-
cych czy to jego powstania, czy to podstawowego poziomu fizycz-
nego, który można opisać za pomocą matematyki w fizyce cząstek 
elementarnych. Ale wszystko są to tylko hipotezy, nierzadko ocie-
rające się o spekulację daleką od empirycznego potwierdzenia, co 
zresztą przyznają i sami fizycy. Przejmując z nauk przyrodniczych 
te ustalenia, ontolog nie może rozstrzygać o ich ostateczności. Musi 
zachować ich pierwotnych status, czyli umieścić je w ramach onto-
logicznych hipotez. W ten sposób dziedziczy niejako hipotetyzm 
i antyfundacjonalizm obowiązujące w konkretnej formie histo-
rycznie ukształtowanej wiedzy naukowej. Ontologia uprawiana na 
bazie nauk empirycznych skazana jest na prowizoryczność, która 
jednak jej zwolennikom w ogóle nie przeszkadza, wykazują oni ra-
czej (nie wszyscy!) tendencję do pewnej elastyczności, jeśli chodzi 
o zmianę poglądów.
 5. Zwolennicy uprawiania ontologii w powiązaniu z naukami 
empirycznymi bardzo często wskazują interpretacyjne nieporo-
zumienia pojawiające się w momencie, kiedy filozof zupełnie nie-
przygotowany do dyskusji z daną teorią empiryczną, próbuje ją 
kwestionować, mając w zanadrzu własne ontologiczne czy episte-
mologiczne założenia. Historia zna kilka takich przypadków, które 
nierzadko są przywoływane jako przestroga przed tego typu zabie-
gami interpretacyjnymi. Swego czasu znany wszystkim H. Bergson 

76 Zob. krytyczny komentarz do tezy W.O. Quine’a, M. Heller, Filozofia 
i wszech świat, dz. cyt., s. 160.

77 Zob. R.L. Barber, Metaphysical Knowledge as Hypothesis, w: The Nature 
of Metaphysical Knowledge, dz. cyt., s. 83‑91.
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dyskutował ze szczególną teorią względności Einsteina. Chciał bo-
wiem wiedzieć, na ile wypracowana przez niego koncepcja trwania 
(duree) jest zgodna z tym, co na temat czasu mówi szczególna teoria 
względności. Jego przypadek przeanalizował M. Heller, zwolennik 
ontologii w kontekście nauki. Pokazał on do jakich nieporozumień 
może dojść w wyniku interpretacji teorii fizycznej i jej formalizmu 
matematycznego przy określonych zewnętrznych założeniach on-
tologicznych 78. Jak pokazała polemika Bergsona ze zwolennikami 
szczególnej teorii względności, filozof nie wiele z niej zrozumiał, 
popełnił błędy interpretacyjne wynikające z nieznajomości fizyki 
i próby włożenia w teorię empiryczną czegoś, czego tam nie ma, 
a co podyktowane było tylko własnym zapleczem filozoficznym. 
Heller pokazał niektóre błędy popełnione przez Bergsona, wskazu-
jąc na to, że komentarz filozoficzny francuskiego filozofa do szcze-
gólnej teorii względności był błędny i wynikał z jej niezrozumienia, 
za którym stały jego poglądy na naturę czasu, przestrzeni, pozna-
nia naukowego i filozoficznego. Taki przykładów można by podać 
znacznie więcej, co nie jest tu naszym celem. Z przykładu Bergsona 
wynika kilka ważnych wniosków dla uprawiania ontologii:
 (1) Tezy ontologiczne mogą być rażąco niezgodne z tym, co od-
krywają nauki empiryczne. Jest tak wtedy, kiedy ontologia idzie 
swoją drogą, a nauki empiryczne swoją, a w momencie ich spotka-
nia może dojść co najwyżej do interpretacyjnych nieporozumień, 
a nie do twórczego dialogu.
 (2) W sytuacji konfliktu racjonalnym postępowaniem jest nie 
modyfikowanie teorii pod kątem przyjmowanej dotychczas onto-
logii, lecz raczej działanie odwrotne, modyfikowanie teorii ontolo-
gicznej pod wpływem danych teorii empirycznej, czyli uzgodnienie 
jej z postulowaną przez teorię empiryczną ontologią.
 (3) Przyjęcie w tle określonych założeń ontologicznych może 
prowadzić do fałszywych interpretacji teorii empirycznej, co dobit-
nie pokazuje przykład Bergsona i jego analiza „paradoksu bliźnia-
ków”. H. Bergson nie do końca uchwycił problemu, który kryje się 
za tym paradoksem, a uniemożliwiło mu to właśnie filozoficzne tło 
(przedzałożenia), które uznawał za obowiązujące.

78 Zob. M. Heller, Henri Bergson i szczególna teoria względności, w: tegoż, Filozo‑
fia i wszechświat, dz. cyt., s. 277‑289.
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 6. Sposoby uprawiania ontologii w kontekście nauki są różno-
rakie. Już powyższy przegląd przedstawił tylko niektóre z nich. 
Historycznie pierwszym sposobem uprawiania ontologii była syn-
teza, czyli uogólnienia wyników nauk szczegółowych. Lansowana 
była przez pozytywistów (Comte), opowiadających się za scjenty-
zmem metafilozoficznym, oraz marksistów, którzy widzieli w ta-
kim stylu uprawiania ontologii jedyne panaceum na ocalenie jej 
naukowości. W przypadku takiej strategii myślenia nie możemy 
właściwie mówić o żadnej ontologii, tak naprawdę jest ona zbędna. 
Redukuje się ona do aktualnych osiągnięć nauki i ma za cel wier-
ne odtwarzanie tego, co odkryła nauka. Komentarz ontologiczny, 
który wprowadzałby jakieś nowe rodzaje bytów, jest raczej zbęd-
ny, gdyż może wprowadzać niepotrzebną spekulację. Taki typ on-
tologii zamazuje różnice epistemologiczne między ontologią jako 
poznaniem filozoficznym a nauką i jej epistemologiczną specyfiką. 
Dla scjentyzmu, właściwie rzecz biorąc, ontologia nie istnieje. Jest 
tylko nauka (fizyka) z jej opisem świata, na który składają się prawa 
przyrody 79. Nazwę „ontologia” można zachować, czy to ze wzglę-
dów historycznych, czy też dla celów dydaktycznych, czy wreszcie 
estetycznych, ale nie kryje się za nią nic, co byłoby związane z jej 
klasycznym rozumieniem. Niektórzy twierdzą, że uprawianie on-
tologii jako syntezy nauk szczegółowych ma jej zapewnić uprag-
nioną naukowość, o którą tak usilnie walczyli filozofowie na prze-
strzeni wieków. W XX wieku zabiegali o to szczególnie marksiści, 
którzy twierdzili, że współczesna fizyka potwierdzi ich egzotyczne 
ontologiczne deliberacje.
 W krytycznych komentarzach stwierdza się, że uprawianie ta-
kiej ontologii i w ogóle nazywanie jej ontologią nie ma żadnego sen-
su 80. Po co mówić o jakiejś ontologii, skoro ona tylko powtarza dane 
nauk empirycznych? Jeśli odetnie się, w obawie o wprowadzanie 
elementów niekontrolowanej spekulacji, jakikolwiek ontologicz-
ny komentarz do tych danych, to faktycznie mamy do czynienia 
z suchymi faktami odkrywanymi przez naukę i powtarzanie ich 
w jakiegoś rodzaju dyskursie ontologicznym ma niewielki walor 
poznawczy. Wątpliwości budził także sposób dokonywania syntez 

79 Zob. M. Stenmark, Scientism. Science, Ethics and Religion, dz. cyt., s. 2‑17.
80 Argumenty tego typu są formułowane czy to przez tomistów, czy też przez 

fenomenologów.
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ogólnych, które przeważnie odbywały się bez głębszej refleksji epi-
stemologicznej nad specyfiką obydwu dziedzin wiedzy i prowa-
dziły do eklektycznych koncepcji ontologicznych, nierzadko nie-
mających nic wspólnego ani z rzetelną filozofią, ani też z rzetelną 
nauką. Odrzucenie scjentyzmu metafilozoficznego i wykazanie, że 
jego nadzieje na unaukowienie ontologii są poznawczo bezpłodne, 
gdyż więcej rodzą problemów, niż przynoszą rozwiązań, skutko-
wało zmianą podejścia w uprawianiu ontologii w kontekście nauki.
 Przede wszystkim uświadomiono sobie epistemologiczną spe-
cyfikę tych dwóch obszarów dociekań poznawczych oraz podjęto 
starania bliższego dookreślenia związków zachodzących między 
ontologią/metafizyką a naukami, szczególnie przyrodniczymi 81. 
Krytyka scjentyzmu metafilozoficznego wykazała jałowość onto-
logii jako ogólnej syntezy nauk empirycznych, ujawniła brak epi-
stemologicznej neutralności tej syntezy, ponadto pokazała inne 
możliwości epistemologiczne uprawiania ontologii w kontekście 
nauki, przy wykorzystaniu historii nauki i aktualnego stanu wie-
dzy empirycznej 82.
 7. W nowej, antyscjentycznej perspektywie epistemologicznej 
ontologia naukowa ujawnia się, w pierwszej odsłonie, jako badanie 
wpływu idei ontologicznych na rozwój empirycznych teorii nauko-
wych. Ten wpływ został potwierdzony przez badania nad historią 
nauki przeprowadzone przez filozofów nauki w XX wieku. Udo-
wodniono, że w wielu przypadkach tezy ontologiczne odgrywały 
funkcję heurystyczną względem danej teorii empirycznej 83. W in-
nej odsłonie ontologię w ramach nauki można również uprawiać 
w taki sposób, że poszukuje się pewnych ontologicznych impli-
kacji twierdzeń naukowych (Kłósak, Życiński). Przykładem tego 
typu ontologii są wszelkie hipotezy dotyczącej założeń występu-
jących w tzw. zewnętrznej bazie nauki, chodzi tu zwłaszcza o hi-
potezę ontologicznej racjonalności przyrody; w przypadku niektó-
rych badaczy implikuje to określoną filozofię matematyki, jaką jest 

81 Tę specyfikę podkreśla w swoim opracowaniu metafizyki P. van Inwagen, 
Metaphysics, dz. cyt., s. 5‑6.

82 Zob. J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., 
s. 42‑64 oraz W.R. Stoeger, The Evolving Interaction between Philosophy and the 
Science: Towards a Self‑Critical Philosophy, art. cyt., s. 21‑43.

83 Tak było z pojęciem emergencji Zob. M. Bunge, Some Tasks for Metaphysi‑
cians, dz. cyt., s. 125.
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platonizm, a ten, jak wiadomo, nie jest bezspornie uznawany przez 
wszystkich 84. Są to analizy ontologicznych uwarunkowań teorii 
empirycznych, przy czym obecnie bardzo mocno podkreśla się hi-
storyczność i kontekstowość tych uwarunkowań 85. Prowadzone 
w ten sposób badania dokonywane były przede wszystkim z pozy-
cji filozofujących ontologów. Przyrodnicy raczej nie badają ontolo-
gicznych podstaw swoich nauk (L. Koj). Intuicyjnie przyjmują oni 
szereg przedzałożeń, które mogą być eksplikowane na podstawie 
filozoficznej analizy teorii empirycznej czy historii nauki. Naukow-
cy zajmujący się praktycznym uprawianiem nauk przyrodniczych 
nie podejmują tego typu refleksji, z czego, rzecz jasna, nie można 
czynić im nośnego zarzutu. Są dalecy od spekulacji, które nie przy-
noszą konkretnych owoców praktycznych 86. Raczej koncentrują się 
oni na aspekcie empiryczno‑badawczym, a spekulacje filozoficzne 
uważają za zbędne dla praktyki naukowej. Choć trzeba przyznać, 
że zarówno w historii nauki, szczególnie jeśli chodzi o fizykę, jak 
i obecnie można spotkać fenomen „filozofujących fizyków”, któ-
rym nieobce są rozważania ontologiczne; pojawiają się one na kan-
wie ich teorii empirycznych. Gdzieś na marginesie, jak się to czę-
sto twierdzi, swoich teorii snują oni różnego rodzaju ontologiczne 
deliberacje, mniej lub bardziej wyrafinowane i trafnie uzasadnione. 
Niektórzy fizycy nie są przekonani co do ostatecznego charakteru 
poznania fizycznego, dlatego twierdzą, że wymaga ono dopełnienia 
w jakiejś filozofii. Filozofia w takim ujęciu jest jakby dopowiedze-
niem czegoś do ustalonych badań empirycznych. Z tym że  powinna 

84 Na problemy platonizmu matematycznego i związane z tym zagadnienie 
racjonalności przyrody wskazują: T. Placek, O pojęciu matematyzowalności przyro‑
dy, „Kwartalnik Filozoficzny” 23 (1995), z. 2, s. 93‑85; Z . Hajduk, Ontologiczne za‑
łożenia matematyki, w: Matematyczność przyrody, Kraków 1990, s. 93‑112; J. Turek, 
Filozoficzne implikacje matematyczności przyrody, tamże, s. 113‑126.

85 Zob. K. Hubner, The Problem of Metaphysical Presuppositions in and of Science, 
w: The Nature of Metaphysical Knowledge, dz. cyt., s. 129‑134. „Unavoidably there 
are metaphysical statements in science and there are also metaphysical presup‑
positions of science like the one just mentioned of a very general and basics 
kind. Metaphysics, however, does not consist of groups or systems of statements 
which are strictly necessary; it rather an expression of and answer to a special 
given historical situation or context in witch scientists live”, tamże, s. 134; zob. 
także K. Hubner, Citizens of Scientific Reason, Chicago 1985.

86 Takie zarzuty stawiał właśnie spekulatywnej metafizyce pierwszy pozyty-
wista Bacon, zob. J. Agassi, The Nature of Scientific Problems and Their Roots in Me‑
taphysics, dz. cyt., s. 192‑193.
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być to filozofia  korespondująca z wynikami współczesnych nauk 
przyrodniczych 87. Stąd też toczą się dyskusje, czy w fizyce obowią-
zuje ontologia platońska i czy fizyk jest platonikiem, czy też powi-
nien przyjąć jakąś inną ontologię, a może zachować coś z ontologii 
Arystotelesa. To wszystko są problemy ontologiczne generowane 
przez rozwój nauk empirycznych 88.
 8. Zwolennicy uprawiania ontologii w kontekście nauki dysku-
tują nad jej rolą heurystyczną względem nauki oraz problemem 
tzw. ontologicznych interpretacji twierdzeń teorii empirycznej. Tak 
jak ontologie mogę odgrywać heurystyczną funkcję względem te-
orii empirycznych, tak i teorie empiryczne mogą generować nowe 
ontologie i nowe problemy ontologiczne. Omawia je szczegółowo 
przywołany wyżej M. Heller. Twierdzi on, że ontologiczna inter-
pretacja teorii empirycznej powinna być właściwie egzegezą jej 
struktury matematycznej. Jeśli przyjąć założenie, że teorie fizyczne 
to wyrafinowane struktury matematyczne, a tak postrzega je wspo-
mniany filozof, to rekonstrukcja ontologii zakładanej przez struktu-
rę musi być jej wierna. Rekonstrukcja nie może wprowadzać bytów 
sprzecznych z formalną strukturą teorii albo takich, które w ogóle 
nie są przez nią zakładane. Przyjmowanie czegoś, co nie jest wyma-
gane przez strukturę matematyczną teorii fizycznej, autor Filozofii 
i wszechświata określa mianem błędu metodologicznego 89. Błąd ten 
polega na tym, że do postulowanej przez teorię ontologii przemyca 
się to, czego teoria ta nie postuluje. Jest to, jak powiada krakow-
ski filozof, bardzo częsty błąd popełniany zarówno przez wyrafi-
nowanych fizyków, jak i przez filozofów, którzy narzucają na teo-
rię wyobrażenia i przyzwyczajenia poznawcze ukute na poziomie 
doświadczenia codziennego lub pochodzące z różnych systemów 
spekulatywnych. Kiedy jakaś interpretacja narzuca teorii empi-
rycznej elementy, które są jej całkowicie obce, bo wykluczające się 
z formalizmem teorii, wtedy fizycy mówią o „machaniu rękami” 90. 
Przykładów takiego bezskutecznego „machania rękami” można 

87 Zob. E. McMullin, Cosmology and the Philosopher, w: The Nature of Metaphysi‑
cal Knowledge, dz. cyt., s. 135.

88 Zob. G. Bugajak, Kilka uwag o „postulowanej ontologii” teorii naukowych, „Stu-
dia Philosophiae Christianae” 40 (2004), nr 2, s. 315‑321.

89 Zob. M. Heller, Henri Bergson i szczególna teoria względności, dz. cyt., s. 284‑285.
90 Tamże, s. 285.
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znaleźć wiele zarówno w historii nauki, jak i obecnie, wspomniany 
już przypadek Bergsona też mieści się w tej kategorii.
 To, że ontologie różnych proweniencji mogą odgrywać wzglę-
dem nauki rolę heurystyczną, jest faktem zasadniczo niekwestio-
nowanym, przynajmniej jeśli chodzi o tzw. kontekst odkrycia na-
ukowego. Zasadniczo przyjmuje się, że określone idee ontologiczne 
mogą wpływać na dostrzeganie problemów i formułowanie teorii 
empirycznych (Popper) 91. I na tym kończy się ich rola. Natomiast 
założenia ontologiczne nie odgrywają już żadnej roli w tzw. kon-
tekście uzasadnienia, kiedy naukowiec podejmuje się, zgodnie 
z pewnymi zestandaryzowanymi sposobami, jej racjonalnego uza-
sadniania. Zwolennicy filozofowania w kontekście nauki skłonni są 
twierdzić, że jeśli w analizie faktycznego rozwoju nauki wyjdziemy 
poza idealizującą opozycję kontekstu odkrycia i kontekstu uzasad-
nienia, to musimy przyznać, że w kontekście uzasadnienia idee filo-
zoficzne (ontologiczne) w sposób ukryty również odgrywają swoją 
rolę w akceptacji teorii naukowych 92, a nie tylko na poziomie heu-
rezy. W związku z dyskutowanym problemem można powiedzieć, 
że przesłanki ontologiczne, jako metaphysical frameworks, milcząco 
mogą oddziaływać na sposób przyjmowania teorii empirycznych 93. 
Takie stanowisko jeszcze 30 lat temu było kwestionowane np. przez 
teoretyków badających indukcyjne sposoby rozumowania 94.
 9. W związku z próbą określenia relacji między ontologią a da-
nymi nauk empirycznych cenne wydają się pewne analizy J. Wo-
leńskiego, który twierdzi, że tezy ontologiczne nie są w żadnym 
wypadku racjami logicznym tez naukowych, ani też tezy naukowe 

91 Na metafizyczne aspekty stosowanego w nauce pojęcia emergencji zwra-
ca uwagę M. Bunge, Some Tasks for Metaphysicians, dz. cyt., s. 125; zob. tenże, 
The Furniture of the Word, Dordrecht‑Boston 1977.

92 Zob. M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 
dz. cyt., s. 9‑10.

93 Szerzej o roli interpretacji teorii fizycznych dokonanych przez metafizykę 
zob. J. Agassi, The Nature of Scientific Problems and Their Roots in Metaphysics, dz. 
cyt., s. 205‑207.

94 Zob. N. Rescher, Does Induction Have Metaphysical Presuppositions?, w: In‑
duction. As Essay on the Justification of Inductive Reasoning, Oxford 1980, s. 154‑168. 
Autor dowodzi tam, że indukcja nie musi być oparta na żadnych metafizycznych 
przedzałożeniach typu jednostajność natury czy obecnie zakładana przez wielu 
racjonalność świata, która ma stanowić alternatywę dla problemu indukcji.
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nie są konsekwencjami logicznymi tez ontologicznych 95. To, że tezy 
ontologiczne są założeniami heurystycznymi, nie oznacza jeszcze 
że są założeniami logicznymi. Dlatego ich rola w kontekście uza-
sadnienia jest żadna. Krakowski filozof twierdzi, że z tez nauko-
wych wynikają tylko i wyłącznie tezy naukowe, a z tez ontologicz-
nych (czy filozoficznych) tylko tezy ontologiczne (filozoficzne) 96. 
Nie wyklucza to jednak tego, że między ontologią a naukami em-
pirycznymi, takimi jak fizyka, mogą zachodzić jakieś związki oraz 
że możliwe jest pokazanie tzw. filozoficznych konsekwencji danej 
teorii empirycznej. Pokazywanie to opiera się na określonych za-
biegach hermeneutycznych (interpretacyjnych). To właśnie dzięki 
zabiegom hermeneutycznym, które powinny być przeprowadzane 
w duchu niefundacjonistycznej strategii, można dokonywać onto-
logicznej interpretacji tez naukowych, a tym samym pokazywać coś 
takiego, jak ontologiczne konsekwencje teorii nauk przyrodniczych. 
Tezy ontologii nie są zatem logicznymi założeniami nauki, co naj-
wyżej za pomocą zabiegów hermeneutycznych można dokonać on-
tologicznej interpretacji teorii fizycznych. Woleński podaje przykład 
takiej interpretacji. Dotyczy on zasady nieoznaczoności Heisenber-
ga i jej implikacji w obszarze sporu o determinizm i indeterminizm. 

W założeniach i konsekwencjach mechaniki kwantowej (w interpretacji 
kopenhaskiej czy jakiejkolwiek innej) nie ma w ogóle mowy o indeter-
minizmie czy determinizmie. Trzeba dopiero dokonać różnych zabie-
gów hermeneutycznych, aby np. zasadę nieoznaczoności Heisenberga 
„przełożyć” na język filozoficzny. Dopiero tak przełożona zasada nie-
oznaczoności ma jakieś konsekwencje filozoficzne, czy też opiera się na 
założeniach filozoficznych 97. 

Nie ma zatem bezpośredniego przełożenia tez naukowych na tezy 
ontologiczne, można tego dokonać tylko za pomocą określonej her-
meneutyki. Twierdzenia naukowe wprost, w samych swoich sfor-
mułowaniach, nie prowadzą do żadnych konsekwencji o charakte-
rze ontologicznym. Takie konsekwencje nabywają tylko pośrednio, 
właśnie za sprawą stosownych interpretacji (hermeneutyk), w któ-
rych główną rolę odgrywają parafrazy. To właśnie dzięki nim 

95 Problemy te po części były już dyskutowane przy okazji analizy porów-
nawczej filozofii tomizmu egzystencjalnego z filozofią w kontekście nauki.

96 Zob. J. Woleński, O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, dz. cyt., s. 14‑15.
97 Tamże, s. 13.
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można także dokonać ujawnienia hermeneutycznej (ontologicznej) 
zawartości języka filozoficznego 98 i pokazać, co decyduje o różni-
cy w interpretacjach. Idąc tą drogą, twierdzi J. Woleński, można by 
uprawiać coś w rodzaju naukowej filozofii, czy też naukowej on-
tologii. Posługiwanie się w takiej ontologii wspomnianymi para-
frazami twierdzeń naukowych mogłoby doprowadzić do tego, że 
stałaby się ona bardziej intersubiektywna, ale czy to pozwoliłoby 
na uzyskanie jakiegoś konsensusu ontologicznego pośród filozo-
fów, pozostaje nader wątpliwe. Historia zna bowiem szereg wyklu-
czających się interpretacji faktów naukowych. Jest tak dlatego, że 
każda interpretacja twierdzeń nauk empirycznych (fizyki, biologii), 
jest zrelatywizowana do zawartości określonej hermeneutyki, ta zaś 
uwikłana jest zawsze w szereg milczących założeń o charakterze 
ontologicznym, epistemologicznym i aksjologicznym. Założenia te 
silnie oddziałują na interpretację pojęć teorii empirycznej. Filozo-
ficzna analiza nie ogranicza się zatem do ostatecznego rozstrzyga-
nia problemów, bo tak naprawdę poza określonymi hermeneuty-
kami rozstrzygnąć ich nie można. Mówić można tylko o lepszym 
lub gorszym ich rozjaśnieniu, przy użyciu np. metody logicznej 
parafrazy. Można w dalszej kolejności dyskutować nad tym, czy 
dana hermeneutyka dobrze rozwiązuje określony problem, czy od-
powiada temu, co zakłada np. teoria fizyczna, oraz czy zachowa-
ne zostały podstawowe prawa logiki i poprawnie przeprowadzono 
wszelkie wnioskowania. Zwłaszcza że tezy takiej naukowej ontolo-
gii i tak nie byłyby empirycznie sprawdzalne. Dlatego logika for-
malna byłaby tutaj, jak się wydaje, niezastąpionym narzędziem do 
oceny różnych hermeneutycznych projektów ontologicznych inter-
pretacji twierdzeń naukowych.

98 Zob. J. Woleński, Umiarkowana (poprawiona) obrona scjentyzmu, dz. cyt., 
s. 63‑64.
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Rozdział 10

Punkt wyjścia w filozofii/metafizyce 
jako sytuacja problemowa

1. Kwestia punktu wyjścia ma dla wielu twórców teorii filozo‑
ficznych niebagatelne znaczenie. W niektórych kierunkach filo‑
zoficz nych, zarówno z odległej przeszłości, jak i współczesnych, 
wkłada się bardzo dużo intelektualnego wysiłku w jego determi-
nację 1. O ile filozofowie przywiązują dużą wagę do tego, od czego 
zaczyna się uprawianie ich dziedziny wiedzy, o tyle przedstawicie-
le nauk szczegółowych w ogóle tym problemem się nie interesu-
ją 2. Dla fizyków, matematyków czy biologów, którzy na co dzień 
uprawiają swoją naukę, kwestia punktu wyjścia nie ma większego 
znaczenia. W momencie gdy fizyk, matematyk czy inny przedsta-
wiciel nauk szczegółowych zaczyna się zastanawiać się nad kwestią 
punktu wyjścia, wówczas opuszcza teren swojej dziedziny wiedzy, 
a zaczyna po prostu, mniej lub bardziej sprawnie filozofować. Po-
dejmowane nad podstawami nauk empirycznych czy humanistycz-
nych badania dokonywane są w ramach filozofii nauki. Filozofowie 

1 Zob. A. Półtawski, Zagadnienie punktu wyjścia a realizm, „Roczniki Filozoficz-
ne KUL” 25 (1977), z. 1, s. 47‑59. Przedstawiona w tym artykule argumentacja 
za realistycznym punktem wyjścia dokonana jest z perspektywy fenomenologii. 
Swoją koncepcję autor ten rozwija w pracy Realizm fenomenologii, Toruń 2000. 
W konkluzjach końcowych zbieżny jest z wnioskami tomistycznymi odnośnie 
do realizmu w punkcie wyjścia filozofii.

2 Zob. A.B. Stępień, Rola doświadczenia w punkcie wyjścia metafizyki, w: tegoż, 
Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 278‑289.
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 podejmujący nieustanne poszukiwania punktu wyjścia startują 
przeważnie z perspektywy metafilozoficznej cechującej się swe-
go rodzaju epistemologicznym optymizmem, który współcześnie 
określa się także mianem fundacjonalizmu. Cechuje ich wiara w od-
krycie podstawowej i fundamentalnej teorii filozoficznej, opartej na 
niewzruszonych bazowych fundamentach. Właściwy jest im także 
maksymalizm metodologiczny, który głosi, że dana teoria filozo-
ficzna ma wskazywać na ostateczne racje wyjaśniające (tłumaczące) 
rzeczywistość w jakichś najbardziej podstawowych aspektach, oraz 
metafilozoficzny realizm, czyli pogląd, że istnieją dobre i złe teorie 
filozoficzne i że jesteśmy w stanie to wykazać 3.
 Zagadnienie punktu wyjścia żywo interesowało już starożyt-
nych Greków, zwłaszcza Arystotelesa. Jednakże prawdziwa wręcz 
moda na poszukiwanie punktu wyjścia w filozofii nastała chyba 
z Kartezjuszem i była kontynuowana w filozofii krytycznej I. Kanta 
oraz przez fenomenologów (E. Husserl, R. Ingarden). Obecnie jesz-
cze punkt wyjścia absorbuje tomistów egzystencjalnych 4 (Gilson, 
Krąpiec), natomiast mniej interesuje on przedstawicieli hermeneu-
tyki czy różnych nurtów filozofii analitycznej, zwłaszcza zwolenni-
ków holistycznej teorii wiedzy, nastawionej na uprawianie filozofii 
bardziej minimalistycznie 5. Popper powiedziałby, że filozofia po-
winna raczej zająć się rozwiązywaniem problemów niż poszukiwa-
niem punktów wyjścia, i to jeszcze nacechowanych absolutystyczną 
perspektywą. Kiedy filozofia zbyt mocno koncentruje się na samej 
sobie, popada w degenerację. Doceniając spostrzeżenia i przestrogi 
K.R. Poppera, można sam punkt wyjścia filozofii potraktować jako 
pewien problem teoretyczny czy jako sytuację problemową i prze-
myśleć strategię możliwych jego rozwiązań. Z jednej strony okre-
ślenie punktu wyjścia nie należy do łatwych, uzależnione jest bo-
wiem od przyjętej koncepcji filozofii, a jeszcze bardziej od stosunku 
filozofii do poznania naukowego. Z drugiej strony sformułowanie 

3 Zob. S. Kamiński, Filozofia i metoda, dz. cyt.
4 Dużą uwagę do determinacji punktu wyjścia przywiązywali także przed-

stawiciele tomizmu transcendentalnego, zob. O. Muck SJ, The Transcendental 
Method, dz. cyt., s. 72 i 205‑240; zob. E. Coreth, Metaphysics, red. ang. J. Doncel, 
New York 1969, s. 46‑64.

5 Uwagi na temat punktu wyjścia w metafizyce tomistycznej zawiera artykuł 
L.J. Eslick, What Is the Starting Point of Metaphysics, „The Modern Schoolman” 34 
(1957), s. 274‑263.



44510. Punkt wyjścia w filozofii/metafizyce

poprawnego punktu wyjścia jest czymś bardzo ważnym dla filozo-
fii, przede wszystkim dla metafizyki, która stawia sobie maksyma-
listyczne cele.
 Nasze analizy rozpoczniemy od nakreślenia sytuacji problemo-
wej związanej z punktem wyjścia proponowanym przez przedsta-
wicieli tomizmu egzystencjalnego. Zwolennicy tej tradycji badaw-
czej mocno obstają przy tym, że sukces opracowania adekwatnej 
dla interpretacji i eksplanacji rzeczywistości teorii filozoficznej zale-
ży od określenia jej punktu wyjścia. Poniższe analizy mają charak-
ter metaprzedmiotowy, oprócz warstwy rekonstruującej poglądy 
wzmiankowanych filozofów, przeanalizujemy krytycznie ich pro-
pozycję, konfrontując je z innymi stanowiskami.

Sformułowanie punktu wyjścia i dekonstrukcja 
innych propozycji punktu wyjścia

1. W traktacie De ente et essentia młody Tomasz z Akwinu napisał, 
że „mały błąd na początku wielkim jest na końcu” 6. Zdanie to jest 
wyrazem głębokiej metodologicznej świadomości, jaka cechowała 
postawę filozoficzną Akwinaty. Jak chyba mało kto zdawał on so-
bie doskonale sprawę, że to, od czego zaczynamy filozofowanie, ma 
wpływ na uzyskiwane rezultaty poznawcze. Sam poświęcił wiele 
miejsca w swoich dziełach na przeprowadzanie różnego rodzaju 
subtelnych dystynkcji pojęciowych, których celem było ustanowie-
nie porządku pojęciowego w odziedziczonej po poprzednikach tra-
dycji filozoficznej, szczególnie tradycji arystotelesowskiej. W meta-
filozoficznych perspektywach tomizmu egzystencjalnego kwestia 
determinacji właściwego punktu wyjścia badań jest sprawą priory-
tetową, na której mocno koncentrują się jego zwolennicy 7. Zgod-
nie uważają, iż cały los filozofii i jej poznawczych rezultatów uza-
leżniony jest właśnie od tego, co przyjmujemy w punkcie  wyjścia 
jako wiążące dla naszych analiz. Stąd też sprawą  niebagatelną 

6 „Quia parvus error in principio magnus est in fine”, św. Tomasz z Akwinu, 
De ente et essentia, w: M.A. Krąpiec, Byt i istota, Lublin 1994, s. 9. Znajdujemy tam 
krytyczny przekład dzieła św. Tomasza z obszernymi komentarzami. W dalszej 
części zrekonstruujemy poglądy Krąpca na punkt wyjścia jako reprezentatywne 
dla tomizmu egzystencjalnego.

7 Zob. A.B. Stępień, Dwa wykłady, dz. cyt., s. 86‑101.
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w  uprawianiu filozofii jest przeanalizowanie punktu startowego fi-
lozofii, która ma być uprawiana w duchu maksymalizmu epistemo-
logicznego i zmierzać do ostatecznego wyjaśnienia świata realnie 
istniejącego 8.
 2. Przez punkt wyjścia tomiści egzystencjalni rozumieją:

a)  pierwotnie ujęty przedmiot, czyli „to, co” wyjaśniamy;
b)  akt poznawczy, czyli „to przez co” ujmujemy przedmiot nam pier-

wotnie dany; oraz
c)  sam sposób ujęcia, czyli „jak” w pierwotnym akcie poznawczym uj-

mujemy przedmiot dany nam do wyjaśnienia 9.

 Można powiedzieć, że jest to dosyć szerokie sformułowanie 
punktu wyjścia, które uwzględnia aspekty przedmiotowe i episte-
mologiczne, związane z przedmiotem, aktem poznawczym i spo-
sobem jego spełnienia 10. Punktu wyjścia nie można jednak ograni-
czyć do żadnego z tych osobnych elementów, trzeba go traktować 
całościowo (integralnie), jeśli nie mamy popełnić żadnych błędów, 
które w następnej kolejności odbiłyby się na uzyskanych rezulta-
tach. Wedle propozycji fenomenologizującego tomisty egzysten-
cjalnego A.B. Stępnia przez punkt wyjścia w jakiejś nauce (także 
filozofii) należy rozumieć to wszystko, co badacz przyjmuje, przy-
stępując do realizacji celów badawczych 11. Jeśli naukę rozumie się 
w sensie funkcjonalnym jako zbiór określonych czynności, których 
celem jest osiągnięcie rezultatu poznawczego, to dla tak pojętej 
nauki punktem wyjścia będą pierwsze czynności, podejmowane 
przez badacza. Chodzi tu o pytania oraz przyjmowane ich zało-
żenia oraz tezy o różnym stopniu teoretycznego zaawansowania. 
W tak rozumianej nauce zdania pierwsze odróżnia się od zdań 
wtórnych, przede wszystkim sposobem epistemologicznej walida-
cji. Według Stępnia istnieje paralelność między punktem  wyjścia 

8 Zob. B. Wald, Najpierw pewność. Zagubienie rzeczywistości we współczesnej filo‑
zofii realistycznej, w: Zadania współczesnej metafizyki, dz. cyt., s. 70‑97

9 Zob. M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, w: te-
goż, Byt i istota, dz. cyt., s. 51.

10 Na temat punktu wyjścia zob. M.O. Vaske SJ, An Introduction to Metaphysics, 
New York 1963, s. 2. Autor podkreśla, zgodnie z duchem tomistycznym, przed-
miotowy charakter punktu wyjścia.

11 Zob. A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania, dz. cyt., s. 99‑100; tenże, Dwa 
wykłady, dz. cyt., s. 7‑15.
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nauki pojętej jako czynność a punktem wyjścia nauki pojętej jako 
wytwór. Przywołane na początku określenie „punkt wyjścia” 
w trzech perspektywach łączy w sobie wspomniane wyżej dwa 
ujęcia nauki – jako czynności oraz jako wytworu. Pozostaje tutaj 
jednak do rozwiązania pewien problem. Co to znaczy „ pierwsze 
dane”? Sam termin „dana” czy też „ dane” nie jest jasny z episte-
mologicznego punktu widzenia. W empiryzmie np. przez dane ro-
zumie się tzw. dane zmysłowe, które są bezpośrednim przedmio-
tem percepcji i stanowią podstawę do wnioskowania o istnieniu 
przedmiotów fizykalnych, w fenomenologii zaś daty wrażeniowe 
to te, które składają się na budowę perspektywicznych wyglą-
dów rzeczy (dane hyletyczne) Wydaje się, że w przypadku wyżej 
sformułowanego punktu wyjścia zachodzi utożsamienie „tego, co 
dane” z przedmiotem doświadczenia bezpośredniego. Doświad-
czenie to tomiści egzystencjalni pojmują inaczej niż fenomeno-
logowie. Zdaniem np. Stępnia „to, co dane” może być nie tylko 
utożsamione z przedmiotem bezpośredniego doświadczenia lecz 
także ze sposobem jego ujęcia lub z rezultatem takiego ujęcia 12. 
To „co dane” może mieć charakter subiektywny lub obiektywny. 
W sformułowaniu „punktu wyjścia” przez Krąpca pojawia się po-
jęcie „pierwotnego ujęcia przedmiotu”. Ważne jest tutaj zwrócenie 
uwagi na słowo „przedmiot” oraz zastanowienie się, jaki sens kry-
je się pod tym pojęciem.
 Z kontekstu można wnioskować, iż autor ten, a za nim większość 
tomistów egzystencjalnych, przyjmuje wąską teorię przedmiotu, 
która ogranicza to, co dane, do tego, co jest realnie, co (aktualnie) 
istnieje. Zatem kategoria „przedmiot” w takim ujęciu nie dotyczy 
np. bytów intencjonalnych, jak u R. Ingardena, ani też przedmiotów 
przedstawień sprzecznych, jak u A. Meinonga. Przedmiot to coś re-
alnego, zastanego w swojej faktyczności, tożsamości i takożsamo-
ści. Przedmiot nie jest noematem aktu świadomości, jest wobec niej 
transcendentny, cechuje się – aby użyć semantyki Ingardena – by-
tową niezależnością 13. Skoro jest on czymś niezależnym od aktów 
świadomości, to jest czymś: (1) zastanym, (2) określonym, (3) możli-
wym do poznania, (4) domagającym się uznania go w bycie. Wszyst-
kie te cechy przedmiotu ujęcia muszą być założone w jego definicji, 

12 Tamże, s. 100‑101.
13 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, dz. cyt.
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wprawdzie przez Krąpca nie są one jasno eksplikowane, to jednak 
ich założenie jest warunkiem koniecznym sensownego mówienia 
o czymś takim jak przedmiot doświadczenia.
 W punkcie wyjścia jako przedzałożenie figuruje komplementar-
ność porządku bytowego i poznawczego. Porządki te łączą się ze 
sobą analogicznie do aktu i możności. Sposób poznawczego ujęcia 
jest dopasowany do natury ujmowanego przedmiotu. W klasycznej 
filozofii to bowiem nie przedmiot dostosowuje się do poznania, lecz 
poznanie do przedmiotu 14. Można tutaj mówić o swoistego rodza-
ju a priori epistemologicznym, tylko w przeciwną stronę niż było 
u I. Kanta. Przedmiot swoją strukturą oraz statusem ontycznym wy-
znacza sposób jego poznania i sposób spełnienia (modus) tego po-
znania. Analogiczna sytuacja występuje w fenomenologii, w której 
wielość przedmiotów ujmowana jest w różnego rodzaju aktach po-
znawczych. Z tym, że w fenomenologii przedmiot ujmowany w ak-
tach świadomości jest tylko domniemany „jako real ny”, bez przesą-
dzania o tej realności. Natomiast w tomizmie jest on dany jako byt 
realnie i faktycznie istniejący. Tu nie obwarowywuje się poznawa-
nego przedmiotu żadnymi odpodmiotowymi domniemaniami.
 To „co dane” jest traktowane jako przedmiot do wyjaśnienia 
(eksplanacji). W tym stwierdzeniu przyjmuje się, iż to „co dane” 
samo nie może się wyjaśnić, lecz domaga się wyjaśnienia poza nim 
samym. Punkt wyjścia ma zatem charakter eksplanacyjny. Znajdu-
jące się w nim dane domagają się nie tylko stwierdzenia czy opisa-
nia, lecz przede wszystkim wytłumaczenia.
 3. Sformułowanie prawidłowego punktu wyjścia dokonuje się 
dwiema drogami: za pomocą dekonstrukcji i konstrukcji. Najpierw 
jest droga dekonstrukcji, polegająca na zakwestionowaniu i odrzu-
ceniu innych punktów wyjścia, które sprzeczne są z akceptowanymi 
przez tomistów przedzałożeniami. W tej kwestii tomiści egzysten-
cjalni posługują się metodą historyzmu. Historia filozofii umiesz-
czana w metafilozofii okazuje się pewnym kryterium selekcji (war-
tościującym podług wstępnych przedzałożeń) punktów wyjścia 
formułowanych przez filozofów na przestrzeni dziejów. Jest ona 
dowodem na to, że wiele ze sformułowanych punktów wyjścia było 
błędnych i prowadziło do fałszywych rozwiązań. Były one błędne, 

14 Zob. J. Owens, An Elementary Christian Metaphysics, dz. cyt., s. 213‑231. 
Szczególnie cały rozdział o poznaniu bytu i prawdzie.
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gdyż nie zgadzały się z przyjmowanymi przez tomistów założenia-
mi co do tego, jak powinien wyglądać poprawnie zdeterminowany 
punkt wyjścia. Dlatego, mając na uwadze ustalenia historyczne, nie 
należy powtarzać błędów, które już raz miały miejsce w historii. Ich 
powielanie nie ma najmniejszego sensu, może tylko prowadzić do 
kolejnych pseudofilozoficznych koncepcji, które zamiast wyjaśniać 
rzeczywistość, reprodukowałyby coraz to nowe błędne konstrukty 
poznawcze do niej w ogóle nieprzystające.
 4. Z punktu widzenia przyjętej perspektywy metafilozoficznej 
tomiści egzystencjalni argumentują przeciwko tym koncepcjom, 
które w punkcie wyjścia umieszczają albo język, albo spełniający 
różnorakie akty świadomości podmiot poznający. Takie punkty 
wyjścia właściwe są dla tradycji kartezjańskiej, której spadkobier-
czyniami są tradycje analityczna oraz fenomenologiczna. Odnośnie 
do pierwszej propozycji punktu wyjścia krytyczna argumentacja 
przebiega następująco:

Jako narzędzie pośredniczące język jest wtórnym przedmiotem po-
znania: trzeba specjalnej refleksji, by uprzytomnić sobie sam język 
i uczynić go właśnie „przedmiotem” analiz filozoficznych. Zatem 
nie może on stanowić „pierwotnej rzeczywistości” danej nam do 
wyjaśnienia w filozoficznym poznaniu (…) Język zatem posiadający 
wszelkie znaki aktów poznawczych nie może być tym, co pierwot-
nie poznajemy i co jest racją kontaktu z rzeczywistością, jak też nie 
może być (na mocy swego charakteru znakowego) „rzeczywistością 
pierwotną” daną nam do filozoficznego wyjaśnienia. To, że istniały 
i istnieją nadal różne prądy filozoficzne usiłujące uczynić z języka 
pierwszy przedmiot filozoficznych dociekań i pierwszą rzeczywi-
stość daną nam do wyjaśnienia – pochodzi z innych, zazwyczaj hi-
storycznych uwarunkowań filozoficznego wyjaśniania. Wszystkie 
bowiem nurty filozoficzno‑językowe są z jeden strony powiązane 
z logiką i metodologią nauk, a z drugiej z konkretnymi historycz-
nymi stadiami uprawiania filozofii, zwłaszcza filozofii podmiotu 
i rozmaitych meandrów rozwojowych tej filozofii. A tymczasem ani 
logika, ani metodologia nauk nie są pierwotnymi dziedzinami filo-
zoficznego myślenia, nie są „filozofią pierwszą”, ale właśnie w sze-
rokim znaczeniu „filozofią drugą”, nabudowaną jako refleksja na 
aktach poznawczych, które pierwotnie jawią się na terenie „filozofii 
pierwszej” – teorii bytu 15.

15 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 
s. 56. Podobne krytyczne uwagi formułują inni zwolennicy filozofii klasycznej: 
H. Seidl, Przedmiot filozofii realistycznej, w: Zadania współczesnej metafizyki, dz. cyt., 
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 Choć tomiści nie zaprzeczają, że ukształtowany przez kulturę 
oraz społeczeństwo język pośredniczy w poznaniu rzeczywistości, 
to jednak poszukują oni takiej macierzystej sytuacji epistemicznej, 
w której język nie mediuje, gdzie mamy wprost do czynienia z re-
alną rzeczywistością 16. Dlatego język jako przedmiot badania może 
być co najwyżej wtórnym przedmiotem analizy filozoficznej, ale ni-
gdy jej przedmiotem pierwszym 17. Gdyby przyjąć język jako pierw-
szy przedmiot filozoficznych wyjaśnień, jak czynią to analitycy 
różnych proweniencji, wówczas filozofia nie zajmowałaby się bada-
niem realnej rzeczywistości, tylko zamknęłaby się w sferze znaczeń 
i sensów językowych, bez możliwości powrotu do świata realnego. 
Do podobnych mankamentów prowadzi przyjęcie w punkcie wyj-
ścia podmiotu z jego aktami świadomości i ograniczenie filozofii do 
metaanalizy tego, co bezpośrednio się w świadomości ujawnia 18.
 Podmiot może poznać siebie na tle poznania świata (bytu po-
zapodmiotowego), jak o tym świadczy choćby rozwój dziecka 
i psychologia rozwojowa. Poznanie siebie przed poznaniem świa-
ta byłoby całkowicie „puste”, gdyż człowiek ma w sobie tyle tre-
ści poznawczych, ile zaczerpnął realnie lub intencjonalnie właś-
nie ze świata. Nadto przyjęcie jaźni jako apriorycznego warunku 
poznawczego faktycznie skazuje człowieka na kompletną imma-
nencje poznawczą i w konsekwencji na idealizm. Nigdy bowiem 
nie można byłoby wydostać się z własnego podmiotu, gdyby to 
właśnie podmiot był pierwszą rzeczywistością poznawalną i wa-
runkiem wszelkiego poznania świata. Historia pomyłek w tym 
względzie jest zbyt dobrze znana w dziejach myśli ludzkiej, aby 
można było stać na tym – w gruncie rzeczy idealistycznym (w sen-
sie epistemologicznym) – stanowisku 19.

s. 129‑147 oraz B. Wald, Najpierw pewność. Zagubienie rzeczywistości we współczes‑
nej filozofii realistycznej, dz. cyt., s. 141‑147.

16 Zob. M.A. Krąpiec, Byłem zawsze nieumiarkowanym realistą, w: Rozmowy o fi‑
lozofii, dz. cyt.

17 Zob. S. Kamiński, O naturze filozofii, dz. cyt., s. 45‑55.
18 Metoda stosowana także przez szkołę tomistów transcendentalnych, zob. 

O. Muck, The Transcendental Method, New York 1968, s. 38‑76. W pracy korzysta 
się z angielskiego przekładu tej bardzo ważnej dla wstępnego zrozumienia meto-
dy transcendentalnej pracy. Krytyka tomizmu transcendentalnego przez Krąpca 
zob. O realizm metafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL” 12 (1969), nr 4, s. 9‑20.

19 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., s. 57.
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 W komentarzach metafilozoficznych dotyczących podmioto-
wych punktów wyjścia tomiści egzystencjalni notorycznie wskazu-
ją na szereg błędów, jakie popełnia się, kiedy w filozofii przyjmu-
je się świadomościowy punkt wyjścia. Argumentują, że przyjęcie 
podmiotu za punkt wyjścia wyrasta z idealistycznych presupozycji, 
które nie prowadzą do żadnego wyjaśnienia świata realnie istnieją-
cego. Logika idealistycznych wizji, choć może być dla wielu urzeka-
jąca, dla filozofa realisty jest nie do przyjęcia 20. Woli on przyziemną 
i mniej wyrafinowaną teoretycznie logikę wizji, ale za to taką, która 
wyrasta z realnego porządku bytowego i wskazuje na jego ostatecz-
ne racje 21.
 Tak rozumiany punkt wyjścia, zdaniem tomistów egzystencjal-
nych ma charakter neutralny. Gwarantowany jest samym swoim 
przedmiotem, czyli istnieniem. Nie przesądza bowiem jeszcze ni-
czego o jego naturze ani nie ustawia ludzkiej myśli na torach idea-
listycznych rozstrzygnięć 22. Można tutaj postawić pytanie: czy wo-
bec ujawnionych epistemologiczno‑ontologicznych założeń punktu 
wyjścia, można mówić jeszcze o jego neutralności? Do kwestii tych 
wrócimy w dalszych analizach.

Przedmiot punktu wyjścia

1. Wykazane zostało, że „przedmiot” tomiści egzystencjalni rozu-
mieją w sensie wąskim, jako „to, co istnieje realnie i aktualnie”. 
Tak rozumianym przedmiotem jest istnienie lub akt istnienia (actus 
esse). Dla przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego istnienie jest 
aktem bytu, doskonałością, która urealnia istotę (esencję) bytu. Nie 
ma czegoś takiego jak definicja istnienia. Można podać co najwyżej 
pewną definicję funkcjonalną, która ogranicza się do ukazania funk-
cji, jaką spełnia ono w strukturze bytu. Taki też punkt wyjścia, jak 
zaznaczyłem wcześniej, ma charakter neutralny. Z faktu bowiem, 
że coś istnieje, nie wynika jeszcze, jakie jest to, co istnieje. Istnienie 
po prostu nie przesądza niczego o naturze samego bytu. To, że coś 

20 Zob. E. Gilson, Realizm tomistyczny, Warszawa 1963, s. 33‑43.
21 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 

s. 60‑64.
22 Zob. M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, dz. cyt., s. 91‑102.
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jest, znaczy tylko tyle, że jest realne, że znajduje się poza nicością. 
I może właśnie takie stwierdzenia, które spotyka się na kartach Me‑
tafizyki Krąpca, skłaniają do przypuszczenia, że nie jest już to neu-
tralny punkt wyjścia, gdyż jest w nim za dużo założeń związanych 
ze strukturą tegoż prostego aktu istnienia.
 2. Tomiści egzystencjalni za św. Tomaszem twierdzą, że to byt 
jest pierwszym przedmiotem naszego poznania intelektualnego. 
Jest pierwszą „ daną”, od której zaczyna się każdy proces realne-
go poznania 23. Zanim człowiek pozna siebie, czyli to, k i m  j e s t, 
wpierw poznaje byt, który jest warunkiem wszelkiego samopozna-
nia. Prawa bytu są ontycznym warunkiem ukonstytuowania się 
refleksyjnej samoświadomości 24. Istnienie bytu nie jest nigdy dane 
jako istnienie czyste. Ujmowane jest razem z treścią (istotą). Z tym 
jednak, że 

problematyka treści bytowych, bytowych natur, istot pojmowalnych 
mniej lub bardziej abstrakcyjnie jest wprawdzie elementem ważnym, 
ale w rozumieniu rzeczywistości – wtórnym 25.

Bowiem to nie treść bytu dana jest jako pierwsza, lecz istnienie. 
Wprawdzie te dwa elementy subontycznej budowy bytu występują 
razem, akcent jednak pada na istnienie, zarówno w porządku onto-
logicznym, jak i poznawczym. Poznajemy zawsze to, co jest w ak-
cie, nie zaś to, co jest w możności, gdyż możność w oderwaniu od 
aktu sama jest niepoznawalna. Istnienie jako „przedmiot punktu 
wyjścia” jest istnieniem realnym.
 I tylko o takim istnieniu może być, zdaniem Krąpca, mowa 
w metafizyce. Wszystkie inne typy istnienia są względem istnie-
nia realnego pochodne i jako takie nie mają większego znaczenia 
dla teorii bytu. Inaczej postępuje np. R. Ingarden. Nie wychodzi 
on bezpośrednio od doświadczenia istnienia realnego gdyż, jak pi-
sze, trzeba dopiero rozstrzygnąć w badaniach ontologicznych, czy 
taki sposób istnienia, jak realny, jest w ogóle możliwy do przyję-
cia. Ontologia ma dostarczyć niesprzecznej idei sposobu istnienia 

23 Zob. M.O. Vaske SJ, An Introduction to Metaphysics, dz. cyt., s. 2‑15. Zasad-
niczo teza ta jest podzielana przez wszystkich przedstawicieli neoscholastyki.

24 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1999, 
s. 120‑126.

25 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., s. 59.
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realnego. Jednak ontologia, która takiej idei dostarcza, nie jest w sta-
nie stwierdzić, czy takowa idea faktycznie istnieje. Do tego potrzeb-
na jest metafizyka, która operuje specjalnym typem doświadczenia 
metafizycznego. Tylko w metafizyce jest możliwość formułowania 
sądów egzystencjalnych. Ingarden miał jednak problem z wykaza-
niem istnienia tego typu doświadczenia 26. Tomiści nie uzasadniają, 
że istnienie jest „pierwszą daną” 27. Jest to bowiem fakt oczywisty 28. 
Wszelka próba systemowego dowodzenia, które oparte jest na on-
tologii, że świat realny istnieje, jest niczym innym jak tylko idea-
listycznym rozstrzygnięciem (Gilson). Istnienie trzeba po prostu 
przyjąć, stwierdzić. Rozwiązanie sytuacji problemowej jest proste – 
albo się istnienie przyjmuje i ustawia od razu na torach realizmu 
i obiektywizmu, albo się je odrzuca, stając tym samym na pozycji 
esencjalizmu 29.

Poznawcze ujęcie przedmiotu punktu wyjścia

1. „Punkt wyjścia w uprawianiu filozofii – pisze Krąpiec – nie 
ogranicza się tylko do wyznaczenia właściwego przedmiotu filo-
zoficznych analiz, ale zawiera z konieczności ten pierwszy akt po-
znawczy, który może nas zasadniczo skontaktować z przedmio-
tem pierwotnym” 30. W historii filozofii, zdaniem tomisty, pojawiło 
się szereg propozycji dotyczących pierwszego aktu poznawczego 
kontaktującego nas z rzeczywistością, lecz wszystkie one były nie-
adekwatne w stosunku do właściwego przedmiotu filozoficznego 
wyjaśnienia. Takim zaś przedmiotem jest istnienie. Istnienia nie 
da się poznać, jak próbowano to wykazać, ani za pomocą intuicji 

26 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, dz. cyt., s. 123‑130.
27 Zob. M.O. Vaske SJ, An Introduction to Metaphysics, dz. cyt., s. 15.
28 Zob. Ch.A. Hart, Thomistic Metaphysics, dz. cyt., s. 4‑7.
29 „Podczas gdy nowożytna refleksja krytyczna nad subiektywnymi warun-

kami poznania zatrzymała się na samej refleksji, czyniąc z niej pierwszą zasadę 
filozofii i ostateczną instancję , od której rzeczywistość zależy, tradycja klasyczna 
uznaje pierwszeństwo rzeczywistości przed poznaniem, wiedzą, wyprowadza-
jąc refleksję poza nią samą do bytu, który staje się podstawą wszelkiej wiedzy 
i wszelkiej refleksji”, H. Seidl, Przedmiot filozofii realistycznej, dz. cyt., s. 143.

30 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 
s. 60; także G.P. Klubertanz, Introduction to the Philosophy of Being, New York, 
s. 2‑7.
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 empirycznej, bowiem istnienie nie jest materialnym przedmiotem, 
ani też za pomocą intuicji apriorycznej, dotyczącej w fenomenolo-
gii idei oraz czystych jakości idealnych. Intuicja wprawdzie możne 
nas kontaktować, ale nie z istnieniem, lecz z oderwanymi od realne-
go porządku istotami. Istnienia nie można także poznać w ramach 
spostrzeżenia zmysłowego, którego właściwym przedmiotem są 
wrażenia zmysłowe. Istnienie nie jest bowiem sumą wrażeń, lecz 
czymś strukturalnie prostym, czego nie da się poznawać poprzez 
wyglądy czy skróty perspektywiczne właściwe dla spostrzeżenia 
zewnętrznego. Natomiast od czasów Arystotelesa dominującą me-
todą poznania istnienia była abstrakcja. Zdaniem tomistów egzy-
stencjalnych abstrakcja „stała się jedyną «świętą drogą» myślenia 
filozoficznego” 31. Jednak abstrakcja nie może nas doprowadzić do 
poznawczego ujęcia istnienia. Po pierwsze, abstrakcja jest operacją 
dokonywaną na esencjalnym aspekcie bytu. Po drugie, czynność 
abstrahowania polega na pomijaniu cech jednostkowych, a ujmo-
waniu tylko tych, które są wspólne dla wielu jednostek. Ten właśnie 
aspekt skupienia się tylko na treści (istocie) bytu oraz dominujący 
w abstrakcji element odrywania skłaniają do jej odrzucenia.
 Stąd też tomiści argumentują, że 

żaden proces abstrakcji nie dotyczy aktu istnienia rzeczy, bo istnienie 
jest nieujmowane przez poznanie pojęciowe, jakim jest akt abstrakcyj-
nego pojmowania 32.

Poza tym abstrakcja „deformuje byt, bowiem pomija jego realne, 
a więc bytujące składniki” 33. Istnienie nie podlega konceptualizacji, 
gdyż jest czymś strukturalnie prostym, w przeciwieństwie do treści 
bytu, która ma charakter złożony.
 2. W jakim zatem akcie poznawczym dostępny jest nam przed-
miot punktu wyjścia? Tomiści uzasadniają, że „ów akt poznawczy 
afirmujący istnienie i wyrażony formalnie wyrażamy właśnie są-
dem „A istnieje” 34, nazywamy sądem egzystencjalnym (E. Gilson). 
Afirmacja istnienie w tego typu sądzie jest 

31 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 
s. 71.

32 Tamże, s. 72. 
33 Tamże.
34 Tamże, s. 73.
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pierwszym aktem bezpośrednim, bezznakowym, łączącym nas z rze-
czywistością i będącym podstawą dla rzeczywistego poznania we 
wszelkich dalszych etapach tego poznania 35.

Sąd ten ma charakter „ponadprawdziwościowy” w tym sensie, że 
jest on ontyczną i epistemiczną racją prawdziwości dla wszystkich 
innych aktów poznawczych.

Sąd egzystencjalny – jak twierdzą zgodnie tomiści egzystencjalni – jako 
punkt wyjścia filozofii dotyczy stwierdzenia istnienia przedmiotów 
realnych, danych nam w empirii zmysłowej. Ale dotyczy także we-
wnętrznego doświadczenia własnej egzystencji, własnego „ja”, które 
doświadczam nieustannie w trakcie spełniania wszystkich „moich” ak-
tów życiowych, kiedy nieustannie wiem, że jestem, że istnieję, ale nie 
wiem dokładnie, kim jestem i jaka jest moja natura 36.

 Doświadczenia te są wobec siebie komplementarne, z tym że do-
świadczenie „ja” będącego podmiotem aktów jest doświadczeniem 
bytu w sytuacji naczelnej, jest doświadczeniem bytu od wewnątrz. 
Sąd egzystencjalny jest:
 (1) Epistemiczną odpowiedzią ze strony podmiotu na doświad-
czenie istnienia, które „ uderza ostrzem swojej realności” w aparat 
poznawczy.
 (2) Stanowi bazowy akt fundujący realizm oraz obiektywizm po-
znawczy metafizyki. Wydanie sądu egzystencjalnego jest komple-
mentarne wobec struktury bytu. Skoro w rzeczywistości byt składa 
się z treści oraz istnienia, a treść jest poznawalna w ramach prostych 
ujęć abstrakcyjnych, zatem istnienie musi być poznawalne w ra-
mach takiej doniosłej struktury poznawczej, która będzie w stanie 
„oddać mu sprawiedliwość”. „Oddanie sprawiedliwości” istnieniu 
to przede wszystkim jego bezpośrednia i spontaniczna afirmacja 37.
 (3) Afirmacja istnienia przebiegająca w ramach sądów egzy-
stencjalnych, może być także nazwana „doświadczeniem metafi-
zycznym” w sensie ścisłym 38. Tomiści egzystencjalni utożsamiają 

35 Tamże.
36 Tamże, s. 74.
37 Szerzej na temat poznania istnienia pisze E. Gilson, Knowledge and Existence, 

w: Being and Some Philosophers, Toronto 1952, s. 190‑215.
38 Zob. M.A. Krąpiec, Doświadczenie i metafizyka, „Roczniki Filozoficzne” 

24 (1976), z. 1, s. 5‑16.
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doświadczenie metafizyczne z aktem bezpośredniego sądzenia eg-
zystencjalnego. Utożsamienie to dokonuje się tylko pod względem 
funkcjonalnym, gdyż zarówno sąd egzystencjalny, jak i doświadcze-
nie pojmuje się jako pierwotny, bazowy akt poznawczy, skorelowa-
ny z proporcjonalnym do niego przedmiotem. Z tym że w tekstach 
tomistów egzystencjalnych pojawia się tutaj pewna nieścisłość. Od 
strony fenomenologicznej czym innym jest doświadczenie, a czym 
innym jest akt artykulacji tego doświadczenia. U Krąpca czy innych 
przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego kwestie te nie są wyraź-
nie odróżnione. Inna sprawa to pierwotność tego doświadczenia. 
Czy sąd (zwłaszcza egzystencjalny) jest faktycznie tym pierwszym 
(bazowym) aktem poznawczym fundującym nasz epistemiczny 
kontakt ze światem, czy może jest nim spostrzeżenie, percepcja 
zmysłowa, a sądy egzystencjalne są tylko czymś nad percepcją nad-
budowanym (Stępień)? A może jakieś inne odmiany świadomości 
wchodzą tutaj w grę? 39 Krąpiec uważa, że przyjęcie spostrzeżenia 
za punkt wyjścia doświadczenia wiedzie z konieczności do powi-
kłań idealistycznych. Ze spostrzeżeniem związana jest abstrakcja, ta 
zaś, podobnie jak spostrzeżenie, na którym bazuje, nie uwzględnia 
istnienia. Jaki zatem charakter ma punkt wyjścia?

Spontaniczność czy refleksyjność punktu wyjścia?

1. Od rozstrzygnięcia tej alternatywy zależy los metafizyki, pojętej 
jako egzystencjalna teoria bytu. Zwykło się bowiem przyjmować, że 
poznanie filozoficzne tym się różni od poznania przednaukowego, 
że jest poznaniem metodycznie zreflektowanym oraz usystematy-
zowanym. Trudno zakwestionować tę prawdę. Tutaj jednak chodzi 
o zasadnicze pytanie: jaki jest „punkt wyjścia metafizyki”? 40. Czy 
pierwsze akty poznawcze, za pomocą których kontaktujemy się 
z przedmiotem, mają charakter aktów spontanicznych, prereflek-
syjnych, czy też refleksyjnych? Tomiści egzystencjalni  twierdzą, 

39 Dyskusja dotycząca kwestii doświadczenia istnienia zob. M.A. Krąpiec, Uwa‑
gi o „O doświadczeniu ponownie”, „Roczniki Filozoficzne” 24 (1976), z. 1, s. 147‑148 
(odpowiedź na art. A.B. Stępnia O doświadczeniu ponownie („Roczniki Filozoficzne” 
24 (1976), z. 1, s. 143‑147), dotyczący art. M.A. Krąpca Doświadczenie i metafizyka).

40 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 
s. 74. 
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że w historii filozofii istnieje bardzo silne przeświadczenie, że punkt 
wyjścia powinien mieć charakter refleksyjny. Tendencja taka domi-
nuje przede wszystkim w nurtach pokartezjańskich, obejmujących 
także zreformowaną scholastykę transcendentalną. Związane jest to 
z faktem, że

dzięki aktowi refleksji dostrzegamy, że jesteśmy kimś innym, niż cała 
reszta, że mamy osobiste duchowe życie, że różnimy się i często prze-
ciwstawiamy przyrodzie i całemu otoczeniu, że mamy jakieś uświado-
mione, przynajmniej doraźnie, inne cele niż otaczająca nas reszta 41.

W takim ujęciu, człowiek doświadcza siebie przede wszystkim jako 
„podmiotu” poznania, to zaś, co znajduje się naprzeciw niego, poza 
nim, jest „przedmiotem”.
 Taką dychotomiczną sytuację wedle tomistów otrzymujemy 
w wyniku refleksji. Akty poznania refleksyjnego 

w swojej zalążkowej formie konstytuują sytuację osiową „podmiot – 
przedmiot”, są już m e t a p o z n a n i e m, służącym do sprawdzania po-
znania spontanicznego, do konstruowania na podstawie naturalnego 
poznania ujaśnienień sposobu poznania, manifestowania jego aspek-
tów i ostatecznie konstruowania różnych stopni poznania i języka 42.

Między tymi dwoma krańcami osi, tj. między podmiotem 
a przedmiotem 

leży – zdaniem Krąpca – duże pole tego wszystkiego, co skrótowo zo-
stało nazwane „bytem”, a co w różnych systemach jest różnorodnie ro-
zumiane (…) 43.

 2. Poznanie refleksyjne prowadzi do sytuacji osiowej, do pew-
nego rodzaju dychotomii epistemicznej, w której naprzeciw siebie 
znajduje się podmiot oraz przedmiot. W takim ujęciu punkt wyjścia 
metafizyki zapośredniczony jest poprzez ujęcia refleksyjne. Gdyby 
przyjąć taką sytuację za punkt wyjścia, twierdzą tomiści, nigdy nie 
moglibyśmy się bezpośrednio skontaktować ze śwatem realnym. 
Przedmiotem doświadczenia byłyby wówczas treści (dane) świa-
domości, a nie byt realny.

41 Tamże, s. 75.
42 M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 19.
43 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, art. cyt., s. 75.
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Powodem zasadniczym nieporozumień filozofii, jej ciągłej idealistycz-
nej choroby był właśnie „osiowy” punkt wyjścia w filozoficznym wy-
jaśnieniu świata. (...) Wydawało się bowiem, że myślenie nie naiwne, 
lecz krytyczne, zreflektowane, dojrzałe spełnia się w refleksyjnej  sytu-
acji „osiowego” aktu poznania. Tak jednak nie jest, gdyż krytyka supo-
nuje to, co krytyce podlega – pierwotny akt poznawczy 44.

Krytyka poznania prowadzi do deformacji „punktu wyjścia”. Przy-
kładem takiej deformacji jest stanowisko Kartezjusza (a następnie fe-
nomenologów), który analizując strukturę cogito, zamknął się całko-
wicie w immanencji własnej świadomości, bez możliwości przebicia 
się do świata realnego 45. Wszelkie analizy punktu wyjścia wychodzą-
ce od „danych” świadomości wpadają w pułapkę idealizmu, gdyż jak 
twierdzą Gilson i Krąpiec, z góry odrywają się od doświadczenia re-
alnego istnienia. Zamykając się w immanencji własnego umysłu, ska-
zują myśl filozoficzną na bezsensowną logikę operującą na znakach 
i symbolach. Tymczasem umysł nie kieruje się logiką własnej imma-
nencji, lecz logiką realnego bytu, logiką jego eksplanacji. Dlatego też 

proces realnego poznania jest jedynie możliwy wtedy, gdy punktem 
wyjścia naszych filozoficznych wyjaśnień będzie poznanie spontanicz-
ne, pierwotne, a nie refleksyjne, osiowe 46.

Spontaniczność poznania dotyczy rzeczywistości, 

która jest nam bardziej (głębiej i szerzej) dostępna, aniżeli na to pozwa-
la abstrakcyjne ujęcie treści rzeczy danej nam w ejdetycznym oglądzie 
nawet typu arystotelesowskiego 47.

Krąpiec podkreśla bardzo ważny dla metafizyki fakt, że 

poznając pierwotnie realnie istniejący byt, można następnie to uszcze-
gółowić i je reflektować, a w następstwie tego analizować samo pozna-
nie i jego dowolne wybrane odcinki, sposoby, momenty 48.

44 M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 19. 
45 Zob. E. Gilson, Byt i istota, Warszawa 1965, s. 217‑251.
46 M.A. Krąpiec, Metafizyka, dz. cyt., s. 19.
47 M.A. Krąpiec, O rozumienie filozofii, Lublin 1995, s. 39.
48 Tamże, s. 40.
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Tym samym krytyka poznania ma sens, ale nie jako krytyka punktu 
wyjścia, lecz krytyka innych aktów poznawczych, które nadbudo-
wane są na pierwotnym styku poznawczym z rzeczywistością, któ-
rym jest sąd egzystencjalny.
 Przyjęcie poznania spontanicznego za punkt wyjścia pozwala 
radykalnie wyzwolić się od idealistycznych perturbacji. Poznanie 
spontaniczne kulminuje się w sądzie egzystencjalnym, który jest 
bezpośrednim i przedrefleksyjnym stykiem poznawczym czło-
wieka z istnieniem. Sąd ten cechuje się przedmiotowym odniesie-
niem, tzn. pojemność percepcyjna sądu jest w całości wypełnio-
na faktycznością istnienia, bezpośredniością, spontanicznością 
oraz minimalnym zdeterminowaniem teoretycznym. Czy jednak 
z punktu wyjścia zostaje całkowicie wykluczona refleksja? Wedle 
tomistów bezwzględnie trzeba wykluczyć z punktu wyjścia tzw. 
refleksję zamierzoną in actu signato, gdyż przyjęcie jej za natural-
ny punkt wyjścia prowadzi do powikłań idealistycznych, o których 
wyżej wspominałem. H. Seild, komentuje ten problem tak, że kry-
tyczna refleksja czasów nowożytnych stawiała sobie za cel przede 
wszystkim badanie warunków swojej własnej możliwości. Uznano, 
że nie warto zaczynać filozofii od naiwnej spontanicznej refleksji, 
która polega na „naturalnej świadomości rzeczy”. Zastąpiono ją 
badaniem struktury refleksji krytycznej, której obiektywny charak-
ter starano się zagwarantować w rozmaitych formach intuicji czy 
struktur podmiotu transcendentalnego, ale pozostającego już w ni-
kłym kontakcie lub bez żadnego kontaktu z bytem. A przecież choć 
nasza świadomość kontaktu z bytem jest naturalna i spontaniczna, 
to sąd, który ów związek wyraża, jest „wynikiem głębokiej episte-
mologicznej refleksji” 49.
 Z punktu wyjścia nie zostaje jednak usunięta refleksja in actu 
exercito. Jest to typ refleksji towarzyszącej, której pierwsze pró-
by artykulacji spotykamy już u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. 
U brentanistów była to wewnętrzna świadomość, zaś u fenomeno-
logów (zwłaszcza R. Ingarden) można mówić o intuicji przeżywa-
nia (Durchleben) jako samoświadomości będącej immanentną cechą 
każdego przeżycia poznawczego. Dzięki jej obecności w poznaniu 
przeżycie samo niejako zaznajamia się ze sobą. Refleksja towarzy-
sząca odgrywa ważną epistemologiczną rolę w strukturze punktu 

49 Zob. H. Seidl, Przedmiot filozofii realistycznej, dz. cyt., s. 142‑141.
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wyjścia. Powiązana jest ona z samym sposobem spełnienia (za-
chodzenia) sądzenia egzystencjalnego 50. Jaki jest udział tej reflek-
sji w  d o ś w i a d c z e n i u  metafizycznym? Krąpiec uzasadnia, że 
„akt pierwszy w stosunku do przedmiotu musi posiadać moment 
nierefleksyjny” 51. Moment refleksji pojawia się jakby wtórnie, na 
kanwie styku z istnieniem przedmiotu. Jeśli afirmacja istnienia do-
konuje się w sądzie egzystencjalnym, to refleksja ani tego sądzenia 
nie poprzedza, ani też go kognitywnie nie warunkuje. Pojawia się 
ona jak „cień” czy jak „łuna” wraz z momentem spełnienia sądzenia 
egzystencjalnego. Oczywiście wszystko to stanowi funkcjonalną ca-
łość. Nie można bowiem w realnym poznaniu odseparować od sie-
bie refleksji aktowej (in actu signato) oraz towarzyszącej (in actu exer‑
cito). Przeplatają się one ze sobą tak, że można je wyróżnić tylko na 
zasadzie sztucznego wyizolowania, które przeprowadza się jedynie 
na potrzeby analizy epistemologicznej.
 Ujęcie istnienia w ramach poznania spontanicznego gwarantuje 
realizm oraz obiektywizm poznawczy. Dalsze akty poznania reflek-
syjnego są nadbudowane na pierwotnym styku poznawczym. Są 
już analizą tego, co zostało zarejestrowane przez refleksję towarzy-
szącą w poznaniu spontanicznym. Udział tej refleksji w początko-
wych partiach metafizyki jest bardzo ważny, przede wszystkim gdy 
przechodzimy do zagadnienia formowania przedmiotu metafizyki. 
Dzięki refleksji towarzyszącej doświadczenie metafizyczne, które 
wyraża się poprzez sądzenie egzystencjalne, jest doświadczeniem 
świadomym. Tym samym sąd egzystencjalny uzyskuje jakby po-
dwójną pewność. Pierwsza pochodzi z samego bytu, którego afir-
macja cechuje się oczywistością przedmiotową, druga zaś z faktu 
przeżycia sądzenia egzystencjalnego. Z faktu, że przeżywam sądze-
nie, akt sądzenia sam zaznajamia się ze sobą dzięki intuicji przeży-
wania, która jest immanentnym składnikiem aktu sądzenia. Dzięki 
temu sąd ten może być w następnej kolejności analizowany w ra-
mach metapoznania refleksyjnego.
 Sposób ujęcia istnienia ma zatem charakter bezpośredni oraz 
spontaniczny. Bezpośredniość sądu egzystencjalnego polega na 
tym, że ujmuje on istnienie bez żadnych zapośredniczeń medialnych 

50 Zob. W. Chudy, Rozwój filozofowania a pułapka refleksji, Lublin 1995.
51 M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filozoficznym poznaniu, dz. cyt., 

s. 101.
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ze strony podmiotu poznającego. Jest to ujęcie istnienia „na gorąco” 
w „żywej obecności”, totalności oraz faktyczności. Dla fenomeno-
logów doświadczenie bezpośrednie to przede wszystkim naoczne 
ujęcie czegoś „we własnej osobie”. Można powiedzieć, że również 
ten sam postulat bezpośredniości jest realizowany w metafizyce to-
mizmu egzystencjalnego, z tym że mocno zawężony. Bezpośred-
niość poznawcza polega na przyjęciu bezpośredniego realizmu, 
powiązanego z pewnym typem intuicjonizmu poznawczego. Poza 
tym istnienie jest dostępne, jak twierdził J. Maritain, tylko poznaniu 
intuicyjnemu. U Krąpca i innych tomistów egzystencjalnych intui-
cja istnienia to poznawczo zwerbalizowany s ą d  e g z y s t e n c j a l -
n y. W sądzie tym podmiot poznający bierze odpowiedzialność za 
akt afirmacji. 

W filozofii realistycznej podkreśla się – zdaniem tomistów egzysten-
cjalnych – że poznanie jest sposobem bytowania, a refleksja nie jest kry-
tyką wartości poznania, lecz uprzedmiotowieniem i uwyraźnieniem, 
zawartości poznania spontanicznego – bytu 52.

Tym samym w tomizmie egzystencjalnym nie 

istnieje żaden problem punktu wyjścia, ponieważ filozofia jest natu-
ralnym poznaniem realnego świata, jest spontaniczną recepcją świata, 
w jego istnieniu i strukturze bytowej 53.

Przyjęcie krytycznego punktu wyjścia w poznaniu filozoficznym 
prowadzi, zdaniem tomistów egzystencjalnych, do rozziewu mię-
dzy podmiotem a światem realnie istniejącym, generuje tzw. prob-
lem mostu, którego nigdy nie można przekroczyć w optyce pod-
miotowej immanencji. Aby tych konsekwencji uniknąć, Krąpiec, 
podobnie jak Gilson, postuluje prerefleksyjną spontaniczność jako 
„totalne chłonięcie przez umysł człowieka świata realnego”. Tylko 
bowiem w tak naturalnej postawie epistemicznej metafizyk może 
dojrzeć istnienie. Błąd poznawczy w punkcie wyjścia prowadzi do 
tego, że powstają coraz to nowe systemy filozoficzne, które zamiast 
wiernie poznawać „daną” bezpośrednio rzeczywistość, nieustannie 
ją kreują. Tym samym nie operują już poznaniem teoretycznym, 

52 H. Kiereś, Spontaniczność czy refleksyjność, w : Osoba i realizm w filozofii, dz. 
cyt., s. 157.

53 Tamże, s. 156.
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które przyporządkowane jest obiektywnej prawdzie, lecz pozna-
niem pojetycznym, nastawionym na tworzenie i kombinatorykę 
wyprodukowanych przez umysł idei. Umysł zostaje wówczas za-
mknięty w immanentnej logice znaków, symboli, bez możliwości 
powrotu do świata realnego. Tylko w spontaniczności znajduje się 
właściwa nisza poznania metafizycznego. Nisza, w której człowiek 
z istnieniem tworzą niczym niezapośredniczoną jedność.

W stronę pluralizmu punktów wyjścia

1. Każda nauka realna – zgodnie z klasyczną metodologią nauk – 
ma punkt wyjścia, czy to pojęty w sensie funkcjonalnym, czy też 
przedmiotowym. Punkt wyjścia w ujęciu funkcjonalnym to zbiór 
podstawowych czynności poznawczych, których celem jest osiąg-
nięcie określonego przez cel nauki wyniku. Punkt wyjścia jest inny 
dla nauk realnych, a inny dla nauk formalnych. Ujmując kwestię 
możliwie ogólnie, można stwierdzić, że te pierwsze wychodzą od 
doświadczenia, te drugie zaś od intuicyjnie przyjmowanych aksjo-
matów. W filozofii/metafizyce sprawa punktu wyjścia wygląda ina-
czej niż w naukach szczegółowych, które, jak zaznaczyliśmy to na 
początku, nie przywiązują zbyt dużej wagi do determinacji punktu 
wyjścia. Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy przechodzimy na 
grunt filozofii, a zwłaszcza metafizyki. To, że determinacja punk-
tu wyjścia jest ważna, pozostaje, jak się wydaje, niekwestionowa-
nym postulatem. Każdy filozofujący powinien mieć świadomość, 
od czego zaczyna, jakie założenia przyjmuje, jakimi metodami 
się posługuje. Konstrukcja teorii filozoficznej wymaga podjęciach 
pewnych przemyślanych czynności w celu identyfikacji przyjmo-
wanych przedzałożeń oraz kontroli spójności tych przedzałożeń 
z wyprowadzonymi z nich konkluzjami. Kwestią sporną pozostaje 
rozumienie samego punktu wyjścia czy traktować go wąsko, czy 
też szeroko. Każde rozwiązanie tego problemu jest kontrowersyj-
ne. To zaproponowane przez tomistów również. Dlatego niżej prze-
dyskutujemy niektóre aspekty tej sytuacji problemowej, zmierzając 
w kierunku postulatu przyjęcia pluralizmu punktów wyjścia przy 
konstrukcji teorii filozoficznej.
 2. Jak już wielokrotnie był sygnalizowane w poprzednich anali-
zach, nie ma w filozofii takiego rozwiązania sytuacji problemowej, 
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która nie byłaby sporna. Kontrowersyjność ta uwarunkowana jest 
tym, że każde rozwiązanie zaproponowane przez jakiś paradyg-
mat dokonuje się w przestrzeni, w której funkcjonuje wiele różnych 
dyskursów filozoficznych przyjmujących różne założenia, odmien-
ne punkty widzenia na te same problemy. Dotyczy to także proble-
mu punktu wyjścia. Filozofowie, zwłaszcza rekrutujący się z gru-
py uprawiającej filozofię w kontekście nauki, zastanawiają się, czy 
w ogóle jest sens podejmować kwestię punktu wyjścia w filozofii 
(Heller) oraz na ile tego typu zabiegi są sensowe i prowadzą do ja-
kichkolwiek wartościowych ustaleń (Popper). Filozofowie biorący 
po uwagę dane nauk empirycznych zwracają uwagę na holistycz-
ny i antyfundacjonalistyczny charakter ludzkiego poznania, na jego 
notoryczną fallibilność, stąd też kwestionują możliwość ustalenia 
czegoś takiego jak punkt wyjścia. Podają w wątpliwość możliwość 
skonstatowania jakichś uniwersalnych zdań bazowych, które sta-
nowiłyby epistemiczną legitymizację dla innych zdań. W perspek-
tywach poznawczych filozofii w kontekście nauki proponuje się, 
aby zająć się raczej uprawianiem filozofii i rozwiązywaniem kon-
kretnych problemów niż projektowaniem apriorycznych reguł me-
todologicznych, które i tak w praktyce bardzo często się nie spraw-
dzają (Heller, Życiński). Filozofia bardziej powinna wzorować się 
na naukach, które zachowują rezerwę względem przyjmowania 
różnych stanów „nadprawdziwościowych” 54. Odgórne projek-
towanie punktów wyjścia może być o tyle nieprzydatne, że może 
zamknąć filozofię na różnego rodzaju dane napływające czy to 
z rzeczywistości, czy z nauk szczegółowych. Stąd też pod adresem 
tomistów egzystencjalnych formułuje się zarzut, że zaprojektowa-
ny punkt wyjścia ogranicza filozofię tylko do poznania potoczne-
go/zdroworozsądkowego (makroskopowego). Z punktu widzenia 
zwolenników filozofii naukowej każda determinacja punktu wyj-
ścia związana jest z pewnymi przedzałożeniami teoretycznymi 
i decyzjami o charakterze metodologicznym i aksjologicznym, 
w których rozstrzyga się, od czego zaczynamy. Przy holistycznym 
pojmowaniu ludzkiej wiedzy jako sieci wzajemnie powiązanych 
przekonań trudno jest stwierdzić, które z nich są pierwotne, a  które 

54 Krytykę filozofii jako supernauki roszczącej sobie prawo do bycia filozofią 
pierwszą przeprowadza zob. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, Warszawa 
1994; Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.
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 wtórne 55. Stąd też sformułowanie punktu wyjścia polegające na wy-
selekcjonowaniu pewnych zdań jako pierwotnych i bazowych jest 
niemożliwe do ustalenia. Jeśli już jest on wyodrębniony (co jest ra-
czej wątpliwe), to zabieg ten ma charakter konwencjonalny 56, uwa-
runkowany akceptacją założeń danego paradygmatu czy tradycji 
badawczej.
 3. Filozofia/metafizyka proponowana przez tomistów egzysten-
cjalnych stara się zachować empiryczny punkt wyjścia, który nie-
wiele ma wspólnego ze szczegółowymi naukami empirycznymi, 
gdyż inny jest jego przedmiot i cel eksplanacyjny. Punkt ten ma być 
ponadto neutralny, czyli sformułowany przy minimalnych zało-
żeniach teoretycznych, tak aby nie ustawiać interpretacji na błęd-
nych torach poznawczych, które prowadziłyby do idealistycznych 
teorii. Problem punktu wyjścia w nauce, o ile w ogóle jest przez 
kogokolwiek podejmowany, nie ma charakteru neutralnego, lecz 
jest zawsze wyznaczony przez uprzednio skonstruowaną hipote-
zę wkomponowaną w całość naszej wiedzy. W. Sady komentuje to 
w następujący sposób:

Każda teoria naukowa tworzy ogólny obraz swej dziedziny badań, 
a naukowcy, patrząc na badane fakty, rzutują na nie swe teoretyczne 
wyobrażenia. Zanim przystąpią do badań, już „wiedzą”, z jakiego ro-
dzaju elementów dany rodzaj zjawisk (należących do zakresu z a m i e -
r z o n y c h  z a s t o s o w a ń  teorii) się składa, jakiego rodzaju związki 
mogą między nimi zajść, jakie są możliwe skutki danego typu proce-
sów, jakie metody badań eksperymentalnych powinny dostarczyć in-
teresujących danych i tak dalej. Piszący te słowa pamięta, jak podczas 
wykładu z fizyki profesor demonstrujący eksperyment z użyciem lam-
py kineskopowej podobnej do tej, która wyświetla obrazy telewizyjne, 

55 Z holistycznej perspektywy nigdy nie jest tak, że akceptujemy pewne zda-
nia jako samodzielne jednostki. Wszystko dokonuje się w perspektywie syste-
mu. Potwierdza to nasza praktyka uczenia się języka. Opanowując własny ję-
zyk, nie uczymy się przecież odizolowanych zdań, tylko zawsze we wzajemnych 
znaczeniowych powiązaniach ze sobą. Uwaga Wittgensteina jest w tej kwestii 
bardzo interesująca i stoi w opozycji do przedstawianej przez tomistów argu-
mentacji. „Kiedy zaczynamy w coś w i e r z y ć, to nie w pojedyncze zdanie, ale 
cały system zdań” [§ 141]; „To, przy czym obstaję, nie jest j e d n y m  zdaniem, 
ale siecią zdań” [§ 225]; „Nie opanowujemy praktyki wydawania sądów empi-
rycznych ucząc się reguł; uczy się nas s ą d ó w  i ich związków z innymi sądami. 
Ogół sądów jest dla nas przekonujący” [§ 140], L. Wittgenstein, O pewności, tłum. 
M. i W. Sady, Warszawa 1993.

56 Szereg interesujących informacji na ten temat można znaleźć u K. Ajdukiewicza.
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zamiast powiedzieć coś w rodzaju: „zielona plamka na ekranie przesu-
wa się, gdy do szklanej rury umieszczonej za nim zbliżymy ten szary 
przedmiot”, mówił: „widzimy, jak s t r u m i e ń  e l e k t r o n ó w  odchyla 
się w  p o l u  m a g n e t y c z n y m” – a myśmy to w i d z i e l i, bo opano-
waliśmy już podstawy tych samych teorii, którymi posługiwał się nasz 
wykładowca. Nie stosował on bynajmniej zwykłego skrótu myślowego, 
który dałoby się zastąpić dłuższym opisem tego, co „naprawdę” można 
było zobaczyć. Bez przyjętej teorii nikomu nawet nie przyszłoby do gło-
wy, aby wykonać użytą do doświadczenia szklaną rurę, zatopić w niej 
elektrody, usunąć ze środka powietrze, podłączyć do elektrod wysokie 
napięcie, rozgrzewając jednocześnie katodę spiralą grzejną, a wreszcie 
zbliżać do układu magnes i jednocześnie obserwować zmiany świece-
nia na szkle czy na pokrytym fluorescencyjną substancją ekranie. Bez 
teorii to wszystko nie miałoby żadnego sensu 57.

Dwudziestowieczni filozofowie nauki podkreślali, że fakty są wy-
znaczone (zdeterminowane) przez teorię w warstwie językowej 
i eksplanacyjnej. W nauce nie istnieje problem „nagich faktów”, 
każdy bowiem fakt naukowy jest wyrażony z perspektywy okre-
ślonych założeń stanowiących treść paradygmatu czy tradycji ba-
dawczej. To, czego doświadczamy i jak eksperymentujemy, o tym 
wszystkim mówi nam uprzednio przyjęta teoria 58. Jak powiada 
neopragmatysta R. Rorty 

świat nie mówi. Tylko my to robimy. Świat może, kiedy już zaprogra-
mujemy się za pomocą jakiegoś języka, sprawić, że będziemy żywić 
pewne przekonania 59.

Zgodnie z tą propozycją świat nie narzuca mam żadnej uprzy-
wilejowanej gry językowej, żadnego uprzywilejowanego punktu 

57 W. Sady, Pojęcie prawdy w naukach przyrodniczych, „Znak” 48 (1996), nr 9, 
s. 20‑33.

58 Na temat teoretyzowania faktów we współczesnych naukach przyrodni-
czych, zwłaszcza w fizyce, zob. M. Heller, Filozofia nauki, dz. cyt., s. 33‑35. Z waż-
niejszych pozycji zagranicznych warto przywołać pracę Hansona, Petterns of Di‑
scovery, An Inquiry into the Conceptual Fundations of Science, Cambridge 1965; zob. 
także Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000; szereg interesujących ana-
liz dotyczących kwestii uteoretyzowania wiedzy znajduje się w pracy zbiorowej 
pod redakcją A. Motyckiej, Wiedza a założeniowość, Warszawa 1999; taż, Filozofia 
nauki a problem założeniowości w nauce, w: tejże, Rozum i intuicja w nauce. Zbiór roz‑
praw i szkiców filozoficznych, Warszawa 2005, s. 23‑33.

59 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, dz. cyt., s. 25.
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wyjścia 60. Dlatego wszystkie kryteria wyboru słownika opisujące-
go świat mają charakter językowy, uzależnione są od uprzednio 
przyjętego modelu teoretycznego. Twierdzenie, że świat, istnienie, 
„chwyta nas za gardło” jest błędną metaforą, które nie oddaje tego, 
jak naprawdę doświadczamy istnienia 61. Jak się wydaje, wbrew 
argumentom przedstawianym przez tomistów egzystencjalnych, 
można powiedzieć, że to nie rzeczywistość, ale pojęcia pchają nas 
do jej badania (L. Wittgenstein). Poza tym przedmiotem teorii na-
ukowych nie jest istnienie w takim ujęciu, jakie prezentuje tomizm 
egzystencjalny (prosty akt bytu). Nie jest ono nawet brane w pod 
uwagę jako „przedmiot” ich badania. Wprawdzie może się tam po-
jawić, lecz jako okres warunkowy, który niekoniecznie musi zacho-
dzić. Tomistom zależy przede wszystkim na zachowaniu neutral-
ności punktu wyjścia, na tym, aby był on jak najmniej teoretycznie 
obciążony. Nie przyjmują oni argumentów pochodzących z filozo-
fii nauki, bo jeśli zakłada się koncepcję nieprzecinających się płasz-
czyzn poznawczych, w której nauka i filozofia znajdują się w róż-
nych optykach epistemologicznych, argumenty wysuwane przez 
filozofów nauki na bazie obserwacji praktyki naukowej dotyczą tyl-
ko nauki, nie zaś filozofii. Nie mówiąc już o tym, aby istnienie było 
ujmowane w trybie warunkowym.
 Uwzględniając krytyczne komentarze do tych kwestii, można 
propozycję tomistyczną potraktować jako tylko pewnego rodzaju 
deklarację metodologiczną, która nie jest możliwa do zrealizowa-
na na etapie pragmatycznego konstruowania teorii. Potwierdza to, 

60 Nasze wypowiedzi o tym, co istnieje, uwarunkowane są strukturą języka, 
sposobem jego używania, który przyswajamy sobie poprzez praktykę. „Ale nie 
zyskałem swego obrazu świata, gdyż przekonałem się o jego poprawności, ani 
dlatego, że jestem przekonany o jego poprawności. Lecz jest to odziedziczone tło, 
na którym rozróżniam prawdę od fałszu” [§ 94]. „Mogę wyobrazić sobie czło-
wieka, który wyrósł w całkiem szczególnych warunkach i któremu wpojono, że 
Ziemia powstała 50 lat temu – i dlatego też w to wierzy. Moglibyśmy go pouczać: 
Ziemia już od dawna... itd. – Próbowalibyśmy przekazać mu nasz obraz świata. 
Zaszłoby to w wyniku swoistej p e r s w a z j i” [§ 262], L. Wittgenstein, O pewno‑
ści, dz. cyt.

61 L. Wittgenstein przedstawia to w następujących słowach: „Ale czy to nie 
doświadczenie nas uczy, by tak sądzić, to znaczy że poprawnie jest tak sądzić? 
Ale w jaki sposób doświadczenie nas uczy? My możemy wyprowadzić coś z do-
świadczenia, ale doświadczenie nie kieruje nas, by coś z niego wyprowadzić. 
Jeśli to jest racja, by tak sądzić (a nie tylko przyczyna), to nadal nie dysponujemy 
racją, aby uznać to za rację” [§ 130], tamże.
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że nie zawsze projektowane reguły metodologiczne znajdują swoje 
przełożenie na praktykę, ta bowiem często pokazuje ich sztuczność. 
Zaproponowana przez tomistów egzystencjalnych koncepcja istnie-
nia nie jest teoretycznie neutralna 62. Sformułowana jest na gruncie 
określonej już tradycji badawczej, przyjmującej szereg przedzałożeń 
dotyczących tego, jak rozumieć istnienie. Tomiści twierdzą prze-
cież, że istnienie jest czymś prostym, niezłożonym, że jest aktem 
bytu urealniającym istotę. Takie rozumienie istnienia jest wysoce 
uteoretyzowane i radykalnie odbiega od pojęcia istnienia potoczne-
go 63. Można nawet powiedzieć, że nie ma z nim żadnego związku 
znaczeniowego. Czyż „człowiek z ulicy” ma właśnie tak zdetermi-
nowane pojęcie istnienia? Nawet jeśli ma on jakieś intuicje związa-
ne z tym pojęciem czy z pojęciem realności, czy nawet z tym, czym 
jest byt, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że są to  zupełnie 

62 Samo stwierdzenie, że coś jest teoretycznie neutralne, brzmi nonsensownie. 
63 Do teorii filozoficznych, jak przypuszczam, można odnieść następujące 

stwierdzenie: „To teorie zwracają naszą uwagę na te zdarzenia w świecie, które 
są z ich punktu widzenia szczególnie pouczające czy doniosłe. Teorie też po-
uczają nas, w jaki sposób mamy obserwowane fakty opisać, tak aby opis w ogó-
le był w nauce użyteczny, co z czym porównać, które z niezliczonej ilości cech 
tego, co widzimy, uwzględnić, a które pominąć. Niech czytelniczki(cy) tego teks-
tu spróbują opisać to, co w tej chwili przed sobą widzą, wszystko i dokładnie, 
a łatwo przekonają się, że taki opis byłby niesłychanie długi, może nigdy by się 
nie skończył, zaś zawsze można by się potem spotkać z zarzutem, iż pominę-
liśmy akurat to, co nasz rozmówca chciałby wiedzieć. Tymczasem naukowcy 
muszą zwykle opisywać wyniki doświadczeń w kilku czy kilkunastu zdaniach. 
Mało tego, aby opisy były w praktyce naukowej użyteczne, muszą być dokonane 
właśnie w języku teorii. («Nie interesuje mnie to, że wskazówka na skali stoją-
cego przed tobą przyrządu miała kolor brązowy, ani to, że w szybce ponad nią 
można było dojrzeć odbicie okna, ja chcę wiedzieć, jakie n a t ę ż e n i e  p r ą d u 
ten przyrząd wskazywał i jak zmieniało się ono w zależności od zmian t e m -
p e r a t u r y  e l e k t r o l i t u», mógłby powiedzieć fizyk do swego kolegi‑laika, 
którego prosił o pomoc, gdy na chwilę musiał wyjść z laboratorium.) A zatem 
nie tyle d o z n a j e m y  wrażeń, co d o k o n u j e m y obserwacji i eksperymentów, 
a czynimy to kierowani naszymi teoriami. Pozbawieni jakiejkolwiek teorii, byli-
byśmy kompletnie zagubieni w świecie, nie wiedzielibyśmy, co, dlaczego i w jaki 
sposób czynić. Nie stalibyśmy w obliczu „obiektywnej” (bo nie zniekształcanej 
przez przyjęte z góry wyobrażenia) rzeczywistości, z którą nasze jednostkowe 
opisy byłyby zgodne lub nie, stalibyśmy wobec nieogarnianego chaosu, które-
go w ogóle nie bylibyśmy w stanie opisać, a pojęcie prawdy – jako zgodności 
opisu z faktami – straciłoby dla nas wszelki sens”, W. Sady, Pojęcie prawdy w na‑
ukach przyrodniczych, art. cyt., s. 27. Nie wydaje się, aby filozofowie postępowa-
li radykalnie odmiennie, może poza tym, że nie przeprowadzają oni żadnych 
eksperymentów. 
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inne intuicje znaczeniowe niż te, które tym pojęciom przypisuje się 
w ramach struktury teorii bytu. Dlatego też, celem lepszego sprecy-
zowania tych kwestii, skądinąd ważnych dla budowania ontologii 
egzystencjalnej, przydałaby się precyzyjna analiza językowa poję-
cia istnienia, przebadanie tych kontekstów codziennego użycia tego 
pojęcia, w których ono naprawdę występuje 64. To bowiem, co tomi-
ści egzystencjalni piszą i mówią na temat istnienia potocznego czy 
doświadczenia potocznego, jest już pewną teoretyczną interpreta-
cją dokonaną w perspektywie uprzednio przyjętych przedzałożeń 
systemowych 65. Nie ma zatem czegoś takiego jak neutralny punkt 
wyjścia. Z pozycji współczesnej filozofii nauki w następujący spo-
sób można argumentować przeciw wszelkim koncepcjom neutral-
nych punktów wyjścia: 

Nie posiadamy żadnej wiedzy o świecie wobec jakiegoś systemu neu-
tralnej. Wiedzy takiej nie dostarczają nam dane zmysłów. Dane zmysłów 
stają się źródłem informacji tylko wtedy, gdy pełnią funkcję sygnaliza-
cyjną względem przygotowanego wcześniej systemu. Dane doświad-
czenia trzeba przecież nazwać, pojęciowo poklasyfikować. Z samych 
danych nie wynika żaden opis – zdanie nie może wynikać z obrazu, a je-
dynie z innych zdań. To nie doświadczenie nas uczy, ale my się uczymy 
na podstawie doświadczenia – dopasowując do doświadczeń modele 
i w oparciu o te modele wyniki doświadczeń odczytując. Wychowani 
na teorii względności odczytujemy wyniki doświadczeń Arago, Fizeau, 
Michelsona‑Morleya i innych jako świadectwa nieistnienia eteru – fizycy 
jednak wychowani na mechanice Newtona te same doświadczenia od-
czytywali jako świadectwa pewnych jego szczególnych własności. Ten 
sam zmysłowy obraz może świadczyć o różnych rzeczach 66.

 4. Wyżej zaznaczyliśmy, że rozumienie „przedmiotu”, które figu-
ruje w tomistycznym sformułowaniu punktu wyjścia odnosi się za-
sadniczo do tego, co realnie (aktualnie) i faktycznie istnieje. Już samo 

64 W tej kwestii interesujące są uwagi L. Wittgensteina z okresu jego późnej 
filozofii: „Gramatyka mówi nam, z jakiego rodzaju przedmiotami mamy do czy-
nienia” [ § 373]. „To, co na p o z ó r  m u s i  i s t n i e ć, należy do języka; stanowi 
w naszej grze pierwowzór, coś, z czym porównujemy” [ § 50], L. Wittgenstein, 
Dociekania filozoficzne, dz. cyt.

65 Ciekawe uwagi na temat rozumienia wiedzy potocznej i common sens pre-
zentuje z uwzględnieniem współczesnych nauk szczegółowych W. Stoeger SJ, 
The Evolving Interaction between Philosophy and the Sciences: Towards a Self‑Critical 
Philosophy, art. cyt., s. 38‑39.

66 W. Sady, Co to znaczy, że coś istnieje, art. cyt., s. 11.
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sformułowanie, że coś jest „przedmiotem” poznania czy „przedmio-
tem” w punkcie wyjścia, jest uwikłane w wysoce kontrowersyjną 
metaforykę, która nie powinna być traktowana jak sztywny schemat 
pojęciowy, gdyż nie każda sytuacja kognitywna, z jaką mamy do czy-
nienia, pod niego podpada. W krytycznych komentarzach do tego 
typu sformułowań zwraca się uwagę, że tomiści opowiadają się za 
tzw. monizmem ontologicznym, który przyjmuje tylko realny spo-
sób istnienia. Nawet jeśli przyjmuje się byty intencjonalne, to są one 
traktowane jako derywaty istnienia realnego i właściwie rzecz bio-
rąc, nie odgrywają ważniejszej roli w strukturze metafizyki 67. Od-
rzucając tego typu komentarze, tomiści egzystencjalni wskazują na 
niezrozumienie ich stanowiska. Argumentują, że ich stanowisko ma 
charakter nie monistyczny, ale właśnie pluralistyczny. W obrębie 
tego, co realne, przyjmują oni ontyczny pluralizm bytowy, rozróż-
niają substancjalny i przypadłościowy sposób istnienia, wyróżniają 
także istnienie bytu absolutnego, który cechuje radykalnie inny spo-
sób istnienia. Oczywiście można tu mówić o dwóch rodzajach plu-
ralizmu, o (1) pluralizmie międzybytowymi, (2) wewnątrzbytowym. 
Tomiści egzystencjalni opowiadają się za pewną formą ontycznego 
pluralizmu bytowego w ramach jednej kategorii bytu, jaką jest realny 
sposób istnienia. Odrzucają możliwość przyjęcia w punkcie wyjścia 
pluralizmu różnych sposobów istnienia, na które zwraca uwagę np. 
ingardenowska fenomenologia. Kwestionują zwłaszcza autonomicz-
ne istnienie bytu idealnego.
 W komentarzach krytycznych inspirowanych czy to tradycją feno-
menologiczną, czy analityczną zwraca się uwagę, że nie ma koniecz-
ności ograniczania punktu wyjścia w filozofii (metafizyce/ontologii) 
tylko do jednej kategorii ontycznej, jaką jest istnienie realne. W takim 
kontekście metaforyczne stwierdzenia podane przez Krąpca, np.: 

stąd też żadną miarą nie można samej „racji bytowoś ci”, samego „ko-
rzenia rzeczywistości”, uważać za coś dowolnie obranego w filozoficz-
nych rozważaniach. Jest to (istnienie konkretu) koniecznie narzucająca 
się „konieczność”, jako „racja bytu”, która nas zniewala, która „chwyta 
za gardło” – jeśli chcemy mieć kontakt z prawdziwie rzeczywistym by-
tem, z twardą rzeczywistością, a nie z dowolnymi igraszkami myśli na 
tle równie „twórczej wyobraźni” nieodpowiedzialnej wobec rzeczywi-
stości, bo z nią nie kontaktującą,

67 Zob. M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995. Znajduje się tam 
szczegółowe i oryginalne omówienie ontycznej struktury bytu intencjonalnego. 
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konstatacje te brzmią bardziej jak przejaw retoryki i agitacji niż rze-
czowego uzasadnienia. W komentarzach krytycznych, pojawiają-
cych się nawet w ramach tomistycznego paradygmatu, zwraca się 
uwagę, że tego typu metaforyka ma niewielką siłę uzasadniania. 
Gdyby faktycznie istnienie (rozumiane tak jak chcą tomiści) narzu-
cało się wszystkim z taką samą koniecznością i gdyby faktycznie 
do tego stopnia istnienie świata chwytało nas za gardło, jak chce 
tego cytowany autor, to wówczas jedyną filozofią (ontologią) był-
by tomizm egzystencjalny. A skoro historia filozofii wygenerowała 
wiele różnych tradycji badawczych, to znaczy, że istnienie w takim 
ujęciu, o jakim mówią tomiści egzystencjalni, nie jest ani czymś ko-
niecznie determinującym nasze struktury kognitywne, ani też nie 
wyzwala w nas epistemicznego uczucia „chwytania za gardło” czy 
„duszenia przez istnienie”. Rzeczywistość nie wymusza na nas 
żadnej priorytetowej teorii ontologii. Poza tym na podstawie badań 
lingwistycznych (Kahn) twierdzi się, że pojęcia o charakterze eg-
zystencjalnym nie narzucają się poznawczo tak prosto i łatwo, jak 
chcieliby tego tomiści egzystencjalni (Gawroński) 68. Gdyby bowiem 
miały one charakter naturalny i podstawowy, to już na samym po-
czątku filozofii zostałaby odkryta egzystencjalna teoria bytu. A tak 
się nie stało. Egzystencjalny aspekt bytu jest konsekwencją zaawan-
sowanej refleksji filozoficznej i nie stanowi (Perzanowski) podsta-
wowego wymiaru rzeczywistości. Jest wtórny względem bardziej 
podstawowych struktur ontycznych, takich jak np. całość – część 69.
 W perspektywach poznawczych współczesnej filozofii nauki „rze-
czywistość realna” nie determinuje ostatecznie naszych ujęć teoretycz-
nych. Taka sytuacja, wbrew temu, co twierdzą tomiści egzystencjalni, 
ma także miejsce w filozofii. Można powiedzieć, że teoria filozoficz-
na, podobnie jak teoria naukowa, nie jest jednoznacznie dokreślona 
przez empiryczną rzeczywistość. Można nawet zradykalizować to 
stwierdzenie i powiedzieć, że to niedookreślenie teorii filozoficznej 
przez rzeczywistość jest znacznie większe niż w przypadku teorii na-
ukowych. Rzeczywistość nie wymusza na nas w sposób konieczny 

68 Zob. Ch.H. Kahn, Why Existence Does Not Emerge as a Distinct Concept in 
Greek Philosophy, w: Philosophies of Existence. Ancient and Medieval, red. P. More-
wedge, New York 1982, s. 7‑17.

69 Zob. J. Perzanowski, Właściwym narzędziem filozofii jest logika, w: Rozmowy 
o filozofii, dz. cyt., s. 181; zob. A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów 
z Państwa, Warszawa 1984.
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określonej koncepcji ontologicznej, podobnie zresztą jak język nie 
narzuca jednej ontologicznej strukturalizacji bytu, lecz dopuszcza 
wielość możliwych konceptualizacji. Natomiast konstatacje w stylu, 
że tylko tomistyczna ontologia egzystencjalna najlepiej przedstawia 
strukturę bytu, że tylko św. Tomasz z Akwinu, przy całym szacun-
ku dla jego wiekopomnej syntezy, odkrył prawdę o naturze świa-
ta, należy potraktować jako artykuły wiary (wiary filozoficznej), od 
których filozofowie, zwłaszcza podchodzący do uprawiania filozofii 
maksymalistycznie, nie są wolni. Konstatacje tego typu mają uwa-
runkowania psychologiczne (Życiński), nie zaś rzeczowe. Wyrastają 
z pewnego optymizmu i realizmu metafilozoficznego (Rorty), wiary 
w to, że istnieje tylko jedna uniwersalnie tłumacząca wszystko teoria 
ontologiczna/metafizyczna, a wszystkie inne ze względu na wadliwie 
zdeterminowany punkt wyjścia prowadzą do fałszywych eksplanacji, 
eksponujących nie logikę bytu realnego, tylko logikę myśli (Krąpiec).
 5. Inne wątpliwości może nasuwać tego typu stwierdzenie: fak-
tyczność bytu, istnienie konkretu jest też pierwszym przedmiotem 
wyzwalającym konkretny nasz „odruch poznawczy” i związane 
z nim dalsze ludzkie reakcje. To stwierdzenie już we właściwy 
sposób ustawia pewien uniwersalistyczny punkt wyjścia, jak moż-
na domniemywać z całości kontekstu analiz także jedyny i zasad-
ny, który nie podlega żadnej epistemicznej problematyzacji. To 
istnienie konkretu może być nam dane w sądzie egzystencjalnym 
lub w innego typu doświadczeniach, np. ciężkie przeżycie śmierci 
osoby bliskiej i kochanej akcentuje właśnie rolę istnienia w bycie. 
Jest to zatem jakiś ukłon w stronę filozofii egzystencjalnej, której 
tego typu doświadczenia są znacznie bliższe niż bezpośredni sąd 
egzystencjalny będący bazą kognitywną poznania metafizyczne-
go. Jednak dla tomistów tego typu opisy mają znaczenie wtórne. 
Priorytetowy jest sąd egzystencjalny jako podstawowa struktura 
uobecniająca istnienie. Czy jednak przedmiotem naszego bezpo-
średniego doświadczenia jest byt, czy istnienie? W tekstach tomi-
stów egzystencjalnych utożsamia się ze sobą byt i istnienie. Czy 
jednak to utożsamienie jest zasadne 70? Z punktu widzenia pozna-
nia potocznego ( zdroworozsądkowego) tym, czego doświadcza-
my (bezpośrednio), są rozmaitego rodzaju rzeczy ( przedmioty, 

70 W analizach idziemy za: W. Stróżewski, Doświadczenie bytu – doświadczenie 
istnienia, „Kwartalnik Filozoficzny” 24 (1996), z. 1, s. 19‑30.
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zdarzenia, procesy, własności), które opisujemy w dostępnym 
nam języku naturalnym. Nie doświadczamy bezpośrednio ani 
bytu, ani też czegoś takiego jak „byt jako byt” Byt jest bowiem 
abstraktem. Kiedy zaś piszemy, że przedmiotem poznania (bez-
pośredniego) jest byt realny, że jest on pierwszym przedmiotem 
naszego intelektu (św. Tomasz z Akwinu), to wówczas wyrażamy 
się metaforycznie i nieprecyzyjnie. Byt jako abstrakt przenosimy 
na teren doświadczenia, a tym samym dokonujemy jego interpre-
tacji 71. Dlatego byt jako abstrakt, podobnie jak istnienie, nigdy nie 
jest czymś teoretycznie neutralnym, ale jest uwikłany w teorię. 
Aby uzyskać abstrakcyjny byt, trzeba przeprowadzić skompliko-
waną operację poznawczą, jaką w tomizmie jest separacja, co do 
której efektywności i tak nie ma zgody 72. Czy zatem nie jest tak, 
że zanim przeprowadzi się operację uzyskania bytu jako bytu, jest 
się już w jego posiadaniu? Czy pojęcie bytu nie wchodzi do pew-
nej puli wstępnych przedzałożeń, określających „twardy rdzeń” 
metafizycznej tradycji badawczej? Byt jest przecież pojęciem te-
oretycznym, którego empiryczna weryfikacja jest niemożliwa 
ze względu na jego ogólnikowość 73. Problem ten dotyczy zresz-
tą operacjonalizacji większości pojęć empirycznych, także w na-
ukach przyrodniczych. Dlatego możemy powiedzieć, że 

nie ma doświadczenia bytu jako abstraktu, ani jako konkretu. Ściślej, 
nie ma doświadczenia bytu jako bytu. Jako abstrakt jest on przedmio-
tem wyłącznie poznania intelektualnego. Jako konkret nie jawi się ni-
gdy jako byt (a tym bardziej jako byt jako byt), lecz właśnie jako kon-
kret, a więc szczególny – jak się wyraził Ingarden – zrostek rozmaitych 
własności, ale nie w aspekcie ich bytowości 74. 

Bytu nie poznajemy bezpośrednio, lecz właśnie pośrednio, czysto 
intelektualnie. Jako pojęcie teoretyczne spełnia on w strukturze teo-
rii bytu różne funkcje, począwszy od opisowych i eksplanacyjnych, 

71 Można tu już mówić o pewnej hermeneutyce tego doświadczenia.
72 O różnych sposobach rozumienia separacji: A.B. Stępień, Rola doświadcze‑

nia w punkcie wyjścia metafizyki, dz. cyt., s. 280‑288; tenże, Wprowadzenie do me‑
tafizyki, dz. cyt., s. 44‑63; także A. Maryniarczyk, Metoda separacji a metafizyka, 
Lublin 1986.

73 Na temat pojęć teoretycznych oraz sposobów ich empirycznej operacjonali-
zacji zob. Z. Hajduk, Filozofia nauk przyrodniczych, Lublin 2012, s. 79‑126.

74 W. Stróżewski, Doświadczenie bytu – doświadczenie istnienia, dz. cyt., s. 22.
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na funkcji normatywnej skończywszy, kiedy służy do epistemolo-
gicznej waloryzacji konkurencyjnych teorii filozoficznych. Tym zaś, 
co bezpośrednio poznajemy, jest konkretne istnienie, które ujmuje-
my w różnych modalnościach, jako istnienie świata, jako istnienie 
nas samych i jako istnienie innych ludzi (Filek).
 6. Zaproponowane przez neotomistów określenie punktu wyj-
ścia sprawia, że filozof nie może korzystać z innych danych, jak tylko 
danych doświadczenia potocznego, zinterpretowanych w perspek-
tywie uprzednio przyjętych założeń tradycji badawczej. Pojawia 
się problem związany z możliwością brania pod uwagę w punkcie 
wyjścia filozofii/metafizyki danych nauk szczegółowych, zwłasz-
cza nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, które w ostatnim wie-
ku wiele powiedziały na temat budowy najbardziej podstawowych 
struktur rzeczywistości. Zdaniem tomistów egzystencjalnych nie 
istnieje taka możliwość. Wszelkie branie pod uwagę danych, czy to 
fizykalnej kosmologii, czy biologii, czy też paleontologii, jest wy-
kluczone. Metafizyka musi zaczynać się „u siebie”, we własnym 
autonomicznym doświadczeniu, które jest dla niej jedynym źródło-
wym kontaktem z przedmiotem. Ujęcie metafizyki jako nauki, któ-
ra wychodzi od danych nauk szczegółowych, prowadzi do licznych 
komplikacji metodologicznych 75. Niektórzy autorzy, filozofujący 
w ramach tomistycznej tradycji badawczej, w krytycznych komen-
tarzach zwracają uwagę, że nie zachodzi konieczność zawężania 
danych w punkcie wyjścia teorii bytu tylko do zinterpretowanych 
przez teorię metafizyczną danych poznania potocznego. Wskazuje 
się na konieczność uwzględnienia zinterpretowanych filozoficznie 
danych nauk szczegółowych, zwłaszcza nauk przyrodniczych (fizy-
ki), jak również postuluje się, że praca filozoficzna może polegać na 
interpretacji ontologicznych założeń nauk przyrodniczych, formal-
nych lub humanistycznych 76. W ten sposób, nie wykluczając skąd-
inąd doniosłej roli poznania potocznego, poszerza się punkt wyjścia 
w stronę bardziej maksymalistycznego (wielo aspektowego) ujęcia 
rzeczywistości, która jest wielopoziomowa i zbyt zróżnicowana, 

75 Kwestie te są szerzej przedyskutowane w rozdziale dotyczącym konfronta-
cji tomistycznej koncepcji autonomicznej filozofii z filozofią w kontekście nauki. 

76 Zob. interesujące uwagi na ten temat w pracy: J. Turek, Filozoficzne interpre‑
tacje faktów naukowych, Lublin 2009.
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aby ją można było uchwycić tylko za pomocą pojęcia bytu jako 
bytu 77.
 Warto nadmienić, że w bardzo podobny sposób postępują także 
fenomenologowie. Zgodnie z podejściem metafilozoficznym właś-
ciwym choćby dla R. Ingardena metafizyka, która zaczynałaby się 
nie od faktów metafizycznych, lecz danych naukowych byłaby na-
uką dogmatyczną 78. Podzielałaby zakładaną przez te nauki metodę 
oraz przyjmowała te same co i one pojęcia pozbawione uzasadnienia. 
Od strony genetycznej oraz metodologicznej uzależniona byłaby od 
aktualnego stanu tych nauk i od aktualnego poziomu ich metodolo-
gicznej samowiedzy, która, jak uzasadniali to fenomenologowie, nie 
jest na najwyższym poziomie. W rygorze metody fenomenologicznej 
zakazuje się, aby metafizyka odwoływała się przy waloryzacji twier-
dzeń do metod i aparatury pojęciowej innych nauk. Żadne zewnętrz-
ne kryteria nie wchodzą w grę. Waloryzacja może dokonać się tylko 
na podstawie wypracowanej przez metafizykę aparatury pojęciowej. 
Jak się to dokonuje, jest kwestią, której tutaj nie podejmujemy, gdyż 
to wymagałoby przedyskutowania szeregu spraw stanowiących 
szersze zagadnienie. Możemy tylko podkreślić, że mając wypraco-
waną własną aparaturę pojęciową, teore tyk bytu może podejmować 
epistemologiczną waloryzację własnych rezultatów poznawczych 
i sposobów dochodzenia do nich.
 W takim ujęciu metafizyka ujawnia się jako samouzasadnia-
jący się system. System metafizyki tomizmu egzystencjalnego, co 
wielokrotnie już było podkreślane, sformułowany jest na dosyć 
dużym poziomie ogólności. Stąd też pojawiają się trudności przy 
jego konkretyzacji. Takie ujęcie metafizyki stanowiłoby realizację 
projektu metafizyki sformułowanego przez Arystotelesa. Stagiry-
ta zakładał, że metafizyka to nauka najbardziej ogólna, zawierająca 
pryncypia wszystkich nauk szczegółowych 79. Metafizyka tomizmu 
 egzystencjalnego również pretenduje do bycia takim typem wiedzy, 

77 Zob. W.R. Stoeger SJ, What Is „the Universe” which Cosmology Studies?, „Phi-
losophy in Science” 9 (2000), s. 9-24, zwłaszcza s. 22-24, oraz G.F.R. Ellis, The Epi-
stemology of Cosmology, w: The Universe, Boston 2000, s. 123-140.

78 W sprawie tzw. faktów metafizycznych zob. P. van Inwagen, Metaphysics, 
dz. cyt., s. 2-15.

79 Analizę klasycznego systemu metafizyki greckiej i jej modyfilkacje w no-
wożytności przedstawia w swoim artykule R. Wiehl, Metaphysics and the Architec-
tonic of Systems, w: The Nature of Metaphysical Knowledge, dz. cyt., s. 23-49.
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który będzie w stanie zunifikować nasze poglądy na naturę świata 
na poziomie najbardziej ogólnym, ale też bardziej podstawowym 
od poziomu, który reprezentują nauki przyrodnicze. W krytycz-
nych komentarzach do tej kwestii zwraca się uwagę, że za takim 
ujęciem kryje się instrumentalna wizja nauk szczegółowych. W ta-
kiej perspektywie tylko metafizyka jest uprzywilejowanym działem 
wiedzy dającym ostateczne i dogłębne rozumienie rzeczywistości, 
co jednak – przy odmiennym rozumieniu pojęcia dogłębności – po-
kazuje, że metafizyka nie tylko takiej wiedzy nie dostarcza, ale też 
znajduje się w tyle za takimi naukami, jak kosmologia czy fizyka 
cząstek elementarnych, które dostarczają opisu matematycznego 
bardziej podstawowych struktur świata.
 7. Zdaniem tomisty egzystencjalnego A.B. Stępnia posiłkującego 
się ustaleniami fenomenologii i filozofii analitycznej, 

chociaż dostrzegamy zasadniczą różnicę między przedstawieniowym 
a sądzeniowym sposobem odnoszenia się do przedmiotu, to zarazem 
jesteśmy skłonni uważać, że istnienie nie tylko można stwierdzić w są-
dzie egzystencjalnym, lecz nazwać, tzn. potraktować jako pewną całość 
wyróżnioną i wskazaną przez słowo, które może pełnić rolę podmiotu 
lub orzeczenia 80.

Wedle tej propozycji mimo że nie posiadamy definicji istnienia, to 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby „sensownie mówić o istnieniu nie 
zakładając tym samym zachodzenia (faktyczności) tego istnienia” 81.
 Ograniczenie wiedzy o istnieniu do sądów egzystencjalnych 
w punkcie wyjścia jest bezsprzecznie jej zawężeniem. Na przykład 
zdanie „centaur istnieje”, nie jest zdaniem, w którym ma miejsce 
asercja przedmiotu centaur. M.A. Krąpiec i inni tomiści egzysten-
cjalni wiedzę o istnieniu sprowadzają tylko do poznania sądowego. 
Stępień, idąc za Ingardenem, proponuje przyjęcie dwustronnej bu-
dowy nazwy, która oprócz treści zawiera także moment egzysten-
cjalny przedmiotu. Ale czymże jest ów moment egzystencjalny, jeśli 
nie domniemaniem istnienia desygnowanego przez nazwę przed-
miotu? Istnienie nie jest treścią pojęcia. Już bowiem prosta analiza 
treści pojęć pokazuje, iż istnienie nie stanowi zawartości pojęcia.

80 A.B. Stępień, Zagadnienie kryterium istnienia, w: Studia metafilozoficzne, dz. 
cyt., s. 211.

81 Tamże.
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 W języku naturalnym istnienie rzeczywiście funkcjonuje raz jako 
podmiot, raz jako orzecznik. Tomistyczna definicja istnienia, która 
jest wprawdzie funkcjonalna, umieszcza je w zdaniu jako podmiot, 
któremu przypisywane są takie, a nie inne własności. Stwierdzając 
bowiem, że istnienie urealnia istotę czy że jest ono konstytutyw-
nym elementem bytu, czy że jest ono czymś prostym, od strony 
syntaktycznej wyrażamy pewne własności istnienia, które w zda-
niu pełnią funkcję orzeczenia. Taka sytuacja w ramach tworzenia 
teorii filozoficznej jest czymś naturalnym. Poza tym pragmatyka 
konstrukcji systemu metafizycznego domaga się przyjęcia podsta-
wowych funkcjonalnych definicji fundamentalnych elementów by-
towych. Jeśli są to pojęcia pierwotne i niedefiniowalne, mogą być 
wówczas potraktowane albo jako aksjomaty, albo jako przesłan-
ki wynikania. Pojęcia niedefiniowalne określa się kontekstowo na 
podstawie ich funkcji w całości systemu. To zaś wymaga przyj-
mowania przez nie funkcji syntaktycznej, czy to podmiotu, czy to 
orzeczenia. Już w przypadku zdań bazowych metafizyki, jakimi są 
sądy egzystencjalne typu: „A istnieje”, „to oto istnieje”, „Jan istnie-
je”, używamy istnienia jako pewnej kategorii nazwowej, desygnu-
jącej jednostkowe konkrety. Ponadto ujawnia się tutaj szczególna 
rola wyrażeń ostensywnych typu „ten oto”, „tamten”, „to”. Gdyby-
śmy nie operowali w języku kategorią nazwową „istnienie”, żadne 
wydanie sądu egzystencjalnego ani afirmacja istnienia nie mogły-
by się dokonać. Tutaj dochodzi jeszcze jeden kłopot, o którym mó-
wią teoretycy metafizyki, mianowicie taki, że samo istnienie nie ma 
charakteru operatywnego, więc samo nie mogłoby być nawet ujęte 
w sądzie, gdyby nie współobecność treści. Dlatego tyle trudności 
konceptualnych nastręcza kategoria czystego istnienia desygnująca 
Byt Absolutny.
 8. W neotomizmie sąd egzystencjalny jest bazowym aktem po-
znania, który nie podlega epistemologicznej problematyzacji. Tutaj 
jednak chcielibyśmy przedstawić przedmiotową oraz podmiotową 
rację uzasadnienia sądu egzystencjalnego. Opcja przedmiotowa ma 
charakter eksternalistyczny, druga zaś, czyli podmiotowa, interna-
listyczny. Od strony przedmiotowej sąd egzystencjalny jest uzasad-
niony przez obiektywny stan rzeczy cechujący się oczywistością 
przedmiotową. Oczywistość przedmiotowa to przede wszystkim 
oczywistość samego byt realnie istniejącego. Jest to oczywistość 
obiektywna, która 
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jest racją przyjmowania innych, pochodnych kryteriów poznawczych 
do prawdziwego poznania (...), a zatem myśl ze wszystkimi jej cechami 
rozumiemy przez jej przedmiot (byt), bez którego nie byłoby ani samej 
myśli, ani też możliwości jej poznania, ani wreszcie odróżnienia praw-
dy od fałszu 82.

Stan przedmiotowy jest warunkiem nadprawdziwościowego cha-
rakteru sądu egzystencjalnego. Uzasadnienie pochodzi tutaj od 
przedmiotu sądzenia i jest uwarunkowane czynnikami zewnętrz-
nymi. Eksternalizm w epistemologii podkreśla, że nasze sądy są 
uzasadnione przez czynniki zewnętrzne, obiektywne, niezależne 
od podmiotu ani od tego, czy podmiot ma świadomość ich wpływu 
na uzasadnienie. Przeżycie oczywistości sądzenia egzystencjalne-
go nie ma zatem charakteru tylko psychologicznego. Wprawdzie 
kategoria oczywistości posiada konotacje psychologiczne, jednak 
w tomizmie przeżycie oczywistości subiektywnej uwarunkowane 
jest zawsze oczywistością obiektywną. To bowiem przedmiotowy 
stan rzecz jest uzasadnieniem dla aktów poznawczych podmiotu.
 Sąd egzystencjalny może mieć swoje uzasadnienie także na 
gruncie intuicji przeżywania, którą operują niektórzy fenomenolo-
gowie. Czym jest intuicja przeżywania? Jest ona przedmiotowym 
odpowiednikiem scholastycznej kategorii refleksji towarzyszącej. 
Jest to pojęcie wywodzące się z fenomenologii R. Ingardena. „In-
tuicja przeżywania nie jest przede wszystkim aktem we właściwym 
fenomenologicznym sensie tego słowa” 83. Jest ona immanentnym 
składnikiem każdego przeżycia poznawczego, dzięki któremu za-
chodzi samozaznajamianie się przeżycia. W intuitywnie przeżywa-
nych aktach 

nie możemy oddzielić „aktu” i „przedmiotu” w sensie samodzielnych 
jednostek, musimy uważać intuitywne przeżywanie aktów za poznanie 
tych aktów 84.

Skoro w intuicji przeżywania zachodzi jedność między tym pozna-
waniem a poznawanym, przeto wykluczone jest z tego typu pozna-
nia wszelkie złudzenie. Intuicja przeżywania jest bowiem 

82 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 105.
83 R. Ingarden, Studia z teorii poznania, t. 1, Warszawa 1971, s. 368.
84 Tamże, s. 376.
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poznaniem pewnym, całkowicie adekwatnym (...) tym samym nie po-
trzeba jest nowego aktu poznania, aby poznać intuitywne przeżywa-
nie, lecz trzeba tylko przemiany mrocznie przeżywanego aktu w akt 
intuitywny 85.

Przeżywanie aktu oznacza dla polskiego fenomenologa fakt niepo-
wątpiewalny, mogę bowiem np. przy zewnętrznym spostrzeżeniu 
zmysłowym mylić się co do własności spostrzeganego przedmiotu, 
nawet co do jego istnienia, lecz nie mogę mylić się co do faktu sa-
mego przeżywania i zachodzenia aktu spostrzeżenia. Oczywiście 
Ingardenowska intuicja przeżywania miała być tym absolutnym 
poznaniem, które konieczne jest przy ujęciu ogólnej idei poznania. 
Ingarden zakładał, że przyjęcie intuicji przeżywania uwolni episte-
mologię od zarzutu błędnego koła. Czy Ingardenowi to się udało, to 
kwestia na inną analizę.
 Wydaje się jednak, że pewne elementy jego koncepcji intuicji 
przeżywania można wykorzystać do analiz związanych z sądze-
niem egzystencjalnym. Sąd egzystencjalny jest poznawczym reflek-
sem, odpowiedzią na doświadczenie istnienia. Nie jest wynikiem 
ontycznego mechanizmu, lecz stanowi doniosłą strukturę poznaw-
czą o charakterze intencjonalnym. W akcie sądzenia egzystencjal-
nego pojemność percepcyjna aktu jest w totalności wypełniona 
faktycznością istnienia. Sąd ten ma jednak swoje stopnie oraz fazy 
uwyraźnienia. Rozpiętość sądu egzystencjalnego zaczyna się bo-
wiem od bardzo prostego oraz spontanicznego reagowania na ist-
nienie. Tutaj nie ma jeszcze miejsca wyraźna werbalizacja istnienia 
w strukturze sądowej. Na poziomie poznania potocznego można 
raczej mówić o mrocznym przeżyciu sądzenia, które nie osiągnę-
ło jeszcze swojej pełnej formy intuicyjnej w zwerbalizowanej posta-
ci, np. dom istnieje. W poznaniu potocznym sądy egzystencjalnej 
o strukturze syntaktycznej „A istnieje” nie pojawiają się, a niektó-
rzy twierdzą, że ich funkcja egzystencjalna jest w ogóle wtórna (Pe-
rzanowski). Od prostego reagowania na istnienie do językowej ar-
tykulacji jest daleka droga. Polega ona na stopniowym ujawnianiu 
się intuicyjnego sensu sądu egzystencjalnego. To przejście do intui-
cji dokonuje się etapami, ostatni z etapów kulminuje w zdaniu „ten 
oto dom istnieje” Mamy wtedy do czynienia ze świadomą afirmacją 
istnienia konkretnego.

85 Tamże, s. 377.



47910. Punkt wyjścia w filozofii/metafizyce

 Przeżycie sądzenia egzystencjalnego jest czymś niepowątpie-
walnym odpodmiotowo, gdyż immanentnym składnikiem tego 
przeżycia jest intuicja przeżywania. Można podać w wątpliwość 
treść przedmiotu afirmowanego, lecz nie można zwątpić w to, że 
w pewnym momencie czasu zachodzi tego typu przeżycie w stru-
mieniu świadomości. Samo zachodzenie przeżycia sądzenia jest 
czymś absolutnym i niekwestionowalnym. Nie mogę bowiem wąt-
pić w to, że np. w tej chwili przeżywam sądzenie egzystencjalne. 
Oczywistość sądzenia, która oparta jest na intuicji przeżywania, jest 
komplementarna względem oczywistości przedmiotowej. Zasadza 
się ona na komplementarności porządku ontycznego (bytowego) 
i poznawczego.
 Można dyskutować, czy faktycznie sądy egzystencjalne, jak 
twierdzą neotomiści są nieobalane i nadprawdziwe. Co w przypad-
ku, kiedy mamy do czynienia z halucynacjami dotyczącymi istnie-
nia przedmiotów lub iluzjami odnoszącymi się do przypisywania 
pewnym przedmiotom własności, których te nie posiadają? Wydaje 
się, że tak jak w przypadku spostrzeżeń, tak też w przypadku sądu 
egzystencjalnego, w którym moment spostrzegania jest struktural-
ną częścią, możemy mylić się co do istnienia afirmowanego przed-
miotu. Możemy wydawać sądy o przedmiotach, co do których 
tylko się wydaje nam, że istnieją lub że posiadają jakieś określone 
własności. Aby się przekonać, że faktycznie sądy te stwierdzają ja-
kieś przedmioty, trzeba by przeprowadzić procedurę ich weryfika-
cji, a ta musi w ostatecznie odwoływać się zawsze do określonych 
spostrzeżeń, w których uchwytujemy obecność przedmiotów oraz 
ich egzystencjalną pozycję.
 Sytuacja sądzenia egzystencjalnego od strony poznawczej prze-
biega od spostrzeżenia jakiegoś „czegoś”. Istotnym elementem to-
warzyszącym aktu sądzenia jest wyobrażenie spostrzegawcze afir-
mowanego przedmiotu. Wyobrażenie spostrzegawcze jest czymś 
innym niż samo wyobrażenie i jego przedmiot. Zachodzi niejako 
automatycznie razem z aktem spostrzegania. Spostrzegany przed-
miot pojawia się na horyzoncie świadomości jako pewne „coś” bli-
żej jeszcze nieokreślone. To „coś” ma charakter konkretny, tak jak 
konkretny jest sam przedmiot spostrzegania. W swojej budowie 
składa się z naocznych treści zmysłowych prezentujących przed-
miot. Przy sądzeniu egzystencjalnym wyobrażenie spostrzegawcze 
ujmuje treść afirmowanego przedmiotu, zaś w sądzie dokonuje się 
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asercja jego istnienia. Wyobrażenie spostrzegawcze jest koniecz-
nym elementem sądzenia, bowiem bez jego obecności nie zaistnia-
łaby afirmacja istnienia. Człowiek nie doświadcza nigdy „czystego 
istnienia”, lecz istnienia, które zawsze jest uwikłane w treść.
 9. Czy istnienie dane jest pośrednio, czy bezpośrednio? Zdaniem 
tomistów egzystencjalnych istnienie dane jest w sposób bezpośred-
ni. Bezpośredniość ta uwarunkowana jest zarówno przedmiotowo, 
jak i podmiotowo, z tym że priorytetowy jest moment przedmioto-
wy. Od strony przedmiotowej uwarunkowana jest samą strukturą 
istnienia, która jest prosta i nie dopuszcza możliwości konceptuali-
zacji, natomiast od strony podmiotu bezpośredniość ta dokonuje się 
w intencjonalności aktu sądzenia, czyli w sposobie spełnienia aktu. 
Akt sądzenia egzystencjalnego bezpośrednio „osiada” na istnie-
niu, ujmuje je bez żadnego pośrednictwa konceptualnych (pojęć); 
jak twierdzą tomiści, jest to poznanie „bezznakowe”. Jest to moż-
liwe, gdyż podmiot nie wytwarza w procesie poznawczym żadne-
go medium (pojęcia) poznawczego. Intencja aktu „celuje” w samą 
faktyczność bytu, która w afirmacji ustawia się na pierwszym pla-
nie. Z drugiej strony, istnienie dostępne jest przez poznanie oraz 
język, gdyż innej możliwości być nie może. Z tego jednak nie wy-
nika żaden idealizm, który rzekomo prowadziłby do odcięcia się 
od świata realnie istniejącego. Zdaniem M.A. Krąpca, który bardzo 
mocno propaguje tego typu koncepcję, istnienie nie może być spoję-
ciowane. Istnienie jest tylko przedmiotem sądu i może być ono tyl-
ko afirmowane, nie zaś konceptualizowane. Jeśli zatem istnienie nie 
może być ujęte w strukturach kategorialnych, nie jest ono faktem 
skonstruowanym, nie ma w sobie żadnej domieszki konceptualnej, 
jak jest to w przypadku faktów naukowych. Można powiedzieć jest 
ono „nagim faktem”, który domaga się tylko afirmacji w sądzie eg-
zystencjalnym. Krąpiec argumentuje, że 

cała dyskusja o niemożliwości „nagich faktów” w nauce dotyczy fak-
tów danych nam w jakimś języku, język zaś jest już pierwszym pośred-
nikiem w ich poznaniu i stąd właśnie wniosek, że „nagich faktów” nie 
ma. Twierdzę jednak, że w obszarze naszej wiedzy – zapośredniczonej 
poprzez kontekst znakowy – mamy możliwość stwierdzenia istnienia 
jako podstawy rzeczywistości 86. 

86 M.A. Krąpiec, Byłem zawsze nieumiarkowanym realistą, dz. cyt., s. 51.
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Zwłaszcza że ostatnie wyrażenie: „podstawy rzeczywistości” jest 
już teoretycznie bardzo obciążone różnymi założeniami 87.
 10. Inna wątpliwość nasuwa się w związku z argumentacją to-
mistów, że poznanie dokonujące się w strukturze sądów egzysten-
cjalnych ma zasadniczo charakter spontaniczny i prerefleksyjny, 
gdyż dzięki temu unikamy perturbacji idealistycznych. Sąd egzy-
stencjalny nie dokonuje się zatem w ramach osi poznawczej pod-
miot – przedmiot. Wydaje się jednak, że podawane przez różnych 
tomistów przykłady sądu egzystencjalnego typu: „Jan istnienie”, 
„to oto drzewo istnieje”, zdają się przeczyć temu, aby sąd ten był 
spontaniczny i przedrefleksyjny. Można argumentować wprost 
przeciwnie, że to właśnie sądy egzystencjalne są sądami refleksyj-
nymi, dokonującymi się na osi poznawczej podmiot – podmiot, ni-
gdy zaś poza tą osią. Aby dokonać asercji (stwierdzenia) istnienia 
konkretnego przedmiotu, trzeba powziąć względem niego dystans 
(refleksyjny) poznawczy. Trzeba umieścić go najpierw w polu po-
znawczym (polu widzenia) jako przedmiot poznania, dokonać jego 
wstępnego wyróżnienia z tła innych przedmiotów, następnie doko-
nać wstępnej identyfikacji, która zakłada szereg skomplikowanych 
czynności kognitywnych o charakterze refleksyjnym. Tomiści zdają 
sobie sprawę z tego, że taka charakterystyka sądu egzystencjalne-
go jest pewnym konstruktem teoretycznym, który nie występuje 
w codziennych procesach poznawczych człowieka. Sam Krąpiec 
pisze, że 

oczywiście takiego stanu rzeczy nie ma w aktach poznawczych czło-
wieka dorosłego, z wykształconym aparatem poznawczym, z historią 
osobową i historią swego poznawania (w tym sposobów poznawa-
nia) różnych przedmiotów. Człowiek dorosły poznając rzecz afirmuje 
jej istnienie z całym „ładunkiem” historii poznania, z własną historią 

87 Przytoczę jeszcze jeden cytat, który obrazuje, w jaki sposób Krąpiec pojmu-
je tę niemożliwość konceptualizacji istnienia. „Komunikacja naszego poznania 
dokonuje się zawsze poprzez znaki, poznania bezznakowego zaś nie da się w nie 
ująć. Nikt nie jest w stanie w ten sposób przekazać swojej wiedzy o akcie istnie-
nia rzeczy, o tym, co to znaczy, że ta oto szklanka istnieje. Trzeba ją zobaczyć 
i dzieje się to poprzez wrażenia, dzięki którym akt intelektu dociera do faktu 
istnienia rzeczy. Istnienie jest aktem prostym i nigdy w żaden znak ubrać się 
nie da, nie da się w żaden znak zamienić. Z tym wszak, że mogę poprzez znaki 
wyznaczyć pewną dziedzinę i powiedzieć: «Przyjdź człowiecze i zobacz to oto 
istnieje». «Zobacz», to znaczy intelektualnie stwierdź to istnienie w danym kon-
tekście znakowym”, tamże, s. 50.
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i dokonuje afirmacji istnienia, czegoś, co posiada już towarzyszącą re-
fleksję wszystkich swoich aktów.

Opis ten bardziej realistycznie ujmuje nasze faktyczne kontakty po-
znawcze ze światem. Mógłby też znaleźć wsparcie w pewnych pro-
pozycjach teoretycznych, które spotykamy na gruncie współczesnej 
filozofii nauki. Nieścisłość w opisie podstawowych kontaktów po-
znawczych człowieka z rzeczywistością wynika u tomistów egzy-
stencjalnych z tego, że starają się oni wepchnąć te dane w odgór-
nie przyjęte założenia systemowe. Tym samym ucieka im specyfika 
właściwej „natury” poznania potocznego. Stąd zarzuty, że pragma-
tyką badawczego postępowania zaprzeczają oni głoszonym przez 
siebie tezom o spontaniczności i neutralności punktu wyjścia.
 W krytycznych komentarzach zwraca się uwagę, że możliwość 
wydawania sądów egzystencjalnych nie musi być zawężona tylko 
do asercji przedmiotów danych w doświadczeniu metafizycznym, 
które jest zinterpretowaną postacią doświadczenia potocznego. 
Zwraca się uwagę (Turek), że sądy egzystencjalne można formu-
łować także na podstawie nauk przyrodniczych, humanistycznych 
oraz formalnych. Nauki empiryczne przyjmują bowiem szereg on-
tologicznych (egzystencjalnych 88) założeń, których nie eksplikuje 
się w ramach teorii przyrodniczych 89. Podobna sytuacja ma miej-
sce na gruncie nauk formalnych, np. matematyki czy logiki, w któ-
rych mamy do czynienia z formułowaniem określonych założeń 
egzystencjalnych 90. Nauki przyrodnicze (zwłaszcza fizyka) oraz 
formalne miały duży wkład w pogłębienie rozumienia kategorii 
istnienia. Wiedza ta nie powinna być przez filozofa niezauważo-
na 91. Poszerzona propozycja punktu wyjścia nie prowadzi wbrew 
temu, co twierdzą tomiści egzystencjalni, do metodologicznych 
mankamentów, do eklektyzmu czy szeregu innych trudności me-
rytorycznych. Stąd słuszny wydaje się zarzut, że wątpliwe jest, aby 
metodologia projektowana do penetrowania tylko jednego obszaru 

88 Zwracali na to uwagę fenomenologowie E. Husserl i R. Ingarden.
89 Zob. M. Heller, Sens życia i sens wszechświata, dz. cyt., s. 32‑46.
90 Zob. M. Lubański, Zagadnienie istnienia twierdzeń o istnieniu i nieistnieniu, 

„Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 3 (1981), s. 62‑67. Autor omawia ten prob-
lem na przykładzie matematyki.

91 Zob. W.R. Stoeger SJ, The Evolving Interaction between Philosophy and the 
Science: Towards a Self‑Critical Philosophy, art. cyt., s. 39‑138.
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 rzeczywistości była adekwatna i prowadziła do maksymalistycz-
nych rezultatów poznawczych. Nasza argumentacja zmierza do 
pokazania, że wielowymiarowość egzystencjalna rzeczywistości 
(sposobów istnienia) nie wyczerpuje się w zinterpretowanym meta-
fizycznie doświadczeniu potocznym. Rzetelność badawcza, o któ-
rą tak zasadniczo apelują tomiści egzystencjalni, nakłada na filozo-
fującego obowiązek poznawczego penetrowania nie tylko danych 
poznania potocznego, ale też podstaw nauk przyrodniczo‑empi-
rycznych, formalnych oraz humanistycznych, które nie są wolne od 
treści filozoficznych, zarówno w swoich podstawach, jak i w kon-
tekście odkrycia czy uzasadnienia.
 11. Na końcu chciałbym poruszyć problem wartości punktu wyj-
ścia. Czy metafizyka jest sama w stanie ocenić wartość sformułowa-
nego przez siebie punktu wyjścia? Wydaje się, że nie. W krytycz-
nych opracowaniach tego zagadnienia podkreśla się, że ocena taka 
leży w kompetencji metodologii filozofii, czy też  metafilozofii. Me-
tafilozofia jest epistemologiczno‑metodologiczną refleksją nad filo-
zofią. Metafizycy tomistyczni z dużą rezerwą podchodzą jednak do 
tego typu prób ustanawiania jakichś zewnętrznych kryteriów oce-
ny teorii metafizycznych. Dla nich jedynym kryterium oceny teorii 
jest sama rzeczywistość, której system metafizyczny jest niedosko-
nałym od‑poznaniem. Niezależnie od metaforycznego charakteru 
tych sformułowań o „wierności rzeczywistości”, tomizm egzysten-
cjalny nie ma na tyle rozwiniętej metateorii, pomimo wszelkich prób 
jej budowania, aby móc krytycznie ocenić wartość swojego własne-
go punktu wyjścia. Nie może tego zrobić też sama rzeczywistość, 
gdyż do niej dostęp mamy tylko poprzez optykę danej tradycji ba-
dawczej. Można postawić ten problem jeszcze radykalniej i wyrazić 
go w postaci wątpliwości: czy metafizyka jest w ogóle w stanie oce-
nić wartość poznawczą swoich twierdzeń? Czy w takim wypadku 
nie musimy odwoływać się do wyższego niż metafizyka typu po-
znania? Zdaniem przywołanego już poprzednio A.B. Stępnia i jego 
zwolenników to epistemologia filozoficzna ocenia wartość po-
znawczą rezultatów, do jakich dochodzi teoria bytu. Można przy-
jąć takie stanowisko, jednakże przy założeniu, że epistemologia to 
metanauka 92. Można także doszukiwać się takiej  oceny w ramach 

92 Taką propozycję rozwija w swoich pracach A.B. Stępień, zob. O metodzie 
teorii poznania, dz. cyt.
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metodologii filozofii, której aspekt epistemologiczny jest tylko jed-
nym z wielu, obok semiotycznego i metodologicznego. Dla meta-
fizyków tomistów zawsze podstawowe będzie pytanie o charak-
ter tej metodologii – czy nie jest ona aby zbyt za ciasna dla teorii 
bytu i czy nie jest przypadkiem podszyta scjentystycznym strachem 
przed wszelką metafizyką. Wchodzimy tutaj w problem określenia, 
jakie założenia filozoficzne przyjęte z innych kierunków filozo-
ficznych przyjmuje sama metodologia filozofii. Nie ma neutralnej 
wobec filozofii jej metodologii. Między metodologią filozofii (czy 
metafilozofią) a filozofią zachodzi swoistego rodzaju domknięcie 
hermeneutyczne. Może to być metodologia filozofii łącząca pewne 
tradycje filozoficzne np. fenomenologiczną oraz analityczną 93, nie 
zaś scjentystyczną. Takie połączenie na gruncie metodologii filozo-
fii nie jest z pewnością eklektyzmem, ale może przyczynić się do 
zbudowania metanauki, która w wyważony sposób będzie walory-
zowała rezultaty poznania metafizycznego.

Pluralizm punktów wyjścia a tradycje badawcze

Przedstawione wyżej problemy związane z punktem wyjścia w filo-
zofii oczywiście nie wyczerpują wszystkich możliwych problemów, 
które tu się nasuwają. Chodziło raczej o pewnego rodzaju diagno-
zę metafilozoficzną zagadnień, które dla sytuacji problemowej, jaką 
jest punkt wyjścia w filozofii, są zasadnicze. Sformułowana przez 
tomistów egzystencjalnych koncepcja „punktu wyjścia” wprawdzie 
jest pewnym novum w tomizmie, jednak zawiera szereg nieścisłości, 
które w powyższych analizach staraliśmy się ujawnić na dosyć du-
żym poziomie ogólności. Aby nie nadużywać retoryki, nie wydaje 
mi się, żeby te nieścisłości wynikały z nieumiejętności sformułowań; 
raczej jest to kwestia niezastosowania technik analizy pojęciowej. 
Tomiści egzystencjalni przyjmują dużą ilość terminów intuicyjnych, 
które są zrozumiałe tylko w ramach ich własnej tradycji badaw-
czej, co jest niby oczywiste, ale zdaniem krytyków nie prowadzi 
ani do przekonujących konkluzji, ani też do intersubiektywnej ich 
kontroli. Tomizm egzystencjalny, w opinii niektórych współczes-
nych filozofów, jest za mało analityczny w determinowaniu punktu 

93 Zob. J. Perzanowski, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, dz. cyt. 
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wyjścia. Stąd pojawiający się postulat obecności pewnych ustaleń 
fenomenologii i filozofii analitycznej 94. Usilne argumentowanie 
za tym, że punkt wyjścia teorii filozoficznej zdeterminowany jest 
przez rzeczywistość, jest nieadekwatnym wyjaśnieniem, co zresz-
tą dobrze wykazała współczesna filozofii nauki, ignorowana przez 
prominentnych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego. Trzeba 
mieć stale na uwadze to, że rzeczywistość dana jest tylko poprzez 
nasze ujęcia poznawcze, czyli przez uprzednio obrane teorie. Tak 
naprawdę to paradygmat, w ramach którego decydujemy się pra-
cować jako filozofowie, określa punkt wyjścia naszych analiz. Decy-
zja ta ma charakter nie tylko metodologiczny, ale też aksjologiczny, 
dotyczy wyznawanych i preferowanych przez członków danego 
paradygmatu wartości poznawczych 95. W istocie sprowadza się do 
pewnej konwencji przy wyborze terminologii, sposobów uzasadnia 
tez i epistemologicznej waloryzacji konkurencyjnych punktów wyj-
ścia. Rzeczywistość nie preferuje uprzywilejowanej gry językowej, 
w której mogłaby zostać ostatecznie skonceptualizowana, ani też 
nie uprawomocnia bezpośrednio żadnej teorii filozoficznej, dając 
jej tym samym nieomylny patent na ostateczną eksplanację bytu. 
Sama bowiem kategoria rzeczywistości jest teoretycznie obciążona 
różnymi przedzałożeniami 96. Każda filozoficzna tradycja badawcza 
(lub paradygmat) różnie determinuje to, co nazywa rzeczywistoś-
cią. Nie oznacza to, że to podmiot poznający ostatecznie decydu-
je o tym, jaki opis jest właściwy dla świata. Można powiedzieć, że 
zachodzi tu współdziałanie (pewna dialektyka) podmiotu i świa-
ta. Podobnie jak w nauce, która jest niedyktatorską grą między 
badaczem a naturą. Wydaje się, że badania epistemologiczne po-
winny w jakimś stopniu poprzedzać rozważania metafizyczne, nie 
można także wykluczyć roli, jaką w tym kontekście mogą  odegrać 

94 Postulat spotykany w pracach Stępnia, Wojtysiaka, Herbuta, Bronka 
oraz innych tomistów szczególnie z tzw. tomizmu analitycznego rozwijanego 
w  Anglii i USA. Bardziej analityczne są propozycje determinacji punktu wyjścia 
metafizyki proponowane przez Stępnia, zob. tenże, Studia i szkice filozoficzne, dz. 
cyt., s. 278‑289.

95 Interesujące porównanie teorii filozoficznej do paradygmatów T. Kuh-
na, zob. E. Agazzi, Metaphysics and Science, Affinities and Discrepancies, dz. cyt., 
s. 117‑119.

96 Pokazał to ciekawie w przypadku kategorii zdrowego rozsądku W.R. Stoe‑
ger SJ, The Evolving Interaction between Philosophy and the Sciences: Towards a Self‑
‑Critical Philosophy, art. cyt., s. 35‑43.
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analizy języka potocznego, który jest bardzo ważnym medium po-
znawczym 97. Nie chodzi tutaj o to, aby epistemologia czy semio-
tyka wyczerpywały problematykę metafizyki 98, choć trudno dziś 
uprawiać teorię bytu bez dobrze opracowanej semiotyki języka. 
Należy widzieć te problemy w pewnym splocie hermeneutycznym. 
Należy także wziąć pod uwagę możliwość poszerzenia punktu wyj-
ścia o sądy egzystencjalne obecne w podstawach nauk przyrodni-
czych, formalnych i humanistycznych. Korzystanie z tych danych 
nie musi prowadzić do bezkrytycznego zacierania epistemologicz-
nych różnic między metafizyką a kosmologią czy fizyką cząstek 
elementarnych 99. Profilowanie punktu wyjścia filozofii/metafizyki 
wyłącznie na podstawie danych doświadczenia potocznego/zdro-
worozsądkowego (makroskopowego) jest tylko jedną z możliwych 
propozycji, która ani nie wyczerpuje tematu, ani też nie może w ża-
den sposób zastąpić innych rozwiązań, nie mówiąc już w żadnym 
wypadku o ich unieważnieniu, przyjmującym za podstawę swoje 
własne założenia. Asercje, w których uznawałoby się ostateczność 
i absolutność tak profilowanych punktów wyjścia, należy potrakto-
wać jako artykuły filozoficznej wiary 100, wyrastające z chyba nad-
miernego optymizmu poznawczego i nadziei na znalezienie jedynej 
podstawowej wykładni ontologicznej świata. W tej kwestii musimy 
przystać raczej na wielość hipotetycznych alternatyw metafizycz-
nych punktów wyjścia, których waloryzacja epistemologiczna jest 
najtrudniejszym zadaniem z punktu widzenia metodologii filozo-
fii 101. Natomiast retoryka jednego uprzywilejowanego dla filozofii 
punktu wyjścia nie trafia do wrażliwości współczesnego człowieka, 
który, jeśli już chce przyjąć jakiś punkt wyjścia, to jak najbardziej 

97 Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju propozycja integralnego 
badania podstaw metafizyki, w której wykorzystuje się różne ujęcia filozofii 
współczesnej.

98 Niektórzy jak np. J.J. Jadacki czy J. Woleński, a także w jakimś stopniu 
J. Wojtysiak, proponują zastosowanie do badań ontologiczno‑metafizycznych 
aparatury formalnej, podobnie postępuje, wykorzystując zastosowania logiki 
modalnej, J. Perzanowski.

99 Zob. P. van Inwagen, Metaphysics, dz. cyt., s. 7‑9.
100 Stwierdzenie, że pewne poglądy filozoficzne mogą być głoszone bez nale-

żytego uzasadnienia, jako artykuły wiary, przejęte jest od J. Życińskiego, który 
bardzo często zwracał uwagę na kwestię psychologicznych czynników w uzna-
waniu pewnych twierdzeń filozoficznych.

101 Zob. R.L. Barber, Metaphysical Knowledge as Hypothesis, dz. cyt., s. 83‑91.
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wszechstronnie otwierający go na różne aspekty (poziomy) rze-
czywistości. Filozofia, jak się wydaje, jednak jest limitowana w do-
starczaniu tych najbardziej fundamentalnych punktów wyjścia, jak 
również w dostarczaniu najbardziej wszechstronnych opisów naj-
bardziej podstawowych wymiarów rzeczywistości 102.
 Dziś także nauki przyrodnicze i humanistyczne przejmują część 
problemów filozoficznych, nad którymi dawniej panowała królowa 
nauk. Nauki te proponują konkurencyjne względem filozofii punk-
ty wyjścia, w optyce których podejmuje się rozwiązywanie różnych 
sytuacji problemowych i na podstawie których powinna dopiero 
zaczynać się poważna refleksja filozoficzna.
 Stąd też heurystycznie bardziej płodne i poznawczo bardziej 
wartościowe jest przyjęcie w konstrukcji teorii filozoficznej wielości 
różnych punktów wyjścia, o których akceptacji decyduje dany pa-
radygmat. To właśnie uprzednio przyjęta tradycja badawcza, jako 
pewna rama konceptualna, pozwala nam dostrzec takie, a nie inne 
zagadnienie, dokonać wstępnego odrzucenia tych, które są heury-
stycznie mniej wartościowe, gdyż nie zgadzają się z podstawowymi 
założeniami podzielanej tradycji. Paradygmat dostarcza także pod-
stawowych narzędzi pojęciowych i metod analizy do zmierzenia 
się z sytuację problemową. Każdy filozoficzny paradygmat może 
wygenerować tylko partykularną i obarczoną ex definitione kontro-
wersją interpretację punktu wyjścia, która powinna być skonfron-
towana z innymi propozycjami, jeśli ma okazać się wartościowa. 
Dzięki temu nasze własne ujęcie może zostać poszerzone o takie 
perspektywy, których nie dostrzegaliśmy, kurczowo trzymając się 
własnych, mniej lub bardziej uzasadnionych założeń. Innej opcji jak 
tylko akceptację pluralizmu kontrowersyjnych punktów wyjścia nie 
mamy. Pluralizmu tego nie powinniśmy się obawiać. Jest to natu-
ralny stan egzystencji filozofii, który trzeba przyjąć, a nie zwalczać 
w imię unifikacji. Korzyści z pluralizmu, jak się wydaje, są zdecy-
dowanie większe, niż z unifikacji, w której to, co najbardziej wartoś-
ciowe, czyli różnorodność opcji, zostaje zagubione.

102 Stąd też postulaty współpracy metafizyki z naukami przyrodniczymi: 
E. Agazzi, Metaphysics and Science, Affinities and Discrepancies, dz. cyt., s. 105‑109.
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Rozdział 11

Metafizyka/ontologia a zdrowy 
rozsądek jako sytuacja problemowa

Uwagi wstępne

1. Kategoria zdrowego rozsądku należy do tych, które nie uszły 
uwadze filozofów 1. Na przestrzeni wieków sformułowano róż-
ne teorie zdrowego rozsądku. Ich początki sięgają XVIII wieku 2. 
U filozofów zdrowy rozsądek wzbudzał rozmaite reakcje – od ak-
ceptacji po mniej lub bardziej uzasadnione próby jego odrzuce-
nia 3. Swoją uwagę koncentrowali na nim zarówno filozofowie, jak 
i przedstawiciele nauk szczegółowych (zwłaszcza obecnie socjolo-
gia, psychologia) 4. Można powiedzieć z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa, że jest on przedmiotem interdyscyplinarnym, który do-
maga się tzw. wieloaspektowego podejścia badawczego 5. Różnie 
też postrzegano rolę zdrowego rozsądku w uprawianiu filozofii, 

1 Zob. J. Herbut, Wiedza zdroworozsądkowa, w: Elementy metodologii filozofii, dz. 
cyt., s. 91‑103; J. Wojtysiak, Zdrowy rozsądek, w: tegoż, Filozofia i życie, Lublin 1999. 

2 W Polsce o filozofii zdrowego rozsądku w aspekcie historycznym pisali Za-
bieglik i Hempoliński.

3 Zob. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, dz. cyt., s. 14‑54.
4 Zob. T. Hołówka, Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986.
5 Interesujące uwagi na temat kategorii zdrowego rozsądku z perspektywy 

opracowywania krytycznej filozofii zob. W.R. Stoeger, The Evolving Inter action 
 between Philosophy and the Science: Towards a Self‑Critical Philosophy, art. cyt., 
s. 21‑138.
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zwłaszcza w  budowaniu teorii filozoficznej mającej dać jakieś mniej 
lub bardziej całościowe wyjaśnienie rzeczywistości lub różnych jej 
przejawów 6. Szczególnie w koncepcjach poszukujących punktu 
wyjścia filozofowania problem zdrowego rozsądku nabierał wręcz 
decydującego znaczenia 7. Chodziło tam o dotarcie do jakichś pod-
stawowych intuicji, danych, które stanowiłyby fundament teorii 
filozoficznej 8. Waloryzacja zasad zdrowego rozsądku, przez nie-
których filozofów określanego też mianem poznania potocznego, 
uzależniona jest od przyjmowanych przez daną tradycję badawczą 
przedzałożeń o charakterze metodologicznym, epistemologicznym 
i ontologicznym 9. Zdrowy rozsądek był w przeszłości i jest obecnie 
wykorzystywany jako dosyć istotna figura argumentacyjna, prze-
ważnie przeciwko wszelkiego rodzaju typom idealizmu teoriopo-
znawczego lub ontologicznego, które miały kłopot z uznaniem ist-
nienia realnego i obiektywnego świata poza umysłem 10. Dla wielu 
filozofów był on rękojmią obrony realizmu (Reid, Moore), a nie-
którzy (tomiści) 11 nie widzą bez niego sensu uprawiania odpowie-
dzialnej filozofii 12. Jak każdy typ argumentacji stosowanej przez fi-
lozofów, także i ten napotyka poważne ograniczenia 13. W różnych 
teoriach filozoficznych samo pojęcie zdrowego rozsądku może 
funkcjonować w znaczeniu albo deskryptywnym, albo normatyw-
nym 14. W znaczeniu opisowym mówi się o zdrowym rozsądku jako 
o zbiorze pewnych (powszechnych) prawd, przeważnie zróżnico-
wanych, traktowanych jako samooczywiste 15. Kiedy zaś  zdrowy 

6 Zob. P. Chojnacki, Pospolity rozsądek. Nauki i filozofia, w: tegoż, Wybór pism, 
Warszawa 1987, s. 24‑49.

7 Częściowo poruszaliśmy te zagadnienia w związku z kwestią punktu wyj-
ścia w filozofii/metafizyce.

8 Zob. M.A. Krąpiec, Poznawać czy myśleć. Problemy epistemologii tomistycznej 
Lublin 1994; E. Gilson, Realizm tomistyczny, dz. cyt., s. 65‑79; A.B. Stępień, Dwa 
wykłady, dz. cyt., s. 16‑20.

9 Szerzej o przedzałożeniach nauki i filozofii pisze J. Życiński, Teizm i filozofia 
analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 167.

10 Zob. E. Gilson, Realizm tomistyczny, dz. cyt., s. 65‑79.
11 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 130‑142.
12 Zob. D. Leszczyński, Realizm i sceptycyzm, dz. cyt., s. 27‑39.
13 Tamże.
14 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, London 1980, s. 131‑145. Ujęcie nie-

których relacji filozofii i nauki do zdrowego rozsądku zbliżone do tomistycznego.
15 Zob. K.T. Gallagher, The Philosophy of Knowledge, New York 1964, s. 7‑9.
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rozsądek waloryzuje się epistemologicznie, traktując go jako kryte-
rium kontroli tez filozoficznych, wówczas przypisuje mu się zna-
czenie normatywne. Na podstawie danych zdrowego rozsądku 
możemy wypracować ontologię, która będzie czymś w rodzaju ar-
tykulacji „naturalnego poglądu na świat” 16.
 2. W niniejszym rozdziale interesuje nas sytuacja problemowa, 
którą możemy określić następująco: czy w uprawianiu metafizyki 
trzeba powoływać się na dane zdrowego rozsądku, jeśli tak, to jaką 
rolę odgrywają one w strukturze teorii filozoficznej? Nie będzie-
my koncentrować się na relacji między nauką a zdrowym rozsąd-
kiem, gdyż te kwestie zostały już szeroko omówione 17. Zarówno 
w przyszłości, jak i obecnie możemy znaleźć paradygmaty filozo-
ficzne, których zwolennicy wskazują na konieczność powoływania 
się na dane zdrowego rozsądku w konstrukcji teorii filozoficznej. 
Za punkt wyjścia przyjmujemy sformułowanie sytuacji problemo-
wej, z jakim spotykamy się u współczesnych tomistów egzysten-
cjalnych. Prześledzimy ich argumentację, a następnie wskażemy na 
pewne jej ograniczenia, porównując ją z innymi stylami filozofowa-
nia, zwłaszcza filozofii w kontekście nauki oraz fenomenologii 18.

Tomistyczne rozumienie zdrowego rozsądku

1. W paradygmacie filozofii klasycznej między zdrowym rozsąd-
kiem a metafizyką zachodzi ścisły związek. Na szczególną zależ-
ność metafizyki od danych zdrowego rozsądku zwracają uwagę 
przedstawiciele tomizmu egzystencjalnego. Samo jednak pojęcie 
zdrowego rozsądku dalekie jest od jednoznaczności 19. Zdają sobie 

16 Zob. W. Tatarkiewicz, Naturalny obraz świata, w: Droga do filozofii i inne roz‑
prawy filozoficzne, Warszawa 1971.

17 Do najważniejszych prac w literaturze, z których korzystano przy opraco-
wywaniu tej kwestii, należą: E. Nagel, Nauka a zdrowy rozsądek, w: tegoż, Struktu‑
ra nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, Warszawa 1960, s. 11‑21; A. Chal-
mers, Czym jest to, co zwiemy nauką?, dz. cyt., s. 22‑23.

18 Zwłaszcza do ontologii fenomenologicznej w wersji Ingardena.
19 „Przeświadczenia i tłumaczenia spontaniczne, stanowiące kapitał pospo-

litego rozsądku, nie przedstawiają jednakowej wartości. Nie wszystkie potrafią 
ostać się wobec refleksji i kontroli rozumu; pod wielu względami ulegają po-
prawkom nieraz bardzo gruntownym, nawet i przekształceniom”, P. Chojnacki, 
Pospolity rozsądek. Nauki i filozofia, dz. cyt., s. 28.
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z tego sprawę również współcześni neotomiści, którzy wiele uwagi 
poświęcają próbom określenia struktury zdrowego rozsądku. War-
to wspomnieć tutaj przywoływane często przez tomistów prace: 
T. Zigliary Summa Philosophiae, T. Jouffroy Mélanges Philosophiques, 
R. Garrigou‑Lagrange’a Le sens commun, E. Gilsona Realizm tomi‑
styczny, J. Maritaina Une nouvelle approche de Dieu oraz M.A. Krąp-
ca Realizm ludzkiego poznania. Warto także zasygnalizować, że w sa-
mym tomizmie trudno o jednoznaczną charakterystykę poznania 
zdroworozsądkowego. W paradygmacie tomistycznym nie ma 
jednolitych poglądów na kwestię relacji między metafizyką a zdro-
wym rozsądkiem. Stąd pytania: czy zdrowy rozsądek konieczny 
jest do budowania metafizyki, czy też metafizyka może obyć się 
bez niego i zaczynać od własnych faktów metafizycznych, na-
świetlonych uprzednio zdeterminowaną perspektywą teoretyczną? 
Alter natywa ta rodzi jednak szereg kolejnych problemów; przede 
wszystkim problematyczny pozostaje wzajemny stosunek metafi-
zyki do danych zdrowego rozsądku. I choćby nawet hipotetycznie 
założyło się, że jego dane nie są konieczne do budowania zbornego 
systemu metafizyki, a ona sama może wychodzić od własnych fak-
tów, to pojawia się kolejny problem: czym jest ów fakt metafizycz-
ny, od którego zaczyna się teoria bytu 20. Widać zatem, że każde roz-
wiązanie rodzi uzasadnione trudności. Jednak aby nie przesądzać 
sprawy już w punkcie wyjścia i nie wchodzić w spory między róż-
nymi tomistami, w niniejszych rozważaniach przywołamy koncep-
cję zdrowego rozsądku i jego stosunku do metafizyki obecną w pra-
cach M.A. Krąpca, czołowego przedstawiciela tomizmu w Polsce 21.
 2. Na podstawie obserwacji kognitywnych aktywności człowie-
ka jako podmiotu poznającego tomiści wyróżniają kilka rodzajów 
wiedzy. Przede wszystkim wiedzę przednaukową i naukową 22. 
Tomiści, co trzeba zaznaczyć, nie przywiązują zbytniej wagi do 
sformułowania precyzyjnej definicji wiedzy, choć, jak się wydaje, 

20 Na temat faktów metafizycznych zob. P. van Inwagen, Metaphysics, dz. cyt., 
s. 2‑15.

21 Będziemy także odwoływać się do prac J. Maritaina z jego wstępu do filo-
zofii, w którym autor przedstawia swój pogląd na stosunek filozofii do common 
sense.

22 Zob. M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 42; tenże, Poznawać 
czy myśleć, dz. cyt., s. 247.



49311. Metafizyka/ontologia a zdrowy rozsądek

akceptują jej klasyczny model 23. We współczesnej epistemologii 
wiedzę charakteryzuje się jako zbiór przekonań prawdziwych oraz 
uzasadnionych 24. Jest to klasyczne ujęcie, sięgające korzeniami fi-
lozofii platońskiej. Dla Platona wiedza wyrażała się w postaci 
zdań‑sądów prawomocnie uzasadnionych 25. W XX‑wiecznej epi-
stemologii filozoficznej, przede wszystkim o analitycznej orientacji, 
taka koncepcja wiedzy została poddana gruntownej krytyce i rewi-
zji 26. Proponowana przez neotomistów charakterystyka wiedza jest 
następująca: wiedza przednaukowa obejmuje poznanie potoczne/
zdroworozsądkowe, zaś wiedza naukowa obejmuje wiedzę zawar-
tą w naukach szczegółowych, filozofii oraz teologii. W tej hierarchii 
wiedzy wiedza potoczna/zdroworozsądkowa ma bardzo duże zna-
czenie 27. Jest to fundamentalna postać wiedzy, która z epistemolo-
gicznego punktu widzenia odrywa rolę poznania podstawowego 
dla filozofii i nauki.
 Ze względów praktycznych każdy człowiek musi mieć niezbęd-
ny zasób wiadomości konieczny do rozwiązywania podstawowych 
problemów życiowych oraz uzasadniania swojego postępowania 28. 
Tomiści zwracają uwagę, że poznanie naukowe, które ma charakter 
poznania wyspecjalizowanego, nie jest czymś koniecznym do ży-
cia, do rozwiązywania jego dylematów, ani też nie okazuje się po-
mocne w uzasadnieniu postępowania. Zdaniem M.A. Krąpca czło-
wiek na co dzień potrzebuje tylko fundamentalnych  informacji, aby 

23 Zob. R. Audi, The Architecture of Knowledge, w: Epistemology. A Contemporary 
Introduction to the Theory of Knowledge, London 2003, s. 184‑213.

24 Na temat problemów wiedzy, różnych sposobów jej uzasadniania pisze 
R. Chisholm, Teoria poznania, dz. cyt.

25 O problemach i naturze wiedzy z perspektywy współczesnej epistemologii 
o analitycznej orientacji pisze J. Woleński, Epistemologia, dz. cyt., s. 9‑47.

26 Współczesną debatę dotyczącą struktury wiedzy na gruncie filozofii anali-
tycznej szeroko omawia zob. R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemo‑
logii, Szczecin 2000.

27 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 43‑45.
28 „These certainties which arise spontaneously in the mind when we first 

come to the use of reason are thus the work of nature in us, and may therefore be 
called an endowment of nature as proceeding from the natural perception, con-
sent, instinct, or natural sense of the intellect. Since their source is human nature 
itself, they will be found in all men unlike ; in other words, they are common to 
all men. They may therefore be said to belong to the common perception, con-
sent, or instinct, or to the common sense of mankind”, J. Maritain, An Introduction 
to Philosophy, dz. cyt., s. 134.
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 orientować się w rzeczywistości. Ta orientacja oparta jest na zdecy-
dowanie skąpym bagażu informacji. Te jednakże wydają się na tyle 
wystarczające, że człowiek już nie szuka ich uzasadnienia w innych 
prawdach odkrywanych przez naukę 29. Każda istota rozumna dzię-
ki temu, że wyposażona jest w zdolność poznania rozumowego, 
może z powodzeniem „czytać wprost i bezpośrednio w otaczającej 
rzeczywistości pewne prawdy” 30.
 3. Wiedza przednaukowa stanowiąca podstawę racjonalnego 
życia poznawczego człowieka jest określana przez tomistów jako 
„zdrowy rozsądek”. Najkrócej można by ją scharakteryzować jako 
pewien zbiór prawd akceptowalnych przez wszystkich ludzi. Po-
jawia się tutaj problem, jakie to prawdy uznawane przez wszyst-
kich ludzi wchodzą w skład zdrowego rozsądku. Co do tego ist-
nieją duże rozbieżności, które dały o sobie znać już w pierwszych 
koncepcjach zdrowego rozsądku. W sensie historycznym koncepcja 
zdrowego rozsądku pojawiła się po raz pierwszy, jako koncepcja 
filozoficzna, u szkockiego realisty T. Reida. Wymierzona była prze-
ciw empirystom brytyjskim, zwłaszcza D. Hume’owi.

Zdrowy rozsądek, miał pomóc w uprawianiu filozofii realistycznej 
i stać się czynnikiem ukazującym prawdziwość i słuszność kierunków 
filozoficznych (...) potwierdzających wagę zdrowego rozsądku 31.

W skład prawd stanowiących treść zdrowego rozsądku wliczano 
prawdy o charakterze zarówno teoretycznym, jak i moralnym, czyli 
praktycznym 32.
 4. Zdaniem neotomisty T. Zigliary każdy człowiek posiada pe-
wien zbiór oczywistych sądów, których jedynym uzasadnieniem 
jest doświadczenie życiowe, a więc nie wiedza naukowa ani też re-
fleksja teoretyczna. Filozof do prawd zdrowego rozsądku zalicza 

29 Podobnie stawia sprawę J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 131‑133.
30 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 42. Tego typu stwier-

dzenia o bezpośrednim czytaniu czegokolwiek z rzeczywistości kwestionowane 
są w perspektywach poznawczych współczesnej filozofii nauki.

31 Tamże, s. 43.
32 „All men, unless spoiled by a faulty education or by some intellectual vice, 

possess a natural certainty of these truths. But those whose understanding has 
never been cultivated are not able to give any account or at least any satisfactory 
account of their convictions ; that is to say, they cannot explain why they possess 
them”, J. Maritain, Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 135.
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nawet zdanie „Bóg istnieje”, gdyż przekonany jest o tym, że oczy-
wistość takiego sądu da się usprawiedliwić tylko na gruncie do-
świadczenia potocznego 33. Uzasadnieniem racjonalności zasad 
zdrowego rozsądku jest rozumna natura ludzka (J. Maritain). W po-
dobny sposób zdrowy rozsądek określa inny neotomistyczny filo-
zof, T. Jouffroy. Jego zdaniem zdrowy rozsądek to zbiór samooczy-
wistych prawd, z których ludzie czerpią normy i motywy swojego 
postępowania. W skład prawd zdrowego rozsądku wchodzą praw-
dy teoretyczne i praktyczne. Te ostatnie mają zdolność motywacji 
człowieka do określonego działania, w którym ma miejsce realiza-
cja dobra. Porównując te dwa ujęcia, trzeba odnotować, że Jouffroy 
jest ostrożniejszy od Zigliary, i nie wymienia sądu o istnieniu Boga 
jako samooczywistej prawdy zdroworozsądkowej 34. Tak rozumiane 
prawdy, wedle tego filozofa, mogą zostać określone jako „filozo-
fia wstępna” w stosunku do filozofii pojętej jako nauka realizująca 
określone standardy ścisłości. W tym znaczeniu zdrowy rozsadek 
to przede wszystkim epistemiczna podstawa wszelkiego racjonal-
nego poznania 35. Bazowość wiedzy przednaukowej polega na tym, 
że zawiera ona w swojej treści samooczywiste prawdy, które muszą 
być respektowane nie tylko przez tę wiedzę, lecz także przez wie-
dzę naukową. Stąd też, jak pisał wspomniany T. Zigliara, wiedza 
przednaukowa nie potrzebuje legitymizacji ani usprawiedliwienia 
w ramach wiedzy naukowej, to raczej wiedza naukowa potrzebuje 
legitymizacji w wiedzy przednaukowej.
 5. Również zdaniem M.A. Krąpca wiedza zdroworozsądkowa 
ma priorytet w stosunku do wiedzy naukowej. Filozof ten zwraca 
uwagę, że dane zdrowego rozsądku występują zasadniczo w trzech 
porządkach: (1) w porządku intuicyjno‑zmysłowym, (2) w porząd-
ku oczywistości rozumowej oraz (3) w konsekwencjach obu tych 
porządków. Jeśli chodzi o oczywistość w porządku intuicyjno‑zmy-
słowym, to sprawa wygląda następująco. Człowiek jest bytem, któ-
rzy żyje w realnym świecie. W bezpośrednim poznaniu zmysłowym 
stykamy się z realną rzeczywistością. Na podstawie spostrzeżeń 

33 T. Zigliara, Summa Philosophiae I, s. 257, cyt. za: M.A. Krąpiec, Realizm ludz‑
kiego poznania, dz. cyt., s. 44‑45.

34 T. Jouffroy, Mélanges Philosophiques, s. 85‑86, cyt. za: M.A. Krąpiec, Realizm 
ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 44.

35 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 132; K.T. Gallagher, 
The Philosophy of Knowledge, dz. cyt., s. 8.
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formułuje sądy, które dotyczą doświadczanych stanów rzeczy. Krą-
piec podaje przykłady takiego typu sądów: „jedna rzecz nie jest dru-
gą”, „całość jest większa od części”. Różnice w tych stanach rzeczy 
dane są bezpośrednio w percepcji spostrzeżeniowej. Warto zwrócić 
uwagę, że sądy te nie mają charakteru czysto spostrzeżeniowego, 
wydaje się nawet, że o takich sądach trudno jest mówić. Sądy te 
mają charakter intelektualny. Zmysły przedstawiają nam, że jedna 
rzecz nie jest drugą czy też jedna rzecz różni się od innej, natomiast 
umysł ujmuje te dane i wydaje o nich sądy. Prawdy uzyskane na 
tym etapie mają charakter prawd oczywistych, których nie można 
zakwestionować, nie popadając przy tym w sprzeczność. Prawdy 
te są także „punktem wyjścia wszystkich praktycznych poczynań 
człowieka” 36.
 6. Dane zdrowego rozsądku występują także w porządku oczy-
wistości intelektualnej. Chodzi tu zwłaszcza o naczelne prawa byto-
wania oraz poznawania. Są to: zasada niesprzeczności, tożsamości, 
przyczynowości, racji dostatecznej oraz celowości. 

Te nie sformułowane dotąd przez naukę zasady występują w postaci 
takich zdań, jak: „każda rzecz jest sobą”, „co jest, jest”, „czego nie ma, 
nie ma”, „jeśli czegoś nie było, a jest, to ma swoją przyczynę”, „ każda 
rzecz ma swój sens” 37.

Od strony semantycznej zasady te nie są jasno sprecyzowane. To 
jednak nie dezawuuje ich ważnej roli w konstytuowaniu racjonal-
ności poznania i życia społecznego.
 Do trzeciego porządku zalicza referowany filozof konsekwencje, 
jakie wypływają z zasad zdrowego rozsądku. Do bezpośrednich 
konsekwencji należą normy moralne regulujące zarówno indywi-
dualne relacje między jednostkami, jak i relacje zachodzące w spo-
łeczeństwie oraz rodzinie. Prawdy te stanowią podstawę kształ-
towania światopoglądu każdego człowieka 38. Zasady zdrowego 
rozsądku wedle neotomistów 

36 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 45.
37 Tamże, s. 46.
38 Na rolę przekonań potocznych w kształtowaniu światopoglądu, zwraca 

uwagę J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 185‑201.
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umożliwiają człowiekowi normalny rozwój jego życia, we wszystkich 
kierunkach, zarówno teoretycznym jak i praktycznym, bądź wytwór-
czym, bądź moralnym 39.

 7. Z epistemologicznego punktu widzenia przekonania zdro-
wego rozsądku cechują się oczywistością przedmiotową. Z tym 
że oczywistość ta nie obejmuje wszystkich przekonań zdrowego 
rozsądku, jakich człowiek nabywa w trakcie całego swojego ży-
cia. Chodzi tutaj tylko o pewien korpus przekonań, dotyczących 
zwłaszcza struktury bytu (rzeczywistości), a wyrażających się 
w postaci tzw. pierwszych zasad bytu i myśli. Tych podstawowych 
przekonań nie można poddawać nieuzasadnionemu sceptycznemu 
wątpieniu. Nie można kwestionować np. zasady niesprzeczności, 
gdyż to zakłada uprzednią jej afirmację. Tomiści egzystencjalni ar-
gumentują, że wszelka próba sceptycznego kwestionowana zasad 
zdrowego rozsądku uprzednio musi je zakładać jako wiarygodne 40. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż filozofia klasyczna jest fundacjona-
listycznym typem wiedzy. Czyli takim, który wspiera się na moc-
nych założeniach bazowych, te zaś mają charakter prawd niekwe-
stionowalnych 41. Ich epistemologiczna pozycja w hierarchii wiedzy 
decyduje o całokształcie struktury teorii filozoficznej 42. Takim 
zbiorem samooczywistych, epistemologicznie nieproblematyzo-
walnych pierwszych zasad jest właśnie, przyjmowany przez tomi-
stów egzystencjalnych, zdrowy rozsądek 43. Nie tylko racje poznaw-
cze skłaniają do jego przyjęcia, ale również pragmatyczne, choć te 
pod względem przydatności dla filozofii, jak twierdzą neotomiści, 
mają mniejsze znaczenie niż racje epistemologiczne. Racje prag-
matyczne mają większe znaczenie z punktu widzenia działalności 

39 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 47.
40 Na temat sceptycznych argumentacji wysuwanych pod adresem zdrowego 

rozsądku i próbach ich odparcia pisze J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., 
s. 136‑138.

41 Szerzej na temat fundacjonalizmu w podstawach wiedzy zob. R. Chisholm, 
 Teoria poznania, dz. cyt., s. 163‑166; oraz Epistemologia współcześnie, cz. 1: Epistemo‑
logia – jej status, tradycja i współczesność, dz. cyt.

42 Krytyka tego typu struktury wiedzy zob. R. Nozick, Philosophical Explana‑
tion, dz. cyt., s. 3‑4.

43 Na temat pierwszych zasad oraz ich kwestionowania w filozofii współczes-
nej zob. A. MacIntyre, First Principles, Final, Ends and Contemporary Philosophical 
Issues, Milwaukee 1990.
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 praktycznej  człowieka. Aby człowiek jako animal rationale funkcjo-
nował w pełni jako istota racjonalna, potrzebuje pewnych trwałych 
przekonań, bez których nie mógłby normalnie żyć, działać i rozwi-
jać się. Przekonania te nie muszą mieć wyrafinowanego charakteru, 
wystarczy tylko, by dzięki nim człowiek mógł rozwiązywać swoje 
najbardziej podstawowe problemy, natury zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej 44.

Filozofia a zdrowy rozsądek

1. Tomiści egzystencjalni przyjmują tezę, że filozofia całkowicie po-
krywa się danymi zdrowego rozsądku 45. Takie stwierdzenie jest już 
przyjęte z perspektywy określonej opcji epistemologicznej, w której 
zakłada się jedność przedmiotową między danymi zdrowego roz-
sądku a filozofią. 

W wyniku pierwszej analizy filozoficznej, umysł widzi, że dane zdro-
wego rozsądku w swej zasadniczej treści są bezwzględnie prawdzi-
we. O ich prawdziwości mówi sama oczywistość zasad, która zmusza 
umysł do ich uznania 46.

Chodzi tutaj o oczywistość przedmiotową, której podstawą jest 
realnie istniejący byt, jako pierwszy przedmiot poznania intelek-
tualnego. Tomiści zdają sobie sprawę z faktu, że sama treść zasad 
zdrowego rozsądku jest niejasna, od strony semantycznej niepre-
cyzyjna. To jednak nie jest dostatecznym powodem ich odrzucenia. 
Filozofia wobec danych poznania przednaukowego spełnia funkcje 
tylko ujaśniającą (klasyfikującą), nie zmienia ich treści, lecz ujawnia 
ich oczywisty charakter. Z faktu, że dane te są przyjmowane przez 
ogół, nie wynika żadna ich moc dowodowa (J. Maritain) 47. Stąd też 
ważne jest 

44 W sprawie natury pragmatycznego uzasadniania przekonań zdrowego 
rozsądku, zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 138‑143.

45 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 50.
46 Tamże, s. 50.
47 Szerzej rozwija to stanowisko, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, 

dz. cyt., s. 134‑138.
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rozgraniczenie między treścią samą przez się oczywistą i przednauko-
wą a stanem zasad zdrowego rozsądku, pozwala jaśniej sprecyzować 
stosunek filozofii do zdrowego rozsądku 48.

Filozofia nie może opierać się na zasadach zdrowego rozsądku tyl-
ko ze względu na to, że są one powszechnie i spontanicznie przyj-
mowane przez ogół ludzi 49. W tym wypadku ogół ludzi nie może 
być epistemicznym kryterium wiarygodności oraz oczywistości 
zasad wiedzy przednaukowej. Filozofia może przyjąć tylko to, co 
sama jest w stanie uzasadnić za pomocą dostępnych sobie środków 
poznawczych. Stan zasad zdrowego rozsądku obecnych w pozna-
niu przednaukowym jest obarczony nieusuwalną niedoskonałością. 
Filozofia zatem patrzy na zdane zdrowego rozsądku nie od strony 
ich stanu, lecz ich treści. Treść zaś,

która sama przez się jest oczywista, wówczas staje się ona bazą myśle-
nia filozoficznego i prawdy zbadanej ściśle przez umysł ludzki 50.

Sam jednak rdzeń zasad zdrowego rozsądku jest mocniejszy od wszel-
kiej filozofii, gdy chodzi o ich racjonalność, wypływającą z oczywistości 
ich treści 51.

Filozofia, która jest nauką ogólną, dokonuje tylko sprecyzowania 
tych treści. Można powiedzieć, że je parafrazuje przy użyciu swoich 
kategorii. Ważne jest tutaj zasygnalizowanie, że zasady te są źród-
łem poznania filozoficznego. Chodzi tutaj przede wszystkim o za-
sady i prawa determinujące porządek poznawania i bytowania. 

Filozofia więc zachowała sobie zdroworozsądkową bazę poznawczą, 
którą ciągle oczyszcza, determinuje, wyjaśnia formułując autonomicz-
nie problematykę swych dociekań poznawczych. Ale problematyka ta 
nie jest oderwana zupełnie od istotnych treści zdroworozsądkowych 52.

48 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 51.
49 „It is important to be quite clear that, if philosophy finds its premises 

 already enunciated by common sense, it accepts them not because they are enun-
ciated by common sense, or on the authority of common sense understood as 
the universal consent or common instinct of mankind, but entirely and solely on 
the authority of the evidence”, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., 
s. 136.

50 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 51.
51 Tamże, s. 52.
52 M.A. Krąpiec, Poznawać czy myśleć, dz. cyt., s. 249.
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 2. Inaczej sprawa przedstawia się, jeśli chodzi o nauki szczegó-
łowe. W przeciwieństwie do filozofii nauki tylko wybiórczo pokry-
wają się z danymi zdrowego rozsądku. Nie opracowują one cało-
kształtu rzeczywistości, lecz poszczególne jej wycinki 53. Zdaniem 
neotomistów tylko filozofia może ukazać całościową oraz spójną 
wizję rzeczywistości. Dane zdrowego rozsądku spełniają w sto-
sunku do filozofii rolę weryfikacji negatywnej 54. W razie konfliktu 
między tezami filozofii a danymi zdrowego rozsądku rację należy 
przyznać tym ostatnim, gdyż cechują się one oczywistością, prze-
mawia za nimi prawda samego bytu. Wyrażając się trochę meta-
forycznie, doświadczenie zdroworozsądkowe jest „napiętnowane” 
oczywistością istnienia realnego bytu. 

Zdrowy rozsądek odrzuca tylko wyniki filozofii sprzeczne z treścią 
swych zasad, ale nie wykazuje przy tym dlaczego są one sprzeczne, nie 
ujawnia, w czym leży ich błąd myśli 55.

 Niezgodność tę może odkryć dopiero filozofia. Trzeba także 
podkreślić, iż zdrowy rozsądek nie jest w stanie zastąpić filozo-
fii. Jego dane stanowią tylko bazę dla myślenia filozoficznego 56. 
Można posłużyć się tutaj analogią z budową domu. Zdrowy roz-
sądek dla filozofii jest jak fundament dla domu 57. Z tym że sam 
fundament to jeszcze nie dom. Dane zdrowego rozsądku to jesz-
cze nie filozofia, lecz jej „punktu startowy”. Takie postawienie 
sprawy, jak się okaże, będzie miało niebagatelne znaczenie dla 
koncepcji metafizyki. Oderwanie metafizyki od danych zdrowe-
go rozsądku pozbawiłoby ją niejako naturalnego punktu oparcia, 
który w przekonaniu neotomistów jest znacznie mniej kontro-
wersyjny niż opieranie metafizyki na danych nauk  empirycznych 

53 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 147‑163.
54 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 141.
55 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 53.
56 Podobnie argumentuje J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 145.
57 J. Maritain pisze tak: „From this point of view philosophy may be compa-

red to a building, and the great pre‑scientific conclusions of common sense (the 
existence of God, the freedom of the will, etc.) to the scaffolding which nature 
has erected beforehand. Once the edifice has been completed it supports itself on 
its rock‑bed, the natural self‑evidence of its first principles, and has no need of 
scaffolding. But without the scaffolding it could not have been built”, J. Maritain, 
An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 138.
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czy analizie treści świadomości. Poza tym ugruntowywanie me-
tafizyki na danych naukowych czy pochodzących z samoświa-
domości i tak musi zakładać fundamentalne zasady zdrowego 
rozsądku.
 3. Jeśli filozofia ma być próbą ostatecznej eksplanacji bytu, nie 
może nie liczyć się z danymi zdrowego rozsądku. Bardzo często na 
skutek mniej lub bardziej świadomego mieszania filozofii z rezul-
tatami nauk szczegółowych odrzuca się wartość oraz przydatność 
danych poznania zdroworozsądkowego. Zdaniem M.A. Krąpca 
odrzucenie to ma charakter aprioryczny i przeczy naturalnej rea-
listycznej postawie człowieka. Grzechem współczesnej nauki jest 
to, że zapomniała o swoich korzeniach, zarzuciła realizm na rzecz 
nieweryfikowalnych spekulacji ocierających się o mit. Również 
ona wychodzi od danych zdrowego rozsądku. Trudno jest także 
przyjąć, że eklektyczne połączenie danych nauk szczegółowych 
oraz filozofii może doprowadzić do zanegowania danych pozna-
nia potocznego. Zdaniem Krąpca filozofia nigdy nie była, ani też 
nie będzie, syntezą nauk szczegółowych. Nauka nie jest począt-
kiem filozofii, tylko poznanie potoczne. Posiada ona swój włas-
ny przedmiot, cel oraz metodę badawczą, dzięki której dociera 
do najgłębszych i ostatecznych racji tłumaczących rzeczywistość 
w podstawach ontycznych. Nauki szczegółowe nigdy nie będą 
w stanie ani wyczerpać całego bogactwa rzeczywistości ani też 
zaspokoić maksymalistycznych aspiracji poznawczych człowieka, 
których wyrazem jest np. pytanie „dlaczego istnieje raczej coś niż 
nic?”. Klasycznym przykładem filozofa, który wyrzekł się posta-
wy realistycznej na rzecz apriorycznych założeń, jest Kartezjusz. 
Dążył on do zbudowania filozofii na pewnych podstawach. Z tym 
że nie były one dla niego danymi zdrowego rozsądku, lecz samo-
świadomości, która ujmowała samą siebie jaką myślącą w akcie 
intuicji intelektualnej. Kartezjusz odciął się od wyjaśnienia realnej 
rzeczywistości, zaś przedmiotem filozofii uczynił idee, jako imma-
nentne treści świadomości. 

Zdrowy rozsądek a punkt wyjścia metafizyki

1. Od czasów Kartezjusza przyjęło się w filozofii, że punkt wyjścia 
powinien opierać się na doświadczeniu samowiedzy podmiotu 
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poznającego 58. Dla tomistów takie postawienie sprawy przekreśla 
drogę do zbudowania realistycznej metafizyki. Rodzi się bowiem 
problem, co jest pierwotniej doświadczane w kognitywnej działalno-
ści człowieka. Czy pierwsze dane rzeczywiście pochodzą z naszego 
samodoświadczenia, czy też ich źródłem jest doświadczenie czegoś 
zewnętrznego w stosunku do podmiotu? Akcentowanie samoświa-
domości, choć niewątpliwie ma swoje walory heurystyczne, nie zga-
dza się jednak z podstawową sytuacją epistemiczną człowieka. Zwo-
lennicy podejścia kartezjańskiego argumentują, że jeśli fakt poznania 
jest czymś, co jest człowiekowi najbardziej znane, to on jakby w na-
turalny sposób powinien być punktem wyjścia wszelkiego dyskur-
su filozoficznego. Każdy przecież doświadcza, że poznaje, co wydaje 
się rzeczywiście faktem niepowątpiewalnym. Ale tutaj pojawia się 
wraz z faktem myślenia również jego treść. Dla Kartezjusza treść ta 
ma charakter świadomościowy, częściowo wrodzony. Dla tomistów 
takie ustawienie sprawy prowadzi prostą drogą do rozstrzygnięcia 
idealistycznego, którego wyrazem jest tzw. problem krytyczny. Pole-
ga on na analizie władz poznawczych w trakcie spełniania ich czyn-
ności. Problem krytyczny, w którym cogito odgrywa podstawową 
rolę, zdaniem E. Gilsona, suponuje problem „mostu”, czyli przyjścia 
z rzeczywistości immanencji świadomości do świata realnego 59. Na 
gruncie problemu krytycznego istnieje tylko możliwość postawienia 
problemu „mostu”, trudno jest natomiast oczekiwać jego efektywne-
go rozwiązania. Zdaniem Gilsona nie ma przejścia od poznania do 
istnienia. Karkołomność tej drogi polega na tym, że od samej myśli 
nigdy nie uda się przejść do tego, co jest poza nią.
 2. W jaki sposób zatem metafizyka omija problem krytycz-
ny? Po pierwsze tomiści egzystencjalni nie preferują badań 

58 Ważną jest w tym kontekście następująca uwaga J. Maritaina: „(…) philo-
sophy is not constructed a priori on the basis of some particular fact selected by 
the philosopher (Descartes’s cogito), or principle arbitrarily laid down by him 
(Spinoza’s substance, Fichte’s pure ego, Schelling’s absolute, Hegel’s idea) whose 
consequences he ingeniously develops. Its formal principles are the first prin-
ciples apprehended in the concept of being, whose cogency consists wholly in 
their evidence for the intellect, and on the other hand its matter is experience, 
and its facts the simplest and most obvious facts at the starting‑point from which 
it rises to the causes and grounds which constitute the ultimate explanation. Not 
a whimsy spun out of his own brain, but the entire universe with its enormous 
multitude and variety of data must be the philosopher’s teacher”, tamże, s. 141.

59 Zob. E. Gilson, Realizm tomistyczny, dz. cyt., s. 65‑79.
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epistemologicznych przed metafizycznymi. Problem krytyczny zo-
stał postawiony na gruncie epistemologii, nie zaś metafizyki. Był 
on nie tylko historycznym, ale także przedmiotowym przykładem 
postępującej od czasów nowożytnych stopniowej dominacji episte-
mologii nad metafizyką. Tylko bowiem uwolniona od założeń me-
tafizycznych epistemologia może przyjmować własne kryteria epi-
stemiczne, nieliczące się z podstawowymi zasadami bytu i myśli.
 Zdaniem tomistów macierzysta sytuacja metafizyki 

nie polega na tym, by w jakiś sposób przejść od pojmowania, myśli (co‑
gito) do rzeczywistości (esse), ale zamyka się w pytaniu: jaka jest treść 
poznania (co rejestruje nasze poznanie) i jaki walor posiada poznanie 
w swoich zasadniczych i spontanicznych funkcjach? 60

W tak postawionym punkcie wyjścia nie istnieje problem krytyczny 
i wyrażające go wątpienie. Metafizyka jednak nie unika postulatu 
wątpienia. Z tym że pojmuje go ona nie w duchu kartezjańskim, jako 
metodyczne wątpienie, lecz w duchu arystotelesowskim, jako na-
świetlanie oraz rozwiązywanie problemów filozoficznych. Sytuacja 
ta widoczna jest przy opracowywaniu danych wiedzy przednau-
kowej. Podział na oczywistą treść zasad zdrowego rozsądku oraz 
na ich charakter funkcjonowania jest owocem ich krytycznej ana-
lizy. Nie jest to jednak analiza, która prowadzi do odrzucenia tych 
zasad, tylko z tego względu, że cechuje je brak semantycznej pre-
cyzji 61. Wątpienie w metafizyce ma charakter hipotetyczny, a jego 
postawienie musi być dobrze uzasadnione 62. Stąd będąc zamierzo-
ną hipotezą, może ono zostać usunięte po głębszym przebadaniu 
danego problemu, wobec którego zostało postawione 63. Obecność 
problemu krytycznego w metafizyce nie jest tak restryktywna jak 
w przypadku wątpienia zaproponowanego przez Kartezjusza czy 
w epistemologicznych badaniach I. Kanta. Wątpienie metafizycz-
ne wyrasta nie z epistemologii i chęci znalezienia ukrytycznionego 
punktu wyjścia, lecz z samej natury problemów metafizycznych 64.

60 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 67.
61 Tamże, s. 65.
62 Zob. A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 238‑245. Autor podaje 

tam szczegółowe racje, kiedy dopuszczalne jest w ludzkim poznaniu wątpienie.
63 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 65.
64 Zob. R. Ziemińska, Historia sceptycyzmu, dz. cyt.



504 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

 3. Skoro problem krytyczny nie musi suponować takiego punk-
tu wyjścia, w którym to dane samoświadomości są priorytetowe, 
można pytać o jeszcze pierwotniejszy punkt wyjścia dla poznania 
metafizycznego. Poznanie bowiem w pierwszym rzędzie nie do-
tyczy aktów świadomosci, lecz przedmiotu. „Refleksja tylko wy-
krywa i potwierdza nierozłączny związek myśli i rzeczy w akcie 
poznania” 65. Poznanie jest zawsze poznaniem „czegoś”, co jakoś już 
„istnieje”. Zatem to nie treść zawarta immanentnie w aktach świado-
mości jest punktem wyjścia epistemologicznej sytuacji macierzystej 
metafizyki, lecz fakt poznania przedmiotu. Zdaniem św. Tomasza 
z Akwinu tym, co człowiek poznaje najpierw jako pierwsze, nie jest 
myśl, akt poznania, ale zawsze przedmiot. Natomiast sam akt po-
znaje się wtórnie, poprzez refleksyjny powrót do pierwotnych ujęć 
poznawczych. Refleksja, zdaniem Akwinaty, ma charakter ekspli-
kujący pierwotny styk poznawczy z przedmiotem. Tomiści, idąc za 
św. Tomaszem, postulują także w imię zachowania porządku reali-
stycznego priorytet przedmiotu (bytu) przed myślą. Przedmiot jest 
czymś wobec niej zewnętrznym, cechuje go bytowa transcendencja. 
Polega ona na tym, że żadna cześć przedmiotu w sensie struktury 
czy też całości nie jest efektywną częścią kierujących się nań aktów 
świadomości. R. Ingarden powiedziałby, że tak rozumiany przed-
miot cechuje się wobec świadomości transcendencją radykalną 66.
 Ten pierwotny związek myślenia, poznania i bytu dany jest już 
na gruncie poznania zdroworozsądkowego. Związek ten cechuje 
oczywistość. Warto tutaj raz jeszcze podkreślić, iż 

o prawdziwości poznania zdroworozsądkowego decyduje zgodność 
z obiektywnym stanem rzeczy. Konkretnie – to oczywistość obiektyw-
nie istniejącego przedmiotu decyduje o prawdziwości 67.

Poznanie przednaukowe „całym sobą” jest zwrócone w kierunku 
realnej rzeczywistości. Pod jej wpływem kształtuje się zarówno po-
znanie, jak i język, który ma charakter do‑rzeczny. W swojej funk-
cji weryfikującej zasady te ujawniają się w momencie, kiedy podej-
mujemy próby odstąpienia od nich. Szczególnie dobitnie oddaje 

65 Tamże, s. 69.
66 Zob. R. Ingarden, Studia z teorii poznania, t. 1, dz. cyt.
67 B. Czupryn, Wartość poznania zdroworozsądkowego dla realistycznej refleksji nad 

człowiekiem według M. A. Krąpca, w: Zadania współczesnej metafizyki, dz. cyt., s. 171.
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to semantyka języka potocznego w takich stwierdzeniach jak np. 
„mówisz od rzeczy”. Wyrażają one pewną niezgodność z obiektyw-
nym (bytowym) porządkiem rzeczywistości. W poznaniu zdrowo-
rozsądkowym zakładana jest korespondencyjna koncepcja prawdy, 
jako zgodności naszych myśli (przekonań) z bytem. Świadczy też 
o tym przywołany poprzednio przykład wypowiedzi, w których 
rzecz ujawnia się jako miara naszego poznania, będącego nośni-
kiem prawdy, tylko wtedy, kiedy to poznanie z ową rzeczą w róż-
nych aspektach się zgadza. Tomiści egzystencjalni argumentują, że 
te potoczne intuicje wyrażające korespondencyjną teorię prawdy 
nie mogą być zlekceważone ani pominięte przy opracowywaniu 
teorii prawdy na gruncie metafizyki. Prawda metafizyczna jest ni-
czym innym jak tylko sparafrazowanym wyrazem potocznych in-
tuicji mówiących o zgodności naszego poznania z bytem.
 4. Metafizyka rozpoczyna się zatem od asercji danych zdrowe-
go rozsądku 68. Gdyby przyjąć, że metafizyka rezygnuje z takiego 
postawienia sprawy, musiałaby ona postulować istnienie jakichś 
metafizycznych faktów jako „punktów startowych”. Nasuwałby się 
tutaj jednak problem z tym, czym jest fakt metafizyczny 69. Próba 
determinacji kategorii „fakt metafizyczny” nie należy do łatwych, 
zważywszy na to, że samo pojęcie faktu nie ma jednoznacznie usta-
lonego znaczenia ani w nauce, ani w filozofii. Tomiści, chcąc unik-
nąć relatywizowania faktów ze względu na uprzednie struktury 
poznawcze i pojęciowe, przyjmują obiektywistyczną (niestopnio-
walną) koncepcją faktu jako czegoś, co jest przez umysł odkrywane 
w rzeczywistości (w bycie), a nie dowolnie (apriorycznie) konstru-
owane. Dopuszczalne jest z ich perspektywy mówienie o ujawnia-
niu czy eksplikowaniu faktów, ale nie o ich kreowaniu czy arbitral-
nym ustanawianiu. Wszelkie próby konstruowania czegokolwiek 
są przez tomistów odrzucane, jako prowadzące do różnych odmian 

68 Maritain twierdzi, że: „From all that has been said it is evident what an 
important part the certainties of common sense play as an introduction to philo-
sophy. Those who are beginning the study of philosophy and about to  acquaint 
themselves with the most recent problems, and even perhaps the most mis‑
leading systems, ought to repose an absolute trust in the convictions of common 
sense of which they find their minds already possessed, for they will help them 
to rise to a higher and more perfect knowledge, conclusions scientifically estab-
lished”, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 140.

69 Inne podejście do tego zagadnienia prezentuje. P. van Inwagen, Metaphysic, 
dz. cyt., s. 2‑15.
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idealizmu. Poza tym przyjęcie możliwości konstruowania metafi-
zycznych faktów prowadziłoby do zniesienia neutralności punktu 
wyjścia, na której zachowaniu tomistom bardzo zależy ze względu 
na zadania i cele eksplanacyjne teorii bytu.
 5. Tymczasem metafizyka wychodzi od specyficznie rozumia-
nych faktów. Jeśli przyjmuje się istnienie tego typu faktów, to trze-
ba mieć na uwadze ich bazowy i fundamentalny charakter. Fakty 
te muszą ujmować najbardziej podstawowy aspekt rzeczywistości. 
Tym podstawowym aspektem jest aspekt egzystencjalny. Nie jest 
on przez metafizyka konstruowany, ale jest czymś zastanym, na-
potkanym właśnie w poznaniu zdroworozsądkowym. Na grun-
cie teorii metafizycznej aspekt ten jest tylko bardziej uwyraźniony 
i sprecyzowany. Dlatego nie można powiedzieć, że tego typu fak-
ty są czymś arbitralnie skonstruowanym, apriorycznie bez związ-
ku z realnym bytem dowolnie wykreowanym. Wedle tomistycznej 
terminologii mówi się nie tyle o faktach zastanych, poznanych, co 
raczej od‑poznanych, aby w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnić 
i uwydatnić ich maksymalnie obiektywny charakter i przedmioto-
we ugruntowanie w porządku bytu jako pierwszego przedmiotu 
poznania intelektulangeo. Metafizyka musi zatem opierać się na 
faktach, które są sprawdzone oraz uzasadnione z punktu widzenia 
pierwszych zasad bytu i myśli 70. „Dokonuje się to w procesie po-
znawczego uniesprzeczniania, poprzez wskazanie na taki czynnik, 
którego negacja jest negacją samego wyjaśnianego faktu” 71. 

Fakty metafizyczne a tradycje badawcze 72

1. Między metafizyką a zdrowym rozsądkiem zachodzi związek 
rzeczowo‑genetyczny oraz epistemologiczno‑metodologiczny. Je-
śli chodzi o pierwszy, to metafizyka jest swoistego rodzaju prze-
dłużeniem poznania potocznego. Można powiedzieć, że jest pew-
ną formą jego bardziej zaawansowanej teoretycznie interpretacji. 
Na czym to przedłużenie polega, nie jest do końca jasne. Jednym 

70 M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, dz. cyt., s. 59.
71 Tamże.
72 W analizach zamiennie posługuję się w odniesieniu do faktów pojęciami 

tradycji badawczej lub paradygmatu w znaczeniu epistemologicznym. Zostały 
one sprecyzowane we wstępie do pracy.
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z rozwiązań było powiedzenie, że chodzi tu o pewną językową 
analizę pojęć, którym nadaje się nowe znaczenie przez umieszcze-
nie ich w nowym porządku teoretycznym. Tomistom nie chodzi 
jednak o analizę pojęć i zastępowanie jednych drugimi, o bardziej 
zaawansowanym stopniu uteoretyzowania. Natomiast np. Krą-
piec pisze, iż celem filozofii jest opracowanie oraz ujaśnienie da-
nych zdrowego rozsądku. Polega ono na ich uniesprzecznieniu 
w perspektywie zasad poznawczo‑bytowych. Metafizyka, aby 
zachowała swój realistyczny profil, domaga się przyjęcia zdrowe-
go rozsądku w imię racji metodologicznych oraz epistemologicz-
nych. Przy analizie relacji między metafizyką a poznaniem przed-
naukowym trzeba także wskazać na koncepcję bytu. Metafizyka 
klasyczna przyjmuje egzystencjalną wersję bytu, w której istnienie 
decyduje o tym, że coś jest. Szukając adekwatnego punktu wyjścia, 
tomiści przyjmują, iż nie może on mieć charakteru konstrukcyj-
nego, gdyż takie postawienie sprawy wiedzie od razu do pertur-
bacji idealistycznych. Metafizyka nie konstruuje faktu istnienia, 
lecz wydobywa ten fakt właśnie z poznania zdroworozsądkowe-
go. Poznanie zdroworozsądkowe „napiętnowane” jest w sposób 
szczególny afirmacją istnienia. Stąd też tezy zdrowego rozsądku 
mają charakter oczywisty i egzystencjalny. Dlatego metafizyka nie 
musi martwić się o fakty, dostarcza ich samo poznanie sponta-
niczne, które już w treści jest poznaniem metafizycznym, o donio-
słym znaczeniu egzystencjalnym. Poręczność tego poznania jest 
dla metafizyki bardzo wygodna. To właśnie na jego gruncie ma 
miejsce afirmacja istnienia, pojawiają się pierwsze niewyraźne po-
jęcie bytu oraz ślady języka analogicznego.
 Tak pojęty zdrowy rozsądek może rzeczywiście stanowić ma-
cierzystą sytuację epistemologiczną dla teorii bytu. Przyjrzyjmy 
się bliżej możliwości wyprowadzenia metafizyki z danych pozna-
nia zdroworozsądkowego. Powszechnie wśród tomistów panuje 
przekonanie o epistemologicznym oraz ontycznym prymacie do-
świadczenia istnienia. Metafizyka w punkcie wyjścia opiera się na 
afirmacji istnienia, które dane jest w bezpośrednich sądach egzy-
stencjalnych. Sąd egzystencjalny jest odpodmiotową reakcją epi-
stemiczną na doświadczenie istnienia. Nie wchodząc w niuanse 
interpretacyjne związane z sądzeniem egzystencjalnym, warto za-
stanowić się, czy rzeczywiście sądy te występują w macierzystej sy-
tuacji epistemologicznej metafizyki.
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 Można wyróżnić przynajmniej trzy rodzaje sądów egzystencjal-
nych ze względu na stopień zdeterminowania treściowego, obecne-
go w podmiotach afirmacji. I tak można mówić o sądach typu „coś 
jest”. Afirmacja w tego typu sądach dokonuje się bez wyczerpują-
cej znajomości treści afirmowanego konkretu. W dalszej kolejno-
ści można mówić o sądach egzystencjalnych typu „to jest zielone”, 
w których treść jest już bardziej rozwinięta. I wreszcie ostatni typ 
sądów egzystencjalnych ma postać „pies istnieje” – w nich do wer-
balizacji treści bytu posługujemy się nazwą własną.
 2. Wydaje się, że żaden z wyróżnionych typów sądów egzysten-
cjalnych nie występuje w poznaniu zdroworozsądkowym. Krąpiec 
zwraca uwagę, że pierwotna sytuacja poznawcza podmiotu nie 
polega na wdrażaniu się w układy treściowe, lecz jest bezpośred-
nią afirmacją istnienia bytu. Wydaje się jednak, że akcenty sądów 
wydawanych na gruncie poznania przednaukowego i metafizyki 
zdecydowanie się rozmijają. Replikując na tego typu argumentację, 
można powiedzieć, że nasza pierwotna sytuacja kognitywna jest 
rzeczywiście wdrażeniem się w układy treściowe. To oznacza tak-
że, że istnienie nie jest na pierwszym miejscu, zwłaszcza w pozna-
niu potocznym. Metafizyka zwraca uwagę na istnienie, tymczasem 
w poznaniu potocznym mamy odczynienia z poznaniem koncen-
trującym się nie wokół „jest”, lecz wokół „coś” przedmiotu. Stąd też 
w poznaniu potocznym nie dochodzi do odczytania przez intelekt 
istnienia, gdyż 

do odczytania przedmiotu [poznania, P.D.] przystępuje się zwykle od 
razu na bazie spostrzeżenia, bez – poprzedzającego owe odczytanie – 
stwierdzenia istnienia spostrzeżonego przedmiotu 73.

W poznaniu potocznym ma miejsce wydawanie szeregu sądów 
podmiotowo‑orzecznikowych, które są bardziej operatywne 
i powiązane z celami i praktykami realizowanymi w tym pozna-
niu. Sądy te ze względów pragmatycznych są bardziej przydatne 
w praktycznym życiu człowieka niż sądy egzystencjalne, które są 
informatywnie puste. Stwierdzenie istnienia dokonujące się w są-
dzie egzystencjalnym nie daje podmiotowi żadnej wiedzy. Jest tak 

73 Zob. B. Bakies, Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne, „Studia Philoso‑
phiae Christianae” 14 (1978), nr 1, s. 114.
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dlatego, że istnienie nie jest własnością przedmiotu, zatem jego 
asercja niczego afirmowanemu przedmiotowi nie dodaje.
 3. Zgodnie z proponowaną argumentacją w poznaniu potocz-
nym istnienie nie jest brane pod uwagę. A jeśli ludzie jakoś odnoszą 
się do istnienia, to z pewnością inaczej je rozumieją, niż proponuje 
to tomistyczna metafizyka. Jego obecność zakładana jest po prostu 
jako oczywista, lecz jej eksplikacji dokonuje już metafizyka, nie zaś 
poznanie zdroworozsądkowe. W tym znaczeniu możemy skonsta-
tować, że metafizyka odkrywa swój własny metafizyczny fakt na 
gruncie zdrowego rozsądku, ale poprzez dokonanie jego wysoce 
teoretycznej (refleksyjnej) interpretacji. Zresztą każda metafizyka 
spełnia tę podwójną funkcję: deskrypcyjną i interpretującą. Ujęcie 
istnienia przez metafizykę następuje w ramach sądów egzystencjal-
nych, te zaś mają charakter doniosłych struktur teoretycznych, któ-
re nie występują w poznaniu potocznym. Stąd też pierwsze akty 
poznawcze metafizyki nie są takie same jak akty poznania potocz-
nego. Czym innym jest bowiem twierdzić, że metafizyka w punkcie 
wyjścia posługuje się pojęciami języka potocznego, a czym innym, 
że wychodzi od jego aktów poznawczych.
 Poznanie metafizyczne w punkcie wyjścia nie utożsamia się 
z poznaniem potocznym. Metafizyka jako nauka musi mieć oczy-
wiście empiryczny punkt wyjścia. Z tym że słowo „empiryczny” 
musi mieć inne znaczenie niż to, które występuje w zwrocie „nauki 
empiryczne”. Wprowadzenie do metafizyki słowa „empiryczny” 
dodatkowo jakby komplikuje jej status epistemologiczny. Można 
jednak argumentować za przyjęciem pewnych faktów metafizycz-
nych, których status nie jest empiryczny. 

Jej fakty wyjściowe dlatego jednak można nazwać faktami metafizykal-
nymi, ponieważ od początku noszą na sobie piętno aspektu, pod któ-
rym metafizyka ujmuje rzeczywistość. Stąd wniosek, że nie można mó-
wić o oparciu metafizyki na poznaniu potocznym także w tym sensie, 
że w jej punkcie wyjścia dokonuje się potocznego poznania 74.

Jak każdy fakt, tak również fakty metafizyczne są ukonstytuowane 
z dwóch elementów: z danych, które pochodzą z poznania zdro-
worozsądkowego (treści percepcyjne), i z umysłowej interpretacji, 

74 Tamże, s. 115.
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dokonywanej w uprzednio obranym przez metafizyka aspekcie 75. 
Aspekt ten nie jest konsekwencją tego, że my „coś z rzeczywistości 
czytamy” czy że „sama rzeczywistość nam coś narzuca jako oczy-
wistość”, to raczej uprzednio zaakceptowana przez nas tradycja ba-
dawcza, w której aspekt ten jest częścią pewnej teoretycznie powią-
zanej interpretacją całości, sugeruje mam takie właśnie spojrzenie 
na fakty. Nie można uniknąć częściowej relatywizacji faktów meta-
fizycznych ze względu na uprzednio przyjętą aparaturę (schemat) 
pojęciową, struktury języka i wstępne przedzałożenia.
 4. Argumentowanie za tezą, że metafizyka powinna wychodzić 
od poznania potocznego, aby nie zagubić ciągłości postawy reali-
stycznej, jest oparte bardziej na psychologicznej obawie przed po-
padnięciem w idealizm niż rzeczowym uzasadnieniu. Wydaje się 
również, że odwoływanie się metafizyki do poznania potocznego 
można postrzegać jako pewnego rodzaju jej niedoskonałość. Polega 
ona na tym, że metafizyka nie jest w stanie na podstawie własnej 
aparatury pojęciowej, reguł dowodzenia, uzasadniać przyjmowa-
nych przez siebie założeń. Nie chodzi tutaj o to, że metafizykę nale-
ży traktować jako samouzasadniający się system zdań. Wydaje się, 
że sytuacja jest wręcz przeciwna. Metafizyka powinna wychodzić 
od tak skonstruowanych faktów, które są uprzednio naświetlone 
aspektem badawczym przyjętym przez metafizyka na bazie akcep-
tacji pewnych przedzałożeń funkcjonujących w tradycji badawczej, 
do której mocą uwarunkowanej szeregiem czynników (metodolo-
gicznych, aksjologicznych, socjologicznych i psychologicznych) 
decyzji zgłaszamy swój akces. Takim właśnie metafizycznym fak-
tem, który przyjmuje klasyczna teoria bytu, jest istnienie (aspekt 
ogólnoegzystencjalny). Uznaje to za „fakt metafizyczny”, będący 
interpretacją danych, których dostarcza nam poznanie potoczne, 
i przedzałożeń funkcjonujących w danej tradycji badawczej, w któ-
rej decydujemy się uprawiać filozoficzne badanie świata. Filozofia 
bytu, jeśli chodzi o konstrukcję swojego przedmiotu, jak się wyda-
je, podziela los większości nauk humanistycznych, a konstatacje 
wygłaszane bardzo często przez neotomistów o jej specyficzności 
ani nie prowadzą do większej precyzji jej wniosków, ani też nie 
udowadniają, tak naprawdę, że jest ona aż tak inna (w znaczeniu 

75 Ciekawe uwagi na temat teoretyzowania faktów zdrowego rozsądku for-
mułuje, J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 131‑135.
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metodologicznym) od wszystkich nauk (zwłaszcza humanistycz-
nych), aby zasługiwać na osobne potraktowanie z dala od tego, co 
ustaliła w zakresie konstrukcji przedmiotu tych nauk współczesna 
filozofia nauk humanistycznych.

O trudnościach metafizyki budowanej na podstawie 
zdrowego rozsądku

1. Ontologia/metafizyka uprawiana na bazie danych doświadcze-
nia potocznego/zdroworozsądkowego napotyka opory u tych fi-
lozofów, którzy uważają, że w uprawianiu ontologii należy korzy-
stać z danych nauk empirycznych, zwłaszcza fizyki, która może 
pochwalić się doniosłymi osiągnięciami w dziedzinie odsłaniania 
nowych obszarów „bytu”. Fizyka, jak twierdzą niektórzy, zdołała 
zastąpić tradycją ontologię (Heller), stała się po prostu „nową on-
tologią”, która znacznie lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem trady-
cyjnych problemów niż dawna ontologia 76.
 Jeśli postuluje się epistemologiczną otwartość filozofii na dane 
nauk empirycznych, to faktycznie ontologia budowana jako pogłę-
biona interpretacja doświadczenia potocznego (zdroworozsądko-
wego) musi w swoich funkcjach i założeniach okazać się całkowicie 
antyheurystyczna (Życiński). Jako przykład przytacza się bardzo 
często ontologię Arystotelesa, która na wiele wieków zahamowała 
rozwój nauk empirycznych 77. W krytycznych komentarzach do tej 
kwestii zwraca się uwagę, że 

dogmatyczna akceptacja „jedynie możliwej” czy „jedynie słusznej” 
[arystotelesowskiej, P.D.] filozofii w tamtym przypadku doprowadziła 
do długotrwałej hibernacji myśli 78.

I tylko dlatego, że twórcy nowożytnej nauki zerwali z postulo-
wanym w niej obrazem świata, możliwy był szybki rozwój nauk. 

76 Różne aspekty związków filozofii z naukami przyrodniczymi omawia 
w swoim artykule E. Agazzi, Metaphysics and Science. Affinities and Discrepancies, 
dz. cyt., s. 105‑107.

77 Zob. J. Życiński, Inspiracje chrześcijańskie w powstawaniu nauki nowożytnej, 
Lublin 2000, s. 16‑20.

78 Tamże, s. 20.
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Ontologia arystotelesowska była budowana na podstawie danych 
makrodoświadczenia, na które składają się konkretne przedmio-
ty (substancje) o samoistnym charakterze, posiadające określone 
własności (przypadłości), oraz zachodzące między sobą związki 
przyczynowe, które postrzegano jako realne siły tkwiące w tych 
substancjach. Ontologia ta współgrała także z językiem podmio-
towo‑orzecznikowym, a dokładnie z logiką opartą na strukturze 
nazw, a taką właśnie rozwijał wspomniany Stagiryta. Świat klasy-
fikowano na podstawie gatunków naturalnych, które odzwiercied-
lały hierarchię obiektywnych istot (rodzajowych i gatunkowych) 
istniejących w świecie (formy arystotelesowskie). Taka ontologia 
ma szereg walorów heurystycznych, które sprawdzają się w naszej 
codziennej praktyce poznawczej, a przede wszystkim są podsta-
wą do podejmowania racjonalnych działań. Bez tej podstawowej 
„ontologii codzienności”, w razie totalnego jej zakwestionowania 
i porzucenia cała racjonalność naszego poznania i działania ległaby 
w gruzach. Dotyczy to każdego człowieka, zarówno wyrafinowa-
nego i uprawiającego spekulatywną metafizykę filozofa, jak i fizy-
ka odkrywającego nowe obszary rzeczywistości, jakże odległe od 
naszych schematów i wyobrażeń wypracowanych na bazie danych 
zdrowego rozsądku.
 2. Ontologia zdroworozsądkowa nie operuje sprecyzowanymi 
pod względem znaczeniowym pojęciami substancji, istnienia, pod-
miotu cechy, przypadłości. Zresztą z potocznego punktu widzenia, 
zwłaszcza praktyki dnia codziennego, tego typu precyzacja ma nie-
wielkie znaczenie. Sama kategoria istnienia jest trudna do determi-
nacji. Istnienie nie jest bowiem własnością rzeczy, tak jak kolory, 
które spostrzegamy i potocznie uważamy za jakości obiektywnie 
przysługujące przedmiotom. Każdy z nas ma potoczną intuicję ist-
nienia, jakby w trzech wymiarach: istnienia siebie, istnienia tego, co 
realne, oraz istnienia innych ludzi, których traktujemy jako podob-
ne do siebie byty realne wyposażone w umysły i ciała (Tempczyk). 
Pomijając tutaj głębszą analizę istnienia potocznego, można powie-
dzieć, że potocznie istnieje tylko to, co jest realne, czyli zdolne do 
działania, bycia przyczyną lub skutkiem (Koj) 79. Realne jest to, co 
powoduje jako agens lub jako patiens istnienie jakiegoś przedmiotu, 

79 Zob. L. Koj, Realność, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” (2000), nr 2(34), 
s. 123‑136.
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zdarzenia, co wpływa na jego modyfikację własnościową lub struk-
turalną, czyli na jego zmianę 80. Podane kryterium istnienia wiąże 
się z „działaniowością”, z byciem przyczyną (aspekt kauzalny) 
lub byciem skutkiem. Tym samym fikcje traktuje się jako byty nie-
-realne, nieposiadające zdolności oddziaływania przyczynowego. 
Choć nie wyklucza się, że one same mogą być potraktowane jako 
skutki realnych procesów zachodzących w bytach realnych, jakimi 
są ludzie (lub ludzkie mózgi). Potocznie ludzie posługują się po-
jęciem substancji, ale rozumieją ją zasadniczo inaczej niż filozofo-
wie. Na potoczne jej rozumienie, jak się wydaje, duży wpływ ma 
chemia, ale też i fizyka. Substancja to po prostu ciecz, np. woda. 
Oprócz kategorii substancji, posługujemy się także pojęciem proce-
su, zdarzenia, czy tożsamości. Wszystkie one nie mają jasno zdeter-
minowanego znaczenia, zresztą dla potocznego ich użycia nie jest 
to konieczne. Poprzestańmy na tym, że potocznie, osoby posiada-
ją tego typu ogólne pojęcie realności ograniczone do przedmiotów 
makrodoświadczenia.
 3. W ramach teorii filozoficznych/ontologicznych istnienie uzysku-
je różne konceptualizacje, mniej lub bardziej zbliżone do potocznego 
„odczucia istnienia”. Tomiści egzystencjalni będą argumentować, że 
już w doświadczeniu potocznym egzystencjalny (istnieniowy) aspekt 
rzeczywistości jest tym najbardziej podstawowym, który „uderza nas 
ostrzem swej realności”, warunkując tym samym wszelkie procesy 
realnego poznania i działania. W krytycznych komentarzach do tego 
typu argumentacji zwraca się uwagę na trzy sprawy: (1) nawet jeśli 
potocznie doświadczamy aspektu egzystencjalnego (istnieniowego), 
to na pewno nie jest ono tak rozumiane, jak chcą tego tomiści, być 
może zasadne jest rozróżnienie znaczeniowe „istnienia potocznego” 
i istnienia, które determinowane jest w ramach teorii metafizycznej, 
opartej na założeniach przyjmowanych przez tomizm egzystencjal-
ny; (2) niektórzy twierdzą, że egzystencjalny aspekt bytu wcale nie 
jest podstawowy, ale wtórny, aby bowiem odkryć coś takiego jak 
istnienie bytu, potrzebna jest bardziej wyrafinowana refleksja fi-
lozoficzna; (3) gdyby bowiem egzystencjalny aspekt bytu narzucał 
się wszystkim z taką oczywistością, jak twierdzą tomiści, jedyną fi-
lozofią byłby tomizm egzystencjalny. Aspekt egzystencjalny, jak wi-
dać, nie jest podstawowy ani nie narzuca się nam poznawczo z taką 

80 Tamże, s. 129-131.
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koniecznością, raczej jest on konsekwencją teoretycznie zaawanso-
wanej interpretacji doświadczenia potocznego, dokonującej się w ra-
mach określonej tradycji badawczej.
 4. W perspektywach poznawczych ontologii uprawianej na ba-
zie nauk empirycznych (fizyki) argumentuje się, że kategorie takie 
jak substancja czy istnienie, wypracowane na podstawie doświad-
czenia potocznego, nie nadają się do opisu tych obszarów bytu, 
które odkrywane są przez współczesną fizykę megaświata i mikro-
świata. Potocznie stół jest masywnym obiektem (ciałem) material-
nym posiadającym określone własności. Kiedy jednak schodzimy 
na niższe poziomy rzeczywistości, o których mówi współczesna 
fizyka cząstek elementarnych, owa stabilność przedmiotów, ich 
substancjalność zaczyna się jakby rozmywać. Świat, który odsła-
nia się naszemu „wglądowi”, chodzi tu zwłaszcza o wgląd, na jaki 
pozwala metoda matematyczno-empiryczna, prezentuje się nam 
bardziej jako proces niż jako ustabilizowany zbiór substancji. Dla 
potocznego doświadczenia, zwłaszcza dla racjonalności działania, 
nie ma większego znaczenia to, że stół lub krzesło, na którym te-
raz siedzę, pisząc tekst, jest tylko zbiorem luźno powiązanych ze 
sobą atomów. Nie ma to również znaczenia dla ontologii opierającej 
się na interpretacji danych doświadczenia potocznego. Interesuje ją 
bowiem nie molekularna budowa indywidualnych przedmiotów, 
ale ich ostateczna eksplanacja poprzez wskazanie na takie czynniki, 
które dany byt tłumaczą ostatecznie 81.

Wyobraźmy sobie, pisze polski filozof fizyki Michał Tempczyk, fizykę 
interpretowaną w języku filozoficznym Arystotelesa, który jednakowo 
traktował wszystkie ciała materialne. Wtedy jednakowo ważne są ma-
kroskopowe własności obiektów codziennego doświadczenia i mikro-
skopowe własności opisywane przez mechanikę kwantową. Arystote-
les poszukiwał najgłębszej prawdy o każdym bycie indywidualnym. 
W tej dziedzinie mechanika kwantowa pokazała nowe możliwości, opi-
sując na przykład zbiory ciał kompletnie nieodróżnialnych od siebie 82.

Próba nazwania podstawowych cząstek elementarnych substancja-
mi napotyka poważne problemy i ograniczenia 83. Rezygnacja jest 

81 Zob. M.A. Krąpiec, Poznawać czy myśleć, dz. cyt., s. 249-251.
82 Zob. M. Tempczyk, Fizyka a świat realny, Warszawa 1991, s. 157.
83 Szerzej rozwiniemy ten wątek w rozdziale o związkach neotomzimu 

z naukami przyrodniczymi.
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uwarunkowana pewnymi osobliwościami świata odkrywanego 
przez fizykę kwantową. 

Obraz makroobiektów proponowany przez kwantową teorię pola różni 
się bardzo od klasycznego pojęcia ciała fizycznego, które było modelem 
ontologii widzącej substancję w bytach indywidualnych. Cząstka to 
właściwie rozmyty proces, złożony z pewnego jądra, otoczonego chmu-
rą cząstek wirtualnych, nieustannie pojawiających się i znikających 84.

 Trudności nasuwają się także przy wszelkich próbach opisywa-
nia w kategorii substancji takich podstawowych cząstek elementar-
nych jak kwarki. Te bowiem nie są rozumiane jako indywidualne, 
oddzielone od siebie byty. Są one otoczone przez chmury par cząst-
ka – antycząstka, które ulegają nieustannym przemianom. 

W uznaniu substancjalnego charakteru mikoobiektów bardzo prze-
szkadza istnienie tych antycząstek. Przede wszystkim wiele rodzajów 
cząstek może być generowanych bez ograniczenia ilości indywiduów 
(fotony, mezony). Powstają one i giną w procesach oddziaływań tak, 
jakby ich istnienie nie miało większego znaczenia. Inne cząstki powsta-
ją i giną w odpowiednich parach cząstka – antycząstka. Wynikiem ani-
hilacji pary elektron – pozyton są dwa fotony, które z kolei mogą znik-
nąć w jakimś dynamicznym oddziaływaniu. W ten sposób z dwóch 
obiektów, które samodzielnie są trwałe i mogą istnieć dowolnie długo, 
po ich zderzeniu pozostaje tylko określona ilość energii i pędu 85.

Celem tych argumentów, formułowanych przez zwolenników on-
tologii w kontekście nauki, jest pokazanie ograniczeń wypracowa-
nego na podstawie zdrowego rozsądku schematu konceptualnego, 
który nie pasuje do odkrywanego przez współczesną fizykę świa-
ta kwantowego. W świecie tym bowiem nie istnieją samodzielne 
substancje, będące podmiotami różnych własności, między który-
mi zachodzą realne związki przyczynowo‑skutkowe. Wartość heu-
rystyczna tego typu schematów konceptualnych nie ma dla fizy-
ki kwantowej większego znaczenia. Bardziej przydatna do opisu 
występujących tam zjawisk może być nie ontologia substancji, ale 
ontologia procesu. M. Tempczyk tak formułuje postulat zmiany 
ontologii.

84 M. Tempczyk, Fizyka a świat realny, dz. cyt., s. 158.
85 Tamże, s. 160.
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Doszliśmy do wniosku, że najbardziej przydatna dla współczesnej fizy-
ki jest filozofia opisująca świat jako dynamiczny proces, w którym nie 
ma żadnych fundamentalnych cegiełek. Tylko procesowi jako całości 
można przypisać bezwzględne istnienie, wszystko inne jest względnie 
wyodrębnioną jego częścią i w odpowiednich warunkach może ulec 
przemianie lub rozbiciu. W procesie tym nie ma żadnych stałych ba-
rier, niezniszczalnych elementów, dobrze wyodrębnionych i podukła-
dów. Nawet kosmiczna pustka pełna jest wirtualnych procesów i może 
wpływać na własności obiektów poruszających się w niej 86. 

Zatem bardziej adekwatna, czy może bardziej zbieżna z tym, co mówi 
na temat świata współczesna fizyka, jest ontologia procesu, a nie on-
tologia substancji. Jej uprawianie wymaga od ontologa dogłębnej 
znajomości współczesnej fizyki 87. Stąd też uważa się, że lepsze per-
spektywy poznawcze dla uprawiania ontologii w kontekście nauki 
daje filozofia procesu wypracowana przez Whiteheada 88. Łączy ona 
bowiem w całość dane nauk przyrodniczych z metafizyczną intui-
cją i poezją, wyrażającą obecność Boga w procesach rozwoju świata. 
Pomimo wielu kontrowersji wizja ta jest urzekająca dla tych, którzy 
poszukują pogłębionej interpretacji świata i których nie  zadowalają 

86 Tamże, s. 162.
87 M. Tempczyk twierdził podczas dyskusji dotyczącej statusu filozofii przy-

rody w Polsce, że przed myślicielami twórczo rozwijającymi ontologię stoi zada-
nie stworzenia systemu dopasowanego do współczesnego stanu nauki. W tym 
miejscu pojawia się pytanie, kto mógłby wykonać to zadanie. Musiałaby to być 
osoba jednocześnie dobrze znająca naukowy obraz świata i dorobek filozofii 
w dziedzinie ontologii. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że osób takich 
jest wiele, zarówno po stronie filozofii, jak i nauki, ponieważ wielu filozofów 
interesuje się naukami przyrodniczymi, a wielu uczonych ma zainteresowania 
filozoficzne i bogatą wiedzę z tej dziedziny. Trudność polega, moim zdaniem, na 
czym innym niż posiadanie odpowiedniej wiedzy, zwłaszcza gdy mowa o filo-
zoficznie wykształconych przyrodnikach, którzy mogą bez kłopotu czytać filo-
zoficzne traktaty przeszłości, pisane przeważnie dla szerokiego kręgu czytelni-
ków. Zagadnienia te muszą być najpierw dobrze zrozumiane i opracowane przez 
filozofów przyrody, aby następnie stać się materiałem do konstrukcji ogólnych 
systemów ontologicznych. Na podstawie lektury Ontologii W. Stróżewskiego są-
dzę, że najważniejszym pytaniem ontologicznym, stojącym przed filozofami, jest 
określenie sposobu istnienia obiektów, których istnienie i własności zależą od 
większej całości lub otoczenia. Nie były one w przeszłości przedmiotem poważ-
nych badań filozoficznych, natomiast wyniki wielu nauk przyrodniczych prowa-
dzą do wniosku, że taka jest właśnie natura otaczających nas układów material-
nych, zwłaszcza organizmów żywych, lecz także układów kwantowych.

88 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt., s. 83‑140, tam znaj-
duje się obszerne omówienie ontologii procesu Whiteheada.
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intuicje zdrowego rozsądku podniesione do rangi ostatecznych 
wyznaczników uprawiania filozofii. Natomiast z punktu widzenia 
zwolenników ontologii jako pogłębionej interpretacji doświadcze-
nia potocznego, ontologia procesu może wydać się niezrozumiała, 
ze względu na to, że pozwala ona na interpretację takich obszarów 
bytu, które odbiegają od naszych wyobrażeń i schematów konceptu-
alnych, a także prowadzi do panteistycznego rozumienia stosunku 
Boga do świata. Ponadto rola, jaką w ontologii tej odgrywa matema-
tyka, może stanowić dodatkową trudność dla tych filozofów, którzy 
ograniczają matematykę do jakościowej interpretacji bytu (Krąpiec) 89. 
Ontologia procesu pozwala na przezwyciężenie pewnych trudności, 
których nastręcza w opisie świata kwantowego ontologia substancji 
i przypadłości. Można powiedzieć, że ontologia procesu zyskuje tym 
samym pewne empiryczne potwierdzenie ze strony ustaleń współ-
czesnej fizyki. Ponadto można postawić pytanie, czy ontologia proce-
su nie mogłaby zostać przeniesiona na obszar makrodoświadczenia 
i tym samym zastąpić ontologię substancji 90.
 6. Antyheurystyczne funkcje ontologii opartej na danych zdro-
wego rozsądku są podkreślane także przez zwolenników ontolo-
gii budowanej w ramach fenomenologicznej tradycji badawczej. 
Koronnym argumentem przeciwko opieraniu filozofii na da-
nych zdrowego rozsądku jest próba uniknięcia budowania filo-
zofii dogmatycznej, czyli takiej, która przyjmuje nieprzebadane 
w sposób krytyczny dane, pochodzące czy to z innych koncepcji 
filozoficznych lub naukowych, czy też właśnie ze zdrowego roz-
sądku 91. Fenomenologowie utożsamiają zdrowy rozsądek z tzw. 
naturalną postawą poznawczą 92, którą przeciwstawiają postawie 

89 Szereg argumentów przeciwko tej interpretacji wytaczali w Polsce: Heller, 
Życiński, Lubański, Tempczyk. Zob. M. Lubański, Ilość a matematyka, „Roczniki 
Filozoficzne KUL” 12 (1964), z. 3, s. 87-91; tenże, Matematyka a nauki filozoficzne, 
„Roczniki Filozoficzne” 15 (1968), z. 3, s. 63-75; tenże, Matematyka a rzeczywistość, 
„Roczniki Filozoficzne” 24 (1976), z. 3, s. 13-23.

90 Zob. Ch. Hartshorne, Some Principles of Procedure in Metaphysics, w: The Na-
ture of Metaphysical Knowledge, dz. cyt., s. 69-75.

91 Zob. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, dz. cyt., s. 14-54; tenże, Idea feno-
menologii. Pięć wykładów, tłum. pol. J. Sidorek, Warszawa 1990, s. 26-28; R. Ingar-
den, Dążenia fenomenologów, w: Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, 
s. 359-375; R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, dz. cyt., s. 54-73.

92 Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. 
pol. D. Gierulanka, Warszawa 1967, s. 80-85.
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 filozoficznej, czyli fenomenologicznej 93. Świat naturalnego nasta-
wienia to świat rzeczy, procesów oraz zdarzeń, które nas otaczają. 
Jest to świat, w którym żyjemy codziennie. Rozciąga się on w cza-
sie i przestrzeni. Opisywany jest przez rozmaite nauki szczegóło-
we, tj. nauki przyrodnicze i humanistyczne 94. Wiedza o świecie na-
turalnego nastawienia nie jest statyczna, lecz dynamiczna. Jest to 
związane z rozwojem różnych nauk. W związku z tym, że wiedza 
gromadzona przez te nauki stale się rozrasta, obszar naturalnego 
świata stale ulega powiększeniu. Świata naturalnego nastawienia, 
czyli świata naszego codziennego życia, nie należy pojmować jako 
jakiejś czystej przestrzeni wyizolowanej od wpływu nauk szczegó-
łowych, kultury i tradycji. W świecie naturalnego przeżywania te 
wszystkie elementy są obecne. Świat naturalnego doświadczenia 
jest zapośredniczony przez różne rodzaje naszej wiedzy, zatem nie 
ma czegoś takiego jak czyste (neutralne) doświadczenie świata na-
turalnego. Nauki szczegółowe, odkrywając jego wcześniej niezba-
dane aspekty, sprawiają iż stale poszerzają się jego granice. Tym 
samym nieustannie poszerza się nasza wiedza o świecie natural-
nego nastawienia. Naturalnemu światu odpowiada po stronie pod-
miotu coś w rodzaju naturalnego nastawienia. Heidegger oddał to 
później terminem „zanurzenie w faktyczności świata”. E. Husserl 
jednak bardzo specyficznie rozumie tę podmiotową postawę, któ-
rą określa jako naturalne nastawienie. Naturalne nastawienie wiąże 
się z egzystencjalnym przeświadczeniem, jakie podmiot ma na te-
mat świata. Świat jest traktowany jako realny, niezależny od mojej 
świadomości. Dany jest w aktach spostrzeżenia zewnętrznego i we-
wnętrznego. W każdym spostrzeżeniu ma miejsce moment stwier-
dzenia istnienia przedmiotu. E. Husserl, a za nim także R. Ingarden 
określają ten moment mianem momentu tetycznego.

Jeśli zaś cały świat istnieje dla mnie jak ten kawałek papieru, musiałbym 
powiedzieć – pisze Ingarden – jest we mnie pewna generalna teza, która 
odnosi się do całego świata, i teza ta nie jest taka, jak ów akt uchwycenia 

93 Zob. D. von Hildebrand, Czym jest filozofia, tłum. pol. J. Sidorek, P. Mazan-
ka, Kraków 2012, s. 69-75.

94 Charakterystykę wiedzy w nastawieniu naturalnym przeprowadzają na-
wiązujący do tradycji fenomenologicznej A. Schutz oraz T. Luckmann. Zob. 
A. Schutz, The Phenomenology of the Social World, London 1972, s. 78-96; A. Schutz, 
T. Luckmann, The Structure of the Life‑World, Evaston 1973, s. 99-214.
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kawałka papieru, który zaczął się, trwał przez pewien czas, tyle a tyle, 
sigma i zniknął, ta generalna teza bowiem trwa nieprzerwanie 95.

 7. W rygorze postępowania fenomenologicznego postawa natu-
ralna musi zostać poddana redukcji fenomenologicznej, gdyż celem 
fenomenologa nie jest bezkrytyczne badanie danych nastawienia 
naturalnego, ale odkrycie, jak owe dane konstytuują się w róż-
nych warstwach świadomości podmiotu. Kto bowiem pozostaje 
na poziomie postawy naturalnej, ten nie jest fenomenologiem, ale 
psychologiem. Z punktu widzenia ontologii, np. Ingardena, kate-
goria substancja – przypadłość może znaleźć swój odpowiednik 
w przyjmowanej przez niego kategorii przedmiot indywidualny – 
własność. Jak się wydaje, podobieństwa są tutaj bardzo duże, choć 
różny jest zasadniczo aspekt teoretyczny, w jakim problem ich jest 
postawiony. Obok tej kategorii R. Ingarden wyróżnia także zda-
rzenia, procesy, stany rzeczy i różne typy własności, które mogą 
okazać się przydatne do opisu dziedziny bytu realnego. Dziedzi-
na bytu realnego nie jest jedyną, którą ujawnia nam szeroko przy-
jęta koncepcja doświadczenia fenomenologicznego. Oparcie teorii 
bytu tylko na danych zdrowego rozsądku prowadzi do ontologii 
monizmu egzystencjalnego, czyli takiej propozycji, która realność 
uznaje za jeden podstawowy sposób istnienia 96. Inne sposoby ist-
nienia, jeśli się jakieś wyróżnia, traktuje się jako derywaty istnienia 
realnego. Takie postawienie sprawy jest sprzeczne z postulowaną 
przez fenomenologów szeroką koncepcją doświadczenia kontak-
tującego nas z różnymi dziedzinami bytu, co tym samym pozwa-
la na uprawianie bogatej ontologii różnych typów przedmiotów 97. 
Realność bowiem to nie wszystko, czego doświadczamy. To po-
zwala na sformułowanie stanowiska, które w ontologii określa się 
jako pluralizm egzystencjalny. Ingarden oprócz dziedziny bytu re-
alnego, która jest najbogatsza ontycznie, przyjmuje dziedzinę bytu 
idealnego, do której zalicza twory logiki i matematyki, oraz dzie-
dzinę bytu intencjonalnego, do której należą takie twory, jak język, 

95 R. Ingarden, Wprowadzenie do fenomenologii E. Husserla, Warszawa 1974, 
s. 156.

96 Zob. A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 267‑322. Znajduje się 
tam syntetyczne omówienie ontologii Ingardena z uwzględnieniem stanowisk 
monizmu i pluralizmu egzystencjalnego.

97 Zob. R. Ingarden, Dążenia fenomenologów, dz. cyt., s. 271‑290.



520 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

dzieła sztuki i kultury. Zwolennicy ontologii jako pogłębionej inter-
pretacji danych zdrowego rozsądku postulują pewne sposoby ar-
gumentacyjnego zredukowania tego kłopotliwego pluralizmu on-
tologicznego (esencjalizmu). W przypadku bytów intencjonalnych 
przyjmuje się bardzo często redukcję psychologistyczną 98, która ma 
charakter ontologiczny i polega na tym, że byty intencjonalne re-
dukuje się do treści przeżyć psychicznych konstruowanych przez 
umysł 99. W przypadku bytu idealnego jest znacznie prościej, gdyż 
w ogóle nie przyjmuje się czegoś takiego jak istnienie autonomicz-
nej i bytowo samoistnej dziedziny bytu idealnego. Niektórzy, jak 

98 Powstanie psychologizmu pod koniec XIX wieku wiązało się ze szczegól-
ną sytuacją, w jakiej znalazła się filozofia ze względu na upadek systemu He-
glowskiego i szybki rozwój nauk szczegółowych, zwłaszcza przyrodniczych. 
W tym to czasie ujawniający się coraz częściej w stanowiskach filozoficznych 
pozytywizm lansował „egzotyczną” hipotezę, iż nauki przyrodnicze wyczerpują 
całość ludzkiej wiedzy. W stadium pozytywnym nauka ma za przedmiot tylko 
rzeczywistość fizyczną, dla której ustala niezmienne prawa, te zaś determinują 
relacje między zjawiskami. Wielu filozofów końca XIX wieku przyjęło na serio 
lansowany przez pozytywistów pogląd o bezprzedmiotowości filozofii. Skoro 
nauki przyrodnicze obejmują sobą całą rzeczywistość, gdzie zatem jest miejsce 
dla filozofii? Pozytywiści i ten problem szybko rozwiązali. Filozofia może być 
tylko krytyczną refleksją nad danymi nauk szczegółowych. Inni, których nie za-
dowalała propozycja pozytywizmu, zwrócili się w kierunku uprawiania historii 
filozofii. Inni jeszcze, dostrzegając heurystyczne walory psychologii, uznali, że 
to ona może być tą poszukiwaną podstawą, na której można budować gmach 
przyszłej filozofii. Psychologia, zgodnie ze swoją metodą empiryczną, dążyła do 
wyjaśnienia charakteru zjawisk psychicznych. To wyjaśnienie polegało przede 
wszystkim na formułowaniu praw empirycznych (przyrodniczych) rządzących 
tą sferą człowieka. Psychologizm jest czymś innym niż psychologia. Trzeba mieć 
na uwadze to rozróżnienie, gdyż bardzo łatwo jest o nieporozumienie. Psycho-
logizm to taki typ refleksji naturalistycznej, który po pierwsze, zakłada pra-
womocność metody psychologicznej, po drugie, wszelkie treści znajdujące się 
w świadomości, zgodnie z postulowaną przez siebie dychotomiczną ontologią, 
zalicza do zjawisk psychicznych. Przedmioty takich działów wiedzy jak episte-
mologia, logika czy estetyka mają charakter treści psychicznych. Sądzono, iż po-
przez tego typu redukcje wszystkich dziedzin przedmiotowych do treści zjawisk 
 psychicznych ocali się naukowość filozofii i zredukuje niepotrzebne mnożenie 
bytów w zakresie ontologii. Tym bowiem, co znamionuje wszelkie postacie skraj-
nego naturalizmu, począwszy od popularnego materializmu, a skończywszy na 
najnowszym monizmie wrażeń i energetyzmie, jest z jednej strony naturalizacja 
świadomości, włącznie z jej wszelkiego rodzaju intencjonalno‑immanentnymi 
danymi, z  drugiej zaś naturalizacja idei, a tym samym wszelkich absolutnych 
ideałów i norm.

99 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języ-
ka i filozofii literatury, Warszawa 1960, s. 187‑201. 
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proponują potraktowanie bytu idealnego jako odmiany bytu inten-
cjonalnego. W ten sposób zachowują zgodność ze stanowiskiem 
realizmu umiarkowanego, nie narażając się na trudności realizmu 
skrajnego 100, co z kolei stawia przed nimi problem ontologicznego 
statusu bytu matematycznego. Teoriom opowiadającym się za kon-
cepcją poznania ejdetycznego zarzuca się błędną interpretację aktu 
poznania, hipostazowanie tworów pojęciowych, reizowanie sen-
sów pojęć ogólnych. Jeśli już przyjmuje się istnienie bytów ideal-
nych (idei), to tylko jako myśli Bożych, które spełniają swoją funkcje 
heurystyczną w przypadku teorii kreacji ex nihilo i teorii partycypa-
cji (Zdybicka) 101.

Wnioski końcowe

Powyższe rozważania można podsumować takim oto komentarzem.
 1. Z punktu widzenia uprawiania filozofii zdrowy rozsądek 
(wiedza zdroworozsądkowa) odgrywa ważniejszą rolę, znacznie 
ważniejszą niż w nauce 102. Dlatego wszelkie formy argumentacji, 
które radykalnie próbowałyby oderwać filozofię od danych zdro-
wego rozsądku poprzez totalne ich zakwestionowanie, są raczej ba-
łamutne, gdyż same zakładają fakt zdrowego rozsądku 103. Gdyby 
nie było zdrowego rozsądku wiedza filozoficzna nie miałaby żad-
nej bazy, z której mogłaby startować 104. Również wiedza nauko-
wa, jak zwracają uwagę epistemologowie i metodologowie, korzy-
sta z bazy zdrowego rozsądku 105. Niektórzy powiadają, że jest ona 

100 Zob. A.B. Stępień, Dwa wykłady, dz. cyt., s. 114‑124 i 125‑132.
101 Zob. Z.J. Zdybicka, Partycypacja bytu, dz. cyt., s. 149‑189.
102 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 135‑145.
103 „The convictions of common sense are valid, and science is untrue to itself 

if it rejects them. But the basis of philosophy is the natural witness of the intellect, 
not the authority of common sense”, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, 
dz. cyt., s. 136.

104 Szerzej na temat punktu wyjścia w filozofii i roli poznania zdroworozsąd-
kowego, zob. K.T. Gallagher, The Philosophy of Knoweldge, dz. cyt., s. 7‑8.

105 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 147‑163. Autor pisze tak, 
podsumowując swoje dywagacje: „The recognition that common sense is basic 
should have a most beneficial effect upon philosophy. For it imposes a necessary 
discipline upon the development be the enduring problems which they aim to 
solve and by the ideals in accordance with which the problems must be solved. 
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 pogłębionym i usystematyzowanym (krytycznie) opracowaniem 
zdrowego rozsądku 106. Nauka jednak bardziej niż filozofia, jak się 
wydaje, może sobie pozwolić na swobodne odejście od zdrowego 
rozsądku. Jest tak dlatego, że w ciągu wieków zdołała wypracować 
metodę matematyczno‑empiryczną, która zapewnia jej bardziej 
precyzyjną niż filozofii aparaturę pojęciową oraz epistemologicz-
ną kontrolowalność (waloryzację) jej twierdzeń. Nawet jeśli między 
zdrowym rozsądkiem a nauką zachodzi związek genetyczny, to nie 
ma już związku heurystycznego, epistemologicznego czy metodo-
logicznego. Nauka, wychodząc od pewnych danych zdrowego roz-
sądku (zwłaszcza od pewnych pojęć), dokonuje ich głębokiej rein-
terpretacji lub też odrzuca je, jeśli nie odpowiadają one ustaleniom 
matematyczno‑empirycznej metody badania.
 2. Przy omawianiu związku ontologii/metafizyki ze zdrowym 
rozsądkiem ważne jest zwrócenie uwagi, że sama kategoria zdro-
wego rozsądku nie jest filozoficznie neutralna, ale jest obciążona in-
terpretacjami pochodzącym z różnych tradycji badawczych. Na ka-
tegorię zdrowego rozsądku można powoływać w celu uzasadnienia 
różnych tez i hipotez filozoficznych. Zdrowy rozsądek jako zbiór 
potocznie ustalonych faktów nie sugeruje jednoznacznie określonej 
wykładni filozoficznej. Stąd też pojawiające się spory między filo-
zofami, czy to o definicję zdrowego rozsądku, czy o zakres prawd 
o charakterze ontologicznym i epistemologicznym, które należałyby 
do jego pojęcia. Tak zwane fakty zdrowego rozsądku nie są jakimiś 
surowymi faktami, ale faktami teoretycznie zinterpretowanymi 107. 

The fundamentally of common sense adds to this the restriction that the solu-
tions must presuppose and account for the facts licensed by common sense”, 
tamże, s. 145. Autor zwraca uwagę na poznawczą rolę podstawowych przekonań 
zdrowego rozsądku w filozofii, którą pojmuje jako czynność kształtowania i uza-
sadnienia światopoglądu.

106 „Poznanie naukowe rozwija się z potocznego, pospolitego poznania, dro-
gą jego kultury, tj. przez stopniowe zastosowanie środków sztucznych, jakimi są 
metody specjalnie pomyślane i różne konstrukcje myślowe, umożliwiające ści-
słość i systematyczność”, P. Chojnacki, Pospolity rozsądek. Nauki i filozofia, dz. cyt., 
s. 35.

107 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 135‑138. Autor pisze: „The 
traditional defense of common sense has usually gone had in hard with empiri-
cist distinction between beliefs based on pure observation and theoretical beliefs. 
Common sense beliefs were thought to be basic because the were supposed to be 
based on pure observation. I shall assume that the empiricism distinction in unte-
nable, for there is no pure observation. Observation sense is unavoidably tainted 
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Każda bowiem ludzka percepcja jest  przesiąknięta  określonymi są-
dami, przekonaniami i teoriami pochodzącymi z nauki, filozofii, re-
ligii, sztuki. Kiedy ktoś twierdzi, że zdanie „Bóg istnieje” należy do 
zakresu prawd zdrowego rozsądku, to jest to teza filozoficzna (te-
oretyczna), a nie teza pochodząca ze zdrowego rozsądku. Podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku tomistycznej interpretacji zdro-
wego rozsądku, której dokonuje się przy użyciu kategorii istnienia 
(aspektu egzystencjalnego), uprzednio zdeterminowanej na gruncie 
teorii metafizycznej.
 3. Niektórzy argumentują, że jeśli przyjmiemy, iż filozofia ma 
odrębną specyfikę od nauki oraz swój własny przedmiot badań, to 
wówczas nie pozostaje nic innego, jak tylko uznać zdrowy rozsą-
dek za kryterium kontrolne dla tez filozoficznych. Od razu rodzi się 
pytanie, jakie tezy filozoficzne mogą poddać się kontroli zdrowego 
rozsądku? Czy wszystkie, czy jakaś wybrana klasa tez mogą być 
poddane tego typu kontroli epistemologicznej? Choć nauka też wy-
chodzi od danych zdrowego rozsądku (przede wszystkim od pew-
nych pojęć), które reinterpretuje lub odrzuca, nie musi przyjmo-
wać ich za kryterium kontrolne swoich tez, co jednak nie zwalnia 
jej z obowiązku uzasadnienia tego odstępstwa od danych zdrowo-
rozsądkowych 108. W toku rozwoju wypracowała bowiem metodę 
matematyczno‑empiryczną, która zapewnia jej większą niż filozofii 
precyzję pojęć i epistemologiczną kontrolę tez 109. To jednak nie prze-
kreśla faktu, że również uprawianie nauki zakłada podstawowe 

by interpretation. Common sense beliefs, like all others, involve interpretations 
(…) In saying that common sense beliefs are nonreflective I mean to call attention 
to that one of their features which guarantees that the involve are not arbitrary, 
conventional, or a matter of preference”, tamże, s. 135‑136.

108 „Sprzeniewierzenie się zdrowemu rozsądkowi w filozofii owocuje często 
nie tylko łatwym wpadnięciem w oderwaną od życia spekulację, lecz także sta-
wianiem w porządku dziennym i nader poważnym traktowaniem kwestii, któ-
re zasługują na miano skandalu filozofii. Jak wiadomo takim mianem obdarzył 
Heidegger kwestię realnego istnienia świata zewnętrznego. Nie znaczy to, rzecz 
jasna, że w poznawaniu obowiązuje coś na kształt zasady bezwzględnej wierno-
ści zdrowemu rozsądkowi. Każdy jednak przypadek poważnego odstępstwa od 
wymagań zdrowego rozsądku musi być poparty solidną argumentacją. Takiej 
argumentacji dostarczają np. te współczesne teorie naukowe (teoria mnogości, 
mechanika kwantowa, obie teorie względności), które w zasadniczych punktach 
podważają ustalenia zdrowego rozsądku”, J. Such, Czy warto uprawiać filozofię jako 
taką?, w: Przeszłość i przyszłość filozofii, dz. cyt., s. 144.

109 Zob. M. Heller, Sens życia i sens wszechświata, dz. cyt., s. 19‑28.
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i wspólne dla wszystkich przekonania zdrowego rozsądku. Przy-
jęcie, że zdrowy rozsądek może pełnić funkcję kontrolną tez filozo-
ficznych, uzależnione jest od wstępnych przedzałożeń dotyczących 
koncepcji przedmiotu filozofii, jej celów i zadań. Ponadto jest kon-
sekwencją pewnej aksjologicznej decyzji, która pozytywnie wartoś-
ciuje dane poznania zdroworozsądkowego w budowie teorii filo-
zoficznej, zwłaszcza jeśli chodzi o waloryzację jej twierdzeń. Jeśli 
chodzi o kontrolę tez filozoficznych, to jak się wydaje, zdrowy roz-
sądek może weryfikować tylko bardzo „proste” tezy filozoficzne, 
jak te wyrażające rezultaty percepcji: „oto istnieje zielone drzewo”, 
„stół ma czarny blat”, czy szereg innych prawd, jak to, że posiadam 
ciało, różne jego członki itp. Ponadto pewne tezy dotyczące czło-
wieka czy pewnych doświadczeń egzystencjalnych mogą znaleźć 
jakieś oparcie, bo trudno powiedzieć, czy kontrolę epistemologicz-
ną, w danych zdrowego rozsądku. Filozofia jednak rzadko kiedy 
jest uprawiana na tak mało zaawansowanym poziomie teoretycz-
nym. Przeważnie teorie filozoficzne to bardzo abstrakcyjne struk-
tury teoretyczne, które nie mają bezpośredniego związku z do-
świadczeniem empirycznym, stąd też trudności z ich empiryczną 
falsyfikacją 110 oraz ustaleniem relewantnych faktów, które odgry-
wałyby rolę falsyfikatorów teorii filozoficznej i pozwalały orzec, że 
teoria x jest lepsza od teorii y, czyli lepiej opisuje i interpretuje dany 
zbiór faktów 111. Zdrowy rozsądek jest przeważnie zbiorem bardzo 
podstawowych tez empiryczno‑praktycznych, a pojęcia filozoficz-
ne przez to, że oderwane są od potocznego kontekstu funkcjono-
wania zdają się mieć nikły związek z wydarzeniami i właściwościa-
mi codziennego życia 112. Dotyczy to także kategorii istnienia, która 

110 Zob. A. Gawroński, W zwierciadlanym domu filozofii, w: Dlaczego Platon wy‑
kluczył poetów z Państwa, dz. cyt., s. 17‑30 oraz szereg innych tekstów znajdują-
cych się w tym zbiorze.

111 Filozoficzne parafrazy, za pomocą których nadaje się nowe znaczenie po-
jęciom języka potocznego, sprawiają, że pojęcia te tracą związek z kontekstem, 
w którym poprzednio były używane. Ich znaczenia nie określa już kontekst uży-
cia, lecz związki znaczeniowe i funkcje, jakie spełniają w strukturze teorii. Zresz-
tą metoda parafraz ma szereg trudności, zarówno o charakterze formalnym, jak 
i treściowym. Stąd stale podkreślana przez teoretyków ostrożność w używaniu 
parafrazy jako metody rozstrzygania wszelkich sporów filozoficznych.

112 L. Koj twierdzi np., że filozofowie nie poznają świata bezpośrednio, ich 
przedmiotem badań są tylko teksty innych filozofów i problemy, które odnajdują 
w historii filozofii. Filozofowanie to nic innego jak robota za biurkiem.
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 potocznie nie funkcjonuje w takim znaczeniu, jakie nadają jej filozo-
fowie (neotomiści). Tym bardziej dziś, kiedy zdrowy rozsądek jest 
konglomeratem przeważnie nieusystematyzowanej wiedzy pocho-
dzącej z różnych dziedzin nauki, kategoria istnienia zdroworozsąd-
kowego może przybierać różne odcienia znaczeniowe 113. Konstru-
owane przez filozofię wyjaśnienia (czy może bardziej interpretacje) 
mają charakter bardzo ogólny, by nie powiedzieć ogólnikowy, sche-
matyczny, abstrakcyjny, oderwany od doświadczenia konkretnych 
przedmiotów oraz ich cech 114. Dotyczy to także problemów filozo-
ficznych, które w przeważającej mierze mają charakter wysoce spe-
kulatywny i trudno znaleźć jakiekolwiek ich odpowiedniki na grun-
cie ludzkich doświadczeń (problemów) dnia codziennego. Nawet 
jeśli filozof początkowo przejmuje jakiś problem z poznania potocz-
nego, to interpretując go w perspektywie tradycji badawczej, w ja-
kiej pracuje, sprawia, że problem ten traci związek z kontekstem 
(perspektywą), z którego został wyjęty. Parafrazowanie za pomo-
cą nowej terminologii danego problemu powoduje, że trudno uznać 
(zaakceptować), iż problem ten faktycznie był w centrum uwagi po-
znania potocznego. Pytanie w stylu: czy świat realny istnieje? przez 
filozofa może być traktowane śmiertelnie poważnie, jako być albo 
nie być jego teorii, natomiast potocznie mogłoby zostać skwitowa-
ne ironicznym uśmiechem, który daje do zrozumienie, że tego typu 
sprawy są dalekie „ludziom z ulicy”. W tym znaczeniu, jak argu-
mentują niektórzy (np. Kekes), zdrowy rozsądek mógłby pełnić rolę 
jakiegoś empirycznego kryterium weryfikacji twierdzeń i hipotez 
filozoficznych, zabezpieczając je przed nadmiarową fantazją (często 
spotykaną u filozofów), prowadzącą do tworzenia nierzadko kon-
cepcji egzotycznych i pozbawionych jakiegokolwiek związku z rze-
czywistością 115. Neotomiści, jak J.  Maritain, argumentują za tym, 

113 Zob. W.R. Stoeger, The Evolving Interaction between Philosophy and the Scien‑
ce: Towards a Self‑Critical Philosophy, art. cyt., s. 130‑138. Ludzie doświadczają nie 
tylko istnienia żywych osób, ale też artefaktów i rzeczywistości wirtualnej, która 
też jest jakimś obiektem, dla niektórych ludzi, jak twierdzą psychologowie, gra-
nice między tym, co realne, a tym, co wirtualne, bardzo często się zacierają.

114 „Wypowiedzi ludzkie w miarę jak osiągają wyższy stopień uogólnienia, 
coraz bardziej się uniezależnią od kontekstu sytuacyjnego, przez co tracą jeden 
z ważnych elementów zabezpieczających ich jednoznaczność”, A. Gawroński, 
W zwierciadlanym domu filozofii, dz. cyt., s. 23.

115 „If my defense of common sense is right, there is a common sense starting 
point for all philosophical thesis about reality and there are some facts that no 
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że zdrowy rozsądek może, ale tylko akcydentalnie, waloryzować 
(osądzać) tezy filozoficzne 116. Nawet jeśli przyjmiemy te propozy-
cje, jako wiążące, nie powinno to jednak prowadzić do mocnych 
asercji, w których absolutyzowałoby się wiedzę (przekonania) po-
toczną/zdroworozsądkową i w konsekwencji ustanawiałoby się ją 
kryterium epistemologicznej waloryzacji tez filozoficznych 117.
 4. Słuszny, jak się wydaje, jest postulat zgłaszany, przez filozofów 
uprawiających ontologię na bazie nauk empirycznych, że punkt wyj-
ścia teorii bytu powinien być zdecydowanie poszerzony o te dane, 
które odkrywane są przez nauki przyrodnicze. Choć nie kwestionu-
je się heurystycznej wartości ontologii, jako pogłębionej interpretacji 
danych zdrowego rozsądku, w opisie doświadczenia makroskopo-
wego, to już takiej funkcji odmawia się jej kiedy chodzi o opis np. 
świata kwantowego czy obiektów megaświata. To powinno dla kry-
tycznych filozofów oznaczać modyfikację ich podstawowych zało-
żeń ontologicznych i przejście na pozycje ontologii procesu, która jest 
bardziej zgodna z tym, co odkrywa współczesna fizyka (Życiński, 
Tempczyk). A jako że w każdym człowieku pojawia się mechanizm 
psychologicznego przywiązania do teorii, to dla wielu filozofów owe 
oszałamiające dane dostarczane przez fizykę nie są dostatecznym 
powodem reformy „twardego jądra” własnej teorii, na które skła-
dają się np. tezy o substancjalno‑przypadłościowej strukturze bytu. 
Zresztą także w nauce (T. Kuhn) zmiany nie dokonują się szybko. 
Przyrodnicy też przejawiają tendencję do trzymania się raz ustalo-
nych paradygmatów, nawet jeśli te popadają w anomalie. Wówczas 
uruchamia się mechanizm obrony paradygmatu za pomocą różnych 
hipotez ad hoc. Nauka jednak stara się eliminować tego typu strategie 
badawcze, mające antyheurystyczny charakter.
 5. Ograniczona do danych makrodoświadczenia teoria ontolo-
giczna jest niezupełna. Jako artykulacja tzw. naturalnego poglądu 
na świat 

philosopher can dismiss or dispute. If this is are some be philosophers, it will act 
as a curb on the more absurd flights of philosophical fancy. But it was not meant 
to and it will not curb the essential philosophical enterprise of developing world-
views by which men can live”, J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 145.

116 Autor tak to ujmuje: „Nevertheless philosophy may be accidentally judged 
by common sense”, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 141.

117 „Poglądy pospolitego rozsądku nie mogą stanowić kryterium rozstrzy-
gającego o prawdziwości lub fałszu system filozoficznego lub teorii naukowej 
(…)”, P. Chojnacki, Pospolity rozsądek. Nauki i filozofia, dz. cyt., s. 28.
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nie obejmuje całości świata. Dotyczy nielicznych tylko jego fragmen-
tów, mianowicie tych, które los umieścił w pobliżu człowieka, postawił 
przed jego oczyma. Jedynie środek obrazu widziany jest ostro i precy-
zyjnie, natomiast jego krańce są zawsze nieokreślone, mgliste 118.

Ontologia taka wyraża naturalny obraz świata, który pełni ważne 
funkcje praktyczne. Ten jednak

w wielu sprawach się wcale nie wypowiada. Trzeba go uzupełnić. 
A także sprawdzić, czy tam gdzie się wypowiada o świecie, wypowia-
da się trafnie. Te uzupełnienia i sprawdzenia ludzie przeprowadzają jak 
umieją, indywidualnie i zbiorowo. Systematycznie zaś i metodycznie 
dokonuje tego nauka 119.

Idąc tym torem interpretacyjnym, można powiedzieć, że ontologia/
metafizyka budowana na bazie wyników nauk przyrodniczych (fi-
zyki) prowadzi do poszerzenia perspektywy ontologicznej. Model 
świata przedstawiany przez taką ontologię jest wzbogacony o nowe 
elementy. 

Nauka uwzględnia również to, co przekracza zwykłą obserwację. 
Uwzględnia to, co nie może być dostrzegane, bo jest zbyt małe lub zbyt 
odległe, ukryte lub zmniejszone. A także to, co nie posiada, lub zdaje się 
nie posiadać praktycznego znaczenia i przeto w życiu potocznym ucho-
dziło uwadze. Traktuje o atomach, które są za małe, by je gołym okiem 
oglądać, o budowie Drogi Mlecznej, która jest zbyt daleka, o wnętrzu 
Ziemi, które jest ukryte, o pierwiastkach chemicznych, które są tak spo-
jone ze sobą, że ich gołymi rękami rozbić i wyodrębnić niepodobna 120. 

 W tych bardzo obrazowych i sugestywnych słowach W. Tatarkie-
wicz ujął, jak się wydaje, trafnie problematykę poszerzenia modelu 
świata przez ontologię bazującą na nowych odkryciach współczes-
nej fizyki. Nauki przyrodnicze podważyły szereg obiegowych prze-
konań zdroworozsądkowych, takich jak to, że Ziemia jest płaska 
czy że jest nieruchoma, czy też że Słońce obraca się wokół Ziemi 121. 
Na określonym etapie rozwoju ludzkiej myśli sądy te były  uważane 

118 W. Tatarkiewicz, Naturalny obraz świata, dz. cyt., s. 25.
119 Tamże.
120 Tamże, s. 26.
121 Pisze o tym J. Życiński, Inspiracje chrześcijańskie w powstaniu nauki nowożyt‑

nej, dz. cyt., s. 18‑20.
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za niepodważalne pewniki. Wszystkie te tezy ontologiczne były 
zgodne z przekonaniami zdrowego rozsądku, który nie okazał się 
wcale taki zdrowy, zwłaszcza kiedy skonfrontujemy go z rozwojem 
nowożytnej nauki i różnymi próbami kwestionowania jej odkryć, 
które odwoływały się do ontologii bazującej na zdrowym rozsądku 
(Heller, Życiński) 122. Tym samym obraz (model) świata zbudowa-
ny na takiej ontologii okazał się poważnym hamulcem w rozwoju 
nauki nowożytnej. Zwolennicy epistemologii bez izolatek zarzu-
cają tomistom, że przywiązanie do zdroworozsądkowego obrazu 
świata nie pozwala na zerwanie z epistemologicznym izolacjoni-
zmem nieprzecinających się płaszczyzn poznawczych 123. Niektórzy 
(np. Życiński) sarkastycznie stwierdzają, że dla tomistów bardziej 
wartościowe są intuicje zdrowego rozsądku, podniesione do ran-
gi epistemologicznych pewników, niż odkrycia współczesnej fizyki 
kwantowej, które zrewolucjonizowały współczesny obraz świata. 
Dystansując się od tego typu sarkastycznych asercji, trzeba stwier-
dzić, że uprawianie ontologii/metafizyki powinno być związane:
 (1) z nieustannym przekraczaniem ograniczeń konceptualnych, 
związanych z różnymi poziomami bytu oraz ich interpretacjami,
 (2) ze zdolnością asymilacji różnych ujęć teoretycznych (nauk 
szczegółowych) przy jednoczesnym zachowaniu epistemologicznej 

122 „Dla naszej interpretacji świata ważne jest zarówno poznanie przednauko-
we, jak i poznanie przyrodnicze. W obu tych dziedzinach nie można wykluczyć 
błędu; obie wnoszą istotny wkład do filozoficznej interpretacji świata. Znajomość 
wielu kontrowersji z historii wiedzy uczy mnie ostrożności w stosunku do prób 
przeceniania tzw. zdrowego rozsądku. Historia idei ukazuje, że pojęcie zdrowe-
go rozsądku jest funkcją czasu i interpretacje ośmieszane w pewnych epokach 
jako nierozsądne zostają przyjmowane w następnych jako genialne. Dotyczy to 
nie tylko interpretacji filozoficznych, ale także przyrodniczych. Kiedy się czyta, 
w jaki sposób arystotelicy usiłowali odrzucić koncepcję Galileusza, wykazując, 
że jest ona sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, można nauczyć się zarazem po-
kory i ostrożności w operowaniu pojęciami: zdrowy i rozsądny. Okazje się, że 
granice między zdrowiem a chorobą są znacznie mniej ostre niż próbują to uza-
sadnić sympatycy prostych, dychotomicznych podziałów”, J. Życiński, Filozofo‑
wać w kontekście nauki, dz. cyt., s. 194‑195.

123 Niektórzy tomiści dostrzegali ten problem: „Filozofia zdobywa zatem ty-
tuł naukowej, najpierw gdy prowadzi swe rozważania według wymagań sta-
wianych nauce w ogóle, a po wtóre, gdy utrzymuje je w łączności z naukami 
poszczególnymi, wnikając w ich metody i założenia przejęte z pospolitego roz-
sądku i wprowadzone następnie do nich modyfikacje”, P. Chojnacki, Pospolity 
rozsądek. Nauki i filozofia, dz. cyt., s. 49.
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odrębności perspektyw, z których te dane są interpretacyjnie 
asymilowane 124.
 W konstrukcji teorii filozoficznej ważna jest umiejętność dostrze-
gania różnych płaszczyzn poznawczych (różnych dziedzin wiedzy) 
oraz konieczność ich przekraczania (nie wzajemnego izolowania, 
ale raczej dopełniania), kiedy nie wytrzymują one naporu bardziej 
wiarygodnych i uzasadnionych danych. Zwolennik naukowej filo-
zofii J. Such słusznie argumentuje, że

w pełnieniu swojej funkcji poznawczej filozofia musi się poważnie li-
czyć z wiedzą potoczną, opartą na doświadczeniu codziennym i zdro-
wym rozsądku oraz z wiedzą artystyczno‑literacką, będącą w swym 
zasadniczym zrębie wiedzą o człowieku i świecie ludzkim 125.

 Oprócz tego konieczna jest także znajomość ustaleń współczes-
nych nauk przyrodniczych, zwłaszcza ważne są implikacje, jakie 
dla poznania filozoficznego płyną z historii nauki. Podejmowane 
próby poszerzenia aparatury pojęciowej mogą faktycznie nie tyl-
ko przyczynić się do poszerzenia ontologicznego modelu świata, 
ale też oddalić zarzuty posądzające niektórych teoretyków bytu 
o świadomą ignorancję i brak wyczucia naukowego ducha współ-
czesności 126. Dla ontologii bardzo ważne są badania polegające na 
międzysystemowej konfrontacji, w której dane zdrowego rozsądku 
(poznania potocznego) powinny być traktowane zarazem z należy-
tym szacunkiem i rezerwą 127. Podsumowując nasze rozważania, za 
angielskim filozofem J. Kekesem możemy powiedzieć: Beginning 
with common sense is necessary, but going beyond it is equally so 128.

124 Zob. P. van Inwagen, Metaphysics, dz. cyt., s. 5‑6. Autor zwraca uwagę na 
konieczność odróżnienia metafizyki od kosmologii, z tym że nie wyklucza od-
woływania się do danych kosmologii w rozważaniach metafizycznych. Te jed-
nak dają pewną ogólniejszą perspektywę świata niż kosmologia, która dotyczy 
tylko fizycznego wszechświata.

125 J. Such, Czy warto uprawiać filozofię jako taką?, dz. cyt., s. 144.
126 Krytycznie wobec tej propozycji wypowiada się M.A. Krąpiec, Poznawać 

czy myśleć, dz. cyt., s. 250. Uważa on budowanie tzw. ontologii w kontekście na-
uki za pomysł chybiony z metodologicznego punktu widzenia.

127 Takie badania proponuje J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, 
dz. cyt., s. 47‑67. 

128 J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 145.
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Rozdział 12

Status epistemologiczny hipotez 
filozoficznych na gruncie klasycznej 
teorii bytu i współczesnej filozofii 
naukowej

Uwagi wstępne

Dzięki rozwojowi badań metafilozoficznych, który miał miejsce 
w minionym wieku, ustalono szereg interesujących kwestii doty-
czących natury wiedzy filozoficznej. Dokonało to się także nie bez 
wpływu XX‑wiecznej filozofii nauki, zajmującej się badaniem struk-
tury nauk formalnych i przyrodniczych w aspekcie synchronicznym 
i diachronicznym. Uzyskane wyniki zostały przez wielu metodolo-
gów filozofii uwzględnione w pogłębianiu epistemologicznej spe-
cyfiki poznania filozoficznego. Jednym z donioślejszych zastoso-
wań XX‑wiecznych odkryć metanaukowych było podjęcie dyskusji 
na temat tego, czy w filozofii, podobnie jak w naukach przyrodni-
czych posługujących się matematyczno‑empiryczną metodą bada-
nia, można mówić o czymś takim jak filozoficzne hipotezy. Już hi-
storyczne przykłady konkretnych teorii i systemów filozoficznych 
pokazują, że filozofowie oprócz tego, że wygłaszali szereg tez ko-
niecznych i apodyktycznie pewnych, wygłaszali także zdania, które 
funkcjonowały w swoim statusie epistemologicznym jako hipotezy, 
czyli jako twierdzenia mniej lub bardziej prawdopodobne. I choć 
epistemologiczno‑metodologiczna refleksja nad rolą hipotez w filo-
zofii jest efektem przemian dokonanych w czasach współczesnych, 
to jednak świadomość różnych typów wiedzy występującej w łonie 
filozofii towarzyszyła filozofom od najdawniejszych czasów. Wszak 
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już w starożytności filozofowie zdawali sobie sprawę z epistemolo-
gicznej różnicy między wiedzą pewną, konieczną, a wiedzą hipo-
tetyczną i prawdopodobną. Klasycznym tego wyrazem jest obec-
ne już w tradycji przedplatońskiej (zwłaszcza u sofistów, potem 
u sceptyków) rozróżnienie doksa i episteme.
 W tym rozdziale nie będziemy śledzili wszystkich historycznych 
losów tego rozróżnienia. Zgodnie z podejściem badawczym reali-
zowanym w pracy skoncentrujemy się raczej na konkretnym przed-
stawieniu, jak problem hipotez filozoficznych jest rozwiązywany 
w dwóch współczesnych kierunkach filozoficznych. Chodzi o kla-
syczną teorię bytu, uprawianą w ramach paradygmatu filozoficz-
nego, jakim jest tomizm egzystencjalny, i o filozofię naukową, która 
uprawiana jest współcześnie w różnych wariantach epistemologicz-
nych, np. jako filozofowanie w kontekście nauki. Chcemy przyjrzeć 
się, jak problem powstawania (formowania) hipotez filozoficznych, 
ich wartości poznawczej, testowalności empirycznej, stawiany jest 
przez protagonistów powyższych stylów uprawiania filozofii. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz postaramy się odpowiedzieć, 
jaka jest epistemologiczna wartość hipotez filozoficznych i czy filo-
zofia może się bez nich obejść.

Hipotezy filozoficzne w klasycznej teorii bytu

1. Problem hipotez w metafizyce tomistycznej został na dobrą spra-
wę postawiony dopiero w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Stało się to 
możliwe dzięki podejmowanym w metafizyce klasycznej badaniom 
metodologicznym, w których wykorzystywano dorobek współczes-
nej metodologii nauk, epistemologii oraz filozofii nauki. Dostrze-
żono, że uprawianie metafizyki wymaga zmiany szeregu jej trady-
cyjnych, podręcznikowych ujęć, które nie przystawały do tego, co 
ustalono we współczesnej epistemologii i teorii nauki. Jeśli założe-
niem było, aby metafizyka tomistyczna spełniała standardy nauko-
wości określone w ramach współczesnej filozofii nauki, dokonanie 
wspomnianych zmian było dla niej kwestią „być albo nie być”. To 
właśnie rozwój metametafizyki umożliwił epistemologiczną deter-
minację hipotez filozoficznych, określenie ich roli w procesach eks-
planacji metafizycznej, ich statusu poznawczego, stosunku do hipo-
tez występujących w innych działach wiedzy, szczególnie w naukach 
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matematyczno‑przyrodniczych, oraz kwestię ich empirycznej testo-
walności. To najważniejsze problemy, z którymi zmierzyli się tomi-
ści, próbując rozwikłać problem hipotez w teorii bytu. Trudno po-
wiedzieć, na ile zwolennicy metafizyki klasycznej, różnych jej wersji, 
zdawali sobie sprawę z tego, że oprócz zdań koniecznych, które są 
twardym rdzeniem każdej teorii metafizycznej, istnieją także zda-
nia, które mają status hipotez, mniej lub bardziej prawdopodobnych. 
Analiza historycznych przykładów uprawiania metafizyki klasycz-
nej pokazuje, że od początku jej kształtowania występowały w niej 
hipotezy, czyli że nie uznawano, iż wszystkim zdaniom przysługuje 
taki sam stopień konieczności. Na przykład zdania dotyczące liczby 
Arystotelesowskich kategorii, które na przestrzeni historii były róż-
ne interpretowane, mają charakter hipotetyczny 1, czemu dają wyraz 
także współczesne ujęcia metafizyki tomistycznej.
 W każdym razie Krąpiec i Kamiński, autorzy pionierskiej w za-
kresie metodologii metafizyki pracy Z teorii i metodologii metafizy‑
ki, zdawali sobie z tego sprawę i oprócz omówienia różnych ty-
pów zdań koniecznych obecnych w strukturze teorii metafizycznej 
w rozdziale poświęconym problematyce dowodzenia wzmiankują 
ogólnie o występowaniu hipotez w strukturze metafizyki 2. Wyra-
żone tam ogólne intuicje były wyrazem głębokiej świadomości epi-
stemologicznej autorów, którzy wykorzystując narzędzia współ-
czesnej metodologii nauk, dostrzegli semiotyczne zróżnicowanie 
wypowiedzi w strukturze metafizyki, a tym sam otworzyli, przysło-
wiową „metafizyczną puszkę Pandory”, z której zawartością zma-
gało się kolejne pokolenie metodologów metafizyki tomistycznej.
 2. Mówienie na temat hipotez w klasycznej teorii bytu musi 
uwzględniać kontekst systemowy, czyli całość założeń, procedur do-
wodzeniowych występujących w ramach filozofii bytu. Trzeba mieć 
na uwadze to, że klasyczna teoria bytu to typ wiedzy fundacjonali-
stycznej, w której przyjmuje się określone niepowątpiewalne i epi-
stemologicznie niekorygowane założenia, w postaci czy to pierw-
szych zasad, czy elementów konstytuujących strukturę ontyczną 
bytu 3. Zakłada się, że celem przedmiotowym klasycznej teorii bytu 

1 Zob. J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 58‑59.
2 M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 205‑256.
3 Zob. S. Kamiński, Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady?, „Roczniki 

Filozoficzne” 11 (1963), s. 5‑23.
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jest ostateczna eksplanacja danego w doświadczeniu świata real-
nego. Chodzi tu jednak o eksplanację odwołującą się nie do możli-
wych czy fikcyjnych stanów rzeczy, ale do realnych racji, które mają 
uniesprzeczniać dostrzeżone stany rzeczy. Nie chodzi też o sam opis 
czy klasyfikację różnych sposobów istnienia, ale przede wszystkim 
o wyjaśnienie. Podstawowym pytaniem metafizyki jest pytanie „dla-
czego?”. Pojawia się ono na kanwie metafizycznych analiz plurali-
stycznej i ontycznie złożonej rzeczywistości. Adekwatna do jego za-
potrzebowania poznawczego odpowiedź polega na wskazaniu takich 
przyczyn lub przyczyny ostatecznej, która wyjaśnia dany stan rzeczy 
w sposób konieczny i niepodlegający epistemologicznej problematy-
zacji. Chodzi tutaj o pewien typ wyjaśnienia teoretycznego, niegene-
ralizującego, polegający na wskazaniu racji ostatecznych. Strukturę 
tego wyjaśnienia ujmuje się w schemat eksplanandum – eksplanans. 
Eksplanandum to zbiór zdań opisujących to, co ma być poddane wy-
jaśnianiu. W klasycznej teorii bytu są to przede wszystkim dane po-
znania potocznego/zdroworozsądkowego. Tomiści egzystencjalni ra-
czej nie przyjmują w strukturze eksplanandum danych pochodnych 
z nauk szczegółowych 4. Mogą w niej występować zarówno pojęcia 
potoczne, jak i pojęcia metafizyczne, stanowiące interpretację danych 
poznania potocznego. Natomiast eksplanans to zbiór zdań wyjaśnia-
jących to, co ujęte jest w eksplanandum. W strukturze eksplanansu 
znajdują się pojęcia teoretyczne wypracowane w ramach konstruk-
cji systemu metafizyki, które za zadanie mają wytłumaczyć dane za-
warte w eksplanandum 5. Przeważnie jest tak, że termin teoretyczny 
będący w strukturze eksplanansu desygnuje konieczną rację bytową 
dla intrygującego poznawczo stanu rzeczy. Trzeba zaznaczyć, że wy-
jaśnienie w klasycznej teorii bytu nie ma charakteru dedukcyjnego, 
metafizyka ta bowiem nie jest systemem formalnym, który dałoby 
się uporządkować wedle struktury aksjomatów oraz logicznie wy-
prowadzonych z nich konsekwencji 6. Kiedy mowa o wyjaśnianiu, to 
chodzi tu przede wszystkim o wyjaśnienie redukcyjne, a dokładnie 

4 Zob. T. Czeżowski, O hipotezach, w: tegoż, Odczyty filozoficzne, Toruń 1969, 
s. 125‑135.

5 Zob. S. Kamiński, Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające) „Roczniki 
Filozoficzne” 14 (1966), s. 43‑70.

6 Zob. S. Kamiński, Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?, 
art. cyt., s. 108‑112; tenże, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, „Roczniki Filozo-
ficzne” 27 (1979), s. 33‑49.
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o  intuicyjno‑redukcyjny typ wyjaśnienia 7. Metodologowie klasycz-
nej teorii bytu przypisują mu charakter wyjaśnienia niezawodnego 
i nieobalalnego, co różni go od wyjaśnienia, jakim posługują się nauki 
przyrodnicze 8. Tam rozumowanie redukcyjne klasyfikowane jest jako 
typ rozumowań zawodnych, mogących dostarczyć określonego licz-
bowo uprawdopodobnienia hipotezy 9.
 Ważne jest tutaj zwrócenie uwagi na koniecznościowy charakter 
wyjaśnienia metafizycznego. Odkrywając konieczne racje tłuma-
czące niesprzecznie dane stany rzeczy, wyraża się tego typu wiedzę 
w zdaniach o charakterze koniecznym, ogólnym oraz rzeczowym 10. 
Tego typu wiedza konieczna jest epistemologicznie nieproblematy-
zowana i empirycznie nieobalana. Zasadniczych tez koniecznych, 
które wchodzą w skład hard core klasycznej teorii bytu, nie moż-
na poddać procedurom empirycznego testowania. Ich konieczny 
charakter nie jest uwarunkowany przez reguły języka czy struktu-
ry władzy poznawczej. Podstawą konieczności wygłaszanych zdań 
metafizyki klasycznej jest sama realnie istniejąca rzeczywistość. 
Poznanie metafizycznie nie ma charakteru konstrukcyjnego, ko-
nieczność zdań metafizycznych składających się na procedury eks-
planacyjne ma ontyczne uzasadnienie w koniecznych strukturach 
samego bytu, które to struktury w toku poznania metafizycznego 
są coraz bardziej poznawane i uwyraźniane w różnego rodzaju zda-
niach i pryncypiach teorii bytu. Zwraca się uwagę, że dochodze-
nie do podstawowych zasad i pryncypiów dokonuje się stopniowo 
wraz z formowaniem pojęcia bytu, przedmiotu metafizyki, chodzi 
tu zwłaszcza o tzw. pierwsze zasady eksplikujące różne aspekty eg-
zystencjalnie pojętego bytu oraz inne podstawowe pryncypia, które 
poznaje się przy głębszej analizie dokonywanej cały czas z uwzględ-
nieniem naczelnej perspektywy „bytu jako bytu”, w której ważną 
rolę odgrywają akty intuicji intelektualnej 11.

7 Zob. Z. Hajduk, Wyjaśniająca funkcja redukcji, „Roczniki Filozoficzne KUL” 
19 (1971), z. 3, s. 61‑75.

8 Zob. S. Kamiński, Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające), art. cyt., 
s. 67‑70.

9 Zob. T. Czeżowski, O hipotezach, dz. cyt., s. 128‑130.
10 Zob. S. Kamiński, O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu, „Roczniki Fi-

lozoficzne” 7 (1959), s. 41‑72.
11 Zob. S. Kamiński, M.A. Krąpiec, Specyficzność poznania metafizycznego, art. 

cyt., s. 602‑637.
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 3. Teoretycy klasycznej teorii bytu, dzięki pogłębionym studiom 
metodologicznym nad strukturą teorii bytu, wskazują, że obok zdań 
koniecznych składających się na strukturę metafizycznego wyjaś-
nienia, spotykamy w systemie takie zdania, którym nie przysługu-
je epistemologiczny walor konieczności. Są to zdania o charakter 
mniej lub bardziej prawdopodobnym, czyli hipotezy. Zobaczmy, 
co na temat hipotezy dotyczącej poznania realnego istnienia piszą 
w pionierskim dla tomizmu opracowaniu z zakresu metodologii 
metafizyki Kamiński i Krąpiec:

Taka hipoteza wcale nie zmieniła zasadniczych koncepcji systemu to-
mistycznego, unikała jednak ujawnionych niekoherencji i sprzeczności 
nawet, jakie kryły się w poprzedniej teorii. Zgadza się ona z ogólnymi 
założeniami systemu, a ponadto wypełnia lukę w całokształcie teorii fi-
lozoficznej. Naturalnie hipoteza taka nie jest jakimś koniecznościowym 
sposobem tłumaczenia stanów rzeczy, w sensie poprzednio tłumaczo-
nych sposobów argumentacji. To znaczy, że negacja takiej hipotezy nie 
pociąga za sobą ani wewnętrznej sprzeczności z faktami, ani nie prowa-
dzi do negowania zasady niesprzeczności poprzez negację zasady ra-
cji bytu. Zanegowanie jednak tej hipotezy pozbawia tłumaczenia jakieś 
stany bytowe i powoduje lukę w systemie. Różne mogą powstawać hi-
potezy na polu filozoficznego tłumaczenia rzeczywistości. Chodzi tu – 
rzecz jasna – o ich wartość prawdziwościową. Niektóre z hipotez są 
bowiem jedynie niesprzeczne z systemem, w którym występują, inne 
ponadto jeszcze wypełniają lukę w tłumaczeniu rzeczywistości. Ponad-
to jeszcze występują hipotezy spełniające poprzednie cechy, a prócz 
tego są zgodne z zasadniczymi tezami danego kierunku filozoficznego, 
a zwłaszcza z jego koncepcją przedmiotu właściwego. To bowiem, że 
jakaś hipoteza jest niesprzeczna sama w sobie, jeszcze nie kwalifikuje jej 
jako filozoficznie tłumaczącą świat i nie pozwala na wciągnięcie jej na 
listę tez danego systemu. Dopiero zgodność z przedmiotem właściwym 
czyni z hipotezy filozoficznej jeden z elementów składowych teorii filo-
zoficznej (…) Czy hipoteza może stać się tezą? Niekiedy chyba tak, wte-
dy mianowicie, gdy dostrzeże się dla niej koniecznościowy – w sensie 
już opisanym – sposób jej uzasadnienia. Istnienie hipotez filozoficznych 
umożliwia ciągły rozwój systemu, dzięki temu, że coraz pełniej i zwar-
ciej tłumaczy się rzeczywistość 12. 

 Autorzy przedstawili tu ogólną charakterystykę hipotezy filozo-
ficznej, pokazując, że w strukturze klasycznej teorii bytu jest miejsce 
na hipotezy, czyli zdania, które w chwili ich przyjmowania nie mają 

12 M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., s. 254.
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statusu zdań koniecznych, co nie wyklucza, rzecz jasna, tego, że taki 
status mogą uzyskać w toku rozwoju teorii metafizycznej, co wią-
że się z precyzyjniejszym poznawaniem struktur bytowych. Hipo-
tezy filozoficzne mogą być przyjmowane tylko w ramach systemu 
otwartego, nie zamkniętego. Klasyczna teoria bytu jest systemem 
otwartym na nowe eksplanacje stanów bytowych. Potraktowanie 
jakiegoś systemu jako zamkniętego wyklucza możliwość przyjmo-
wania jakichkolwiek nowych hipotez filozoficznych 13. Ponadto ro-
dzi się uzasadniona wątpliwość, czy poza teoretycznym postulowa-
niem istnienia takiego systemu istnieje pragmatyczne stadium jego 
zrealizowania. Jak pokazują badania nad podstawami matematyki, 
problemy mają także systemy formalne (uzasadnienie niesprzecz-
ności bogatych systemów formalnych oraz ich zupełności), które 
przez wieki uchodziły za wzorcowy przykład wiedzy pewnej i nie-
powątpiewalnej, w której wszystko można udowodnić, jeśli tylko 
przyjmie się określoną ilość aksjomatów i reguł inferencji. Tymcza-
sem okazało się to złudzeniem pielęgnowanym bez większej świa-
domości epistemologicznej problemów kryjących się w podstawach 
matematyki. Tym bardziej filozofia jako nauka realna nie może być 
uznawana za wykończony system, w którym wszystko powiązane 
jest ze sobą strukturą zdań koniecznych. Ponadto realistyczne na-
stawienie klasycznej teorii bytu, świadomość ontycznej złożoności 
rzeczywistości sprawia, że twierdzenie o zamkniętości systemu tej 
metafizyki jest sprzeczne z naturą samego bytu, która choć ujawnia 
swoją systemowość, to jednak nie jest ujmowana w całości w sposób 
wyczerpujący. Sami zresztą teoretycy bytu podkreślają, że poznanie 
metafizyczne jest poznaniem ogólnym i niewyczerpującym treścio-
wego bogactwa bytu, jak piszą metaforycznie – „ślizgającym się po 
powierzchni rzeczywistości”. Metafizyka ma za zadanie uchwycić 
tylko analogiczny, jeśli można tak powiedzieć, szkielet koniecznych 
struktur bytu (relacji transcendentalnych) bez zbytniego koncentro-
wania się na bogactwie treści konsekutywnych wypełniających ów 
szkielet (Krąpiec). Stąd też bardzo ważna rola filozoficznych hipo-
tez, które pozwalają na wyjaśnianie treściowego bogactwa ontycz-
nych struktur bytu egzystencjalnie pojętego. Dzięki hipotezom po-
znanie metafizyczne staje się coraz bardziej adekwatne względem 

13 Analizę systemu metafizyki klasycznej przedstawia A. Maryniarczyk, 
 System metafizyki. Analiza „przedmiotowo‑zbornego” poznania, Lublin 1991.
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ontycznych struktur bytu realnego. Wraz z rozwojem teorii powięk-
sza się jej treściowa zawartość opisująca świat już nie tylko w opty-
ce analogicznych struktur, tych najbardziej podstawowych, ale też 
uwzględniająca treściowe bogactwo różnych aspektów bytu jako 
bytu. Krąpiec i Kamiński zwracają także uwagę na to, że hipotezy są 
konieczne dla wypełnienia tzw. luk eksplanacyjnych w systemie fi-
lozoficznym. Dla każdego systemu bardzo istotnymi elementami są 
spójność i koherencja, zwłaszcza w procedurach ekaplanacyjnych. 
Brak możliwości wypełnienia tych luk obniża, w przypadku filozo-
fii, wartość poznawczą proponowanych tłumaczeń. Dzięki temu, że 
w systemie przyjmuje się hipotezy, można poradzić sobie z różny-
mi anomaliami czy lukami, których pojawianie się jest wymuszone 
niejako naturalną konsekwencją rozwoju teorii metafizycznej wyra-
żającej się w coraz adekwatniejszym oglądzie rzeczywistości.
 4. Mając ogólnie nakreślony problem hipotez filozoficznych 
w kontekście procedury wyjaśniania, przejdziemy teraz do kwestii 
tworzenia hipotez w ramach klasycznej teorii bytu. Chodzi o to, za 
pomocą jakich to czynności poznawczych dochodzi do postawie-
nia danej hipotezy. Z punktu widzenia filozofii nauki chodzi tu 
o kontekst odkrycia, w którym dominującą rolę, jak pokazują to 
współczesne ujęcia, odgrywają intuicja, nieświadomość, archetypy 
i szereg różnych czynników o charakterze psychologicznym i so-
cjologicznym 14. Mówiąc o tworzeniu hipotez, teoretycy klasycznej 
teorii bytu zwracają uwagę na operacje heurystyczne, które do nich 
prowadzą.

Metafizycy utrzymują, że niektóre zabiegi stosowane do sformułowa-
nia zdań tej dyscypliny miewają walory uzasadniające. Operacje heury-
styczne prowadzą po prostu do intelektualnego dojrzenia pełnej oczy-
wistości określonego zdania wyjaśniającego. Wydaje się, że tak ma się 
sprawa z dochodzeniem do zdań naczelnych i twierdzeń, wyjaśniają-
cych najprostsze aspekty rzeczy przy pomocy pogłębionych przez ana-
lizę filozoficzną i refleksję pojęć języka potocznego. Za przykład nich 
posłużą twierdzenia: istnieją substancje i przypadłości; jeśli podmio-
tem zmiany jest substancja, to polega ona na zmianie bądź jakościowej, 
bądź ilościowej, bądź lokalnej. Natomiast przy twierdzeniach bogat-
szych treściowo, zawierających specyficzne terminy filozoficzne, spra-
wa wydaje się być bardziej złożona 15.

14 Zob. A. Motycka, Nauka a nieświadomość, Wrocław 1998.
15 J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 55.
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 Tworzenie hipotez w klasycznej teorii bytu odbiega od sposobu 
ich stawiania, z jakim spotkamy się w naukach przyrodniczych. Hi-
potezy te nie są bowiem konsekwencją indukcyjnych uogólnień, ani 
też nie spełniają warunków nakładanych na hipotezy w naukach 
przyrodniczych wyrażone w języku matematyki. Wyróżnia się 
kilka sposobów tworzenia filozoficznych hipotez w ramach teorii 
bytu. Jako pierwszy sposób wskazuje się metodę kontekstu histo-
rycznego. Służyła ona za podstawę analiz już Arystotelesowi i jego 
kontynuatorom. Metoda kontekstu historycznego polega na tym, 
że hipotezy filozoficzne formułuje się w toku dyskusji z różnymi 
tradycjami filozoficznymi. To prowadzi do twórczego przeszcze-
piania elementów z innych systemów filozoficznych, odświeżenia 
aparatury pojęciowej, wzbogaconej o nowe pojęcia teoretyczne, któ-
re znacznie lepiej wyjaśniają różne stany rzeczy. Przykładem może 
być tutaj przeszczepienie na grunt klasycznej teorii bytu fenomeno-
logicznej koncepcji istnienia intencjonalnego, celem wytłumaczenia 
struktury bytu intencjonalnego.
 Dużą rolę w heurezie hipotez filozoficznych przypisuje się w kla-
sycznej teorii bytu metodzie analogii. Odgrywa ona bardzo ważną 
rolę w procesach poznania naukowego, szczególnie przy wstępnej 
determinacji hipotez. W ramach filozofii bytu, dzięki uwzględnie-
niu analogicznych porządków poznania i bytowania, pojawia się 
możliwość teoretycznej eksplanacji stanów rzeczy poprzez dojrze-
nie ich podobieństwa pod względem relacji (przede wszystkim) 
transcendentalnych. Zwraca się uwagę, że korzystanie z analogii 
w heurezie hipotez filozoficznych nie zawsze jest widoczne, a to ze 
względu na niejasność niektórych pojęć analogicznych, brak możli-
wości ich definicyjnego określenia.
 Hipotezy filozoficzne można formułować na podstawie analizy 
języka potocznego. Język ten dla klasycznej teorii bytu jest bardzo 
ważny, w nim wyrażone są niektóre dane do wyjaśnienia, stano-
wiące treść eksplanandum 16. Przykładem hipotezy filozoficznej 
powstałej w oparciu o analizę języka potocznego jest Arystotele-
sowska lista dziewięciu kategorii. Tutaj również wskazuje się na 
problemy związane z niejednoznacznością pojęć języka potoczne-
go. Dlatego analiza danych potocznych może prowadzić, jak było to 
w przypadku listy kategorii, do kilku hipotez, rozszerzających lub 

16 Zob. S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, art. cyt., s. 33‑49.
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redukujących ich liczbę. Można powiedzieć, że na podstawie ana-
lizy języka potocznego możemy postawić hipotezy tylko ogólnie 
różnicujące rzeczywistość pod względem podstawowych sposo-
bów istnienia, natomiast ich szczegółowa determinacja musi doko-
nywać się przy większej kontroli semiotycznej i epistemologicznej, 
co zresztą ma miejsce w trakcie konstrukcji przedmiotu metafizyki.
 Metodologowie klasycznej teorii bytu wskazują także na metodę 
kontekstu systemowego jako sposób konstruowania hipotez filozo-
ficznych. Oto następujące jej wyjaśnienie:

Aby wyjaśnić, o co w tym przypadku chodzi, trzeba wrócić do poję-
cia hipotezy postawionej, lecz jeszcze nie przyjętej. Hipoteza posta-
wiona to zdanie H, którego ani prawdziwość, ani fałszywość nie jest 
jeszcze przez wiedzę W rozstrzygnięta, sformułowane jako możliwa 
odpowiedź na pewne wyłaniające się na gruncie wiedzy W pytanie P. 
Związek zachodzący między zdaniem H a wiedzą W nie upoważnia 
nas jeszcze do uznania tego zdania za prawdziwe, upoważnia jedynie 
do rozpatrzenia jego prawdopodobieństwa. Jakie warunki musi speł-
niać określone zdanie H, ażeby było możliwą odpowiedzią na podsta-
wione w obrębie wiedzy W pytanie P? Otóż – po pierwsze – zdanie H 
musi być odpowiedzią właściwą na pytanie P, tzn. zdaniem powstałym 
przez uzupełnienie osnowy pytania wyrażeniem należącym do zakre-
su jego niewiadomej oraz po wtóre – zdanie H nie może być sprzeczne 
z posiadaną już wiedzą W (…) 17.

Jako przykład hipotezy postawionej w ramach metody kontekstu 
systemowego można podać problem powstawania nowych form 
substancjalnych, który był szeroko dyskutowany w paradygmacie 
klasycznej teorii bytu.
 Ważną rolę w stawianiu hipotez w ramach klasycznej teorii bytu 
odgrywają pytania, na które dana hipoteza ma być odpowiedzią. 
Szczególnie istotne jest tutaj wspomniane już poprzednio pytanie 
„dlaczego?”, stanowiące nerw całej procedury wyjaśniania rzeczy-
wistości. Stawiając pytanie „dlaczego?”, pytamy o ontyczne racje 
uniesprzeczniające przygodne stany rzeczy. Oprócz pytania „dla-
czego?” można też sformułować inne pytania, które mają na celu 
poszukiwanie racji tłumaczących określone aspekty bytu, np. „jaka 
jest struktura bytu materialnego?”, „jaka jest racja niematerialno-
ści działań ludzkiego intelektu?”. Pytania te, stawiane przeważnie 

17 J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 63.
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w ramach metafizyk szczegółowych, zgłaszają zapotrzebowanie na 
taką odpowiedź, która wskaże na racje tłumaczące dany partyku-
larny aspekt bytu jako bytu w sposób ostateczny. Jeśli zatem tak 
ważna jest rola pytań w heurezie hipotez filozoficznych, to bardzo 
ważne jest zasadne stawianie tych pytań. Postawienie pytania w du-
żym stopniu przesądza o kierunku naszych poszukiwań. Właściwie 
i zasadnie postawione pytanie, którego założenia są prawdziwe, 
może ukierunkować proces formowania hipotezy na właściwe tory, 
natomiast kiedy pytanie jest źle postawione, sformułowany w nim 
problem może okazać się pseudoproblemem; wówczas sformuło-
wana hipoteza, jako odpowiedź na postawione pytanie, będzie tak-
że pseudorozwiązaniem 18. Fałszywość założeń stojących u podstaw 
pytania prowadzi do tego, że sformułowana hipoteza może okazać 
się nierozstrzygalna. Stąd też ujawnienie założeń pytań hipotezo-
twórczych i wynikających z nich konsekwencji pozwala na dopre-
cyzowanie naszej wiedzy i nadanie właściwego kierunku stawianiu 
hipotez.
 5. W tomizmie dyskutuje się kwestię, jakie warunki muszą być 
spełnione przez zdania, aby te mogły zostać zaliczone do hipotez 
występujących w strukturze teorii bytu. I tak w pierwszej kolejności 
wskazuje się na warunek wewnętrznej niesprzeczności hipotezy. 
Jest to warunek podstawowy, stanowiący pewne minimum, jakie 
musi spełniać zdanie, aby mogło być wliczone w strukturę teorii. 
Zdań wewnętrznie sprzecznych, czy to ze względu na reguły skład-
ni, czy niespójność sensu, nie włącza się do struktury teorii ekspla-
nacyjnej. Drugim warunkiem stawianym hipotezom filozoficznym 
przez metodologów klasycznej teorii bytu jest ich niesprzeczność 
z logicznymi konsekwencjami zdań koniecznych, stanowiących 
tzw. twardy rdzeń systemu teorii bytu. Natomiast trzecim warun-
kiem, który muszą spełniać hipotezy, jest wskazywanie na ostatecz-
ne racje tłumaczące określone stany rzeczy. Chodzi tu o racje osta-
teczne, najbardziej elementarne, które już nie dają się zredukować 

18 Na temat warunków stawiania trafnych pytań zob. A.B. Stępień, O metodzie 
teorii poznania, dz. cyt., ze współczesnych opracowań ważne pozycje A. Brożek: 
Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne, Warszawa 2007; 
O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności, „Studia Philosophiae Christianae” 
45 (2009), nr 1, s. 7‑25; O roli pytań w poznaniu, w: J. Pelc (red.), Deskrypcje i prawda, 
Warszawa 2010; Semantyczno‑kategorialna struktura pytań, „Studia Semiotyczne” 
27 (2010), s. 237‑263.

http://www.semper.istore.pl/sklep,432,,,03,,pl-pln,501588,0.html
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do niczego bardziej pierwotnego i nie podlegają epistemologicznej 
problematyzacji. Są to racje konieczne, bez których przyjęcia, we-
dle tomistów, skazani bylibyśmy na realizację metafizycznego ab-
surdu. Kolejny, czwarty warunek stwierdza, że hipoteza filozoficz-
na ma wypełniać luki w systemie filozoficznym. Chodzi tu o luki 
eksplanacyjne. Hipoteza filozoficzna ma za zadanie faktyczne usu-
nięcie luki eksplanacyjnej, a może to zrobić tylko wtedy, kiedy jest 
zasadną i adekwatną odpowiedzią ma pytanie, w którym proble-
matyzuje się niekonieczny stan ontyczny. Dlatego tak ważna jest 
w momencie stawiania hipotezy analiza pytań hipotezotwórczych 
oraz ich założeń. Wyjaśniając odnośny stan rzeczy, hipoteza filozo-
ficzna może uzyskać status zdania koniecznego, co wiąże się z jed-
noczesnym włączeniem jej do korpusu twardego rdzenia teorii, po-
nadto przyczynia się ona do zwiększenia adekwatności poznawczej 
systemu. Teoretycy klasycznej teorii bytu wskazują, że spełnienie 
wyżej wymienionych warunków jest konieczne dla zaklasyfikowa-
nia danego zdania do kategorii hipotezy filozoficznej. Jednakże ich 
łączne spełnienie nie wydaje się wystarczające do tego, aby doko-
nać trwałej akceptacji danej hipotezy filozoficznej. Pojawia się tutaj 
bowiem kwestia tzw. hipotez ad hoc, które mogą być formułowane 
na różnych piętrach eksplanacji, co nie zawsze jest w pełni zasadne, 
bowiem może prowadzić do problemów związanych np. z kwestią 
określania stopnia prawdopodobieństwa danej hipotezy 19.
 6. Zanim przejdziemy do kwestii sprawdzalności hipotez filozo-
ficznych, przedstawmy za metodologami klasycznej teorii bytu ty-
pologię hipotez w niej występujących. Jako pierwsze podaje się roz-
różnienie hipotez wewnątrzpochodnych i zewnątrzpochodnych. 
Jest to podział uwzględniający źródła pochodzenia hipotezy filozo-
ficznej. Hipotezy wewnątrzpochodne formułowane są dla potrzeb 
systemu filozoficznego celem wypełnienia luk eksplanacyjnych. 
W metafizyce tomistycznej przyjmuje się, że tego typu hipoteza-
mi były np. hipoteza poznawania realnego istnienia przedmiotów 
materialnych czy zasada jednostkowienia przedmiotów material-
nych. Kryterium zewnątrzpochodne zwraca uwagę na wpływ, jaki 
na powstawanie (heurezę) hipotez filozoficznych mają inne syste-
my filozoficzne oraz dane pochodzące z nauk przyrodniczych. Kla-
syczna teoria bytu nie istnieje bowiem jako całkowicie wyizolowana 

19 Zob. J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 67‑68.
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od wpływu innych nurtów filozoficznych i nauk szczegółowych. 
Choć niektórzy jej zwolennicy pragnęliby zapewnić jej maksymalną 
epistemologiczną niezależność, co czasem udaje się zadekretować 
określonymi ustaleniami na poziomie metodologicznym i zrealizo-
wać na poziomie pragmatycznego konstruowania teorii, o tyle już 
wpływów psychologicznych nie można negatywnie zadekretować 
ani zdezawuować. Te, rzecz jasna, nie muszą być brane pod uwa-
gę w argumentacji za ewentualnym korzystaniem z danych tych 
nauk lub przeciw niemu. Nie ulega np. wątpliwości, że hipoteza 
tłumacząca strukturę bytu intencjonalnego została przez niektó-
rych teoretyków klasycznej teorii bytu (Stępień) przejęta z feno-
menologii 20. Problemów mogą nastręczać dane pochodzące z nauk 
przyrodniczych, które zostały sformułowane we właściwym danej 
nauce języku. Tomiści podkreślają, że przy formułowaniu hipotez 
filozoficznych zachodzi konieczność, po pierwsze, uwzględnie-
nia epistemologicznej odrębności filozofii (autonomia metafizyki 
klasycznej) od nauk przyrodniczych, a po drugie, przestrzegania 
postulatu jednorodności terminologicznej. Wszak sformułowanie 
danego wyjaśnienia w odpowiedniej dla teorii nomenklaturze po-
jęciowej jest wstępnym warunkiem (koniecznym) traktowania od-
nośnego zdania jako hipotezy systemu. W związku z tym hipotezy 
filozoficzne nie powinny być formułowane w innym języku niż ję-
zyk teorii bytu, ewentualnie na poziomie struktury eksplanandum 
może być użyty język potoczny, co też nie jest jakąś sztywną regułą, 
gdyż w miarę poszerzenia bazy doświadczalnej wstępne dane ule-
gają zróżnicowaniu i, co za tym idzie, doprecyzowaniu za pomocą 
pojęć systemowych. Mechaniczne i bezkrytyczne przenoszenie hi-
potez, czy to z jednej koncepcji filozofii do innej, czy z teorii nauko-
wej, prowadzi do przekroczenia wspomnianych postulatów episte-
mologicznych i w ostateczności generuje różne pseudowyjaśnienia.
 Wyróżnia się także hipotezy egzystencjalne i kwalitatywne z po-
działem na hipotezy systemowo‑doświadczalne i czysto systemowe. 
Podział ten nie jest sztywny, albowiem są możliwe hipotezy o cha-
rakterze mieszanym, co zresztą potwierdza pragmatyczna strona 
uprawnia metafizyki. Hipotezy egzystencjalne dotyczą wykazania 
istnienia jakiegoś przedmiotu lub też jego sposobu istnienia. Hipo-
tezy te mają najczęściej postać pośrednich zdań egzystencjalnych, 

20 Zob. A.B. Stępień, Dwa wykłady, dz. cyt., s. 91‑113.
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w których drogą dyskursywną, czyli na podstawie analizy danych 
doświadczenia, stwierdza się istnienie określonych typów bytu, 
które te dane ostatecznie tłumaczą. Tego typu sądem egzystencjal-
nym pośrednim jest na przykład asercja istnienia Boga jako bytu 
absolutnego będącego ostateczną przyczyną wyjaśniającą istnienie 
świata realnego. Przykładem hipotezy egzystencjalnej jest np. hipo-
teza tłumacząca sposób istnienia przedmiotu intencjonalnego, która 
w tomistycznej metafizyce funkcjonuje jako przeciwna tzw. psycho-
logistycznej hipotezie tłumaczenia bytu intencjonalnego, w której 
widoczny jest wpływ nurtu fenomenologicznego (Stępień). Nato-
miast w hipotezach kwalitatywnych chodzi o wykazanie, że jakiś 
byt ma cechy lub pozostaje w relacji do innych przedmiotów. Przy-
kładem hipotez kwalitatywnych w klasycznej teorii bytu są np. hi-
poteza tłumacząca powstawanie nowych form substancjalnych czy 
hipoteza dotycząca poznawania istnienia przedmiotów jednostko-
wych. Hipotezy te podlegają dalszemu uszczegółowieniu w ramach 
teorii bytu. Zaznaczyliśmy, że oprócz tego ogólnego podziału wy-
różnia się w dalszej kolejności hipotezy systemowo‑doświadczalne 
i czysto systemowe, obie mogą przybrać charakter egzystencjalny 
lub kwalitatywny. Teoretycy metafizyki klasycznej charakteryzują 
je w następujący sposób:

Z metodologicznego punktu widzenia bardzo interesujący wydaje się 
być podział filozoficznych hipotez z uwagi na to, czy wyjaśniają one 
określone stany rzeczy dane wprost w doświadczeniu, czy też pewne 
byty teoretyczne, o których mówią już przyjęte zdania systemu. Jedne 
hipotezy rodzą się bowiem wówczas, gdy mamy do czynienia z „wy-
cinkiem rzeczywistości” poznawczo mało dostępnym. Jeśli dane do-
świadczenia brane są w dostatecznie prostym aspekcie, względnie są 
bogatsze i wyraziste, na ogół można sformułować twierdzenie koniecz-
ne. Jeśli natomiast dysponujemy tylko danymi doświadczenia niewy-
razistymi lub jest ich mało (wycinek rzeczywistości jest poznawany 
w określonym aspekcie jedynie fragmentarycznie, możemy dojść do 
zdań tylko w jakimś stopniu prawdopodobnym. Ponieważ wyjaśniają 
one uchwytne doświadczalnie stany, przejawy, relacje rzeczy, łącznie 
z uznanymi już twierdzeniami systemu, nazwiemy je tu „hipotezami 
systemowo‑doświadczalnymi”. Przykładem nich będzie hipoteza od-
powiadająca na pytanie, jakie są zasadnicze kategorie przypadłości? 
lub jaką władzą poznajemy istnienie bytów? Inny typ hipotez powstaje 
wówczas, kiedy stoimy przed zadaniem wypełnienia w systemie me-
tafizyki jakiejś „luki drugiego stopnia”. Bywa bowiem tak, że metafi-
zyk w oparciu o doświadczenie dochodzi do twierdzenia, które nasuwa 
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z kolei nowe pytanie lub które domaga się dodatkowego wyjaśnienia. 
Sformułowana hipoteza nie dotyczy tu wprost doświadczalnie dostęp-
nej rzeczywistości – lecz ontycznych czynników wykrytych w roku re-
fleksji pierwszego stopnia (…) Tworzenie hipotezy w takim przypadku 
to niejako operacja na terminach i zdaniach systemu, przy czym nowe 
zdanie wyjaśniające nie wynika logicznie ze zdań już przyjętych (gdy-
by wynikało, mielibyśmy nową tezę w ścisłym sensie tego słowa). Od-
woływanie się do danych doświadczenia występuje o tyle, o ile trzeba 
sprawdzić, czy odnośne terminy i tezy pozwalają na takie czy inne ich 
rozumienie. Hipotezy utworzone w ten sposób oznaczymy tu mianem 
„czysto systemowych”. Za ilustrację niech posłużą wyjaśnienia doty-
czące pochodzenia nowych form substancjalnych lub wyjaśnienia po-
dawane w kwestii ograniczenia aktu 21. 

Można powiedzieć, że zasadniczo większa liczba hipotez występu-
jących na terenie klasycznej teorii bytu ma charakter egzystencjal-
ny; chodzi w nich o wykazanie istnienia jakiegoś bytu lub ustalenie 
jego sposobu istnienia. W przypadku wykazywania istnienia cech 
różnych bytów czy relacji, choć są to stany kwalitatywne, również 
chodzi o ich istnienie. Przykładem jest tu hipoteza dotycząca przy-
padłości, o której można powiedzieć, że ma charakter mieszany, 
egzystencjalno‑kwalitatywny. Tomiści podkreślają, że zdania me-
tafizyki mają charakter rzeczowy i jako swoje założenia posiadają 
bezpośrednie lub pośrednie sądy egzystencjalne. Stąd też mówi się 
często o egzystencjalnej doniosłości tez metafizyki klasycznej.
 7. Największe trudności, jak wskazuje się w literaturze metodo-
logicznej klasycznej teorii bytu, nasuwa kwestia rozstrzygalności 
hipotez filozoficznych 22. Mówiąc o rozstrzygalności tych hipotez, 
trzeba mieć na uwadze ich epistemologiczną specyfikę w stosunku 
do hipotez występujących w naukach przyrodniczych. 
 Wszelkie hipotezy filozoficzne różnią się od ściśle naukowych 
m.in. tym, iż nie dają się ani potwierdzić, ani obalić za pomocą 
środków logiczno‑empirycznych stosowanych względem tych 
ostatnich 23.
 Poza wszelką wątpliwością pozostaje tzw. twardy rdzeń klasycz-
nej teorii bytu, na który składa się zespół zdań koniecznych wyra-
żających podstawowe zasady bytu i myśli, czyli pryncypia bytowe; 

21 J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 99‑100.
22 Tamże, s. 65.
23 Tamże, s. 73.
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zdania konieczne są z natury nieobalalne empirycznie. Żadne do-
świadczenie empiryczne nie może być falsyfikatorem dla zasady 
niesprzeczności czy racji dostatecznej. Zdania te mają charakter 
ogólny, konieczny, rzeczowy oraz empirycznie nieobalalny. Stąd 
wszelkie próby testowania twardego rdzenia metafizyki są niepo-
rozumieniem. Hipotezy także nie mogą być testowane w takim sa-
mym znaczeniu jak ma to miejsce w naukach przyrodniczych, np. 
w fizyce. Nie można znaleźć dla nich np. zbioru potencjalnych fal-
syfikatorów, jak proponował to w swoim modelu testowania hipo-
tez naukowych K.R. Popper. Jest tak dlatego, że hipotezy klasycz-
nej teorii bytu dotyczą zupełnie innych aspektów rzeczywistości 
niż hipotezy nauk przyrodniczych 24. Metafizyka koncentruje się na 
perspektywie egzystencjalnej, poszukując ostatecznych racji tego, 
co istnieje, natomiast, wedle tomistycznej metodologii, nauki szcze-
gółowe ograniczają się do perspektywy jakościowo‑ilościowej. Hi-
potezy metafizyczne nie są także wyrażane za pomocą języka ma-
tematycznego, jak jest to w przypadku hipotez fizycznych 25; stąd 
też nie mają one żadnych mocy predykcyjnych. Za pomocą hipo-
tez filozoficznych nie można przewidywać nowych faktów, ustalać 
praw zachodzących między nimi. Wskutek tego hipotezy te nie są 
podatne na generalizację pojmowaną jako rozszerzenie zasięgu ich 
wyjaśniającej funkcji na nowe stany rzeczy, fakty, cechy czy relacje. 
Brak empirycznych kryteriów akceptacji hipotez filozoficznych nie 
wyłącza ich jednak z grona poznawczo wartościowych elementów 
współtworzących ludzką wiedzę, gdyż można przyjąć nieempi-
ryczne kryteria ich oceny i akceptacji 26. Metodologowie klasycznej 
teorii bytu, zdając sobie sprawę z epistemologicznej różnicy mię-
dzy filozofią a naukami szczegółowymi, opowiadają się za tym, 
że nie można stosować do hipotez filozoficznych tych sposobów 

24 Zob. Z. Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmolo‑
gia, Lublin 2004; Niektóre aspekty wyjaśniania, „Roczniki Filozoficzne” 17 (1969), 
z. 3, s. 85‑123; Wyjaśnianie dedukcyjne, „Roczniki Filozoficzne” 18 (1970), z. 3, 
s. 69‑99; O akceptowalności teorii empirycznych, w: M. Lubański, S. Ślaga (red.), Z za‑
gadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, Warszawa 1984, t. 6, s. 5‑59; 
Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych, 
„Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996), nr 1, s. 149‑158.

25 Zob. M. Heller, O języku fizyki, dz. cyt., s. 105‑118.
26 Na temat problematyki akceptacji hipotez w naukach przyrodniczych trak-

tuje monografia Z. Hajduk, O akceptacji teorii empirycznej, Lublin 1984.
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testowania i konfirmowania hipotez, których używa się w naukach 
przyrodniczych 27.
 Jednym z nieempirycznych kryteriów akceptacji hipotez filozo-
ficznych może być kontekst analizy pytań hipotezotwórczych.

(…) rozstrzyganie filozoficznych hipotez zaczyna się już od logicznej 
analizy pytania, na które dana hipoteza stanowi odpowiedź (…) W ja-
kiej mierze rozstrzygalność filozoficznych hipotez uzależniona jest od 
budowy i treści pytania, na które stanowią odpowiedź? Każde popraw-
nie zbudowane zdanie pytanie wyznacza do pewnego stopnia schemat 
odpowiedzi na nie, zwany datum questionis (dana osnowa pytania). Od-
powiedź właściwa na określone zdanie pytajne powstaje z jego datum 
questionis przez podstawienie odpowiedniej stałej za zawartą w niej 
niewiadomą. Jeśli tedy stawiając pewne pytanie chcemy otrzymać od-
powiedź mającą w filozoficznym języku określony sens i podatną na 
stosowne w filozofii zabiegi sprawdzające, musimy osnowę tego pyta-
nia zbudować z wyrażeń należących do języka teorii filozoficznej i to 
w sposób dostatecznie jednoznaczny. A więc zawarte w pytaniu termi-
ny oraz ich układ nie mogą nasuwać wątpliwości co do jego rozumie-
nia, a niewiadome pytania ma mieć ustalony zakres 28.

 W tego typu uzasadnieniu nieempirycznego kryterium akceptacji 
hipotezy wskazuje się na rolę, jaką w jej heurezie odgrywają pytania. 
Ich logiczna analiza jest pierwszym krokiem na drodze do wstępne-
go odrzucenia lub przyjęcia hipotezy. Weźmy dla przykładu hipote-
zę wyjaśniającą problem poznania istnienia przedmiotów jednostko-
wych. Jakie pytanie należy sformułować, aby mogła zostać wstępnie 
zaakceptowana? Na przykład pytanie o to, co powoduje powsta-
wanie sądów egzystencjalnych bezpośrednich, jest wieloznaczne 
ze względu na występujące w jego strukturze pojęcie powodowa-
nia. Stąd też takie jego sformułowanie dyskwalifikuje już w punkcie 

27 „Twierdzenia filozoficzne nie dają się testować za pomocą wyprowadza-
nych z nich konsekwencji, które mogą być konfrontowane wprost z doświadcze-
niem. Wartość wyników filozofowania można zatem oceniać głównie poprzez 
wartościowanie zabiegów poznawczych, które do tych wyników prowadzą. 
A więc filozof chcąc otrzymać komunikatywne i uzasadnione zdania wyjaśnia-
jące, powinien krytycznie śledzić wszelkie kroki do nich prowadzące, łącznie 
z pierwszym, jakim jest sformułowanie wyjściowego pytania. Nieodzowne jest 
to zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o wykrycie relacji między wyróżnionymi już, 
ale częściowo tylko zdeterminowanymi czynnikami lub stanami bytu. A hipote-
tyczne rozwiązania nasuwają się często odnośnie do takich właśnie problemów”, 
J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt., s. 69.

28 Tamże, s. 70.
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wyjścia wszelkie próby tworzenia hipotez, które miałyby stanowić 
adekwatną próbę odpowiedzi na postawiony problem. Ujawnienie 
fałszywych założeń datum questionis pytań hipotezotwórczych po-
zwala na wstępną selekcję hipotez lub ich wstępną akceptację, która 
może być dalej stopniowo wzmacniana przez odwoływanie się do 
innych nieempirycznych kryteriów systemowych, aż do uzyskania, 
czego nie można wykluczyć, statusu zdania koniecznego.
 Ważna jest także zgodność, czyli niesprzeczność danej hipotezy 
filozoficznej, z tzw. twardym rdzeniem (zbiorem twierdzeń koniecz-
nych) teorii filozoficznej. Niezależnie od trudności, jakie napotyka 
urzeczywistnienie tego postulatu w rozbudowanych systemach for-
malnych (arytmetyka liczb naturalnych), jego ogólna ważność po-
zostaje jednak w mocy dla wszelkich zdań hipotetycznych, które 
mają być włączone do systemu. Ich niesprzeczność z podstawowy-
mi aksjomatami teorii oraz konsekwencjami tych aksjomatów jest 
warunkiem koniecznym ich akceptacji. Dotyczy to nie tylko teorii, 
w których twierdzenia podstawowe mają charakter nieobalalny, bo 
nawet w teoriach nauk przyrodniczych, w których trudno mówić 
o nieobalalności twierdzeń, wykrycie hipotezy sprzecznej z dotych-
czas przyjętymi ustaleniami teoretycznymi (chodzi tu o empirycz-
nie potwierdzone konsekwencje danej hipotezy) znacznie obniża 
jej wartość epistemologiczną w procesie eksplanacji problemów.
 Akceptacja hipotez w klasycznej teorii bytu jest uzależniona od 
tego, czy dostarczają one ostatecznego wyjaśnienia niekoniecznych 
stanów rzeczy. Szczególnie chodzi tu o przydatność hipotez filo-
zoficznych do wyjaśniania tzw. luk w eksplanacji problemów, co 
ma zapewnić systemowi spójność eksplanacyjną. Hipoteza, wedle 
J. Herbuta, nie spełnia tego warunku, kiedy

jest tylko pseudowyjaśnieniem, nie głosi niczego nowego w stosunku 
do explanandum, czyli jest z nim treściowo równoważna, powtarza in-
nymi słowy założenia pytania leżące u progu procesu hipotezotwórcze-
go, nazywa jedynie pewien czynnik przy pomocy nowotworu języko-
wego nie podając żadnej jego własności (…) hipoteza nie jest przydatna 
do metafizycznego tłumaczenia pewnych sposobów istnienia czy sta-
nów rzeczy, gdy jest jawnie niezgodna z niepowątpiewalnymi danymi 
doświadczenia w materii do wyjaśnienia zadanej, czyli gdy nie da się 
z niej wyprowadzić wszystkich zdań składających się na explanandum 29.

29 Tamże, s. 71.
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 Dla akceptacji hipotezy ważne jest, aby miała ona potwierdze-
nie ze strony tzw. hipotez nadrzędnych. Jako że w systemie metafi-
zyki nie ma hipotez, które byłyby względem siebie autonomiczne, 
niesprzeczność rozważanej hipotezy z już uznanymi jest ważnym 
warunkiem przemawiającym za jej przyjęciem. Jako przykład wy-
nikania zachodzącego między hipotezami można podać hipotezę 
o istnieniu poznawczej formy intelektualnej, która jest konsekwen-
cją hipotezy stwierdzającej, że intelektualne poznanie dokonuje się 
w ramach działania intelektu czynnego i biernego. Zdaniem teo-
retyków klasycznej metafizyki hipoteza potwierdzona przez hipo-
tezę nadrzędną zyskuje na uprawdopodobnieniu, gdyż jej własne 
uzasadnienie wspierane jest uzasadnieniem hipotezy ogólniejszej 30. 
Tomiści argumentują, że podobna sytuacja zachodzi w naukach 
przyrodniczych, gdzie konfirmacja hipotezy nie zawsze polega na 
konfrontacji z faktami, ale może być uzyskana drogą teoretyczną 
od innych, ogólniejszych hipotez, z których można ją logicznie wy-
prowadzić. Skoro na gruncie nauk empirycznych taka sytuacja ma 
miejsce, to nie widać powodów, z jakich nie miałaby ona zachodzić 
w ramach struktury uzasadniania hipotez filozoficznych.
 8. Problem determinacji stopnia prawdopodobieństwa hipotez 
metafizycznych polega na tym, że nie są one wyrażane w języku 
matematycznym, jak hipotezy nauk empirycznych. Nie można za-
tem, jak twierdzą tomiści, liczbowo określić stopnia prawdopodo-
bieństwa hipotezy filozoficznej. Można co najwyżej powiedzieć, że 
hipoteza H (1) jest bardziej prawdopodobna na gruncie danej wie-
dzy W niż inna konkurencyjna hipoteza H (2). W związku z tym 
podkreśla się, że w teorii bytu mamy do czynienia tylko z prawdo-
podobieństwem logicznym zrelatywizowanym do określonej wie-
dzy. Ocena stopnia prawdopodobieństwa logicznego danej hipote-
zy metafizycznej musi brać pod uwagę twardy rdzeń teorii, czyli 
zdania konieczne, w których ma miejsce asercja koniecznych przed-
miotowych stanów rzeczy, oraz tzw. hipotezy nadrzędne, bardziej 
ogólne, stanowiące uprawomocnienie dla hipotez mniej ogólnych. 
Jakie zatem możliwości pozostają metafizykowi, kiedy przychodzi 
mu określić prawdopodobieństwo danej hipotezy? Poprzednio za-
znaczyliśmy, że kryteria empiryczne nie wchodzą w rachubę w ta-
kiej postaci, w jakiej są przyjmowane w naukach empirycznych. To 

30 Zob. tamże, s. 78‑79.
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samo dotyczy kryteriów formalnych polegających na liczbowym 
szacowaniu prawdopodobieństwa danej hipotezy. Metafizyk przy 
określaniu stopnia prawdopodobieństwa hipotezy może odwoły-
wać się do kilku kryteriów oceny tego prawdopodobieństwa. Jed-
nym z nich są czynniki już znane i dobrze potwierdzone w systemie 
już „gotowej” teorii bytu. Chodzi tu o uzasadnienie danych stanów 
ontycznych, które w systemie metafizyki mają już dobre ugrunto-
wanie (uzasadnienie), czyli albo należą do twardego rdzenia me-
tafizyki, a więc są wiedzą konieczną, albo są dobrze potwierdzoną 
hipotezą nadrzędną względem przyjmowanej.
 Tendencja do odwoływania się w pierwszym rzędzie do racji on-
tycznych, których pewne własności są już zdeterminowane, wyda-
je się całkowicie naturalna i uzasadniona. Po pierwsze, mając racje 
już przynajmniej częściowo znane, łatwiej jest scharakteryzować je 
ze względu na nowe następstwo, wchodzące właśnie w rachubę, 
oraz ustalić związki tak wzbogaconych racji z innymi przyczynami 
bytu, a tym samym łatwiej jest zagwarantować postawionej hipo-
tezie zgodność z twierdzeniami systemu. Po drugie, wiadomo, że 
stopień prawdopodobieństwa racji wspólnej dla różnych następstw 
jest większy niż stopień łącznego prawdopodobieństwa racji odręb-
nych dla poszczególnych następstw 31.
 Dużą rolę w określaniu stopnia prawdopodobieństwa hipotez 
filozoficznych odgrywa stosowana w systemie klasycznej teorii 
bytu analogia. W przypadku akceptacji hipotez filozoficznych cho-
dzi o uzasadniającą funkcję analogii. Zdaniem teoretyków metodo-
logii metafizyki rozumowanie uprawomocniające przez analogię 
wzmacnia stopień prawdopodobieństwa danej hipotezy, niezależ-
nie od tego, w jaki sposób hipoteza ta została postawiona. Formułu-
je się tu jednak pewne zastrzeżenie odnośnie do stosowania analo-
gii. Analogia nie zawsze pozwala na jasne określenie struktur, cech 
przedmiotów i, choć działa inspirująco, może prowadzić do fałszy-
wych wniosków. Stąd też, aby analogia spełniała swoją właściwą 
funkcję epistemiczną w uprawdopodobnieniu hipotezy, musi być 
zasadna, dokładna i ścisła. Czyli taka, która ujmuje w sposób właś-
ciwy cechy przedmiotów, a przede wszystkim zachodzące między 
przedmiotami relacje, gdyż na ich analogiczności bazuje w dużej 
mierze poznanie metafizyczne.

31 Tamże, s. 73.
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 Przy określeniu stopnia prawdopodobieństwa hipotezy tomi-
ści biorą także pod uwagę jej prostotę. Pojęcie to nie zostało jak do 
tej pory jasno opracowane nawet w metodologii nauk przyrodni-
czych 32. Tomiści, mówiąc o prostocie hipotez metafizycznych, mają 
na myśli przede wszystkim ich względność zrelatywizowaną do 
określonych kryteriów rozstrzygających o ich prostocie. Argumen-
tują, że skoro w naukach przyrodniczych preferuje się wyjaśnienia 
prostsze, oparte na jak najmniejszej liczbie założeń, podobna sytua-
cja powinna mieć miejsce w filozofii. O prostocie hipotez klasycznej 
teorii bytu decyduje kilka czynników. Po pierwsze, hipoteza meta-
fizyczna jest prostsza, kiedy wskazuje na takie przyczyny bytu, któ-
re „jawią się w najbliższym sąsiedztwie” tego wyjaśnianego bytu. 
Najpierw wyjaśnia się byt przez pryncypia wewnętrzne, a dopiero 
kiedy to okazuje się niemożliwe, poszukuje się przyczyn zewnętrz-
nych. Jeśli zaś te nie tłumaczą danych stanów rzeczy w sposób osta-
teczny, poszukuje się tzw. przyczyny transcendent nej, która ma 
być przyczyną pierwszą, podstawową i najbardziej elementarną, 
której nie można do niczego bardziej podstawowego zredukować. 
Tym samym odrzuca się w metafizyce, tzw. przyczyny nadmiaro-
we, które pomijając pryncypia wewnętrzne lub zewnętrzne, od razu 
postulują wprowadzenie przyczyn transcendentnych. Przykładem 
jest tu okazjonalistyczna hipoteza dotycząca oddziaływania zacho-
dzącego między ciałem a umysłem, która tę interakcję wyjaśnia, po-
wołując się na Bożą ingerencję przyczynową, eliminując najpierw, 
bez należytego uzasadnienia, fakt istnienia naturalnej przyczyno-
wości zachodzącej między bytami. Przy kryterium prostoty, zda-
niem tomistów, można także brać pod uwagę to, jak zbudowana 
jest dana hipoteza, ile zawiera podstawowych pojęć systemowych, 
wskazujących na racje ontyczne tłumaczące stany bytowe. Najmoc-
niej akcentuje się jednak to, że prostsza hipoteza to taka, którą ła-
twiej daje się uzgodnić z posiadaną już wiedzą. Albowiem przy bra-
ku empirycznych kryteriów testowalności hipotez filozoficznych, 

32 W sprawie pojęcia prostoty i związanych z nim problemów przy ocenie 
teorii naukowych zob. I. Szumilewicz‑Lachman, Prostota – postulat wyboru czy 
metoda badania naukowego, w: Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, red. 
J. Such, E. Pakszys, I. Czerwonogóra, Warszawa‑Poznań 1992, s. 177‑186; taż, Po‑
stulat prostoty, Gdańsk 1966; Postulat prostoty, „Studia i Materiały z Dziejów Na-
uki Polskiej, Seria E.Z” 6 (1977). Zagadnienie prostoty porusza w swoich pracach 
J. Życiński, Język i metoda, dz. cyt., s. 99‑180.



552 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

niesprzeczność z dotychczasowymi ustaleniami systemowymi jest 
czynnikiem decydującym o stopniu ich prawdopodobieństwa.
 Na zakończenie analiz tej części trzeba podkreślić, że hipotezy nie 
występują tylko w strukturze metafizyki ogólnej, ale też na gruncie 
metafizyk szczegółowych. Tej kwestii nie będziemy tu dalej rozwijać, 
gdyż jest to jakby nowe zagadnienie, dotyczące nie tylko struktury 
i roli tych hipotez w metafizykach szczegółowych, ale także ich epi-
stemologiczno‑metodologicznego związku z metafizyką ogólną 33.

Hipotezy filozoficzne i ich status poznawczy 
w filozofii naukowej 

1. Interesującym poznawczo typem uprawiana filozofii naukowej 
jest ten, który z jednej strony akcentuje epistemologiczną różnicę 
zachodzącą między filozofią a poznaniem przyrodniczym, a z dru-
giej, w przeciwieństwie do epistemologicznego izolacjonizmu, głosi 
postulat otwartości filozofii na dane nauk przyrodniczych. W tego 
typu filozofii naukowej odrzuca się pozytywistyczny dogmat prze-
kreślający w imię uproszczeń epistemologiczno‑metodologiczną 
różnicę między nauką a filozofią, a zamiast tego głosi się krytycznie 
przemyślany postulat nieredukowalności płaszczyzny poznania fi-
lozoficznego do poznania naukowego. Innym określeniem na tego 
typu filozofię naukową jest epistemologia bez izolatek (preferowa-
ne przez J. Życińskiego). Wyraża ono ideę poznawczej otwartości 
filozofii na dane nauk, zwłaszcza przyrodniczych, bez których bu-
dowanie zasadnej teorii filozoficznej może ocierać się o granice fan-
tazji niekontrolowanej żadnymi empirycznymi sprawdzianami.
 2. W perspektywach epistemologicznych związków filozofii 
naukowej z naukami przyrodniczymi zmienia się sposób podej-
ścia do budowania teorii filozoficznej. Filozofowie naukowi rezyg-
nują z wzniosłych ambicji budowania systemu filozoficznego op-
artego na niepodważalnych zasadach uzyskanych na podstawie 
poznania empirycznego lub introspekcyjnego. Powiązanie filozo-
fii z wie dzą naukową profiluje naturę uzyskanej w ramach filozofii 
 wiedzy. Istotnym znamieniem tego typu filozofii jest maksymalizm 

33 Zob. S. Kamiński, Dziedziny teorii bytu, w: tegoż, Jak filozofować? Studia z me‑
todologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 177‑195.
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i antyfundamentalizm lub antyfundacjonalizm. Maksymalizm epi-
stemologiczny filozofii naukowej różni się jednak od maksymalizmu 
postulowanego przez klasyczną teorię bytu. Tam maksymalizm po-
wiązany był ściśle z ideą autonomii epistemologicznej filozofii wzglę-
dem nauki i poszukiwaniem ostatecznych, a zarazem też najbardziej 
elementarnych racji ontycznych, natomiast w filozofii naukowej ów 
maksymalizm polega nie na poszukiwaniu ostatecznych racji faktów 
i stanów rzeczy, ale na wieloaspektowym rozpatrywaniu nasuwają-
cych się problemów filozoficznych z uwzględnieniem historycznie 
zmiennej wiedzy filozoficznej i rezultatów pochodzących z nauk 
przyrodniczych. W tej perspektywie epistemologicznej maksyma-
lizm badawczy postulowany przez klasyczną teorię bytu traktowany 
jest jako minimalizm, który indywidualne ambicje filozofów podno-
si do rangi maksymalizmu, niemającego ugruntowania w obiektyw-
nych racjach dostarczanych przez nauki przyrodnicze.
 Antyfundacjonalizm filozofii naukowej wyraża się w tendencji 
do odrzucenia systemowego charakteru filozofii i rezygnacji z po-
szukiwania ostatecznych i niepodważalnych fundamentów ludz-
kiego poznania (wiedzy). Zwolennicy filozofii naukowej przywo-
łują różne argumenty za niemożliwością uzyskania wiedzy pewnej 
i raz na zawsze niepodważalnej. Realistyczne spojrzenie na ludz-
ką wiedzę prowadzi do aproksymacyjnego spojrzenia na natu-
rę procesu poznawania. Filozofowie naukowi zwykli powoływać 
się na psychologiczne argumenty, w których wykazuje się, że ten-
dencje fundacjonalistyczne są wynikiem tęsknoty poszczególnych 
filozofów za ostateczną prawdą, która może być wyrażona tylko 
w perspektywie jednego systemu filozoficznego. Psychologiczne 
niepokoje nie mogą być jedynymi racjami rozstrzygającymi o obo-
wiązywalności jednej wykładni ontologicznej natury bytu. Jednym 
z argumentów mających wspierać antyfundacjonizm filozofii na-
ukowej są implikacje filozoficzne badań, przeprowadzonych w XX 
wieku w podstawach matematyki. Chodzi tu szczególnie o twier-
dzenie Gödla, Skolema‑Löwenheima i innych. Przez wieki mate-
matyka, jako nauka dedukcyjna, uchodziła za typ wiedzy pewnej 
i była przykładem wzorcowego systemu ucieleśniającego wszel-
kie idee fundacjonistyczne 34. Poczynione w XX wieku badania nad 

34 Zob. J. Woleński, Metamatematyka i epistemologia, dz. cyt.; J. Życiński, Grani‑
ce racjonalności, dz. cyt.; oraz interesujący artykuł K. Wójtowicza, O nadużywaniu 
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 podstawami  matematyki pokazały, że nauki formalne nie są dzie-
dziną absolutnej pewności. Przyczyniły się one także do usunięcia 
wyidealizowanego obrazu matematyki jako wiedzy absolutnie do-
skonałej, wręcz pewnej, wolnej od wszelkich błędów i wątpliwości.

Mimo 25 wieków rozwoju refleksji matematycznej w filozofii matema-
tyki nadal utrzymują się postulaty krytykowane w konkurencyjnych 
interpretacjach jako sztuczne, niejasne czy kuriozalne. Fakt ten świad-
czy o ważnych ograniczeniach racjonalnego dyskursu przejawiających 
się nawet w zbiorze podstawowych twierdzeń matematyki. Wykład-
niczy rozwój nauki zachodzący w ostatnim okresie doprowadził tylko 
do lepszego uświadomienia tych ograniczeń, nie zaś do ich usunięcia. 
Odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące matematyki jako cało-
ści można uzyskać dopiero w wyniku osobowego commitment, którego 
przejawem jest przyjęcie określonych poglądów z zakresu epistemolo-
gii czy ontologii matematyki. Decyzję o wyborze określonego stanowi-
ska matematycznego można w pewnym stopniu zracjonalizować przez 
wskazanie przemawiających za nią racji. Każde z obecnie proponowa-
nych stanowisk prowadzi jednak do trudności, których nie daje się wy-
eliminować na obecnym etapie rozwoju matematyki 35.

 Jeśli zatem idea doskonałego systemu wyrażającego wiedzę 
pewną i niekorygowaną nie może być zrealizowana w naukach 
formalnych, to również należy mówić o podobnej sytuacji w na-
ukach empirycznych, które w porównaniu z naukami formalnymi 
są mniej ścisłe i bardziej wystawione na wewnętrzne sprzeczności. 
Filozoficzne implikacje wyprowadzane z badań przeprowadzo-
nych w podstawach matematyki w przekonaniu zwolenników filo-
zofii naukowej prezentują realistyczny charakter ludzkiej wiedzy, 
która pewna nie jest, co najwyżej bywa, ale to bywanie w stanie 

twierdzenia Gödla w sporach filozoficznych, wersja internetowa: <www.opoka.org.
pl/biblioteka/> (dostęp: 5.04.2014). Autor ciekawie podsumowuje swoje analizy, 
warto je przytoczyć: „O niemożliwości metafizyki: prawdą jest, że dla każdej 
teorii metafizycznej sformułowanej w rachunku predykatów pierwszego rzędu 
będą istniały zdania w języku tej teorii nierozstrzygalne w tej teorii. Czy jednak 
metafizyka musi być formułowana w takim właśnie języku? Czy te zdania nie-
zależne byłyby istotne? Przypomnijmy tutaj, że sam Gödel interesował się meta-
fizyką (a także teologią) i był, jak to nazywa Wang, «racjonalistycznym optymi-
stą». Czyżby przeoczył oczywisty (jak twierdzą niektórzy) wniosek ze swojego 
twierdzenia, że działalność ta jest z góry skazana na niepowodzenie”.

35 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 125.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/
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pewności jest uwarunkowane określonymi elementami, które wcho-
dzą w strukturę tzw. przedzałożeń. 
 Można bowiem rozumować następująco: jeżeli ograniczenia wy-
rażone w twierdzeniu Gödla obowiązują w tak stosunkowo pro-
stym przypadku, jakim jest system sformalizowany (zawierający 
arytmetykę), to należy oczekiwać, że w bardziej złożonych przy-
padkach dojdą do głosu jeszcze silniejsze ograniczenia 36.
 Epistemologiczne otwarcie filozofii naukowej na dane nauk 
przyrodniczych powoduje modyfikację statusu tez stanowiących 
twardy rdzeń tego typu filozofii. Wiedza dostarczana przez współ-
czesne nauki przyrodnicze (chodzi o fizykę i biologię) ma charak-
ter względny i prawdopodobny, co nie przekreśla w niej obecności 
prawd dobrze ustalonych i empirycznie potwierdzonych. Teorie 
naukowe, dziś uznawane za dobrze potwierdzone empirycznie, 
w niedalekiej przyszłości mogą okazać się jednak błędne i zastąpio-
ne innymi teoriami, które lepiej będą wyjaśniały dane empiryczne. 
Wobec tego faktu epistemologicznego, jakim jest zmienność wie-
dzy naukowej, filozofia budowana na podstawie tych nauk musi 
również uwzględniać ich zmienny i prawdopodobny status, co bę-
dzie przekładało się na status epistemologiczno‑semiotyczny funk-
cjonujących w niej zdań. Stąd też na gruncie filozofii naukowej nie 
przyjmuje się żadnych zdań koniecznych, które nie byłyby podatne 
na empiryczne testowanie (nieobalalne). Jedynym rodzajem zdań 
koniecznych przyjmowanym w tego typu filozofii są zdania nauk 
formalnych, należące do logiki (podstawowe prawa logiki, reguły 
dowodzenia) oraz matematyki.
 Antysystemowy charakter filozofii naukowej pokazuje, że nie 
rości sobie ona prawa do bycia ostateczną wykładnią ontologicz-
nej struktury rzeczywistości. Ontologia, czy bardziej precyzyjnie: 
ontologia naukowa, postulowana (nie jest ona zbiorem twierdzeń 
koniecznych) w ramach filozofii naukowej uzależniona jest od on-
tologii, jaką implikują teorie naukowe, a dokładnie ich zinterpre-
towany ontologicznie formalizm matematyczny. Antysystemowość 
polega na dystansie do ustalonych raz na zawsze prawd filozoficz-
nych. Filozofia w kontekście nauki jest filozofią otwartą. Jest kry-
tycznym badaniem świata w kontekście wiedzy dostarczanej przez 
nauki przyrodnicze. Wraz ze zmianą wiedzy przyrodniczej zmienia 

36 Tamże, s. 105.
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się także wiedza filozoficzna, ulegają zmianie implikacje filozoficz-
ne wiedzy naukowej, które obowiązują tylko relatywnie, w ramach 
określonego paradygmatu panującego w danym czasie. Powyższe 
argumenty na rzecz antyfundacjonializmu, który ma bardziej pa-
ranaukowe niż naukowe korzenie, wspierają przyjmowaną przez 
filozofów rozwijających swoją refleksję w kontekście nauki „zasa-
dę epistemologicznej niepewności” (Życiński) 37. Mówi ona, że wraz 
z rozwojem poznania, polegającym na zwiększaniu się zwartości in-
formacyjnej naszej wiedzy, zwiększa się świadomość braków i epi-
stemologicznych ograniczeń naszych schematów konceptualnych 
wypracowanych w ramach poszczególnych paradygmatów nauko-
wych i filozoficznych 38. Wzrost wiedzy prowadzi do pojawienia się 
nowych problemów, które pokazują ograniczenia naszych metod 
badawczych, i to, że nie możemy uprawiać nauki ani filozofii z po-
zycji niczym nieuwarunkowanego obserwatora, który byłby wolny 
od podmiotowych przedzałożeń pochodzących z kultury, społe-
czeństwa, tradycji naukowej i filozofii.
 3. Odrzucenie fundacjonalizmu i systemowego charakteru filo-
zofii prowadzi do zmiany logiki w budowaniu teorii filozoficznej. 
Filozofowanie w kontekście nauki odchodzi od modelu wiedzy, 
w którym przyjmuje się pewnego rodzaju wyróżnione punkty wyj-
ścia obejmujące niepodważalne zdania bazowe uzyskane w pozna-
niu empirycznym lub introspekcyjnym. Poszukiwanie trwałych fun-
damentów wiedzy było wartościowe dla metafizyki spekulatywnej, 
nie zaś dla filozofii naukowej, która chce urzeczywistnić epistemo-
logiczny maksymalizm oparty na idei wieloaspektowego badania 
problemów. Można powiedzieć, że filozofia naukowa jest filozo-
fią aporetyczną, skoncentrowaną nie na tworzeniu systemu, ale 
na rozwiązywaniu konkretnych nasuwających się problemów wy-
nikających ze związków filozofii z naukami przyrodniczymi i for-
malnymi. Jak twierdzą niektórzy jej zwolennicy, tego typu filozofia 
naukowa może mieć charakter systemu (czy systemowy charakter) 
z zastrzeżeniem, że chodzi tu nie o system apriorycznie ustalonych 
prawd i założeń, ale o system kształtujący się w nieustannym kon-
takcie z naukami empirycznymi i w krytycznej dyskusji z innymi 

37 Zob. tamże, s. 158‑159, autor inspiruje się P. Bridgman, Reflections of a Phy‑
sicist, New York 1950, s. 375.

38 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, dz. cyt., s. 159.
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teoriami filozoficznymi postulującymi odmienne ujęcie problemu. 
To jakby naturalnie prowadzi do przyznania hipotezom w filozo-
fii naukowej miejsca podstawowego. Jakie zatem procesy hipotezo-
twórcze obowiązują w filozofii naukowej?
 Przy tworzeniu hipotez filozoficznych obowiązuje podstawowa 
metareguła mówiąca, że wszystkie hipotezy filozoficzne powinny 
być formułowane z uwzględnieniem wiedzy, której dostarczają, 
posługując się matematyczno‑empiryczną metodą badania, nauki 
przyrodnicze. Stawianie hipotez „na własną rękę”, czyli opiera-
nie się tylko na samej historii filozofii, jest błędem, który zarówno 
w przeszłości, jak i obecnie prowadzi do tworzenia egzotycznych 
konstrukcji, niedających się w ogóle uzgodnić z wynikami nauk 
empirycznych. Tego typu hipotezy, poza werbalną wartością i este-
tyczną elegancją formułek, nie wnoszą niczego wartościowego do 
rezerwuaru wiedzy filozoficznej. Można o nich powiedzieć, że są 
po prostu trywialne. Przy konstrukcji hipotez filozoficznych nie 
przyjmuje się także żadnych neutralnych punktów wyjścia, które 
byłyby podyktowane uprzednią logiką systemu. Przyjmuje się po-
dejście holistyczne i aporetyczne. Wybór hipotez nasuwają aktual-
ny rozwój nauki czy podmiotowe zainteresowania badającego, któ-
re zawsze umieszczone są w kontekście jakiejś wiedzy. Neutralne 
spojrzenie na problem jest fikcją, która poza zadekretowaniem na 
poziomie metateoretycznym nie znajduje potwierdzenia w prag-
matycznym stadium formułowania hipotez filozoficznych.
 W perspektywach epistemologicznych filozofii w kontekście na-
uki wychodzimy zatem od hipotez, a nie od niepodważalnych ak-
sjomatów. Hipotezy stawia się na podstawie dotychczasowej wie-
dzy filozoficznej i danych pochodzących z nauk przyrodniczych. 
Postawienie hipotezy polega na dostrzeżeniu jakiegoś problemu 
czy sytuacji problemowej, które nie były zauważone przez innych 
badaczy.

Skąd bierze się hipotezy wyjściowe? Kolejnym mitem jest to, że się je 
po prostu wymyśla. Nawet jeżeli czasem tak się zdarza, to tego rodza-
ju wydumane hipotezy wyjściowe na ogół nie mają większej wartości, 
a oparty na nich system zwykle okazuje się sztuczny i nie wnosi nicze-
go wartościowego do odnośnej dziedziny wiedzy. Hipotezy wyjściowe 
są twórcze, jeżeli wyrastają z jakiejś sytuacji problemowej. Musi być – 
jak w greckim dramacie – jakaś intryga, dzięki której zawiązuje się ak-
cja, rozbudowują się różne wątki, które konkurując, ale i splatając się 
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ze sobą, tworzą problem. Owszem, może się zdarzyć, że jakiś bardziej 
przenikliwy myśliciel postawi problem nowy, dostrzeże sytuację prob-
lemową tam, gdzie nikt jej przedtem nie widział. Ale jeżeli jest to sytu-
acja problemowa twórcza, to nigdy nie bywa „po prostu wydumana”. 
„Dane” sytuacji problemowej zawsze tkwią w historii. Przenikliwy my-
śliciel potrafi dostrzec te „dane” żyjące w odległych od siebie wątkach 
historii, potrafi połączyć je ze sobą i sformułować nowe pytania. W każ-
dym pytaniu zawierają się, jeżeli nie sugestie pewnych odpowiedzi, to 
w każdym razie spektrum rozlicznych możliwości, kierunków badaw-
czych, zapraszających do spenetrowania. Stawiając wyjściową hipote-
zę, jest się automatycznie w polu możliwych wynikań 39. 

 U podstaw konstrukcji hipotezy znajdują się określone prob-
lemy i elementy wizji, które niejako podskórnie oddziaływają na 
logikę formułowania rozwiązania. Kiedy w tworzeniu hipotez fi-
lozoficznych zaczynają dominować elementy wizji nad racjonalny-
mi argumentami, mamy do czynienia z metodologiczna patologią. 
Wizja stanowi tylko pewien szerszy kontekst, w którym pojawiają 
się hipotezy, sama natomiast nie może żadnej hipotezy racjonalnie 
uprawomocnić. Następny krok przy konstrukcji teorii mającej roz-
wiązać problem polega na tym, że z przyjętych hipotez za pomocą 
dedukcji wyprowadza się określone wnioski. Między hipotezami 
wyjściowymi a wydedukowanymi z nich wnioskami doprowadza 
się do tzw. sprzężenia zwrotnego, które uznaje się za odpowiednik 
pętli semantycznych. 

Rozpoczynając od wyjściowych hipotez, buduje się system. Odpowied-
nio rozbudowany system mówi coś o wyjściowych hipotezach. Dzię-
ki temu procesowi wyjściowe hipotezy ulegają wzmocnieniu (stają się 
„mniej hipotetyczne”), co oczywiście z kolei prowadzi do „wzmocnie-
nia” wydedukowanych z nich wniosków. Wielokrotne powtarzanie 
tego procesu może dać coś zbliżonego do pewności. I to nie tylko pew-
ności psychologicznej, lecz także w sensie pewności logicznej. Zabieg 
taki musi być jednak przeprowadzony z dużą kulturą logiczną 40. 

 W konstruowaniu hipotez filozoficznych można posłużyć się 
występującymi w matematyce metodami nieliniowymi, które 
mają już konkretne osiągnięcia w rozwoju teorii fizycznych. Jed-
nak w filozofii czekają one jeszcze na dopracowanie. W każdym 

39 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 99.
40 Tamże, s. 97.
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razie konstruowanie hipotez filozoficznych wedle logiki zapętleń 
pozwala nie tylko na formułowanie nowych problemów, ale także 
na skuteczne ich rozwiązywanie za pomocą metody matematycz-
no‑empirycznej. Filozofowie naukowi zgodni są co do tego, że przy 
konstrukcji hipotez filozoficznych powinno się wykorzystywać 
środki formalne. Nie chodzi tu jednak o całkowite sformalizowanie 
dyskursu filozoficznego. Takie postępowanie nie byłoby przydat-
ne w rozwoju teorii filozoficznej, gdyż, jak twierdzą niektórzy (Pe-
rzanowski), zabija wstępne intuicje, poza tym każdy formalizm po-
stuluje ukrytą ontologię. Rezultaty wyników badań w podstawach 
nauk formalnych wyraźnie pokazują, że idea systemu całkowicie 
sformalizowanego jest niemożliwa do urzeczywistnienia. Jeśli za-
tem w naukach formalnych mamy do czynienia z wyraźnymi gra-
nicami dowodu, to tym bardziej w filozofii, która jest ogólniejsza 
i mniej precyzyjna i nie podlega całościowo zabiegom formaliza-
cji. Ponadto w punkcie wyjścia konstrukcji hipotez filozoficznych 
bardzo ważna jest wstępna intuicja dotycząca problemu, której nie 
można sformalizować. Nie ma niezawodnych algorytmów wynaj-
dywania problemów hipotezotwórczych. Rozumowań filozoficz-
nych nie można niezawodnie „zmechanizować”, jak ma to miejsce 
w matematyce. Stąd też obok dedukcji, odgrywającej ważną rolę 
w wyprowadzaniu wniosków z hipotez wstępnych, istotna jest tak-
że tzw. składowa hermeneutyczna, stanowiąca pewien szerszy kon-
tekst interpretacyjny.
 4. Epistemologiczna otwartość filozofii naukowej na dane nauk 
przyrodniczych zmienia podejście do kwestii empirycznej testo-
walności hipotez filozoficznych. Zwolennicy tego stylu filozofo-
wania podejmowali szereg różnych prób wykazania możliwości 
takiego testowania, przy czym nie zawsze czynili to z należytą 
kontrolą epistemologiczną i metodologiczną. Chodzi tu szczegól-
nie o propozycje testowania tez filozoficznych, które w ubiegłym 
wieku przeprowadzali zwolennicy filozofii naukowej o orientacji 
marksistowskiej 41. Mówili oni o tzw. probabilistycznej sprawdzal-
ności praw dialektyki i starali się wykazać, że ontologiczne tezy 
z zakresu filozofii marksistowskiej zgadzają się z wynikami fizyki 
współczesnej. Nie wnikając głębiej w istotę podejmowanych przez 

41 Zob. W. Krajewski, O  empirycznej  sprawdzalności  twierdzeń  filozoficznych, 
w: Teoria i doświadczenie, Warszawa 1966, s. 219‑220.
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 filozofów tej orientacji zabiegów testowalności hipotez filozoficz-
nych, warto podkreślić, iż odkrycia XX‑wiecznej fizyki nie potwier-
dziły tezy o zgodności fizyki współczesnej z tezami materialistycz-
nej dialektyki. Fizyka nie implikuje, jak chcieli tego marksiści, tezy 
materialistycznej. Warto jednak zaznaczyć, że marksizujący filozo-
fowie naukowi odmawiali jakiejkolwiek testowalności, a tym sa-
mym i sensowności, twierdzeniom tzw. światopoglądu religijnego, 
do którego zaliczali teorie metafizyczne, szczególnie o proweniencji 
tomistycznej. Twierdzili oni, że tomizm jest zbiorem twierdzeń bez-
sensownych, gdyż nie można sporządzić żadnych empirycznych 
testów, które by w jakimś stopniu je uprawdopodabniały.
 Bardziej interesujące poznawczo są próby testowalności empi-
rycznej hipotez filozoficznych, przeprowadzane na gruncie tej fi-
lozofii naukowej, której zwolennicy mają świadomość epistemolo-
gicznej specyfiki filozofii i poznania przyrodniczego i do kwestii 
testowalności hipotez filozoficznych podchodzą z dużą kontrolą 
metodologiczną, tak aby uniknąć trywialnych rozwiązań i banal-
nych epistemologicznie rezultatów operacji testowania. Próby te-
stowalności tez filozoficznych przeprowadzano na gruncie filozo-
fii przyrody, która, jakby naturalnym stanem rzeczy, znajduje się 
w centrum deliberacji filozofów naukowych, ponadto spotykane 
są także próby testowania niektórych pojęć z zakresu ontologii kla-
sycznej, jak również teizmu chrześcijańskiego.
 W procedurach empirycznego testowania hipotez filozoficznych 
wykorzystuje się teorię rozumowania redukcyjnego 42, w której po-
szukuje się implikacji filozoficznych (ontologicznych) dla niektó-
rych twierdzeń z zakresu nauk przyrodniczych (Życiński). Przy 
czym zakłada się tutaj, że postulat wykorzystania twierdzeń nauk 
przyrodniczych w testowaniu hipotez nie jest przejawem episte-
mologicznej anarchii, lecz ma zapobiegać tworzeniu egzotycznych 
hipotez filozoficznych, niepodatnych na żadne empiryczne spraw-
dzenie. Próby poszukiwania odpowiedników tez i pojęć filozoficz-
nych po stronie tez i pojęć nauk przyrodniczych mają za zadanie 
poszerzyć perspektywy poznawcze w rozwiązywaniu określonych 
problemów 43.

42 Zob. K. Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, dz. cyt., s. 148‑160, tam 
znajduje się omówienie teorii wnioskowania redukcyjnego.

43 Zob. Z. Hajduk, Rozumowanie – wnioskowanie – uzasadnianie w teorii klasycz-
nej filozofii przyrody, w: Z. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby 
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 Kwestia przekładalności terminów teoretycznych na obserwacyj-
ne była szeroko dyskutowana przez neopozytywistycznych filozo-
fów nauki z Koła Wiedeńskiego, dla których sprawa tego przekładu 
była kwestią być albo nie być ich programu unifikującego wszystkie 
nauki pod wspólnym sztandarem fizyki 44. Terminy teoretyczne to 
takie, które nie mają bezpośrednio odnoszących się do danych do-
świadczenia korelatów spostrzeżeniowych, natomiast terminy ob-
serwacyjne to te, których konotację stanowią cechy bezpośrednio 
percypowane przez podmiot poznający. O ile terminy obserwacyj-
ne można np. zdefiniować za pomocą definicji ostensywnych, o tyle 
taka procedura wykluczona jest w przypadku zdań zawierających 
terminy teoretyczne. Neopozytywiści (Carnap) twierdzili, że termi-
ny teoretyczne występujące w strukturze teorii naukowych trzeba 
przekładać drogą definicji – czy to redukcyjnych, czy cząstkowych – 
na terminy obserwacyjne. Z historii rozwoju doktryny neopozyty-
wistycznej wiadomo, że program przekładu terminów teoretycz-
nych za pomocą wspomnianych typów definicji okazał się fiaskiem, 
a argumentów przeciwko niemu dostarczył sam rozwój nauki i po-
jawienie się nowych tendencji metanaukowych, które bardziej niż 
pozytywistyczna koncepcja korespondują z faktycznym rozwojem 
nauki i praktyką jej uprawiania 45.
 Jak chcą tego niektórzy zwolennicy filozofii w kontekście nauki 
(Życiński), gdyby terminy filozoficzne potraktować jako podklasę 
terminów teoretycznych, to ich przekład na odpowiedniki obserwa-
cyjne nie jest niemożliwy, ale też nie może być przeprowadzony bez 
właściwej kontroli epistemologicznej. Trzeba pamiętać o tym, że fi-
lozoficzne terminy teoretyczne, choć równobrzmiące jak terminy 
występujące w naukach przyrodniczych, mogą (i przeważnie mają) 
mieć inne znaczenie. Stąd też przed przystąpieniem do procedu-
ry testowania hipotezy trzeba znać znaczenie występujących w niej 

serca... Księga jubileuszowa dedykowana księdzu doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu 
dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, Lublin 2004, s. 88‑97.

44 Omówienie tych problemów w J. Życiński, Struktura rewolucji metanauko‑
wych, dz. cyt.

45 Zob. Z. Hajduk, Systematyzacyjna funkcja terminów i praw teoretycznych, 
„Studia Philosophiae Christianae” 7 (1971), nr 2, s. 5‑46; Podstawy podziałów ter‑
minów naukowych, „Roczniki Filozoficzne” 22 (1974), z. 3, s. 59‑70; Problem ak‑
ceptacji hipotez przyrodniczych, „Summarium. Sprawozdania TN KUL” 24 (1975), 
nr 4, s. 35‑40; Metodologiczna charakterystyka relacji między teorią i doświadczeniem, 
„Roczniki Filozoficzne” 60 (2012), z. 4, s. 147‑180.
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pojęć i ich odpowiedników po stronie teorii przyrodniczych. Nie 
przestrzeganie tego może prowadzić do błędów logicznych (quater‑
nino terminorum) i do wniosków poznawczo banalnych, które nie 
będą wnosiły nic interesującego do dotychczasowego rezerwuaru 
wiedzy 46.
 Nie wszystkie hipotezy filozoficzne poddają się tak łatwo pro-
cedurze empirycznego testowania. Najbardziej „oporne” na tego 
typu testowanie są tezy metafizyki klasycznej, a najbardziej podat-
ne okazują się twierdzenia filozofii przyrody. W metafizyce naczel-
ne pojęcie bytu jako bytu w ogóle nie jest empirycznie sprawdzalne, 
gdyż nie można znaleźć dla niego niepustego zbioru korelatów em-
pirycznych. Choć tomiści nie zgodziliby się z tego typu argumenta-
cją, gdyż uznają oni, że pojęcie bytu jako bytu implikuje sobą sądy 
egzystencjalne, które mają charakter empiryczny, ponieważ stwier-
dza się w nich realne istnienie konkretnych przedmiotów. Ten sam 
los zdają się podzielać, wedle tego ujęcia, inne terminy techniczne 
klasycznej ontologii, odnoszące się np. do struktury bytu, takie jak 
materia czy forma substancjalna. Również tych terminów teoretycz-
nych nie można zdefiniować za pomocą terminów obserwacyjnych. 
Można zastanawiać się, czy takie terminy teoretyczne jak „przygod-
ny” mają jakieś obserwacyjne odpowiedniki. Uważa się, że w przy-
padku tego terminu teoretycznego można wskazać na niepusty zbiór 
korelatów obserwacyjnych, takich jak „rozpad”, „zmiana” „roz-
wój”. Rzecz jasna, nie można tu mówić o całkowitej przekładalności 
terminu „przygodny” na wspomniane pojęcia, a co najwyżej o pew-
nej jego częściowej determinacji za pomocą pojęć obserwacyjnych. 
Niemożliwość wykazania dla terminów teoretycznych klasycznej 
metafizyki niepustej klasy korelatów obserwacyjnych nie oznacza, 
że jej tezy są pozbawione sensu, a tym samym są poznawczo jało-
we, ani też nie powinna prowadzić do formułowania uogólnionych 
wniosków o nieprzekładalności języka filozofii na język nauk przy-
rodniczych. W tego typu filozofii naukowej przyjmuje się mniej re-
stryktywną niż w pozytywizmie zasadę sensowności empirycznej. 
Argumentów za zliberalizowaną zasadą sensowności empirycznej 
dostarcza lekcja niepowodzeń pozytywistów wiedeńskich.

46 Zob. J. Życiński, Zagadnienie możliwości falsyfikacji twierdzeń w filozofii przy‑
rody, art. cyt., s. 93. Niżej będziemy referować zasadnicze tezy zawarte w tym 
artykule.
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 Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w filozofii przyrody. Zwo-
lennicy filozofowania w kontekście nauki twierdzą, że uprawianie 
filozofii przyrody ma jakikolwiek sens, ale tylko w powiązaniu na-
ukami przyrodniczymi. Stąd też falsyfikowanie zdań i hipotez fi-
lozoficznych w tym przypadku przybiera bardziej sformalizowaną 
postać. Przy testowaniu tez z zakresu filozofii przyrody wykorzy-
stuje się tzw. dowodzenie negatywne, które można przedstawić 
następująco.
 Te z a  f i l o z o f i c z n a: Wszystkie byty występujące w świecie 
przyrody mają charakterystyki przestrzenne i czasowe,
 F a l s y f i k a t o r  e m p i r y c z n y: Na podstawie kosmologii rela-
tywistycznej wiemy, że do stanów fizycznych znajdujących się bli-
sko osobliwości początkowej nie można przypisywać charaktery-
styk czasowych i przestrzennych,
 W n i o s e k: Nieprawdą jest, że wszystkim bytom material‑
nym można przypisać jako konieczne charakterystyki czasowo‑  
‑ przestrzenne 47.
 Podobne schematy falsyfikacyjne można odnosić do innych 
twierdzeń i hipotez z zakresu filozofii przyrody, dotyczących czy 
to obserwowalności obiektów materialnych, czy kreacji świata. 
Dla przykładu można podać, że lansowana przez filozofów teza 
o wieczności wszechświata będzie niespójna z tezami fizyki stanu 
początkowej osobliwości, ale już można ją uzgodnić z fizyczną te-
orią stanu stacjonarnego. Tezy z zakresu nauk empirycznych mogą 
zatem falsyfikować w sensie empirycznym tezy występujące w róż-
nych teoriach filozoficznych, a historia związków nauki z filozofią 
pełna jest takich sytuacji, kiedy to filozoficzne modele interpretacji 
świata fizycznego były falsyfikowane przez nowe odkrycia, doko-
nane przede wszystkim dzięki zastosowaniu empiryczno‑matema-
tycznej metody badania. Pojęcia filozoficzne mają zatem negatyw-
ne konsekwencje obserwacyjne. Kiedy ma to miejsce, postulowane 
przez filozofów własności, stany rzeczy, zostają wykluczone. Przy-
kładem często podawanym przez filozofów naukowych jest falsy-
fikacja modelu kosmologii średniowiecznej przez nową koncepcję 
kosmologiczną Galileusza, Newtona i innych twórców nowożyt-
nej nauki. To samo dotyczy także pewnych tez z zakresu filozofii 
przyrody ożywionej, dotyczących np. powstania życia, które także 

47 Przykłady przywołuję za J. Życińskim.
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można próbować uzgadniać z tezami występującymi we współ-
czesnej biologii molekularnej. Także dla tomistów byłaby tu jakaś 
szansa empirycznej testowalności tez dotyczących fenomenu życia, 
opisywanego w kategoriach ruchów wsobnych w odniesieniu do 
współczesnych koncepcji życia jako informacji.
 Podawane przez filozofów naukowych przykłady falsyfikacji 
tez filozoficznych zaopatrywane są krytycznymi komentarzami, 
które wyraźnie pokazują, że kwestia ta wywołuje jednak szereg 
problemów. Jednym z nich jest posługiwanie się hipotezami ad hoc. 
Wprowadzanie tego typu hipotez ułatwia wysoki stopień ogólnoś-
ci hipotez filozoficznych oraz wielostopniowość mająca miejsce 
w procedurze ich empirycznej testowalności. Wprowadzenie nowej 
hipotezy ad hoc ma zawsze na celu dopasowanie nowej wersji teorii 
do danych empirycznych. Przez takie zabiegi uniemożliwia się ich 
jednoznaczną falsyfikację. Tym samym można w sposób dowolny 
i sztuczny bronić danej hipotezy filozoficznej tak długo, jak się chce. 
Podobna sytuacja ma także miejsce w naukach empirycznych, gdzie 
hipotezy ad hoc uniemożliwiają jednoznaczną falsyfikowalność teo-
rii empirycznej. Wprowadzanie tych hipoteza prowadzi do sytuacji, 
w której każde dane doświadczalne mogą być uzgodnione z dowol-
ną teorią filozoficzną. Wszystko właściwie zależy od pomysłowości 
twórców tego typu hipotez, nierzadko w sposób niczym nieskrępo-
wany przyjmujących takie tezy, które mogą być uzgodnione z róż-
nymi danymi empirycznymi. Same fakty, ze względu na pewien 
stopień teoretycznego obciążenia, nie determinują jednej interpre-
tacji, która jednoznacznie wykluczałaby inne. Inny problem, który 
można tu wskazać, jest taki, że filozofowie też przyzwyczajają się 
do formułowanych przez siebie teorii i nawet w sytuacji, kiedy dane 
empiryczne radykalnie je kwestionują, obstają przy nich, nawet za 
cenę wykluczenia z dyskursu naukowego. Spotkało to np. klasycz-
ną filozofię przyrody o orientacji arystotelesowsko‑tomistycznej, 
nie mówiąc już o klasycznej ontologii, która w oczach zwolenników 
epistemologii bez izolatek okazała się w większości nieprzystająca 
do osiągnięć uzyskiwanych w naukach przyrodniczych. To poka-
zuje, że w przypadku testowalności teorii filozoficznych nie zawsze 
pierwszorzędną rolę odgrywają racje empiryczne i metodologiczne; 
bardzo często przeważają psychologiczne przyzwyczajenie do raz 
ustalonych przez tradycję prawd czy wierność mistrzowi i szkole, 
która bywa bardziej ceniona niż postęp wiedzy.
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 5. Jeśli chodzi o możliwości empirycznego testowania tez teizmu 
chrześcijańskiego, filozofowie naukowi antyscjentystycznej orienta-
cji krytycznie odnoszą się do pozytywistycznych prób wykazania 
bezsensowności twierdzeń religijnych lub wątpliwego redukcyjne-
go przekładu ich na zdania psychologiczne wyrażające treści do-
świadczenia religijnego. Na problemy związane z empiryczną te-
stowalnością teizmu wskazuje J. Życiński. Jego zdaniem 

status teizmu i ateizmu jest dokładnie jednakowy, kiedy rozważa się 
możliwość testowania empirycznego. Należy bowiem zauważyć, 
że zbiór potencjalnych falsyfikatorów tezy A (np. „Bóg istnieje”) jest 
równocześnie zbiorem konfirmującym negację tej tezy – ~A („Nie jest 
prawdą, że Bóg istnieje”). Symetrycznie, zbiór możliwych stanów nie-
zgodnych z interpretacją ateistyczną (~A) będzie stanowił konfirmację 
interpretacji teistycznych (A). Trudności z empirycznym testowaniem 
teizmu nie dostarczają więc argumentu za ateizmem, lecz co najwy-
żej mogłyby stanowić argument psychologiczny za agnostycyzmem. 
Status epistemologiczny podatności interpretacji teistycznej na testo-
wanie negatywne jest taki sam jak status interpretacji ateistycznych. 
Z twierdzenia tego nie wynika jednak, by wszelkie próby negatywne-
go testowania tych konkurencyjnych interpretacji były z góry skaza-
ne na niepowodzenie. Wynika jedynie, że w sposób aprioryczny nie 
można żadnej z nich przypisywać większej zgodności z empirystycz-
ną teorią nauki. Przedstawione uwagi dotyczą możliwości testowania. 
Odrębnym zagadnieniem pozostaje natomiast kwestia teoretycznych 
możliwości uzasadnienia kryteriów stosowanych przy ocenie poszcze-
gólnych testów empirycznych oraz zasad oceny ich rozstrzygającego 
charakteru. Pozytywne testy empiryczne mogą bowiem być uważane 
za potwierdzenie różnorodnych, nawet wzajemnie sprzecznych inter-
pretacji, jeśli tylko z interpretacji tych dają się wyprowadzić odnośne 
zdania obserwacyjne 48.

 Ujęcie to od strony poznawczej jest bardziej krytyczne i wy-
ważone niż podobne próby, z którymi spotykamy się w ramach 
scjentyzującej filozofii naukowej o proweniencji marksistowskiej 
i analitycznej, ponadto uwzględnia epistemologiczną specyfikę 
tez teizmu chrześcijańskiego. Konsekwencją restrykcyjnie pojmo-
wanego kryterium sensowności zdań (czy zasady Hume’a 49) jest 

48 J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 84.
49 Zob. np. interpretację przekonań religijnych i moralnych przez 

B. Chwe deńczuka w: Przekonania religijne, Warszawa 2000.
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fałszywość twierdzeń religijnych 50. W uzasadnieniu niemożliwości 
empirycznego testowania zdań religijnych wskazuje się na zjawiska 
cudowne i argumentuje się, że gdyby Bóg poinformował wcześniej 
o zamierzonym cudzie, to wtedy byłaby szansa ustanowienia od-
powiedniej grupy badających, którzy mogliby intersubiektywnie 
potwierdzić empiryczny charakter tego zjawiska 51. W perspekty-
wach poznawczych restrykcyjnej zasady Hume’a pojęcia teoretycz-
ne wchodzące w skład zdań religijnych i tzw. religijnej moralisty-
ki nie mają empirycznego sensu, w związku z tym są fałszywe 
i pozbawione znaczenia, a więc nie mogą należeć do repertuaru 
zdań, którym przypisać można intersubiektywną sprawdzalność 
i komunikowalność 52.
 W przypadku empirycznego testowania teizmu nie dochodzi-
my do epistemologicznie jednoznacznych, wykluczających inne in-
terpretacje wyników. Te same dane empiryczne mogą być różnie 
interpretowane w perspektywie odmiennych ujęć teoretycznych. 
Okazuje się, że te interpretacyjne rozstrzygnięcia uzależnione są 
od wstępnie przyjmowanych przedzałożeń, na które składają się 
poglądy dotyczące natury racjonalności, struktur dowodzenia, co 
bardzo dobrze pokazuje „kliniczny przypadek” scjentyzującej fi-
lozofii naukowej o proweniencji marksistowskiej i analitycznej. 
Przyjmowane tam przedzałożenia odnośnie do racjonalnych me-
tod poznania (sposobów określania znaczenia zdań) wyłączają 
teizm z racjonalnego dyskursu i spychają go w dziedzinę irracjo-
nalnych obszarów ludzkiej egzystencji. Z jednej strony, przedzało-
żenia te falsyfikuje nauka, która daleka jest od przyjmowania tak 
restrykcyjnych zasad sensowności. Z drugiej strony, badania po-
czynione na gruncie analitycznej filozofii religii wykazały wiele 
uproszczeń humowsko‑pozytywistycznej filozofii, pokazując tym 
samym racjonalny charakter teizmu, otwarty na możliwość przy-
najmniej częściowej testowalności twierdzeń 53. Wspomniane prze-
dzałożenia  determinują całościową wizję rzeczywistości, metody 
jej poznawania, podstawowe wybory w dziedzinie aksjologii. To 
właśnie od tych wstępnych osobistych przedzałożeń, stanowiących 

50 W. Krajewski, O empirycznej sprawdzalności twierdzeń filozoficznych, dz. cyt., 
s. 219‑220.

51 Tamże.
52 Zob. B. Chwedeńczuk, Przekonania religijne, dz. cyt., s. 263‑270.
53 Zob. np. R. Swinburne, Spójność teizmu, Kraków 1995.
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commitment, uzależnione są określone sposoby argumentowania, 
empirycznego testowania hipotez filozoficznych oraz ich inter-
pretacji. Ich falsyfikacja empiryczna nie jest łatwa do przeprowa-
dzenia, gdyż może przy jej procedurze powstać zarzut błędnego 
dowodzenia 54. Stąd nierzadko pojawiają się takie koncepcje, w któ-
rych owe przedzałożenia przyjmuje się na podstawie wiary czy in-
tuicji intelektualnej, różnie pojmowanej. Zresztą sami zwolennicy 
epistemologii bez izolatek nie odrzucają aktu wiary w przypadku 
akceptacji tak podstawowych założeń dyskursu poznawczego jak 
realizm 55 czy racjonalność świata 56. Akcentuje się przy tym prag-
matyczny charakter racjonalności tego typu wyborów. Skoro wszel-
kie uzasadnienie racjonalności czy realizmu implikuje błędne koło 
w dowodzeniu, trzeba wskazać na jakieś bardziej podstawowe 
czynności epistemiczne, które uprawomocniłyby przyjęcie owych 
przedzałożeń. W tym przypadku jedynym kandydatem jest właś-
nie wiara. Ta jednak może być potwierdzona przez podstawowy 
sposób testowania empirycznego wstępnych przedzałożeń, którym 
jest dowodzenie nie wprost, polegające na wykazywaniu negatyw-
nych konsekwencji wynikających z ich odrzucenia. Pokazuje się 
np., jakie konsekwencje dla uprawiania nauki czy filozofii miałoby 
odrzucenie realizmu ontologicznego i epistemologicznego. Jednym 
z argumentów może być odwoływanie się do sukcesu eksplanacyj-
nego nauki, która gdyby odrzuciła realizm epistemologiczny, nie 
doszłaby do tych osiągnięć teoretycznych i praktycznych, które ma 
na swoim koncie. Na potwierdzenie tej hipotezy można również 
przytoczyć szereg argumentów o charakterze ewolucyjnym, poka-
zujących, że realizm był bardziej preferowany przez ewolucję niż 
idealizm i przyczynił się do lepszego zaadoptowania homo sapiens 
do warunków środowiskowych. Pokazywanie negatywnych konse-
kwencji odrzucenia wstępnych przedzałożeń prowadzi do wzmoc-
nienia (uprawdopodobnienia) ich statusu epistemologicznego.

54 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 90‑92.
55 „Istnieją pragmatyczne racje, aby przyjąć realizm ze względu na doniosłość 

jego konsekwencji”, tamże, s. 186.
56 „Wiara w racjonalność świata jest warunkiem wstępnym zarówno dyskur-

su przyrodniczego, jak i dyskursów filozofii i teologii. Jej przyjęcie można uza-
sadnić racjami pragmatycznymi, nie można jej natomiast wyprowadzić deduk-
cyjnie z bardziej podstawowych przesłanek”, tamże, s. 191.
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 6. Formułowane w ramach filozofii w kontekście nauki hipotezy 
mają rozwiązywać różne intrygujące zagadnienia, np. fakt stosowa-
nia matematyki do opisu świata przyrody. Formułowana hipoteza 
ma za zadanie wyjaśnić niesamowity sukces eksplanacyjny meto-
dy matematyczno‑empirycznej, która od czasów Galileusza i New-
tona zrewolucjonizowała nasze rozumienie wszechświata. Celem 
wyjaśnienia tej prawidłowości postuluje się hipotezę ontologicznej 
matematyczności lub hipotezę pola racjonalności 57. W przekonaniu 
jej twórców ma ona wyjaśniać nie tylko spektakularny sukces nauk 
matematyczno‑przyrodniczych, ale także możliwość formułowa-
nia podstawowych praw bytu i poznania, ponadto przypisuje się 
jej zdolność rozwiązywania szeregu problemów filozoficznych, jak 
te np. dotyczące podstaw matematyki, logiki czy filozofii umysłu. 
W uprawdopodobnieniu hipotezy pola racjonalności czy matema-
tyczności przyrody jej zwolennicy powołują się na argumentację 
z negatywnych konsekwencji implikowanych przez jej odrzucenie. 
Stosuje się także metodę eksperymentów myślowych, które w za-
mierzeniu mają wykazywać absurdalne konsekwencje jej odrzu-
cenia. Hipoteza pola racjonalności czy matematyczności przyrody 
jest traktowana przez tych filozofów jako dobrze uzasadniona i jako 
konieczny warunek uprawiania nauki i filozofii. Jej mankamentem 
jest to, że implikuje ona tzw. matematyczny platonizm wyrażający 
się w przekonaniu, że najbardziej podstawowym poziomem bytu 
jest poziom formalnych struktur i symetrii, które znajdują swoje eg-
zemplifikacje na poziomie zjawisk fizycznych. Stąd też niektórzy 
jej przeciwnicy, rekrutujący się także z obozu filozofii naukowej, 
wolą mówić nie tyle o matematyczności przyrody, ile o jej matema-
tyzowalności. Nauka, w przekonaniu zwolenników matematycz-
nego platonizmu, jest stopniowym poznawaniem tej podstawowej 
struktury rzeczywistości 58. Poznanie to wyraża się za pomocą for-
malizmu matematycznego, który odkrywa przed nami takie obsza-
ry rzeczywistości (np. świat kwantowy), które przekraczają nasze 
wyobrażenia i schematy konceptualne ukształtowane na podstawie 
doświadczenia zdroworozsądkowego.
 Uprawomocnienie hipotezy o matematyczności przyrody 
pokazuje jeszcze jeden sposób stosowany przez zwolenników 

57 Zob. M. Heller, Czy świat jest racjonalny?, dz. cyt., s. 37‑48.
58 J. Życiński, Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody, dz. cyt., s. 175‑180.
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filozofowania w kontekście nauki. Chodzi tu o rozwijaną w du-
chu krytycznego racjonalizmu „dyskutowalność w filozofii”. Re-
guła dyskutowalności wyrasta z antyfundacjonalistycznej strategii 
uzasadniania wiedzy. Nie wszystkie hipotezy filozoficzne można 
poddać empirycznemu testowaniu. Ale za to można je poddać dys-
kutowalności, polegającej na krytycznej i racjonalnej konfrontacji 
z innymi hipotezami filozoficznymi, które na te same problemy od-
powiadają za pomocą innych hipotez. 
 Specyfika filozofii jest tego rodzaju, że równie ważne są dla niej 
reguły wnioskowania, jak i odcienie znaczeniowe, których do koń-
ca nie da się zamknąć w czysto syntaktycznych regułach. Dlatego 
też rola krytycznej dyskusji w filozofii zawsze będzie większa niż 
w dyscyplinach naukowych.

Jestem skłonny – pisze Heller – uznać krytyczną dyskusję za istotny 
element metody, którą nazwałem „metodą zapętleń”, w każdym razie 
o ile ta jest stosowana w filozofii (…) Nie jest to łatwy postulat, ponie-
waż każda dyskusja (zwłaszcza z rzeczywistym przeciwnikiem) uru-
chamia pewne psychologiczne mechanizmy obrony i agresji. By się im 
przeciwstawić od samego początku, warto formułować swoje poglądy 
(nawet najbardziej uzasadnione) nie w formie kategorycznych stwier-
dzeń, lecz w postaci hipotez, pozostawiających odpowiednio szeroki 
margines na modyfikację lub przeformułowanie. Jednakże praca filo-
zofa nie kończy się na wypowiedzeniu hipotezy. Hipoteza zostaje włą-
czona w „nieliniowy” cykl myślowy. W filozofii nie dochodzi się do 
wniosków, które można by potem odłożyć ad acta 59.

 Postulat „dyskutowalności” jest różnie urzeczywistniany przez 
filozofów odmiennych orientacji. Niektórzy nawet uznają zdolność 
do dyskusji za cechę diagnostyczną określającą dany styl filozofo-
wania. Są bowiem style filozoficzne bardziej lub mniej otwarte na 
dyskusję 60.
 7. W ramach filozofii naukowej nie wszyscy jej zwolennicy upie-
rają się przy uzasadnianiu naukowego charakteru filozofii. Idąc za 
myślą L. Wittgensteina, który twierdził, że filozofia jest albo poni-
żej, albo powyżej nauki, ale nigdy nie na równi, twierdzą, że filo-
zofia nie jest nauką, przez co nie doznaje ona żadnego uszczerbku 

59 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, art. cyt., s. 100.
60 Szerzej pisaliśmy o tym w rozdziale dotyczącym dyskutowalności 

w filozofii. 
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epistemologicznego. W tego typu strategii uznaje się, że wszelkie 
propozycje scjentyzmu filozoficznego, który chciał uczynić z filozo-
fii wiedzę empiryczną, podobną do nauk empirycznych, są niepo-
rozumieniem, prowadzącym do banalnych z poznawczego punktu 
widzenia twierdzeń. Filozofii nie da się unaukowić w ten sposób, 
że narzuci się jej standardy obowiązujące w naukach empiryczno-
‑matematycznych. Takie ujęcie problemu ma swoje konsekwencje 
w rozumieniu statusu poznawczego tez i hipotez filozoficznych. Je-
śli filozofia nie jest nauką empiryczną, tezy jej nie mają empirycz-
nego charakteru, nie można zatem testować ich w taki sam sposób, 
w jaki czyni się to w naukach empirycznych 61.

Obrońcy efektywności hermeneutyzacji jako demonstrowania sensu 
tez filozoficznych w ramach danego systemu często powołują się na 
zależność znaczenia terminów teorii empirycznych od owych teorii. 
Powiadają, że w filozofii jest po prostu tak samo. Jest to grube niepo-
rozumienie, gdyż w naukach empirycznych każdy termin ma swą li-
teralizację empiryczną, bezpośrednią lub pośrednią, ale niezależną od 
danej teorii, np. terminy teoretyczne wcześniejszych systemów są bazą 
dla literalizacji teorii późniejszych, np. mechanika klasyczna jest empi-
rycznym zapleczem dla teorii względności i mechaniki kwantowej 62. 

 Przecież gdyby tezy filozoficzne były intersubiektywnie spraw-
dzalne, to nie powinno być tak zasadniczych różnic merytorycz-
nych pomiędzy aplikantami tych samych metod filozofowania, i to 
wychodzących z tych samych założeń 63. 
 Tezy filozoficzne choć nie są waloryzowane empiryczne, to jed-
nak mogą być poznawczo wartościowane z innego punktu widzenia. 
Dostarczają one jakiegoś poznawczego wglądu w strukturę bytu, 
człowieka, kultury. Z tego, że tezy i hipotezy nie są empirycznie 

61 Zob. R. Nozick, Philosophical Explanations, dz. cyt., s. 11‑13. „Does the philo‑
sopher who explains how p is possible, by putting forth potential explanations 
of p, differ from the scientist who puts forth and tests potential explanations of 
p in order to explain why p is true? I would not want to claim that philosophi-
cal explanations must be discontinuous with scientific activity. Yet typically, the 
philosopher’s hypothesis is not testable or disconfirmable, because he puts forth 
only an existentially quantified statement; he says there is something or other, 
some process or other, that satisfies certain general structural condition and so 
yields p”, tamże, s. 12.

62 J. Woleński, Sens i nonsens w filozofii, dz. cyt., s. 350.
63 Tamże, s. 348.
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testowalne, nie wynika, że są one pozbawione sensu, że też nie są 
intersubiektywnie sprawdzalne i komunikowalne w innym znacze-
niu, niż to rozstrzyga pragmatyka nauk przyrodniczych.
 Jeśli wiadomo, że filozofia nie głosi tez empirycznych, nie moż-
na zaprojektować dla nich żadnych testów empirycznych, które by 
je potwierdzały lub obalały.
 Sens tez filozoficznych można ustalać za pomocą dwóch zabie-
gów poznawczych: hermeneutyzacji i literalizacji. Oto charaktery-
styka zabiegu hermeneutyzacji:

Istota sprawy polega na tym, że tezy ze współczynnikiem hermeneu-
tycznym mogą być objaśnione w taki sposób, że stają się zrozumiałe dla 
osób operujących odmiennymi systemami hermeneutycznymi, krótko 
hermeneutykami, przez co nabywają intersubiektywnie komunikowal-
nego sensu, chociaż wcale nie muszą stać się empirycznie sprawdzalne. 
Zapewne wolno powiedzieć, że stają się jakoś sprawdzalne względem 
swej treści hermeneutycznej, ale, jak to zaznaczyłem wyżej, jest to kwe-
stia drugorzędna. W istocie chodzi o kwestię rozumienia 64.

Zwolennicy zabiegów hermeneutyzacji podkreślają, że hipotezy 
wysuwane przez filozofów mogą być efektywnie rozumiane tylko 
w kontekście danego systemu filozoficznego. Chcąc zrozumieć to-
mistyczną tezę o złożeniu bytu z istoty i istnienia, trzeba ją umieś-
cić w hermeneutycznym kontekście całego systemu filozoficznego. 
Bez umieszczenia go w tym zapleczu hermeneutycznym tezy tej 
nie można zrozumieć. Taka procedura ma ukazać sens tez filozo-
ficznych oraz ich intersubiektywny charakter, poza możliwością 
empirycznej falsyfikacji. Dlatego w zabiegach hermeneutyzacji tak 
bardzo liczy się niesprzeczność hipotez filozoficznych z podstawo-
wym korpusem założeń teoretycznych. Z zabiegami hermeneuty-
zacji wiążą się jednak pewne problemy natury logicznej i metodolo-
gicznej. J. Woleński charakteryzuje je w następujący sposób:

Z logicznego punktu widzenia hermeneutyzacja rodzi niebezpieczeń-
stwo koła ignotum per ignotum i kilka innych elementarnych usterek 
logicznych. Filozofowie akceptujący hermeneutyzację uważają, że 
w przypadku każdej próby zrozumienia elementów systemu o dużej 

64 Tamże. 
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zawartości hermeneutycznej nie da się uniknąć koła hermeneutyczne-
go, które ich zdaniem nie może być traktowane jako błąd logiczny 65.

 Przeciwieństwem zabiegów hermeneutycznego rozjaśniania 
sensu tez filozoficznych jest zabieg literalizacji. Zwolennicy jej sto-
sowania nie podają jej definicji, lecz rozjaśniają jej istotę, odwołując 
się do przykładów. W przeciwieństwie do zabiegów hermeneuty-
zacji, która odwołuje się do czynników wewnętrzsystemowych ce-
lem objaśnienia sensu tez i hipotez filozoficznych, literalizacja od-
wołuje się do czynników zewnętrznych względem współczynnika 
hermeneutycznego 66. Literalizacja ma za zadanie dostarczać wa-
loryzacji epistemologicznej tezom filozoficznym. Najmocniejszym 
sposobem literalizacji sensu zdań i hipotez jest odniesienie ich do 
doświadczenia empirycznego. Tego typu literalizacja ma miejsce 
w naukach empiryczno‑matematycznych, gdzie sens twierdzeniom 
naukowym nadawany jest przez sprawdzanie empiryczne, zgodnie 
ze standaryzowanymi procedurami falsyfikacji twierdzeń nauk em-
pirycznych. Literalizację tez filozoficznych można przeprowadzać 
z zastosowaniem np. metod analizy logicznej lub przez pokazywa-
nie związków tez filozoficznych z tezami nauki, w tym przypad-
ku ważną rolę odgrywa metoda parafrazy. Zaletą literalizacji jest 
to, że przerywa ona koło hermeneutyczne i unika podstawowych 
błędów logicznych. Literalizacji i hermeneutyzacji nie należy jed-
nakże traktować jako zabiegów całkowicie rozłącznych. Tak jak nie 
ma czystej literalizacji pozbawionej komponenty hermeneutycznej, 
tak również nie ma czystej hermeneutyzacji pozbawionej elemen-
tów literalizacji, choćby występowały one w minimalnym stop-
niu. W konkretnych przypadkach możemy jednak jasno skonsta-
tować, czy mamy do czynienia bardziej z literalizacją, czy bardziej 
z hermeneutyzacją.

Rola hipotez w filozofii 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wyprowadzić kilka 
zasadnych ogólnometafilozoficznych wniosków, które nie roszczą 

65 Tamże, s. 349.
66 Tamże, s. 350‑351.
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sobie prawa do ostatecznego rozstrzygania statusu epistemologicz-
nego hipotez w filozofii.
 1. Skonfrontowanie propozycje rozumienia hipotez filozoficz-
nych, w klasycznej teorii bytu i filozofii naukowej pokazuje, jak od-
mienne przedzałożenia przyjmowane są przez zwolenników obydwu 
stylów filozofowania. Te przedzałożenia decydują nie tylko o cało-
ściowej wizji świata, ale też o roli hipotez w dyskursie filozoficznym 
i sposobach ich empirycznego testowania. Podstawowa i można po-
wiedzieć fundamentalna różnica między tymi propozycjami polega 
na tym, że klasyczna teoria bytu to typ wiedzy autonomicznej; jej 
zwolennicy uważają, że można obejść się bez danych nauk przyrod-
niczych w budowaniu teorii filozoficznej. Nie kwestionują oni tego, 
że nauka jest filozoficznie zaangażowana, ale nie uważają, aby upra-
wianie filozofii należało ograniczyć do badania tych filozoficznych 
uwarunkowań lub też poszukiwania implikacji ontologicznych dla 
różnych teorii naukowych. W zupełności wystarczają tutaj, ich zda-
niem, dane poznania potocznego, które interpretuje się za pomocą 
pojęć metafizycznych. Po drugie, klasyczna teoria bytu to typ wiedzy 
fundacjonalistycznej, w której przyjmuje się pewne nieobalane twier-
dzenia bazowe o charakterze ogólnym, koniecznym i rzeczowym, 
składające się na tzw. twardy rdzeń teorii filozoficznej. Filozofowie 
uprawiający swoją refleksję w kontekście nauki postępują dokładnie 
odwrotnie – uznają oni epistemologiczną otwartość filozofii na dane 
nauk przyrodniczych, przy jednoczesnej świadomości różnic wcho-
dzących w grę płaszczyzn poznawczych. Rezygnują z fundacjoni-
stycznego modelu wiedzy, od pewnych przekonań wolą oni hipote-
zy, które w „logice zapętleń” można stopniowo uprawomocniać. Te 
wszystkie przedzałożenia rozstrzygają ostatecznie o tym, jaki status 
epistemologiczny mają hipotezy w danej teorii filozoficznej i czy ist-
nieje możliwość ich empirycznej falsyfikacji.
 2. Na podstawie powyższych analiz można powiedzieć, że fi-
lozofia nie jest czymś w rodzaju systemu zamkniętego, który był-
by dysponentem raz na zawsze ustalonych prawd, wyrażonych 
w zdaniach koniecznych, ogólnych i rzeczowych. Jeśli przedmio-
tem filozofii uczynić, jak chcą tego tomiści, świat realny, to trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że żadna teoria filozoficzna, żaden system 
filozoficzny, choćby nie wiadomo z jak ambitnych poznawczo ten-
dencji wyrastał, nie jest w stanie adekwatnie poznać go w całości. 
A tym bardziej nie jest w stanie uchwycić wszystkich koniecznych 
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struktur tej rzeczywistości, jeśli faktyczne przyjmiemy, za klasycz-
ną teorią bytu, że konieczność ma swoje uprawomocnienie w real-
nej strukturze bytu. Opowiadając się zasadniczo za klasyczną kon-
cepcją filozofii, trzeba powiedzieć, że jest ona systemem otwartym, 
w którym oprócz zdań koniecznych, obejmujących przede wszyst-
kim pierwsze prawa bytu, prawa logiki i reguły dowodzenia, sta-
nowiące tzw. twardy rdzeń teorii, są obecne także hipotezy o róż-
nym stopniu ogólności. Przyjęcie hipotez za pełnoprawne zdania 
w strukturze wiedzy filozoficznej ma nie tylko uzupełniać luki eks-
planacyjne, ale też prowadzić do rozwoju danej teorii filozoficznej.
 3. Już na gruncie dotychczasowych analiz klasycznej teorii bytu 
widzieliśmy, że niektórzy jej zwolennicy, konstruując określone hi-
potezy filozoficzne, powoływali się na ustalenia i rozwiązania obec-
ne w innych kierunkach filozoficznych. Tak np. było w przypadku 
tłumaczenia struktury bytu intencjonalnego, w którym skorzystano 
z aparatury pojęciowej wypracowanej w ramach Ingardenowskiej 
fenomenologii ontologicznej. Krok ten okazał się merytorycznie bar-
dziej trafny niż obstawanie przy hipotezie, która wyjaśniała prob-
lem bytu intencjonalnego w duchu psychologizmu. Wydaje się, że 
wpływ innych kierunków filozoficznych, mamy tu na myśli przede 
wszystkim fenomenologię i filozofię analityczną, na konstruowanie 
hipotez filozoficznych w ramach klasycznej filozofii bytu może oka-
zać się twórczy zarówno dla dostrzegania nowych problemów, jak 
i dla sposobów ich rozwiązywania.
 4. W tym kontekście wydaje się, że ograniczenie się przez nie-
których teoretyków klasycznej teorii bytu do poznania zdrowo-
rozsądkowego/potocznego jest poznawczym zawężeniem per-
spektywy teorii bytu. Dane zdroworozsądkowe bez wątpienia są 
ważne w konstrukcji teorii metafizycznej, ich rola w dostarczaniu 
wstępnych ustaleń pozwalających na konstruowanie hipotez jest 
konieczna, ale niewystarczająca. Sam bowiem system filozoficzny, 
w izolacji od innych teorii, ma ograniczone zdolności generowania 
nowych hipotez. Może dojść do takiej sytuacji, w której system nie 
będzie już w stanie wygenerować żadnej nowej hipotezy ani też nie 
będzie w stanie zapełnić coraz częściej pojawiających się luk eks-
planacyjnych. Można również przyjąć, że w pewnym momencie 
twórcy systemu mocą podjętej decyzji metodologicznej zadekretu-
ją, iż system już wyjaśnił wszystko, co było do wyjaśnienia. Taki 
system dysponowałby zbiorem prawd koniecznych, wyrażających 
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wszystkie możliwe prawdy o naturze rzeczywistości, nawet jeśli 
prawdy te miałyby charakter analogiczny. Pozostałoby już tylko 
powtarzać lub parafrazować raz dokonane ustalenia. Gdyby jednak 
przyjąć, że taki system istnieje, to trzeba by powiedzieć, że jest to te-
oria filozoficzna mocno zdegenerowana, nierozwiązująca żadnych 
nowych problemów poznawczych, które pojawiają się nie tylko we-
wnątrz teorii, ale także na styku innych dziedzin wiedzy. Utrzy-
mywanie tego typu teorii filozoficznej nie malałoby żadnego sensu, 
a usprawiedliwienie takich decyzji wyborami metodologicznymi, 
stanowiłoby pewną karykaturę uprawiania dyskursu filozoficzne-
go. Oprócz bowiem danych zwartych w poznaniu potocznym/zdro-
worozsądkowym „materiału” do tworzenia różnych hipotez filozo-
ficznych mogą dostarczyć dane pochodzące z nauk przyrodniczych 
czy formalnych. Odkrycia dokonane w naukach przyrodniczych, 
np. w fizyce kwantowej, odnoszące się do najbardziej podstawowe-
go poziomu rzeczywistości mogą stanowić dla metafizyka klasycz-
nego inspirację w konstruowaniu hipotez metafizycznych. Jeśli zaś 
chodzi o nauki formalne, to nadal w tomizmie czeka na opracowa-
nie koncepcja bytu matematycznego. Utrzymywanie hipotezy me-
tafizycznej, że byt matematyczny ma charakter wyabstrahowanej 
ilości, wyklucza się z tym, co na temat ontologii przedmiotów ma-
tematyki możemy znaleźć we współczesnych opracowaniach z za-
kresu filozofii matematyki. Tutaj również pojawia się pytanie, na ile 
np. koncepcja bytu intencjonalnego wypracowana w ramach feno-
menologii okazałaby się pomocna w opracowaniu nowej hipotezy 
istnienia matematycznego, bardziej adekwatnie wyjaśniającej jego 
ontyczną naturę. Może też, co bliżej należałoby przebadać, wpro-
wadzić kategorię istnienia formalnego jako egzystencjalną charak-
terystykę przedmiotów matematyki. Wydaje się, że nawet przy 
zachowaniu epistemologicznej i metodologicznej odrębności kla-
sycznej teorii bytu wobec nauk przyrodniczych i formalnych moż-
na przyjąć, że generowane przez te nauki problemy mogą stanowić 
pozasystemową inspirację do stawiania hipotez metafizycznych. 
To wszystko zakłada, że baza empiryczna klasycznej teorii bytu 
musiałoby zostać znacznie poszerzona o wydawanie sądów egzy-
stencjalnych nie tylko na podstawie danych poznania potocznego, 
ale też w oparciu o dane nauk empirycznych i formalnych, w nich 
także występują bowiem założenia egzystencjalne, które mogą być 
poddane głębszej eksplikacji.
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 5. Tezy filozoficzne nie mają charakteru empirycznego, stąd też 
nie jest możliwe ich empiryczne testowanie, z którym mamy do 
czynienia w przypadku nauk przyrodniczych. Nie znaczy to, że 
są one pozbawione sensu lub nie są intersubiektywnie komuniko-
walne. Faktem jest, że tezy i hipotezy teorii filozoficznych nie mają 
charakteru empirycznego, taki charakter mogą mieć tylko najbar-
dziej podstawowe zdania teorii filozoficznej, które zawierają poję-
cia obserwacyjne i są konstatacjami z doświadczenia zewnętrznego. 
W przypadku takich pojęć jesteśmy w stanie wykazać niepustą kla-
sę desygnatów empirycznych. Kiedy jednak teoria filozoficzna roz-
rasta się poprzez poszerzanie swojej bazy konceptualnej, pojawiają 
się w niej pojęcia o charakterze teoretycznym, których bezpośredni 
przekład na pojęcia obserwacyjne drogą definicji cząstkowych lub 
redukcyjnych, jak proponowali neopozytywiści, nie jest możliwy. 
W samych naukach przyrodniczych jest szereg pojęć teoretycznych, 
których nie można zdefiniować za pomocą pojęć obserwacyjnych, 
a mimo to nauki te dobrze radzą sobie z ich zastosowaniem, prze-
de wszystkim dzięki wykorzystaniu różnych struktur matematycz-
nych. Jeśli taka sytuacja ma miejsce na gruncie nauki, wydaje się, 
że na gruncie filozofii nie powinna prowadzić do sceptycznych 
konstatacji o beznadziejności przedsięwzięcia filozoficznego. Argu‑
mentacja, że pojęć teoretycznych funkcjonujących w dyskursie fi-
lozoficznym nie da się empirycznie sprawdzić, nie powinna pro-
wadzić do uogólniającego wniosku, że wszystkie tezy filozoficzne 
pozbawione są jakiegokolwiek sensu poznawczego. Teoretyczne 
pojęcia filozofii, takie jak np. substancja, służą do wyjaśnienia da-
nych w skali makrodoświadczenia, a problemem może być tylko 
zakres ich eksplanacyjnej stosowalności. Czy np. za pomocą katego-
rii substancji można wyjaśnić to wszystko, co dzieje się na poziomie 
kwantowym? W tej kwestii więcej jest sceptyków niż optymistów, 
chociaż nie brakuje wśród fizyków i takich (np. J.A. Janik, R. Swin-
burne), którzy skłonni są podtrzymywać heurystyczną wartość ka-
tegorii substancji w opisach podstawowego poziomu bytu odkry-
wanego przez fizykę cząstek elementarnych.
 6. Chociaż nie można bezpośrednio testować hipotez filozoficz-
nych, jednak przynajmniej pośrednio można wykazywać ich zgod-
ność lub też sprzeczność z podstawowymi teoriami nauk przyrod-
niczych i formalnych. Za pozytywnym i negatywnym testowaniem 
hipotez filozoficznych opowiadają się zwolennicy filozofowania 
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w kontekście nauki. Wydaje się, że w tym postulacie jest dużo 
słuszności. Zabezpiecza on przed tworzeniem egzotycznych teorii 
żyjących tylko własną „logiką wizji”, w których nie dba się o racjo-
nalne argumenty ani też o zgodność z najlepiej ustalonymi i empi-
rycznie dobrze potwierdzonymi teoriami naukowymi. Za pomocą 
negatywnego testowania wielokrotnie wykazywano, że teorie filo-
zoficzne błądziły w swoich ustaleniach dotyczących np. natury kos-
mosu, struktury procesów poznawczych czy przyrody ożywionej. 
Negatywne testowanie, polegające na poszukiwaniu empirycznych 
falsyfikatorów należących do dziedziny nauk przyrodniczych, po-
zwala na oczyszczenie teorii filozoficznych z przestarzałych ujęć, 
do których psychologiczne przywiązanie okazało się znacznie 
większe niż siła dobrze potwierdzonych danych empirycznych. Za 
pomocą negatywnego testowania można ustalić, czy np. kategoria 
substancji może być traktowana jako uniwersalnie ważna w eks-
planacji danych doświadczenia. Znane są już tego typu procedury 
przeprowadzane w ramach badań prowadzonych przez zwolenni-
ków ontologii uprawianej na bazie wyników współczesnej fizyki 
teoretycznej.
 7. Zamykając powyższe analizy, warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden warunek, który powinien być koniecznie uwzględniony 
przy konstrukcji wszelkiego rodzaj hipotez filozoficznych. Cho-
dzi o podkreślaną przez zwolenników filozofii w kontekście nauki 
procedurę dyskutowalności. Polega ona na krytycznym konfronto-
waniu sformułowanej hipotezy z innymi hipotezami tworzonymi 
w różnych paradygmatach (naukowych lub filozoficznych) w celu 
eksplanacji przeważnie tych samych problemów teoretycznych lub 
praktycznych. W tworzeniu hipotez procedura ta jest szczególnie 
ważna, gdyż nakazuje nam uwzględnienie możliwie szerokich per-
spektyw poznawczych w podejściu do danej sytuacji problemo-
wej. Dyskutowalność stawia nas w sytuacji interparadygmatycznej. 
Dzięki interpardygmatycznemu charakterowi dyskursu filozoficz-
nego możemy dostrzegać coraz to nowe aspekty badanej sytuacji 
problemowej. Dla ilustracji można by np. tomistyczną hipotezę do-
tyczącą poznawania istnienia bytu realnego krytycznie skonfronto-
wać w ramach procedury dyskutowalności z innymi hipotezami (fi-
lozoficznymi) mówiącymi o poznawaniu istnienia, występującymi 
czy to w fenomenologii, czy w filozofii analitycznej, lub też z usta-
leniami nauk empirycznych i formalnych, które również mają wiele 
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do powiedzenia na temat istnienia różnych regionów bytu i sposo-
bów ich poznania. Tego typu krytyczna konfrontacja stawia hipote-
zę filozoficzną w ogniu krzyżowych pytań, pochodzących nie tylko 
z wnętrza systemu, ale też, co chyba dla hipotezy jest ważniejsze, 
z zewnątrz, z innych perspektyw poznawczych.
 Taka konfrontacja może, jak się wydaje: (1) zaowocować lepszym 
sformułowaniem sytuacji problemowej, dostrzeżeniem coraz to no-
wych jej aspektów, (2) mieć wpływ na sformułowanie trafniejszych 
pytań hipotezotwórczych, (3) prowadzić do wypełnienia luk w sa-
mej hipotezie, przez uzupełnienie ich nowymi pojęciami teoretycz-
nymi pochodzącymi z innych paradygmatów filozoficznych lub 
naukowych, (4) przy konfrontacji z tezami nauk przyrodniczych 
ważną rolę odrywają parafrazy twierdzeń naukowych, które pole-
gają na ich interpretacji w optyce uprzednio przyjętej hermeneu-
tyki. Za praktyczny przykład zrealizowania tego typu konfrontacji 
może posłużyć, wspomniana już poprzednio, tomistyczna koncep-
cja bytu intencjonalnego, która wiele skorzystała z ustaleń dotyczą-
cych bytu intencjonalnego poczynionych na gruncie Ingardenow-
skiej fenomenologii.
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Rozdział 13

Tomistyczna metafizyka życia

Uwagi wstępne

1. Życie należy do tych podstawowych fenomenów świata przy-
rody, który nieustannie podbudza do refleksji badaczy z zakresu 
nauk przyrodniczych, filozofii, a także zwykłego człowieka, który 
każdego dnia doświadcza życia na wiele sposobów 1. Jak się wydaje, 
właściwym podejściem badawczym do fenomenu życia jest podej-
ście wieloaspektowe 2. Aby zrozumieć, czym ono jest, jaka jest jego 
np. geneza czy natura, potrzeba wysiłku kilku nauk i całej rzeszy 
pokoleń badaczy 3. Dobitnie potwierdza to zresztą historia zmagań 
z tym problemem. W dobie swoistej mody na badania interdyscy-
plinarne 4 możemy powiedzieć, że fenomen życia jest przedmiotem 
badań interdyscyplinarnych, którym zainteresowane są rozmaite 

1 Zob. J. Kozłowski, Ewolucja biologiczna a wiara chrześcijańska „Znak” 43 
(1991), nr 1, s. 53‑63.

2 Najnowsze definicje życia opracowane na gruncie nauk biologicznych pre-
zentuje A.G. Legocki, Naukowe definicje życia, „Nauka” 1 (2009), s. 123‑133.

3 Zob. W poszukiwaniu istoty życia, red. G. Bugajak, A. Latawiec, Warszawa 
2005.

4 Zob. szereg informacji na temat współczesnych badań nad zagadnieniem 
życia oraz szereg definicji życia zawarli w swej pracy M. Heller, M. Lubański, 
S. Ślaga, zob. Życie i ewolucja, w: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp 
do filozofii przyrody, Warszawa 1997.
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nauki, począwszy od filozofii, przez nauki przyrodnicze, społecz-
ne, humanistyczne, a na teologicznych skończywszy. Najwięcej do 
powiedzenia na temat natury życia mają współczesne nauki przy-
rodnicze, takie jak fizyka czy biologia 5, które dzięki wypracowa-
nym w długim okresie historycznego rozwoju metodom zdołały na 
przestrzeni ostatniego wieku zdobyć wiele interesujących z punktu 
widzenia poznawczego informacji na temat natury życia, jego gene-
zy, przejawów, w zróżnicowanym świecie przyrody 6.
 2. W tytule rozdziału pojawia się stwierdzenie „metafizyka ży-
cia”. Kryje się za nim przekonanie, że życie może być rozpatrywa-
ne nie tylko z perspektywy nauk przyrodniczych (fizyki czy bio-
logii), ale także, a może przede wszystkim, jak uważają niektórzy, 
z punktu wiedzenia filozofii, czyli metafizyki. Choć fenomen życia 
można rozpatrywać w kategoriach kosmologicznej i biologicznej 
ewolucji 7 czy procesów psychologicznych, to jednak w swoim naj-
bardziej podstawowym wymiarze natura życia ma charakter meta-
fizyczny i są tacy filozofowie, którzy uważają, że odsłonięcie tejże 
podstawowej metafizycznej natury życia jest zadaniem prioryteto-
wym zarówno dla filozofii, jak i dla nauk przyrodniczych 8. Chodzi 
tu o filozofów wywodzących się ze współczesnego kierunku filozo-
ficznego, jakim jest neotomizm (tomizm) egzystencjalny.
 W niniejszych analizach chcemy przyjrzeć się metafizycznej in-
terpretacji życia zaprezentowanej właśnie przez nich 9. Wychodzi-
my, jak czyniliśmy to w poprzednich rozprawach, od pewnej sytua-
cji problemowej nakreślonej z perspektywy neotomizmu. Będziemy 

5 Szerzej na ten temat w: E. Schrödinger, Czym jest życie?, tłum. S. Amster-
damski, Warszawa 1998.

6 Więcej o rozumieniu życia w naukach biologicznych zob. A. Latawiec, Ży‑
cie a informacja biologiczna, „Śląskie Studia Historyczno‑Teologiczne” 29 (1996), 
s. 231‑234; P. Lenartowicz, Elementy filozofii zjawiska biologicznego, Kraków 1986. 
Szereg prac tego autora nawiązuje do tradycji arystotelesowsko‑tomistycznej.

7 Zob. J. Zon, Kiedy „kreacja albo ewolucja”, a kiedy „kreacja oraz ewolucja”, w: 
Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin 2008, s. 275‑302; M. Heller, J. Życiński, Dy‑
lematy ewolucji, Kraków 1990; J. Życiński, Bóg i stworzenie. Zarys teorii ewolucji, 
Lublin 2011.

8 Zob. J. Koszteyn, Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej. Szkice z filo‑
zofii przyrody ożywionej z elementami teorii poznania, Sopot‑Kraków 2005. Autorka 
z inspiracji P. Lenartowicza uprawia filozofię przyrody ożywionej, interpretując 
szereg jej ustaleń w duchu arystotelesowsko‑tomistycznym.

9 Szczególnie będziemy odwoływać się tutaj do prac M.A. Krąpca, czołowego 
teoretyka i twórcy tomizmu egzystencjalnego w Polsce. 
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starali się przedstawić na czym, według zwolenników neotomizmu, 
polega metafizyczna natura życia, zwłaszcza jego geneza, oraz zba-
dać, czy metafizyczna interpretacja życia wyklucza te, z który-
mi spotykamy się na gruncie nauk przyrodniczych uprawianych 
w duchu paradygmatu ewolucyjnego.

Determinacja płaszczyzny badawczej

1. Tomiści przywiązują dużą wagę do różnego rodzaju podziałów, 
klasyfikacji i rozróżnień, szczególnie jeśli chodzi o ustalenie właś-
ciwej płaszczyzny badawczej, w ramach której ma być postawio-
ny i rozwiązany dany problem 10. Ustalenie właściwej płaszczyzny 
badawczej decyduje o poprawnym rozwiązaniu sytuacji problemo-
wej 11. Powołując się na szereg argumentów historycznych, neoto-
miści wykazują, że zaniedbania poczynione w tej kwestii na prze-
strzeni dziejów zaowocowały szeregiem pseudorozwiązań, które, 
będąc w rzeczywistości pomyłkami, rościły sobie prawo do nazy-
wania siebie naukowymi. Ustalenie właściwej płaszczyzny badania 
danego zagadnienia może uchronić przed popełnieniem różnych 
błędów o charakterze zarówno przedmiotowym, jak i metodolo-
giczno‑epistemologicznym 12. Jednakże nie chodzi tylko o koncen-
trowanie analiz na metaprzedmiotowym poziomie ustalenia właś-
ciwej płaszczyzny badawczej 13. Takie analizy mają raczej charakter 
pomocniczy i wtórny względem problematyki przedmiotowej, 
która jednak musi być właściwie ustawiona, aby podejmowane 

10 Zwracają uwagę na tę subtelność tomistycznych analiz nawet przedstawi-
ciele tzw. filozofii w kontekście nauki M. Heller i J. Życiński oraz ich uczniowie. 

11 Szczegółowe omówienie tych kwestii jest w pracy: S. Kamiński, Nauka i me‑
toda, dz. cyt. Praca ta przedstawia klasyczną koncepcję metodologii nauk.

12 Badania tego typu można spotkać także w pracach z zakresu filozofii przy-
rody u Kłósaka i Mazierskiego. S. Mazierski, Przedmiot filozofii przyrody inspira‑
cji arystotelesowsko‑tomistycznej, art. cyt., s. 5‑30; Metoda filozofii przyrody inspiracji 
arystotelesowsko‑tomistycznej, art. cyt., s. 27‑56; Wieloaspektowość problemu celowości 
(wraz z ks. S. Ziębą), w: Zarys filozofii przyrody ożywionej, dz. cyt., s. 203‑219; Czy 
filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko‑tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?, 
art. cyt., s. 5‑16.

13 Wszelkie badania o charakterze metaprzedmiotowym w tomizmie trakto-
wane są jako służebne w stosunku do badań przedmiotowych. Na ten temat pi-
sze obszernie w swoich pracach ks. S. Kamiński.
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w związku z nią zabiegi eksplanacyjne nie okazały się prowadzić 
donikąd.
 2. W przypadku gdy przedmiotem badania ma być życie, wyda-
wałoby się, że naturalną płaszczyzną badawczą powinny być na-
uki przyrodnicze, wszak to nie kto inny, jak tylko one w XX wieku 
przyczyniły się w największym stopniu do rozjaśnienia jego tajem-
nicy i rozwikłały szereg zagadnień, które kiedyś były przedmiotem 
różnych pseudonaukowych dywagacji. Tomiści nie kwestionują 
tego, że współczesne nauki przyrodnicze, posługujące się empi-
ryczno‑matematyczną metodą badania, dużo zrobiły w kwestii wy-
jaśnienia natury życia. Nie uważają jednak, aby stanowiły one je-
dyną płaszczyznę badawczą, na której problem genezy i natury 
życia w ogólności może zostać zasadnie postawiony i rozwiązany 
za pomocą proporcjonalnej metody badania. Przedstawiciele tego 
kierunku filozoficznego uważają, że filozof badający problematy-
kę życia powinien orientować się we współczesnych koncepcjach 
przyrodniczych dotyczących życia, w żadnym wypadku nie powi-
nien ich bagatelizować, co nie znaczy jednak, że owe fakty nauko-
we powinien on czynić punktem wyjścia filozoficznej refleksji nad 
naturą życia.

Jest konieczne, aby oprócz nauk przyrodniczych, dostarczających ma-
teriału i faktów zinterpretowanych od strony przyrodniczej, a także 
oprócz syntezy wyników nauk przyrodniczych oraz analizy metod 
nauk przyrodniczych, istniała specjalna dziedzina poznawcza poświę-
cona wyjaśnianiu stanów bytowych przyrody nieożywionej i ożywio-
nej. Wszystkie bowiem wymienione nauki o przyrodzie nie zastąpią 
filozoficznych dociekań tego, czym jest byt materialny, jaka jest jego 
struktura, jakie są jego właściwości oraz formy i przejawy działania 14.

 Na podstawie przytoczonej wypowiedzi można wnioskować, że 
tomiści egzystencjalni opowiadają się za epistemologiczno‑metodo-
logicznym pluralizmem różnych typów wiedzy 15. Wiedza dostar-
czana przez nauki przyrodnicze nie jest ani jedyną formą ludzkiej 
wiedzy o naturze życia, ani też jedyną wartościową formą, do  której, 

14 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący. Niektóre aspekty filozofii przyrody, w: 
Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 229.

15 Koncepcja tego pluralizmu z punktu widzenia tomizmu egzystencjalnego 
została wyłożona w: S. Kamiński, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii kla‑
sycznej, dz. cyt.
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jak chcą tego niektórzy, należy zredukować wszystkie inne dzia-
ły wiedzy 16. Ponadto ujawnia się tutaj założenie, że filozofia, jako 
wiedza autonomiczna pod względem metody, celu, zdań i punktu 
wyjścia, jest niezależna od nauk przyrodniczych i może dostarczyć 
prawomocnej i dobrze uzasadnionej wiedzy na temat natury i ge-
nezy życia. Wiedzy wcale nie mniej wartościowej niż ta, którą spo-
tykamy w naukach przyrodniczych. Szczególną uwagę zwraca się 
w tomizmie egzystencjalnym na postulat autonomiczności episte-
mologicznej i metodologicznej filozofii przyrody.

Należy powrócić do autonomicznej filozofii przyrody, która ma swój 
własny przedmiot, metodę i cel. Wówczas filozofia przyrody jest meta-
fizyką bytu materialnego ożywionego lub nieożywionego. W tak upra-
wianej filozofii przyrody pojawia się na nowo problematyka substancji 
i form substancjalnych, jako punkt odniesienia do dyskusji na temat 
rodzajów i gatunków. Dalej pojawia się dusza, która na terenie filozofii 
została odkryta jako zasada życia, przemian i ruchu i będzie stanowić 
punkt odniesienia we wszystkich dyskusjach na temat życia. Pojawia 
się też teoria aktu i możności wyjaśniająca naturę zmian i przemian itd. 
Tak uprawiana filozofia przyrody, będzie mogła odzyskać samą siebie 
i wypracować sobie właściwe narzędzia, które pozwolą jej na sformu-
łowanie odpowiednich twierdzeń o określonym stopniu ogólności oraz 
formułować teorię o odpowiednim zasięgu opisu rzeczywistości 17.

 Nauki empiryczne (fizyka i biologia) nie są w stanie zastąpić 
filozoficznego wytłumaczenia natury życia. W ramach tych nauk 
pojawiają się pytania o charakterze filozoficznym, które nie mogą 
być rozwiązane za pomocą metody empiryczno‑matematycznej 18. 
Sami naukowcy, świadomi epistemologicznych granic metody na-
ukowej, uznają wartość poznawczą takich pytań i nie silą się na ich 
naukowe rozstrzyganie. Dlaczego jednak filozoficzna refleksja nad 
naturą życia nie może w punkcie wyjścia posiłkować się danymi 
zaczerpniętymi z nauk przyrodniczych? Dla wielu współczesnych 
filozofów przyrody, uprawiających tę dyscyplinę w ramach tzw. 
 filozofii w kontekście nauki, tego typu badania nie mają żadnej 

16 Tomiści mają tu na uwadze przedstawicieli opierających się na przestarza-
łej już nieco pozytywistycznej koncepcji nauk.

17 Zob. A. Maryniarczyk, Dlaczego kreacjonizm?, w: Ewolucjonizm czy kreacjo‑
nizm?, dz. cyt., s. 68.

18 Z podobnym przekonaniem spotykamy się u przedstawicieli filozofii 
w kontekście nauki. 
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 wartości poznawczej 19. Tomiści wybór tej strategii badawczej uza-
sadniają, argumentując w następujący sposób:

Trudno bowiem wziąć pod uwagę sam byt materialny, nieożywiony lub 
żyjący, w oderwaniu od fizykalnych teorii specjalistycznych. Powoduje 
to zasadnicze trudności interpretacyjne, albowiem wówczas wyjaśnia-
my nie sam byt, ale byt zinterpretowany już poprzez różne dziedziny 
nauk przyrodniczych. To z kolei powoduje „utratę” przedmiotu dane-
go w filozoficznym wyjaśnieniu, ponieważ trzeba wyjaśnić i uzasadnić 
sam byt i zastosowanie metod nauk przyrodniczych, w świetle których 
ów byt jest wyjaśniony. Dlatego raczej należy w filozofii wyjaśniać byty 
realnie istniejące, jawiące się jako „fakt”, a nie jako „fakt w teorii”, bo 
wyjaśnienie niezmiernie się komplikuje. Co prawda nie ma „faktów na-
gich”, bo każdy fakt jest uwikłany w jakiś „język”, w którym wyraża-
my i komunikujemy tenże „fakt”. Jednakże „fakt” dany nam w języku 
naturalnym nie powoduje spiętrzonych trudności interpretacji samych 
metod języków naukowych, a jest dostatecznie rozumiany przez każ-
dego człowieka, który nie musi być specjalistą w dziedzinie poznania 
przyrodniczego 20.

 Na podstawie przytoczonej argumentacji widzimy, jak neoto-
miści uzasadniają, że budowanie filozofii przyrody na faktach za-
czerpniętych z nauk przyrodniczych może prowadzić do szeregu 
trudności o charakterze epistemologiczno‑metodologicznym. Ko-
ronnym argumentem jest to, że fakty naukowe zostają opracowane 
za pomocą właściwego im języka naukowego oraz wyjaśniane są 
przy założeniu proporcjonalnej do nich metody badawczej. Ponad-
to są to już fakty mocno zinterpretowane przez teorie, w których 
funkcjonują. Przy próbie przetransponowania ich na płaszczyznę 
filozoficzną fakty te tracą swój i tak pierwotnie ustalony przez te-
orię naukową charakter, a dla filozofii okazują się mało przydatne, 
gdyż nie oddają podstawowego aspektu rzeczywistości, którym fi-
lozofa się interesuje. Dlatego jedynym rozwiązaniem w takiej sytu-
acji jest oparcie się w punkcie wyjścia na faktach danych w pozna-
niu spontanicznym i zdroworozsądkowym. Fakty te bowiem nie są 
jeszcze obciążone teoretycznie. Język naturalny, za pomocą którego 
je wyrażamy, stanowi dopuszczalną granicę ich wstępnej interpre-
tacji, czyli uteoretycznienia. Zresztą innego języka niż naturalny nie 

19 Zob. M. Heller, Wstęp do nowej filozofii przyrody, w: tegoż, Filozofia i wszech‑
świat, dz. cyt.

20 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 230.
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ma, aby dokonać wstępnej artykulacji danych poznania potoczne-
go. Filozofia przyrody w prezentowanym ujęciu, nie uchybiając, 
rzecz jasna, w żaden sposób danym nauk przyrodniczych, postu-
luje w celu uniknięcia pewnych interpretacyjnych trudności opar-
cie wyjściowych analiz na danych poznania potocznego. Najpierw 
trzeba jedna uzyskać filozoficzny opis i eklsplanację bytu material-
nego i ożywionego na gruncie filozofii, a dopiero potem można or-
ganizować filozofię przyrody, czy filozofię nauk przyrodniczych, 
na bazie danych pochodzących właśnie z tych nauk.
 3. Właściwą płaszczyzną badawczą, na której może być wyjaś-
niony fenomen genezy i natury życia, jest płaszczyzna filozoficzna, 
a dokładnie rzecz biorąc, metafizyczna.

Kompetencje do formułowania ogólnej teorii rzeczywistości, trzeba 
przypomnieć filozofom fizyki, biologii, kosmosu, a także filozofom 
przyrody, przysługują jednak METAFIZYCE i tylko jej! A zatem potrze-
ba przenieść ową dyskusję na temat początków świata i życia, a także 
początków bytów na płaszczyznę METAFIZYKI. To metafizyka pyta 
o byt, o przyczynę jego powstania, o jego naturę i strukturę. Ten porzą-
dek kompetencji i analizy należy na nowo przywrócić i na nowo oży-
wić, by stał się dla nas bardziej zrozumiały świat bytów ożywionych 
i nieożywionych, a szczególnie świat osób 21.

 Dla tomistów metafizyka to filozofia pierwsza, nauka o bycie re-
alnie istniejącym w aspekcie istnienia. Tak rozumiana metafizyka 
jest podstawowym działem wiedzy o naturze rzeczywistości oraz 
wszelkich jej aspektach. Ze względu na to, że rzeczywistość real-
nie istniejąca jest treściowo bogata, przyjmuje się możliwość wy-
odrębnienia szeregu metafizyk szczegółowych, które za punkt wyj-
ścia analiz przyjmują różnie treściowo zdeterminowane aspekty 
bytu 22. Wielość metafizyk szczegółowych nie przekreśla jedności 
poznania i wiedzy filozoficznej (Kamiński). Jedność i przedmio-
towa zborność systemu filozoficznego zagwarantowana jest tym, 
że wszystkie wyodrębnione metafizyki szczegółowe posługują się 
jedną wspólną metodą filozoficznego wyjaśniania rzeczywisto-
ści. Chodzi tu o metodę intuicyjno‑redukcyjnego uniesprzecznia-
nia faktów (stanów) bytowych danych w różnych typach szcze-
gółowych doświadczeń. Dlatego też nie ma dostatecznie mocnych 

21 M. Maryniarczyk, Dlaczego kreacjonizm?, dz. cyt., s. 69.
22 Zob. S. Kamiński, Dziedziny teorii bytu, dz. cyt., s. 163‑174.



586 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

argumentów, aby w jakimś stopniu separować czy też wydzielać 
z całości wiedzy metafizycznej filozofię przyrody ożywionej czy 
nieożywionej, posiada ona swoją specyfikę epistemologiczną tylko 
w ramach systemu poznawczego, który ucieleśnia metafizyka jako 
filozofia pierwsza i fundament wszelkiej wiedzy 23. Wszelkie próby 
jej autonomizacji mogłyby prowadzić do wewnętrznego rozczłon-
kowania systemu, na co nie pozwala przecież analogiczna i cało-
ściowa struktura rzeczywistości, bytu, której system jest tylko „od-
poznaniem”. W filozofii przyrody, jako metafizyce szczegółowej, 
obowiązują te same procesy eksplanacyjne co w metafizyce ogólnej, 
zajmującej się bytem w aspekcie istnienia. Różnica polega na innym 
aspekcie badawczym. W przypadku interesującej nas tutaj filozofii 
przyrody ożywionej będzie nim byt żyjący, przejawiający się w róż-
nych rodzajach ruchów i istotnościowych właściwości. W ramach 
filozofii przyrody ożywionej (metafizyki szczegółowej) będzie cho-
dziło o wskazywanie na taki czynnik/czynniki konieczne, których 
odrzucenie prowadzi w prostej linii do sprzeczności w strukturze 
eksplanacji. W tym znaczeniu filozofia przyrody jako metafizyka 
bytu materialnego i ożywionego jest wiedzą kauzalną, której celem 
jest dostarczenie ostatecznych przyczyn dla porządku materialnego 
i ożywionego. W ten sposób filozofia stwarza dopiero podwaliny 
pod inne typy wiedzy przyrodniczej, realizowane np. w naukach 
empirycznych 24.

Zdroworozsądkowe/potoczne rozróżnienia.
Byt materialny a byt ożywiony 

1. Po ustaleniu właściwej płaszczyzny badawczej trzeba doko-
nać pewnych wstępnych rozróżnień. Rozróżnienia te uzyskuje 
się z poznania potocznego/zdroworozsądkowego 25. Normalnie 
przecież każdy człowiek uznaje, że istnieje świat realny jako coś 

23 Pozasystemowe uprawianie filozofii przyrody obecne jest w różnych pra-
cach M. Hellera, J. Życińskiego. Heller bardziej niż Życiński przejawia tendencję 
do asystemowego uprawiana filozofii. Zob. M. Heller, Fizyka i meta‑fizyka, dz. 
cyt., s. 93‑94.

24 W literaturze przedmiotu tego typu projekt uprawiania filozofii określa się 
mianem fundamentalistycznego czy fundacjonalistycznego.

25 Zob. M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996.
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 niezależnego od jego umysłu, że w świecie tym istnieje wielość róż-
nie ukwalifikowanych treściowo bytów oraz że byty te dzielą się 
zasadniczo na byty materialne oraz byty ożywione. Wśród tych 
bytów mamy jeszcze podział na byty materialne, które są efektem 
zmian zachodzących w przyrodzie, chodzi o tzw. materialne two-
ry przyrody, oraz tzw. artefakty, czyli przedmioty martwe wypro-
dukowane przez człowieka. Potocznie/zdroworozsądkowo każdy 
człowiek intuicyjnie dostrzega różnicę zachodzącą między tymi 
trzema dziedzinami bytu realnego 26. Wszyscy bowiem zdają so-
bie dobrze sprawę z tego, że byty ożywione różnią się od bytów 
nieożywionych materialnych i od artefaktów wykonanych przez 
człowieka. Potocznie ludzie odróżniają coś takiego jak przejawy ży-
ciowe. Żywy organizm zachowuje się zupełnie inaczej niż martwy – 
spełnia tzw. życiowe czynności lub funkcje, których nie spotkamy 
w przedmiotach martwych. I choć potocznie ludzie nie podejmują 
głębszej refleksji nad tą różnicą, to jednak faktem, który nie może 
być zakwestionowany czy pominięty w punkcie wyjścia, jest to, że 
taka różnica istnieje i domaga się jakiegoś wyjaśnienia już nie na 
gruncie wiedzy potocznej/zdroworozsądkowej, ale filozoficznej. 
Filozofia/metafizyka podejmuje te potoczne intuicje i stara się, za-
chowując ich realizm, dokonać ich uniesprzecznienia w świetle wy-
pracowanych w ramach systemu metafizycznego pierwszych zasad 
i opartych na nich stylach argumentacyjnych. Już bowiem na pozio-
mie poznania potocznego człowiek stawia pytanie, czym jest życie, 
jaka jest jego natura, skąd wzięło się życie, przejawiające się w tak 
ogromnym bogactwie i zróżnicowaniu. Ludzie potocznie posługu-
ją się pojęciem życia, nieposiadającym wyraźnie zdeterminowanej 
treści, bardziej chodzi tu o zakres tego pojęcia, który pomaga w do-
konywaniu wstępnych odgraniczeń tego, co żywe, od tego, co mar-
twe lub co jest artefaktem.

26 Ten typ argumentacji odrzucany jest przez fenomenologów, jak również 
przez tych filozofów, którzy uprawianie filozofii przyrody zaczynają od danych 
nauk przyrodniczych. Na temat zdrowego rozsądku z pozycji analitycznej zob. 
prace Hempolińskiego oraz Zabieglika.
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Fenomenologia życia 

1. Wyjaśnienie natury życia w neotomizmie przebiega w dwóch eta-
pach, pierwszy z nich to fenomenologia 27. Chodzi tu o empiryczny 
opis przejawów życia dostępnych w bezpośrednim doświadczeniu. 
Kolejnym etapem jest próba wyjaśnienia, czyli uniesprzecznienia 
danych doświadczenia, które same się nie tłumaczą. Opis fenome-
nologiczny ma charakter klasyfikacyjny. Chodzi w nim o zebranie 
pewnych wstępnych faktów dotyczących życia, a dokładnie tego, 
jak przejawia się życie w różnych jego formach. Życie ujawnia 
się przez specyficzny zespół czynności, niemający odpowiednika 
w świecie materii nieożywionej.
 2. Pierwszym i podstawowym przejawem odnoszącym się do 
wszelkiego życia w ogólności jest przemiana materii, występują-
ca we wszystkich strukturach życia przyrody ożywionej 28. Każdy 
żywy organizm to wielkie „laboratorium chemiczne”, które po-
zostaje w stałej łączności ze swoim środowiskiem, polegającej na 
wymianie energii. To, co żyje, pobiera ze swojego otoczenia różne-
go rodzaju składniki chemiczne, które następnie przyswaja i w no-
wej postaci oddaje środowisku. Kolejnymi przejawami życia jest 
wzrastanie i rozwój. Doświadczamy, że wszystkie organizmy żywe 
wzrastają, stale się rozwijają poprzez poszukiwanie pokarmu i do-
stosowywanie się do właściwego środowiska. Ponadto życie ujaw-
nia się w nieustannym ruchu i pobudliwości na różnego rodzaju 
czynniki znajdujące się w świecie zewnętrznym. To, co żywe, reagu-
je we właściwy dla siebie sposób na docierające do niego bodźce ze-
wnętrzne. Pobudliwość uwarunkowana jest określonymi procesami 
fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi wewnątrz organizmu ży-
wego. Ruch jest tym, co już Arystoteles uważał za istotowy prze-
jaw życia. To, co żyje, znajduje się w nieustannym ruchu, wykazuje 

27 Mowa jest tu o fenomenologii w znaczeniu opisu pewnych przejawów ży-
cia. Ten sam typ fenomenologicznego opisu może mieć miejsce także w naukach 
przyrodniczych; w fizyce można wyróżnić tak opis makroskopowy oraz mikro-
skopowy. W przypadku tomistów egzystencjalnych chodziłoby raczej o opis 
ograniczony do poziomu makroskopowego. Zob. A. Fuliński, Całość i część. Rów‑
noważne sposoby opisu i redukcjonizm – w oczach fizyka, w: Nauka – religia – dzieje, 
red. P. Lenartowicz, J.A. Janik, Kraków 1990, s. 27‑51.

28 Zwraca się na to uwagę w biologicznych charakterystykach życia, zob. 
A. Latawiec, Życie a informacja biologiczna, art. cyt., s. 232‑233.
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dążność do zmiany, która obejmuje zmiany miejsca w przestrzeni, 
jak również wymianę różnych części organicznych. Właściwością 
życia jest także zdolność do rozmnażania się, która jest chyba jed-
ną z jego najważniejszych istotnościowych właściwości, gdyż po-
zwala je przedłużać, dzięki czemu możemy mówić o ciągłości życia 
w przyrodzie.
 3. Na etapie opisu fenomenologicznego zjawisk życia odkrywa-
my, że przejawiają one właściwą sobie celowość 29. Celowość funkcji 
życiowych widoczna jest u zwierząt, poczynając od tych najprościej 
zbudowanych, a skończywszy na człowieku, jako bycie, w którym 
jest ona widoczna w sposób najpełniejszy 30. Obserwując różnorod-
ne przejawy życia dostrzegamy, że rozmaite czynności życiowe, ta-
kie jak wzrost, odżywianie, rozmnażanie, czy różnego rodzaju pro-
cesy regeneracyjne, ale też zjawisko adaptacji, ukierunkowane są na 
określony cel, którym jest najogólniej pojęte dobro całego organi-
zmu. Czynności, poprzez które przejawia się fenomen życia, są tak 
skonstruowane, że regularnie zmierzają do realizacji właściwych 
sobie funkcji. Każda czynność ma przyporządkowany sobie właś-
ciwy zespół funkcji. Dostrzegając celowe zachowanie organizmów 
żywych, dochodzimy do przekonania, że wszystkie one zmierza-
ją do jednego, jakby podstawowego celu, którym jest zachowanie 
życia 31. Na gruncie fenomenologii życia nie rozstrzygamy jeszcze, 
czym jest owa celowość ani też skąd wzięła się w bytach ożywio-
nych. Nie pytamy o przyczynę, staramy się tylko o wierne spra-
wozdanie z tego, jak życie przejawia się w całym swoim bogactwie 
i różnorodności 32.

29 Na gruncie nauk przyrodniczych można mówić o dwóch opisach zjawisk: 
o opisie przyczynowym i opisie teleologicznym. Zob. A. Fuliński, Całość i część, 
dz. cyt., s. 38‑39.

30 Kwestię celowości w kontekście współczesnych dyskusji nad obecnością 
przyczyny celowej w procesach ewolucyjnych omawia E. Martinez, Czy Bóg gra 
w kości, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, dz. cyt., s. 105‑122.

31 Tomiści, którzy przyjmują mocną koncepcję obiektywizmu epistemologicz-
nego i ontologicznego, nie twierdzą, że celowość to tylko kwestia takiego lub 
innego opisu. Chodzi tu o odkrywanie celowości w obiektywnych strukturach 
przyrody. Nie jest to zatem kwestia wygodności opisu, raz takiego, raz innego, 
jak jest to traktowane w naukach przyrodniczych bazujących na antyrealistycz-
nych podstawach. 

32 Problematyka celowości jest radykalnie kwestionowana np. przez R. Daw-
kinsa, socjobiologa. 
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 4. Fenomenologia życia pokazuje, że zjawisko życia jest feno-
menem strukturalnie złożonym, skomplikowanym, jak powiada 
M.A. Krąpiec, jest ono skomplikowaną maszyną. Fenomenologia 
odsłania życie jako coś, co przejawia się przez takie, a nie inne czyn-
ności i funkcje. Jest ona jednak tylko wstępem do właściwej teorii 
wyjaśniającej naturę życia. Gdyby pozostać tylko na samym pozio-
mie empirycznej konstatacji pewnych przejawów życia, zasadniczy 
cel, którym jest ostateczna eksplnacja życia, nie zostałby osiągnięty. 
A tymczasem nawet w naukach przyrodniczych nie zatrzymujemy 
się na etapie zbierania i klasyfikowania faktów, tylko szukamy hi-
potetycznych praw determinujących ich funkcjonalne zależności 33.

Natura życia 

1. Przy omawianiu zagadnień fenomenologii życia, zwróciliśmy 
uwagę, że życie wiąże się z ruchem, czyli najszerzej pojętą zmianą. 
Jakie rodzaje ruchów ujawniają fenomen życia? Nie ujawniają go 
w pierwszej kolejności te rodzaje ruchu, które przez neotomistów 
zaliczane są do tzw. ruchów mechanicznych przechodzących z pod-
miotu na podmiot. Oto uzasadnienie tej tezy:

Zaczynają się one w podmiocie jednym, a swe ujście znajdują w jakimś 
drugim. I to jest ruch pojęty w sensie właściwym, który może być albo 
obrotowy, albo postępowy. Cechą charakterystyczną ruchów mecha-
nicznych jest właśnie ich „przechodzenie” z podmiotu na podmiot (…) 
Jeśli mówimy o „przechodzeniu” ruchu mechanicznego, to mamy na 
myśli wzbudzanie przez jedno ciało będące w ruchu, ruchu ciał drugich 
i w tym sensie przekazywanie „tego ruchu” ciałom drugim. Dokonu-
je się to na mocy prawa akcji i reakcji, czyli tego co w filozofii szko-
ły nazywa się actio et passio. Między akcją a reakcją, które w stosunku 
do siebie są korelatywne, istnieje łączność w postaci „ruchu – motus”. 
Ruch zatem przedstawia się nam jako „jeden sznur” o dwóch końcach. 
Koniec pierwszego nazywamy „akcją”, koniec drugi sznura – ruchu 
jest „reakcją – passio”. Otóż jest jasne, że w takim sensie pojęty ruch 
jest czymś przechodnim, ponieważ wszystkie ruchy mechaniczne ob-
darzone są pewną energią materialną, która nie działa na siebie, lecz 
poza sobą: działa na podmioty, w których pod wpływem akcji po-
wstaje reakcja, czyli dalszy ciąg ruchu znajdującego swe ujście w in-
nym podmiocie, aniżeli istniał przedtem w formie akcji. Prawom ruchu 

33 M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt.
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„tranzytywnego – przechodniego” podlegają czynności mechaniczne, 
świetlne, cieplne, elektryczne, magnetyczne, reakcje chemiczne 34.

 2. Jeśli zatem nie ruchy tranzytywne ujawniają życie, to musi być 
jakiś inny rodzaj ruchu, który ujawnia naturę życia. Tomiści przyj-
mują istnienie tzw. ruchów wsobnych, czy też ruchów immanen-
tnych. Ich zdaniem to one najlepiej ujawniają naturę życia w ogól-
ności. Oto ich ogólna charakterystyka:

Drugi rodzaj ruchu stanowi dziedzina tzw. ruchu wsobnego – motus 
action immanens. Ruchy wsobne, w przeciwieństwie do tzw. ruchów 
tranzytywnych, nie przechodzą z podmiotu na podmiot. Nie ma więc 
tutaj zdwojenia na podmiot i przedmiot ruchu, na „akcje i reakcję”, nie 
ma dwu różnych ciał, lecz ten sam podmiot, który jest źródłem ruchu, 
a także jego kresem. „Ruch wsobny” nie wychodzi poza podmiot, lecz 
w nim się kończy. Jeśli ruchy przechodnie, tranzytywne miały swe inne 
źródło i inne ujście, a przez to samo doskonaliły niejako ciało, w którym 
się znajdowało ujście, to przeciwnie ruch wsobny kończąc się w tym sa-
mym podmiocie, w którym się zaczął, doskonali tylko swój podmiot 35.

 Ruchy te należą do istoty bytu żywego. Są właściwością wypły-
wającą z natury bytów ożywionych 36. Natura jest tym, co decydu-
je o rodzaju występującego w niej ruchu. Ruchy wsobne możemy 
obserwować przy takich czynnościach życiowych jak np. proces 
wzrastania czy odżywiania, polegający na asymilacji pokarmów; 
ruchy te widoczne są także przy niektórych typach rozmnażania, 
w których chodzi o tzw. wsobność gatunkową. Występują one na 
wszystkich poziomach życia, począwszy od życia roślinnego, we-
getatywnego, poprzez zwierzęce życie zmysłowe, a na intelektual-
nym u homo sapiens skończywszy. To właśnie fakt występowania 
ruchów immanentnych w strukturze organizmów żywych roz-
strzyga ostatecznie, czy mamy do czynienia z materią, artefaktem 

34 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 247. 
35 Tamże.
36 Zdaniem A. Latawiec: „Jeśli prawdą jest, że zgodnie z tomistycznym uję-

ciem życie przysługuje bytowi materialnemu złożonemu z materii pierwszej 
i formy substancjalnej, obdarzonemu zdolnością wykonywania czynności wsob-
nych, to prawdą jest, że czynności wsobne są sterowane informacją jako nieod-
łącznym atrybutem wszelkiego działania”, A. Latawiec, Życie a informacja biolo‑
giczna, art. cyt., s. 234.



592 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

czy z żywym organizmem 37. Ruchy wsobne urzeczywistniają się 
szczególnie w funkcjach poznawczych, zmysłowych, już na pozio-
mie życia zwierzęcego, jak również w funkcjach intelektualnych, 
co dotyczy szczególnie bytu ludzkiego. W czynnościach kognityw-
nych, zwłaszcza w poznaniu umysłowym, czynności wsobne ujaw-
niają się w najwyższym stopniu. Neotomiści podają szereg różnych 
przykładów mających zobrazować występowanie ruchów wsob-
nych w strukturze organizmu żywego. Oto uzasadnienie obecności 
tego typu ruchów w procesie odżywiania.

W procesie np. odżywiania się zauważamy dwie fazy: a) przyjmowa-
nie pokarmów, b) ich asymilacja we właściwym sensie. Faza pierwsza 
obfituje w wiele ruchów tranzytywnych i łańcuchowo powiązanych, 
sensownie skierowanych do celu (co świadczy o tym, że są kierowane 
celowo), którym jest asymilacja w sensie właściwym. Ponieważ jednak 
proces odżywiania obfitujący w ruch tranzytywny, formalnie skiero-
wany jest do odżywiania komórki, gdzie bezsprzecznie spotykamy się 
z ruchem wsobnym, zatem cały ów proces nabiera cech ruchu wsob-
nego, od swego celu, któremu formalnie jest przyporządkowany: ru-
chy bowiem tranzytywne są tylko ogniwami jednego wielkiego łańcu-
cha – procesu pobierania pokarmu, który swe źródło ma w komórce 
żywej i tam też ma swe ujście. W wyniku tego komórka żyje, rozrasta 
się i dzieli, dając przy tym nowe komórki, a nie tylko jak np. kryształy 
przy formowaniu się, narastają jeden na drugim. W pierwszym wypad-
ku mamy tzw. intussusceptio, a w drugim iuxtapositio 38.

 3. J. Koszteyn i P. Lenartowicz 39, dokonując charakterystyki dy-
namiki biologicznej organizmu żywego, wyróżniają tzw. akty sub-
stancjalne, jako istotowe przejawy tej dynamiki. Do tych aktów zali-
czają orientację w otoczeniu i manipulację przedmiotami. Działania 
te przenikają całość życiowej dynamiki organizmu, począwszy od 
poziomu molekularnego aż do ukonstytuowanego organizmu. Są 
to wszechobecne dynamizmy każdej formy żywej 40. Niżej przedsta-
wiona jest ich ogólna charakterystyka. 

37 „Rozróżnienie między bytami żyjącymi i nie żyjącymi biologowie i fizjolo-
dzy ostatecznie również sprowadzają do pobudliwości komórki żyjącej, czyli do 
swoistego ruchu wsobnego”, M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 248.

38 Tamże.
39 J. Koszteyn, P. Lenartowicz, Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie, 

w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, dz. cyt., s. 316‑324.
40 Tamże, s. 322.
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Współczesna wiedza biologiczna coraz wyraźniej wskazuje na wszech-
obecność orientacji form żywych. Ta orientacja dotyczy zarówno pew-
nych cech otoczenia, jak i stanu struktur własnego ciała 41. 

Takie tendencyjne modyfikowanie struktur i procesów biochemicz-
no‑fizjologicznych domaga się też uznania zdolności form żywych do 
manipulowania swoim ciałem i otoczeniem (…) Manipulacja nie jest 
biernym uleganiem wpływom zewnętrznym. Jest aktywną i skutecz-
ną tendencją do podporządkowywania sobie elementów materialnych 
(struktur materialnych) na wszystkich poziomach złożoności organi-
zmu żywego (od mikrocząsteczki, poprzez makromolekuły, komórki, 
tkanki i organy). W tym sensie jest ona niezależna od skali przestrzen-
nej. Manipulacja jest również „ponadczasowa”, co wyraża się nieznisz-
czalną tendencją do naprawiania uszkodzeń, regeneracji i reperacji 42.

Przywołani autorzy są zdania, że:

Manipulacja jest skorelowana z orientacją w dwojakim sensie. Po pierw-
sze, manipulacja umożliwia wszechstronną orientację w przedmiotach 
wewnętrznych lub zewnętrznych. Ten aspekt można by nazywać mani-
pulacją poznawczą (rozglądanie się, węszenie, nadsłuchiwanie itp. to po-
toczne przykłady manipulacji poznawczej). Po drugie, manipulacja jest 
wyrazem selektywności działania, która jest podporządkowana orientacji 
w stanie zaawansowania budowy struktur ciał lub architektury tworów 
zewnętrznych (gniazda, żeremia itp.) Ten aspekt – wyraźnie widoczny 
w procesach regeneracji – można nazwać manipulacją strukturotwórczą 43.

Życie polega zatem na realizacji czynności immanentnych. We 
wszystkich tych czynnościach ujawniają się ruchy wsobne, które 
będąc ruchami od wewnątrz w nim znajdują swoje ujście. Wszyst-
kie czynności immanentne mają, o czym już wspominaliśmy, cha-
rakter celowy, podporządkowane są najogólniej pojętemu dobru 
organizmu, jakim jest zachowanie życia, istnienia.

Problem genezy życia 

1. Po ogólnym określeniu natury życia, przechodzimy do tzw. etapu 
wyjaśniającego, w którym uzyskujemy odpowiedź na pytanie, skąd 

41 Tamże, s. 316‑317.
42 Tamże, s. 321.
43 Tamże, s. 322.
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wzięło się życie. Jeśli życia i jego zróżnicowanych fenomenów kie-
dyś nie było, a nagle się pojawiły, rodzi się pytanie o nich przyczynę. 
W nauce i filozofii spotykamy się z różnymi teoriami starającymi się 
odpowiedzieć na to pytanie. Jaka jest geneza natury życia, skąd bio-
rą się jego specyficzne funkcję, czy to wszystko jest tylko dziełem 
przypadku, jak chcą tego ewolucjoniści, czy też zostało zaprojekto-
wane, przez jakąś celowo zrządzającą światem pierwszą przyczynę 
bytu? Tomiści, mając świadomość ustalonej specyfiki fenomenu ży-
cia oraz szereg zasad systemowego dowodzenia, podejmują prob-
lem rozwikłania genezy życia w duchu antynaturalistycznym.
 2. Antynaturalistyczna argumentacja w kwestii genezy życia prze-
biega następująco. Na początku formułuje się pytanie, czy materia 
nieożywiona może być przyczyną powstania życia i jego specyficz-
nych czynności, które ujawniła analiza fenomenologiczna. Pytanie to 
jest postawione zasadnie, gdyż nie brakowało i nadal nie brakuje ta-
kich koncepcji, które skłonne są przyjmować, że życie powstało dro-
gą ewolucji z materii nieożywionej. Tomiści egzystencjalni podejmują 
dyskusję z tymi stanowiskami i starają się podać racje im przeciwne, 
tzn. twierdzą, że życie w żaden sposób nie może być konsekwencją 
mieszania się przypadkowych procesów zachodzących w materii. 
Również odwołanie się do bezpośredniej interwencji Boga nie może 
być uznane za hipotezę tłumaczącą powstanie życia i jego naturę. Po-
daje się dwie racje za takim ujęciem sprawy. Po pierwsze, celem ba-
dania naukowego nie jest odwoływanie się do Boga jako przyczyny 
bezpośredniej, tłumaczącej różne zjawiska świata, takie bowiem po-
stępowanie już w punkcie wyjścia zwalnia nas z poznawania świata 
i doszukiwania się w nim przyczyn bliższych i adekwatnych. Ponad-
to przyjęcie bezpośredniego oddziaływania Boga na materię mo-
głoby prowadzić do jakiejś formy panteizmu polegającego na częś-
ciowym utożsamieniu Boga z bytem materialnym. Poszukując racji 
wyjaśniającej genezę i naturę życia, bo te sprawy w tomizmie trakto-
wane są łącznie, trzeba w pierwszej kolejności poszukiwać przyczyn 
bliższych i adekwatnych, a dopiero po ich stwierdzeniu można dalej 
pytać, czy one same ostatecznie uniesprzeczniają niekonieczny feno-
men życia; jeśli tak, proces dowodzenia zostaje zamknięty, jeśli nie, to 
wtedy zaczynamy poszukiwać przyczyn, które dany porządek byto-
wy wyjaśniałby w sposób ostateczny.
 3. Aby uchwycić, dlaczego życie i jego funkcje nie mogą być 
konsekwencją przemian materialnych zachodzących w strukturze 
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materii, trzeba zobaczyć, jak tomiści pojmują samą materię i jej or-
ganizację. Oto wyjaśnienie tej kwestii, jakie znajdujemy u jednego 
z czołowych przedstawicieli tego neotomizmu:

Czym jest organizacja materialna? Jest bez wątpienia pewnym skom-
plikowanym, niekiedy olbrzymim, przekraczającym wyobrażalność 
nagromadzeniem sensownym tych samych pierwotnych cząstek ma-
terii, które wchodzą w różne związki, np. w białku w aminokwasy. 
W cząsteczce białka są one związane ze sobą w długi łańcuch, złożony 
z kilkuset, a nieraz i kilku tysięcy aminokwasów. Dlatego też łańcuch 
jest bardzo długi i w większości przypadków skręca się w złożony, lecz 
prawidłowo zbudowany kłębek, jaki właśnie przedstawia cząstecz-
ka białka. W skład np. każdej substancji białkowej wchodzą rozmaite 
aminokwasy. Cząsteczki aminokwasów nie są połączone w łańcuchu 
białkowym przypadkowo, lecz tworzą ściśle określony charaktery-
styczny dla każdego białka układ. Taka budowa białka daje możliwość 
nieograniczonej rozmaitości kombinacji aminokwasów, tak np. Lif obli-
czył, iż w łańcuchu składającym się z 50 ogniw, w którym będzie tylko 
19 ogniw różnych, liczba możliwych przegrupowań części składowych 
łańcucha będzie równała się jedynce z 48 zerami. Łańcuch zaś cząste-
czek białka średniej wielkości składa się nie z 50, lecz z kilkuset ogniw 
i zawiera nie 20, lecz do 30 różnych aminokwasów. Dlatego też liczba 
możliwych kombinacji wzrasta jeszcze wiele kwadrylionów. Powstaje 
teraz pytanie. Czy organizacja materii (np. białka) zmienia naturę pod-
stawowych cząstek materii, a więc atomów – jeszcze dalej idąc – czą-
stek atomowych, elektronów, protonów, neutronów itd., czy też ich nie 
zmienia? Czy inny jest np. wodór w ciele zorganizowanym, a inny poza 
nim? Wszyscy się zgadzają, że struktura atomowa pierwiastków jest ta 
sama w materii nieożywionej i w materii żywej. Jeśli jednak tak jest, to 
wobec tego sama organizacja materii niczego nie tłumaczy, jeśli chodzi 
o wskazanie źródła funkcji życiowych 44.

Ten sam autor, precyzując tylko częściowo swoją argumentację, pi-
sze z pewną dozą ironii w następujący sposób:

Jeśli bowiem w materii zorganizowanej, nawet najwyżej, nie ma abso-
lutnie żadnych innych pierwiastków poza podstawowymi cząsteczka-
mi materii, które są tylko uwielokrotnione do niewyobrażalnej cyfry, 
to samo uwielokrotnienie tych samych podstawowych cząstek materii, 
które są identyczne w materii martwej i żywej, nie wyłoni z siebie tego, 
czego tam nie ma, tj. życia. Jeśli bowiem w jakiejś rzeczy nie ma ja-
kiejś cechy, to nagromadzenie tych rzeczy w nieskończoność nie może 
wyłonić tego, czego tam nie ma. Jeśli np. jakiś człowiek nie zna języka 

44 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 238.
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greckiego, to nagromadzenie tysięcy i milionów podobnych ludzi nie 
wyłoni znajomości języka greckiego. Miliony matołków nie tworzą 
geniuszu, tak jak całe łany kapusty same z siebie nie wydadzą ziarna 
pszenicy. Niebyt nie tworzy bytu, a nicość – czegoś. Aby życie mogło 
się wyłonić z samej tylko organizacji materii, musi ono być właściwoś-
cią jej cząstek 45.

 Pomijając sarkastyczne uwagi, zamieszczone przez autora w po-
wyższej argumentacji, sprowadza się ona do podstawowej tezy, że 
oto struktura molekularna materii nieożywionej nie ma w sobie żad-
nych pierwiastków życia. Zatem nie może wyłonić z siebie życia, 
gdyż nie może dać czegoś, czego sama nie ma. W innym przypadku 
realizowałby się metafizyczny absurd, w którym niebyt byłby real-
ną przyczyną istnienia bytu. Tymczasem, zgodnie z zasadami meta-
fizyki, tylko byt może być przyczyną bytu. Każdy skutek, aby mógł 
zaistnieć, musi mieć coś takiego jak przyczynę proporcjonalną, czy-
li taką, która jest treściowo zdeterminowana do wyłonienia właści-
wego sobie skutku. Przyczyna niemająca właściwych determinacji 
nie może wyłonić odpowiedniego skutku, gdyż brakuje jej do tego 
odpowiednich „mocy sprawczych”. Dokładnie ten sam przypadek 
mamy w sytuacji, kiedy próbujemy dowodzić, że życie jest konse-
kwencją przemian zachodzących w strukturze molekularnej mate-
rii nieorganicznej. 

Jeżeli nawet przypuścimy, że materia w ciele żywym jest inna aniżeli 
w ciele martwym, to tego rodzaju „inność” albo będzie pochodziła z ra-
cji samej materii, albo też z racji jakiegoś innego czynnika poza materią. 
Za samej materii nie może pochodzić, gdyż „to samo” nie może „sie-
bie” zróżnicować. Materia sama nie może się podzielić na żywą i mar-
twą, wówczas bowiem ta sama materia musiałaby być równocześnie 
żywa i martwa, co jest sprzeczne i absurdalne. A zatem podział na ma-
terię żywą i martwą musi pochodzić od jakiegoś czynnika różnego od 
materii, stąd zaś wynika, że również życie nie sprowadza się do struk-
tury homogenicznej materii. Poza tym życie nie może być skutkiem sa-
mej tylko organizacji materii, jeśli to ona właśnie jest skutkiem życia. 
Coś nie może równocześnie być przyczyną i skutkiem siebie, albowiem 
równocześnie byłoby i nie było, co jest absurdem. Aby bowiem działać, 
trzeba najpierw istnieć 46. 

45 Tamże, s. 239.
46 Tamże.
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 Tomiści powołują się na przykład z funkcjonowania organi-
zmów żywych, które w ich przekonaniu mają świadczyć o tym, że 
życie nie jest pochodne od procesów zachodzących w strukturze 
materii nieożywionej. Takim przykładem, mogącym stanowić argu-
ment przeciwko tym wszystkim, którzy usiłują wykazać, że orga-
nizacja materii tworzy życie i jego funkcje, jest proces regeneracji 
organizmów żywych. Jest to proces spotykany w każdym przejawie 
życia, proces immanentny i celowo ukierunkowany na organizację 
materii. Na podstawie procesów regeneracji można wyprowadzić 
wniosek, że gdyby życie było konsekwencją materii, wówczas nie-
możliwa byłaby regeneracji jednej i tej samej struktury życia. Rege-
neracja jest możliwa tylko dlatego, że „siła życiowa” ma zdolność 
organizowania procesów materialnych, przez które wyraża się jed-
na i ta sama struktura życia danego organizmu. Gdyby bowiem ży-
cie było skutkiem materii, regeneracja byłaby niemożliwa, jeszcze 
i z tego względu, że skutek nie może być przyczyną swojej własnej 
przyczyny. Jeśli zasady metafizyczne z żelaznym rygorem obowią-
zują w realnej rzeczywistości, to materia nieorganiczna pod żadną 
postacią nie może wyłonić z siebie życia i być odpowiedzialna za 
jego czynności i funkcje. W uzasadnieniu różnicy między materią 
martwą a żywą pojawia się także stwierdzenie, że materia sama się 
nie różnicuje, że to zróżnicowanie musi pochodzić spoza materii, 
inaczej też mielibyśmy do czynienia absurdem metafizycznym, po-
legającym na realizacji sprzeczności ontycznej, w której byt uzasad-
niany jest niebytem.
 4. Jeśli zatem struktura molekularna materii nieorganicznej nie 
stanowi racji uzasadniającej powstanie życia i jego czynności, rodzi 
się uzasadnione pytanie, gdzie takiego czynnika poszukiwać. Na 
podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz wiemy, że nie bę-
dzie to żaden czynnik materialny, niezależnie od tego, jaki posiadał-
by on stopień uporządkowanej komplikacji. Tomiści w tej kwestii 
argumentują w następujący sposób:

Organizacja zatem materii jako organizacja nie może wytłumaczyć 
zjawiska życia, przeciwnie, jeśli założenia tej myśli będziemy dopro-
wadzali do ostatecznych konsekwencji, to nieustannie będą się poja-
wiać absurdy. A zatem, jeśli zjawiska życia i jego dynamicznej celowo-
ści nie tłumaczą czynniki natury zewnętrznej ani też czynniki natury 
wewnętrznej, tzn. sama materia i jej struktura, a mimo wszystko zja-
wiska życiowe są faktem, to musimy przyjąć że ich przyczyna istnieje 
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wewnątrz materii, lecz nie pochodzi z materii, ale od jakiejś innej siły, 
jakiegoś innego źródła, które nie da się sprowadzić do materii, aczkol-
wiek wraz z materią istnieje, tę materię organizuje i jest racją wystar-
czającą celowości dynamicznej. Odrzucenie takiego pierwiastka życio-
wego jest równoznaczne ze zrezygnowaniem z szukania racjonalnej 
odpowiedzi na pytanie czym jest fakt życia? Siłę tę nazywamy „pier-
wiastkiem życia” albo w języku polskim duszą w najszerszym sensie 
tego słowa. Ten pierwiastek musi być tylko jeden – w jakikolwiek spo-
sób istota żywa byłaby zorganizowana (…) Tego rodzaju jeden w jed-
nym organizmie pierwiastek życia musi być wyższy niż siły fizyko-
chemiczne, albowiem on właśnie tymi siłami kieruje, doprowadza do 
wyższych skutków, a mianowicie do dobra całości. Trwa on w organi-
zmie żywym stale, a nie tylko przejściowo i chwilowo, gdyż celowość 
dynamiczna okazuje się nieustannie w różnych i ciągłych procesach ży-
ciowych w czasie całego życia organizmu 47. 

 Nerwem przedstawionej argumentacji jest poszukiwanie ra-
cjonalnej odpowiedzi na pytanie, czym jest fakt życia dany w ca-
łej różnorodności czynności i funkcji. Racjonalną odpowiedzią na 
to pytanie nie będzie twierdzenie o pochodzeniu życia od materii 
nieożywionej. W całej pełni rozumowanie takie nie jest racjonalne, 
gdyż realizuje absurd metafizyczny, doprowadzając do sprzeczno-
ści z podstawowymi zasadami bytu i myślenia. Sprzeczność wy-
klucza jakąkolwiek racjonalność. Racjonalne wytłumaczenie fak-
tu życia powinno polegać na wykazaniu ostatecznego i jedynego 
pierwiastka życia, który „tkwi” w strukturze materii, nie jest jed-
nak od niej pochodny, a jego rola polega tylko na jej organizowa-
niu. Ten pierwiastek życia to dusza, nieustannie obecna w różnych 
procesach życia, aż do jego zakończenia, czyli do momentu śmierci 
biologicznej.
 Co rozumieją tomiści egzystencjalni przez pojęcie duszy? Powo-
łując się na Arystotelesa i Tomasza z Akwinu, twierdzą, że dusza 
jest źródłem życia, stanowi formę substancjalną organizmu żywe-
go. Całość argumentacji za istnieniem duszy zostaje przeprowadzo-
na przy akceptacji założeń teorii hylemorfizmu z wykorzystaniem 
wypracowanych technik systemowego dowodzenia. Wedle teo-
rii hylemorfizmu przedmioty złożone są z dwóch podstawowych 
subontycznych elementów bytowych: z materii pierwszej i formy 
substancjalnej. Materia i forma nie istnieją jako dwa oddzielne byty, 

47 Tamże, s. 240.
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dopiero z ich połączenia otrzymujemy jeden byt substancjalny. Ma-
teria i forma współistnieją razem. Ich wzajemny stosunek deter-
minuje się za pomocą teorii aktu i możności. Materia pierwsza to 
czynnik potencjalny, możnościowy i niedoskonały, forma zaś jest 
czynnikiem aktualnym i doskonalącym. Forma, mówiąc metafo-
rycznie, „przenika” materię i organizuje ją od wewnątrz, nadaje jej 
treść oraz czyni z niej jeden, zdeterminowany esencjalnie w sobie 
byt. Organizacja materii przez formę ma miejsce nie tylko w bytach 
materialnych i artefaktach wykonanych przez człowieka, ale także 
w świecie bytów ożywionych. Tam za organizację materii odpowia-
da właśnie dusza jako forma substancjalna. Organizuje ona mate-
rię, czyni ją czymś sensownym, a przede wszystkim determinuje jej 
wewnętrzną celowość. Odpowiedzialna jest zarówno za ukonstytu-
owanie tzw. celowości statycznej, wyrażającej się w strukturalnym 
przyporządkowaniu sobie nawzajem poszczególnych części orga-
nizmu, jak i za celowość dynamiczną, wyrażającej się poprzez roz-
maite czynności życiowe oraz ich funkcje 48. Odgrywa wobec mate-
rii rolę doskonalącą.

Dusza jest zatem formą substancjalną organizmu żyjącego. I jako for-
ma substancjalna tworzy jedność wraz z tym przez siebie ożywionym 
organizmem, tworzy jeden rzeczywisty byt. Bez tego organizmu dusza 
nie może istnieć (wyjątek stanowi tylko dusza człowieka!). A zatem je-
śli dusza jako forma substancjalna istnieje wraz z organizmem i z nim 
tworzy jedność, tak że nie może bez niego istnieć, i na odwrót, orga-
nizm bez duszy przestaje być żywym organizmem, wynika z tego, że 
duszy nie można nigdy zbadać eksperymentalnie, za pomocą narzędzi, 
albowiem nie ma ona odrębnego od materii zorganizowanej istnienia. 
Dusza więc, jako pierwiastek życia, jest zanurzona w materii, z mate-
rią istnieje, przez materię działa, w niej objawia się i wraz z rozpadem 
materii ginie, z wyjątkiem oczywiście duszy ludzkiej, która ma pewne 
czynności niezależne od materii i w wyniku tego wiemy, że ma też i ist-
nienie od materii niezależne (…) 49.

 Również J. Koszteyn i P. Lenartowicz, filozofujący w ramach ary-
stotelesowsko‑tomistycznej tradycji badawczej, twierdzą, że na pod-
stawie analizy biologicznej dynamiki bytu żywego można wykazać 
istnienie duszy (psyche) jako zasady tzw. dynamiki integrującej. 

48 Zob. M.A. Krąpiec, Materia i forma – ich różne rozumienie w historii filozofii, 
„Roczniki Filozoficzne” 16 (1968), z. 1, s. 55‑65.

49 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 244‑245.
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(…) dostrzeganie korelacji i zależności pomiędzy różnorodnymi struk-
turami i dynamizmami prowadzi do koncepcji „dynamiki integrują-
cej”, właściwej naturze danej formy żywej – czy do „duszy” (formy 
substancjalnej) w sensie arystotelesowskim (…) Badanie możliwości 
tej immanentnej dynamiki konkretnego bytu żywego – która w tra-
dycji arystotelesowskiej jest nierozerwalnie związana z koncepcją 
formy substancjalnej (psyche) – byłoby analogiczne do badania moż-
liwości niewidzialnego, skądinąd zagadkowego w swej naturze, pola 
grawitacyjnego 50.

 Jeśli już wiadomo, czym jest dusza i jaką odgrywa rolę w struk-
turze ontycznej bytu żyjącego, do rozwiązania pozostaje kolejny, 
zresztą niebagatelny problem: w którym momencie dusza ludzka 
pojawia się w organizmie żywym? Chodzi tu o szeroko dyskutowa-
ny już od czasów starożytnych po czasy nam współczesne problem 
animacji ludzkiego embrionu. Neotomiści egzystencjalni odrzucają 
tzw. animację pośrednią uzależniającą pojawienie się duszy ludz-
kiej od wykształcenia poszczególnych organów w strukturze emb-
rionu i opowiadają się za koncepcją tzw. animacji bezpośredniej, 
która w ich przekonaniu racjonalnie wyjaśnia ten problem, nie na-
rażając się na szereg absurdalnych sprzeczności, jak ma to miejsce 
w przypadku teorii animacji sukcesywnej. 

Wraz z połączeniem się plemnika z jajem zostaje utworzona pierwsza 
ludzka żywa komórka. Otrzymuje ona pełny kod genetyczny, który 
kieruje zespołem wszystkich czynności biologicznych i psychicznych 
opartych na biologii. Tożsamość kodu genetycznego i tożsamość ze-
społu czynności upoważnia do twierdzenia o tożsamości podmiotu 
ludzkiego. Jest więc tym samym ludzkim bytem płód komórkowy cia-
ła, który rozwija się niezwykle dynamicznie w ludzki organizm i jego 

50 J. Koszteyn, P. Lenartowicz, Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie, 
dz. cyt., s. 335. Ci sami autorzy piszą w następujących słowach na temat możli-
wości istnienia duszy jako zasady dynamiki biologicznej. „Aby wyjaśnić zagad-
kowy element dynamiki biologicznej, sięga się myślą samego Absolutu. Istota 
poznającą i zdolna do selektywnej manipulacji materią ma w tej koncepcji cechy 
boskie. W naszym przekonaniu taki przeskok od dynamizmów molekularnych 
aż do Pana Boga jest przedwczesny. Zamiast tego – czerpiąc z metodologii ary-
stotelizmu i tomizmu – należałoby poprzestać na postulowaniu przyczyny pro-
porcjonalnej, ale niekoniecznie ostatecznej. Bardzo złożone syntetyczne pojęcie 
immanencji, substancjalnej dynamiki bytu żywego, odpowiedzialnej za rozwój 
embriogenezę, regenerację i adaptację, jest w naszym przekonaniu, uzasadnie-
niem dla «wskrzeszenia» pojęcia duszy (w sensie arystotelesowsko‑tomistycz-
nym)”, tamże, s. 333‑334.
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metabolizm od momentu poczęcia aż do śmierci. Tożsamość systemu 
działania człowieka wskazuje na jedno i to samo źródło tych działań. 
Źródło to nazywano „duszą”. Istnieje zatem ona od momentu poczę-
cia człowieka aż po zgon; jest też źródłem wszelkich ludzkich działań, 
przejawiających się w organizowaniu (dezorganizowaniu) ludzkiego 
ciała. I nie może tu być mowy o kolejnym następowaniu po sobie du-
szy wegetatywnej, sensytywnej i wreszcie intelektualnej, gdyż dostrze-
gamy tożsamość systemu działania, według odziedziczonego kodu. 
A dusza będąc w sobie niezłożona, nie jest zdolna do sukcesywnej wy-
miany. Albo jest cała, albo jej nie ma. Jeśli istnieje jedno i to samo źródło 
działania, to jest nim jedna i ta sama dusza ludzka, będąca duszą inte-
lektualną (duchem), przygotowującą sobie – według odziedziczonego 
kodu genetycznego – swój własny, odrębny od ojca i matki organizm: 
ludzkie ciało, które w odpowiednim momencie rozwoju pozwala na 
wyzwolenie się intelektualnych czynności poznawczych i całego „ze-
stawu” czynności duchowych człowieka. Ewentualny podział ludz-
kiej komórki zarodkowej na drugą żywą komórkę drugiego człowieka 
świadczyć może tylko o tym, że wydzielona nowa komórka, ze swym 
nowym kodem genetycznym, jest nowym, drugim człowiekiem z du-
szą stworzoną przez Boga (bo siły natury nie są zdolne uczynić takiej 
duszy, która transcenduje wszystkie siły przyrody). Dusza ta zaistnia-
ła w sobie – jako w podmiocie – w momencie wydzielania się nowej 
komórki‑organizmu innego już człowieka 51.

 Dusza ludzka, która jest źródłem życia i formą substancjalną or-
ganizującą rozwijające się w toku rozwoju embrionalnego organy, 
jako konieczne do jej wyrażania się, nie znajduje jednak proporcjo-
nalnego do swojej natury wyjaśnienia w przemianach zachodzących 
w obrębie materii. Wskazując na duszę jako formę substancjalną, 
wskazuje się na bliższą i adekwatną (immanentną) przyczynę życia, 
ale nie na przyczynę ostateczną (transcendentną). Dusza bowiem 
nie jest ostateczną przyczyną życia i sama domaga się wyjaśnienia/
uniesprzecznienia, poprzez wskazanie na taką rację ontyczną, która 
ostatecznie wyjaśni jej fakt istnienia. W wyżej przedstawionej przez 
M.A. Krąpca argumentacji otrzymujemy już częściowe uzasadnie-
nie tej kwestii. Oto bowiem dusza ludzka nie może pochodzić od 
sił natury, jeśli przez siły natury będziemy rozumieli siły tkwiące 
w materii nieożywionej. Gdyby przyjąć, że dusza ludzka jako byt 
niematerialny, co ustala analiza systemowa, pochodna jest od pro-
cesów materialnych, wówczas mielibyśmy do czynienia z realizacją 
absurdu metafizycznego, gdzie niebyt powoływałby do istnienia 

51 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 252.
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byt. Wtedy to materia pozbawiona ze swej natury wszelkich włas-
ności duchowych dawałaby coś, czego sama nie ma. Zatem dusza 
jako substancja duchowa nie może być konsekwencją przemian 
materialnych, gdyż materia nie jest w stanie wygenerować z siebie 
skutku, do którego nie ma żadnej determinacji. Teorie postulujące 
panpsychizm nie są zadowalające ani z punktu widzenia nauko-
wego, ani też filozoficznego, gdyż zaprzeczają podstawowym zasa-
dom bytu 52. Aby zatem podać racjonalne, a tym samym i ostateczne 
wyjaśnienie pochodzenia duszy, należy wskazać na proporcjonalną 
(adekwatną, transcendentną) przyczynę jej istnienia. Taką właśnie 
proporcjonalną przyczyną jej istnienia może być Bóg, pojęty jako 
Byt Absolutny 53. 

Dusza ludzka powstaje przez stwórczy akt Boga. Dowód zasadniczo 
opiera się na analizie natury duszy ludzkiej, która jest substancją nie-
materialną, duchową. Otóż jakie jest istnienie duszy ludzkiej, takie jest 
również jej stawanie się. To ostatnie jest bowiem drogą do pełnego ist-
nienia. Ponieważ istnienie duszy ludzkiej jest wewnętrznie niezależne 
od materii, wobec tego również stawanie się jej jest wewnętrznie nie-
zależne od materii, stawanie się zaś wewnętrznie niezależne od ma-
terii jest powstawaniem przez stwarzanie: wobec tego dusza ludzka 
powstaje przez stwarzanie. Ponieważ stwarzać może jedynie Bóg, jak 
to uzasadnia metafizyka szczegółowa, zatem dusza jest stworzona bez-
pośrednio przez Boga 54. 

 Jak należy rozumieć ów kreacjonizm, za którym opowiadają się 
filozofowie klasyczni? W literaturze przedmiotu narosło już wokół 
tego problemu sporo kontrowersji i błędnych stanowisk, które z kre-
acjonizmem nie mają nic wspólnego 55. Kreacjonizm, jak wyjaśniają 
to neotomiści, dotyczy tylko stworzenia samej duszy, wszystkie zaś 
inne sfery życia powstają w konsekwencji przemian materialnych. 

52 Zob. M.A. Krąpiec, Struktura bytowa człowieka, w: Chrześcijańska odpowiedź 
na pytanie człowieka. W 750‑lecie służby polskich dominikanów Bogu i ludziom, War-
szawa 1974, s. 123‑177.

53 Szerzej na temat kreacjonizmu w ujęciu tomistycznym pisze A. Maryniar-
czyk, Dlaczego kreacjonizm?, dz. cyt., s. 67‑89.

54 M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 292.
55 Trzeba tu mieć na uwadze różne formy kreacjonizmu i kreacji występujące 

zarówno u filozofów, jak i w ramach nauk przyrodniczych. Zob. A. Maryniar-
czyk, Dlaczego kreacjonizm?, dz. cyt., s. 69, inne ujęcie tej problematyki występuje 
w pracy: J. Życiński, U źródeł panteizmu chrześcijańskiego, w: Nauka – religia – dzieje, 
dz. cyt., s. 84‑104.
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W tym przypadku nie możemy mówić o kreacji, ale właśnie o prze-
mianie organizacji materii żywej. 

Czym będzie kreacjonizm? Stwarzaniem z niczego? W jednym wypad-
ku tak, w wypadku duszy ludzkiej, która w myśl skądinąd uzasadnio-
nej teorii systemu jest bytem w sobie istniejącym i udzielającym tego 
istnienia swemu ciału. A stworzenie jest powołaniem do bytu z nico-
ści. Jeśli więc dusza ludzka jest tzw. duchem, bytem substancjalnym 
istotowo, to nie może ona powstać dzięki przemianom z uprzednio 
istniejącej materii. Dlatego jeśli powstaje – to naraz, bez podłoża. To 
właśnie jest kreacja. We wszystkich innych wypadkach życie materii 
nie jest od materii niezależne. Dlatego wszelkie inne wypadki życiowe 
powstają przez przemiany uprzednio istniejącego podłoża. Ale istnieje 
współmierna racja przemiany. Nie ma przemiany, ewolucji nieukierun-
kowanej przez proporcjonalną przyczynę. Gdyby istniała przyczyna 
i ewolucja bez współmiernej przyczyny, bez dostatecznej racji bytowej, 
wówczas coś mniej bez uzasadnienia stawałoby się czymś więcej, wów-
czas niebyt przechodziłby w byt. A niczego nic nie powstaje. Jeśli zatem 
istnieje ewolucja, jeśli istnieje rozwój, to istnieje współmierny czynnik 
warunkujący i uniesprzeczniający ten rozwój. Pierwsza przyczyna i jej 
obecność we wszystkich zjawiskach, we wszystkich procesach i stanach 
bytowych jest dostateczną racją bytu, uniesprzeczniającą fakty ewolu-
cji. A fakty tak zwanej ewolucji darwinowskiej są naturalnym doborem 
stale dokonującym się w przyrodzie 56.

 Powyższa argumentacja porusza kilka wątków, choć jej nerwem 
jest ponownie uzasadnienie wszystkiego za pomocą zasady racji 
dostatecznej. Na tej racji opiera się przedstawiony argument prze-
ciwko przypadkowości procesów ewolucji. Bardzo często teoretycy 
ewolucjonizmu twierdzą, że mechanizm darwinowskiej ewolucji 
nie ma charakteru celowego, tylko przypadkowy, że obserwując 
bieg zmian ewolucyjnych, nie jesteśmy w stanie wskazać, do cze-
go one zmierzają 57. Tymczasem tomiści egzystencjalni odrzucają 

56 M.A. Krąpiec, Ewolucjonizm ale jaki?, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, dz. 
cyt., s. 38‑39.

57 Przykładem jest następująca opinia zwolennika bezcelowego tłumaczenia 
procesów ewolucji: „Ludzie nie są końcowym rezultatem przewidywalnego pro-
cesu ewolucyjnego, ale raczej przypadkowym kosmicznym wybrykiem, malu-
teńką gałązką na kolosalnie rozgałęzionym drzewie życia, które gdyby zostało 
ponownie zasadzone od nasienia, prawie na pewno nie urodziłoby tej gałązki 
ponownie (…)”, S.J. Gould, Dinosaur in a Heystack: Reflections in Natural History, 
New York 1995, s. 327; zob. R.A. Delfino, Naturalizm metodologiczny a ewolucja, 
w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, dz. cyt., s. 137‑156.
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możliwość przypadkowych zmian zachodzących w obrębie trzech 
gatunków żyjących na ziemi. Jeśli gatunki te mają konstytuujące 
je własności istotowe, to jakakolwiek zmiana na poziomie własno-
ści konstytutywnych jest niemożliwa. Esencje gatunków określają 
możliwe kierunki przemian ewolucyjnych wewnątrz gatunku, stąd 
można mówić o ich racjonalnym i sensownym, a nie przypadko-
wym charakterze. Można zatem mówić tylko o zmianach wewnątrz-
gatunkowych o charakterze konsekutywnym. Odwoływanie się do 
kategorii przypadku, jak uzasadniają to neotomiści, nie ma żadnej 
mocy eksplanacyjnej, nic nie wyjaśnia, a podważa tylko racjonalność 
i sensowność wszelkich ewolucyjnych przemian. Jeśli w obrębie po-
szczególnych gatunków dokonują się określone zmiany, to muszą 
one mieć swoją metafizyczną, a nie biologiczną rację dostateczną. 
W przeciwnym razie urzeczywistniałby się metafizyczny absurd, 
to znaczy niebyt generowałby byt, co jest sprzeczne z ontologiczną 
zasadą niesprzeczności. Dlatego taką proporcjonalną i ostateczną 
racją życia jest Bóg i jego obecność w świecie stworzonym. Dzia-
łanie Boga w świecie, na co zwracają uwagę filozofowie klasyczni, 
nie jest wykrywalne za pomocą metod empirycznych. W tej kwestii 
nie można przeprowadzić żadnego eksperymentu, tak aby empi-
rycznie pokazać, w jaki sposób Bóg działa. W ostateczności można 
powiedzieć, że obecność Boga w świecie, we wszystkich zjawiskach 
życia, pozostaje tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie skonceptua-
lizować. Tomiści zastrzegają się, że kiedy mówią o obecności Boga 
w stworzonym świecie, to nie chodzi o to, że Bóg dokonuje jakichś 
specjalnych ingerencji w byt stworzony, aby kierować różnymi 
przemianami zjawisk, chodzi raczej o to, że to, co stworzone, po-
przez swoje istnienie partycypuje w Bogu, jako w swojej przyczynie 
sprawczej, wzorczej oraz celowej. Kwestie te na gruncie tomizmu 
egzystencjalnego wyjaśnia teoria partycypacji bytu.
 5. Wraz z rozwiązaniem problemu genezy ludzkiej duszy do-
chodzimy też do ostatecznego rozwiązania zagadnienia genezy ży-
cia. Na pytanie „dlaczego życie?”, jedyną racjonalną odpowiedzią 
jest wskazanie na rację ostatecznie je tłumaczącą. Zgodnie z meta-
fizyką chodzi tu o racje bytowe, realne, a nie tylko możliwe czy hi-
potetycznie postulowane. Jeśli zatem dusza jest źródłem życia, jego 
zasadą, gdyż materia martwa nie może być narzędziem sprawia-
nia życia, a sama domaga się uniesprzeczenia w istnieniu Absolutu, 
zatem to właśnie Bóg jest ostateczną racją uniesprzeczniającą fakt 
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życia. Powstanie życia domaga się swojej proporcjonalnej (przy-
czyny) racji – bezpośredniego aktu stwórczego Osobowego Boga, 
w przeciwnym razie fakt życia zostałby w ogóle niewyjaśniony, 
pozostałby bez wskazania na rację dostateczną, która go tłumaczy. 
Gdyby taki stan rzecz miał miejsce, wówczas ponowienie mamy do 
czynienia z absurdem metafizycznym, polegającym na sprzeczno-
ści z zasadą racji dostatecznej, która głosi, że wszystko, co istnieje 
(byt), musi mieć proporcjonalną rację swojego istnienia, wewnętrz-
ną lub zewnętrzną. 

Specjalny Boży akt stwórczy musi być aktem adekwatnym, całkowicie 
tłumaczącym zarówno sam fakt życia, jak i jego gatunek (w sensie fi-
lozoficznym, a nie przyrodniczym!), a nie takim aktem Boga, jaki nie-
ustannie dokonuje się w wypadkach tzw. concursus simultaneus, czyli 
sprawiania każdego nowego skutku, w którym istnienie ostatecznie 
pochodzi od Boga jako od przyczyny pierwszej, aczkolwiek „takość” 
tego istnienia, czyli jego natura, pochodzi od przyczyn drugich. Ten 
bowiem rodzaj działalności Boga leży na normalnej drodze działania 
praw natury i jest nieustannie dostrzegany przez umysł metafizyczny. 
Powstanie życia w ogóle przez specjalną Bożą ingerencję jest jedynie 
racjonalnym tłumaczeniem czegoś przez coś, co jest 58.

 W ten sposób dochodzimy do zrealizowania idei epistemolo-
gicznego maksymalizmu eksplanacyjnego, na którym opierają się 
wszystkie argumentacje metafizyki tomizmu egzystencjalnego. 
Maksymalizm ten streszcza się w tezie: dla wszelkich stanów on-
tycznych (bytowych) trzeba poszukiwać ich ostatecznych racji unie-
sprzeczniających. A skoro fakt życia jest takim przygodnym stanem 
bytowym, również on musi być wyjaśniony tylko w perspektywie 
racji ostatecznych, inaczej być nie może. Wskazanie na Boga jako na 
ostateczną przyczynę wyjaśniającą fakt życia nie jest wskazaniem 
na jakiegoś rodzaju hipotetyczny byt, który tymczasowo tłumaczył-
by pewne problematyczne stany rzeczy. Asercja Boga jako racji do-
statecznej ma status konieczny i apodyktycznie pewny, nieobalany. 
Zanegowanie jej prowadzi do tego, że geneza i natura życia pozo-
stałyby niewyjaśnione, co tym samym prowadziłoby do absurdal-
nej sytuacji, niezgodnej z metodologicznymi regułami eksplanacji 
rzeczywistości.

58 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 263‑264.
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Ewolucja życia

1. Konsekwencją aktu stworzenia było powołanie do istnienia trzech 
dziedzin bytu żywego.

Z chwilą stworzenia życia na ziemi mogło się ono dalej rozwijać wedle 
normalnych praw rozmnażania i rozwoju. Wówczas bowiem istota ży-
jąca jest racją dostateczną powstawania nowych indywiduów podob-
nych do tej istoty, aczkolwiek z punktu widzenia metafizycznego nie 
jest ona racją adekwatną i domaga się zawsze, jak w każdym powsta-
waniu nowego bytu, działania Boga jako przyczyny pierwszej, udziela-
jącej ostatecznie istnienia rzeczom 59.

 W przedstawionej argumentacji zwraca się szczególnie uwagę 
na to, że powołanie czegoś do życia przez stwórczy akt Boga jest 
udzieleniem mu istnienia substancjalnego. Akt istnienia jest tym, 
co sprawia, że mamy do czynienia z realnym bytem. Akt istnienia 
(actus essendi) jest ostateczną doskonałością bytu. To dzięki istnie-
niu byt (konkret) jest czymś faktycznie istniejącym i odcinającym 
się radykalnie od nicości. Kategoria istnienia odgrywa tutaj bardzo 
ważną rolę, gdyż pozwala zrozumieć, na czym ostatecznie opie-
ra się stwórczy akt Boga. Jeśli dusza jest zasadą życia, to jest ona 
w przypadku bytów żyjących ich własnym aktem istnienia, w przy-
padku człowieka jest to akt istnienia samoistny, osobowy, który nie 
ginie w momencie rozpadu ciała materialnego, jak jest to w przy-
padku innych bytów ożywionych, wegetatywnych czy sensytyw-
nych. Dusza jako akt istnienia uniesprzecznia zachodzenie określo-
nych czynności życiowych oraz determinuje wewnętrzną teleologię 
ich funkcji. Różne czynności życiowe mają swoje zakorzenienie 
w odnośnych władzach duszy. Udzielenie istnienia jest zapocząt-
kowaniem wszelkiego życia, wprowadzeniem sensu i racjonalności 
w świat, który bez metafizycznej racji ostatecznej rozpłynąłby się 
w morzu absurdu.
 2. Tomiści opowiadają się za tradycyjną, wywodzącą się od Ary-
stotelesa i kontynuowaną przez Tomasza z Akwinu koncepcją, któ-
ra uznaje trójstopniową formę bytu żyjącego. Chodzi o życie we-
getatywne, które realizuje się na poziomie świata roślinnego, życie 
sensytywne, obejmujące świat zwierząt, w tym także człowieka, 

59 Tamże, s. 264.
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oraz życie intelektualne, którego podmiotem jest tylko człowiek. Te 
trzy stopnie życia to gatunki naturalne, które możemy już wstęp-
nie wyodrębnić na poziomie poznania potocznego/zdroworozsąd-
kowego. Związane są z naturalną klasyfikacją poznawczą świata 
przyrody. To sam świat narzuca taką, a nie inną klasyfikację po-
znawczą. Gatunki te są do siebie niesprowadzalne. Zachodzi mię-
dzy nimi nie różnica stopnia, ale różnica istoty. Jest tak, że każdy 
wyższy stopień życia zawiera w sobie niższy, odwrotna sytuacja nie 
ma już miejsca w świecie przyrody. Te trzy dziedziny życia różnią 
się między sobą podstawowymi charakterystykami esencjalnymi. 
Są one z istoty niezmienne, dlatego wykluczone zostaje ewolucyj-
ne przejście między nimi. Nie może być tak, że to, co sensytywne, 
wyewoluowało w jakiś sposób z tego, co wegetatywne, gdyż to, co 
zmysłowe, zawiera w sobie to, co wegetatywne, tak bowiem zostało 
ustalone w momencie stworzenia tej dziedziny życia. Tak samo to, 
co intelektualne, nie może powstać na skutek przemian zachodzą-
cych w dziedzinie życia sensytywnego, gdyż w sferze życia intelek-
tualnego obecna jest sensytywność. Po akcie kreacji, jak twierdzą 
tomiści, życie może ewoluować wedle prawideł hipotetycznej ewo-
lucji 60. Ale może to być tylko ewolucja wewnątrzgatunkowa, a nie 
międzygatunkowa. Wykluczona jest ewolucja od życia wegetatyw-
nego do sensytywnego. Ewolucja może mieć miejsce tylko w obrę-
bie istotowo zdeterminowanego gatunku, pojętego nie w znaczeniu 
biologicznym, jak jest to w naukach przyrodniczych, ale w znacze-
niu filozoficznym 61. W tym zaś znaczeniu gatunki obejmują trzy 
dziedziny życia: życie wegetatywne, życie sensytywne oraz życie 
rozumowe. Oto następujące uzasadnienie tego poglądu:

Otóż jest rzeczą możliwą, by w obrębie tych trzech wielkich „gatun-
ków” filozoficznych istniała ewolucja w przyrodzie. Przejście natomiast 
drogą czystej ewolucji z jednej dziedziny do drugiej jest absolutnie nie-
możliwe, ponieważ dokonałoby się bez racji dostatecznej, czyli byłoby 
sprzeczne. Między dziedzinami tymi bowiem istnieje istotna różnica, 
gdyż wyższe stopnie życia mają cechy substancjalne, których niższa 

60 Tomiści twierdzą, że teoria ewolucji biologicznej ma tylko i wyłącznie 
status epistemologiczny hipotezy.

61 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że już K. Darwin miał pewne trud-
ności z określeniem tego, czym jest gatunek. Szerzej prezentuje to zagadnienie: 
P.A. Redpath, Fundamentalizm darwinowski, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm?, dz. 
cyt., s. 93‑104.



608 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

dziedzina nie posiada. Życie wegetatywne nie ma poznania zmysłowe-
go, a zmysłowe nie posiada poznania rozumowego. Wobec tego ma się 
do stopnia wyższego, jak niebyt do bytu i dlatego samo z siebie żadną 
drogą ewolucji nie może przejść w stadium wyższego, gdyż wówczas 
nastąpiłoby realizowanie absurdu, iż coś, co nie jest, własnymi siłami 
daje sobie to, co jest 62.

 Powyższa argumentacja, co trzeba mieć na uwadze, aby do-
brze zrozumieć stanowisko tomistów egzystencjalnych, ma cha-
rakter metafizyczny, nie zaś przyrodniczy. M.A. Krąpiec, odrzuca-
jąc możliwość istnienia międzygatunkowej ewolucji biologicznej, 
nie powołuje się na dane zaczerpnięte z nauk przyrodniczych, lecz 
ponownie odwołuje się do podstawowych zasad systemowego do-
wodzenia metafizycznego, zwłaszcza do zasady racji bytu, która 
z żelazną konsekwencją mówi, że każdy byt musi mieć proporcjo-
nalną do swojej natury przyczynę sprawczą. Dlatego też, nie może 
istnieć ewolucja międzygatunkowa, gdyż z dziedziny życia wege-
tatywnego nie może powstać życie sensytywne, w tym, co wegeta-
tywne, nie ma tego, co zmysłowe. Niebyt nie może być racją bytu. 
Ewolucja życia byłaby możliwa tylko wtedy, gdybyśmy wyszli od 
rozumienia życia jako pewnego konglomeratu potencjalnych form 
życia, które w nim zostałyby jakby skompresowane. Taki konglo-
merat faktycznie mógłby zawierać w sobie zmieszane wszystkie 
formy życia, które mogłyby się ujawnić stopniowo w jakiejś formie 
ewolucji. Ujawnienie poszczególnych dziedzin życia mogłoby mieć 
charakter albo czysto przypadkowy, albo też zmierzać do jakiegoś 
celu, którym byłoby wyłonienie najdoskonalszej w przyrodzie inte-
lektualnej formy życia. Takie jednak rozwiązanie dla neotomistów 
egzystencjalnych nie wychodzi w rachubę, ze względu na stałość 
esencjalną poszczególnych dziedzin (gatunków) bytu żywego.
 3. Tomiści egzystencjalni są konsekwentnymi kreacjonistami, ży-
cie jest, ich zdaniem, wynikiem stwórczego działania Boga jako przy-
czyny sprawczej, zaś ewolucja życia może mieć miejsce tylko w ob-
rębie esencjalnie zdeterminowanych gatunków. Wykluczone jest, aby 
istniała ewolucja międzygatunkowa. Tym samym tomiści odchodzą 
od tezy głoszonej przez ewolucjonizm przyrodniczy, że ewolucja 
ma charakter nie tylko wewnątrzgatunkowy, co dzieje na poziomie 
dziedziczenia, ale także międzygatunkowy, na co zwracali uwagę jej 

62 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 264‑265.



60913. Tomistyczna metafizyka życia

pierwsi twórcy. Tomiści dystansują się wobec tak rozumianej przez 
biologów ewolucyjnych tezy i argumentują, że biologiczna teoria 
ewolucji nie jest wolna od filozoficznego tła, które wpływa na formu-
łowanie pewnych wniosków. Nie twierdzą oni, że badacz przyrodnik 
nie ma prawa do tworzenia ogólnych hipotez naukowych celem eks-
planacji różnego typu faktów 63. Trzeba jednak przy formułowaniu 
danej teorii naukowej dobrze wiedzieć, gdzie są jej granice, jaki ma 
ona zakres obowiązywania. Często bywa tak, że odkrycia dokony-
wane w różnych dziedzinach wiedzy są naiwnie ekstrapolowane na 
inne regiony bytu i tym samym zamiast wyjaśnienia mamy do czy-
nienia z redukcjonizmem, który jest nieporozumieniem 64.

Otóż badacz nie tylko może, ale nawet ma obowiązek w swojej nauce 
posługiwać się proporcjonalną dla danej nauki racjonalną metodą i ba-
dać zjawiska przyrody niezależnie od wiary i systemu filozoficznego. 
Jeśli nawet stoi na stanowisku materializmu czy idealizmu monistycz-
nego, to jest to w stosunku do rzetelnie prowadzonych na terenie jego 
nauki czymś przypadkowym i niezależnym. Jeśli nauka jakaś jest już 
wykształcona i racjonalna, to nie jest ona zależna w swej metodzie od 
żadnych systemów filozoficznych. I dlatego naukowiec przyrodnik je-
śli posługuje się właściwą dla danej nauki metodą, będzie sumiennym 
badaczem bez względu na to, jakie sam żywi przekonania, a wyniki 
jego badań będą należały do danej dziedziny nauki, w jakiej pracuje. 
I chociaż nawet sam uważałby czy głosił, że do osiągnięcia tych wyni-
ków pomogło mu stanowisko światopoglądowe żywione przez niego, 
to jednak ta sprawa należy już do zakresu psychologii odkrywczości 
lub twórczości, a nie do zakresu stawianej przez niego nauki 65.

 O ile naukowiec w kontekście odkrycia może posiłkować się 
różnego rodzaju ideami filozoficznymi czy światopoglądowymi 

63 Zob. M.A. Krąpiec, Philosophy and Evolution, w: The Valley of Silence. Catholic 
Thought in Contemporary Poland, red. J.J. Zatko, Notre Dame 1967, s. 85‑111.

64 Zob. M.A. Krąpiec, Konfesyjność uczelni i wolność nauki, „Zeszyty Naukowe 
KUL” 1 (1958), nr 1, s. 8‑10; szerzej na temat redukcjonizmu, jego typów i nieuza-
sadnionych obaw z nim związanych, W. Kłos, O odmianach redukcjonizmu w nauce 
i jego granicach, w: Nauka – religia – dzieje, dz. cyt., s. 1‑25.

65 M.A. Krąpiec, Ewolucjonizm ale jaki?, dz. cyt., s. 28; tenże, Aspekty filozoficzne 
teorii ewolucji, „Znak” 12 (1960), nr 6, s. 776‑801; Die Theorie der Materie in physi‑
kalischer und philosophischer Sicht, „Philosophisches Jahrbuch” 69 (1960), s. 134‑
176; V. Possenti, Przypadek, ewolucja, celowość, „Zeszyty Naukowe KUL” 55 (2012), 
nr 1. Interesujący jest ten ostatni tekst, który podejmuje problematykę przypadku 
z punktu widzenia klasycznej ontologii.
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naprowadzającymi go na określonego rodzaju zjawiska, o tyle 
w kontekście uzasadnienia powinien stosować proporcjonalną dla 
swojej dziedziny wiedzy metodę badania i dystansować się od po-
czątkowego wpływu idei filozoficznych i światopoglądowych. O ile 
można usprawiedliwić ich psychologiczną obecność w kontekście 
odkrycia, o tyle nie można przyjąć ich wpływu na rzetelne stawanie 
hipotez i testowanie ich w świetle empirycznych faktów. Dopusz-
czenie tych idei do kontekstu uzasadnienia danej teorii może pro-
wadzić do jej niezgodności z faktami, co tym samym, w przekona-
niu tomistów, dyskwalifikuje ją jako teorię naukową.
 Przecież celem poznania naukowego jest w pierwszej kolejno-
ści ustalenie praw determinujących funkcjonowanie materii nieoży-
wionej i ożywionej. W żadnym jednak wypadku naukowiec przy-
rodnik nie stawia pytania o naturę życia w ogólności. Nie stawia 
takiego pytania, gdyż brak mu przesłanek, aby na takie pytanie 
zasadnie odpowiedzieć. W naukach przyrodniczych nie stawia się 
pytania „dlaczego życie?”, nie poszukuje się ostatecznych przyczyn 
uniesprzeczniających fenomen życia. Metoda nauk empirycznych 
nie zezwala na stosowanie tego typu pytań. Nauka jest bowiem 
oszczędna, nie stawia pytań, na które może jej być trudno udzielić 
odpowiedzi. Pytanie to może być postawione tylko we właściwej 
optyce poznawczej, a taką daje tylko metafizyka. Wedle tomistów 
egzystencjalnych praca przyrodnika rekonstruującego historię ży-
cia, wygląda następująco:
 Pytanie to, dotyczące już natury bytu, należy do filozofii, w myśl 
pytania: dla‑czego?, dotyczącego bytu. Słowem, badacz (przyrod-
nik) stosując określoną metodę badań, stara się ustalić, w jaki spo-
sób zachowuje się materia przy różnorodnych (badanych w okre-
ślonych aspektach) – w tym wypadku – procesach życiowych. I jeśli 
dla wytłumaczenia tych procesów materialnych życia jest mu po-
trzebne zrekonstruowanie minionych, już nie istniejących form ży-
cia czy jego początków, wolno naukowcowi fingować czy to w do-
świadczeniu, czy też w wyobraźni takie fakty, których opis pozwoli 
mu lepiej zrozumieć funkcje życiowe materii. Wówczas opis hipo-
tetycznie istniejących faktów nazywa się konstruowaniem hipotezy 
historycznej. W hipotezie tej naukowiec opisuje procesy nieistnie-
jące, jakby one faktycznie istniały. Opisuje je tym samym językiem 
naukowym, którym opisuje obserwowane przez siebie faktycznie 
dokonujące się procesy życiowe.
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Naukowiec nie popełnia żadnego nietaktu wobec teorii nauki, filozo-
fii czy nawet wiary, jeśli opisuje procesy życiowe materii aktualnie ist-
niejącej, czy też dawniej istniejącej, bo ściśle mówiąc opisuje on i stara 
się odkryć prawa działania materii w różnych jej stanach życiowych 
czy też przeżyciowych. Wówczas tylko naukowiec popełniłby nietakt 
i wypowiedziałby z punktu widzenia nauki głupstwo, gdyby o stanach 
bytowych opisywanych przez siebie procesów materialnych twierdził, 
że dostateczną racją życia jest sam układ odpowiednich cząsteczek ma-
terii – w myśl pytania: dla‑czego?. On bowiem może stwierdzić tylko 
tyle, że przy odpowiednim układzie cząstek materii pojawiają się nie-
które zjawiska życiowe. Samo jednak pojawienie się zjawisk życiowych 
przy odpowiednim układzie materii nie przesądza jeszcze sprawy 
adekwatnej genezy życia z materii. Sprawa ta ma bowiem jeszcze inne 
aspekty, które w ferowaniu zdania ogólnego należy wziąć pod uwagę, 
chociażby kwestię konsekwencji logicznych absurdalnych tak ogólnego 
twierdzenia 66.

 Z przedstawionej argumentacji wynika, że na gruncie nauk przy-
rodniczych nigdy nie możemy zasadnie postawić pytania o rację do-
stateczną życia w ogólności, ani też udzielić na nie żadnej odpowie-
dzi za pomocą obowiązującej w nich metodzie badań. W naukach 
przyrodniczych możemy znaleźć bardzo szczegółowe opisy doty-
czące np. powstawania ludzkiego życia; mechanizmy zapłodnienia 
i dziedziczenia zostały bardzo dobrze opracowane przez embriologię 
i genetykę. Ale czy na podstawie tych danych możemy ostatecznie 
rozstrzygnąć, jaka jest natura życia lub jaka jest jego geneza? Nauki 
przyrodnicze formułują tylko prawa organizujące najrozmaitsze pro-
cesy materii żywej i na tej podstawie nie mogą wyprowadzać wiążą-
cego wniosku, że życie redukuje się do owych procesów.

Nauki przyrodnicze mogą dać i dają nam opisy i prawa dotyczące 
funkcji materii. I to jest niesłychanie cenne, bo przez to poznajemy ma-
terialną stronę życia. Ale nie jesteśmy uprawnieni do robienia skoku: 
od rozumienia funkcjonowania materii żywej – do stwierdzenia natury 
życia, bytowości istoty żyjącej. Takie stwierdzenie nie mieści się w gra-
nicach nauk przyrodniczych. A jeśli przyrodnik zdobywa się na takie 
twierdzenie, to czyni to albo jako filozof, albo jako dyletant, chociażby 
skądinąd był geniuszem w obrębie swojego przedmiotu. Przedmiot bo-
wiem i metoda nauk przyrodniczych nie pozwalają mu jako przyrodni-
kowi na zrobienie takiego przeskoku 67. 

66 M.A. Krąpiec, Ewolucjonizm ale jaki?, dz. cyt., s. 29‑30.
67 Tamże, s. 32‑33.
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 Z tych niepozbawionych sarkazmu słów wypowiedzianych 
przez M.A. Krąpca dowiadujemy się, że jeśli nauka może odkryć 
tylko ogólne jakościowo‑ilościowe prawa rządzące materią ożywio-
ną, to nic dziwnego, że aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest na-
tura życia i jaka jest jego geneza, trzeba odwołać się do określonej 
koncepcji filozofii, i to nie pierwszej lepszej, tylko do metafizyki 
wypracowanej w ramach paradygmatu badawczego, jakim jest to-
mizm egzystencjalny. Oto uzasadnienie konieczności odwołania się 
do filozofii przy wskazywaniu na pierwszą i ostateczną przyczynę 
powstania życia:

Filozofia bowiem, posługując się ważkimi argumentami, może stwier-
dzić, że jednak życie człowieka nie tłumaczy się bez reszty opisanymi 
w embriologii procesami materii żywej, że potrzebna jest interwencja 
proporcjonalnej przyczyny, warunkującej niesprzeczne rozumienie fak-
tu życia człowieka jako człowieka, a więc istoty myślącej i kochającej, 
czyli trzeba ukazać rację bytu realną dla realnych stanów bytowych 68.
 Przyczynę wskazuje tylko filozofia bytu realnie istniejącego, okre-
ślając przynajmniej negatywnie niesprzeczne warunki zaistnienia bytu 
istotnie różnego od pozostałych form życia 69.
 Filozofia ze swej natury stawia pytania ostateczne; to jest jej właś-
ciwość płynąca z przedmiotu i metody. (…) Istnieje zatem możliwość 
ostatecznego wytłumaczenia świata tylko przez Byt Transcendentny, 
który w religii nazywamy BOGIEM. Jego istnienie jawi się jako koniecz-
ne właśnie przy fakcie wewnętrznego złożenia bytów z heterogenicz-
nych (niesprowadzalnych do siebie ani w aspekcie strukturalnym, ani 
genetycznym) części 70. 

 Filozof znajduje się w takiej sytuacji, że zasadniczo akceptu-
je ogólne prawa odkrywane przez nauki przyrodnicze opisujące 
funkcjonowanie materii żywej, ale nie akceptuje już wniosków, 
które stwierdzałyby pochodność życia od jakichkolwiek material-
nych przemian. To byłaby już wątpliwa ekstrapolacja, niemająca 
umocowania w stwierdzanych faktach. Tę kwestię trzeba postawić 
w porządku bytowo‑egzystencjalnym i ostatecznie rozstrzygnąć, 
jak podkreśla się w powyższych argumentach, na gruncie teorii 
bytu, przez wskazanie na proporcjonalną i dostateczną przyczynę 
zjawiska życia. Naturę i genezę życia trzeba rozpatrywać z punktu 

68 Tamże, s. 30.
69 Tamże, s. 37.
70 Tamże, s. 36.
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widzenia systemowego, z perspektywy pierwszych zasad bytu 
i myśli, pozwalających na eliminację absurdalnych konsekwencji 
głoszonych przez niektórych przyrodników. Umieszczenie fak-
tu życia w perspektywie systemu pozwala na ostateczne ustalenie 
tego, co jest jego jedyną i adekwatną przyczyną, bez obawy popad-
nięcia w nieadekwatne tłumaczenia. Żadna ze szczegółowych nauk 
przyrodniczych (fizyka czy biologia) nie jest w stanie postawić tego 
problemu, nie mówiąc już o zasadnym udzieleniu jakiejkolwiek od-
powiedzi. Niektórzy mogliby tutaj argumentować, że filozof bada-
jący naturę życia nie powinien tak radykalnie odcinać się od ustaleń 
poczynionych w naukach przyrodniczych. Ponadto, jak argumen-
tują zwolennicy filozofii w kontekście nauki, niektóre tezy filozo-
ficzne mogą być falsyfikowane przez fakty dobrze potwierdzone 
w naukach empirycznych. Na ten zarzut tomiści egzystencjalni re-
plikują w następujący sposób:

 Prawdziwości sformułowanych i odkrytych praw ani nie potwier-
dzają, ani też nie obalają jakiejś teorii filozoficznej, która jest autono-
miczna, bo posiada swój odrębny przedmiot i odrębną metodę badań. 
Z teorią filozoficzną można dyskutować tylko na płaszczyźnie filozofii 
w sposób dorzeczny i skuteczny oraz ma płaszczyźnie przednaukowe-
go myślenia w sposób nieraz skuteczny, ale mniej dorzeczny 71.

Chodzi o to, że:
   (i)  filozofia jest dziedziną autonomiczną z punktu widzenia episte-

mologiczno‑metodologicznego – płaszczyzna filozoficzna/me-
tafizyczna nie przecina się z płaszczyzną nauk przyrodniczych;

 (ii)  filozofia jest dziedziną poznania autonomiczną względem nauk 
przyrodniczych i bardziej ogólną, ma ona prawo do formuło-
wania na swoim własny gruncie teorii i hipotez wyjaśniających 
określone realne stany bytowe;

(iii)  celem filozofii nie jest podważanie ustalonych w ramach nauk 
empirycznych praw opisujących funkcjonowanie materii nie-
ożywionej czy ożywionej;

(iv)  filozofia stoi niejako na straży poprawności pewnych rozu-
mowań, szczególnie tych, w których ujawnia się niepopar-
ty żadnymi przesłankami redukcjonizm ontologiczny lub 

71 Tamże, s. 28.
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metodologiczny; filozofia ma prawo do oceny ogólnych wnio-
sków wyprowadzanych z ustaleń nauk przyrodniczych;

  (v)  fakty odkrywane w naukach szczegółowych nie mogą falsyfi-
kować tez i hipotez filozoficznych, a to z tego względu, że na-
uki te znajdują się na różnych poziomach epistemologicznych;

 (vi)  nie można krytycznie i racjonalnie dyskutować z daną koncep-
cją filozoficzną, posługując się argumentami i przesłankami za-
czerpniętymi z nauk przyrodniczych, np. z biologii czy z fizyki 
teoretycznej;

(vii)  racjonalna debata musi w pierwszej kolejności zakładać wspól-
ną płaszczyznę epistemologiczną, co w praktyce przekłada się 
na to, że na argumenty filozoficzne odpowiadamy tylko ar-
gumentami filozoficznymi, nie zaś wynikami zaczerpniętymi 
z różnych nauk szczegółowych. Takie pomieszanie płaszczyzn 
poznawczych nie może w efekcie przenieść żadnej konstruk-
tywnej i dorzecznej dyskusji. Ujawnia raczej absurdalność sytu-
acji i dyletanctwo tych, którzy notorycznie przechodzą z jednej 
płaszczyzny badawczej na inną, uzasadniając to ideą interdy-
scyplinarności badań.

7. Sensy i nonsensy metafizyki życia

1. W oczywisty sposób nieprawdziwe jest dziś stwierdzenie, że 
istnieje jakakolwiek wolna od trudności merytorycznych i meto-
dologicznych koncepcja filozofii. Filozofia podziela ten sam los co 
nauka. W filozofii, tak jak w nauce, nie ma teorii wolnych od kon-
trowersji, choć filozofowie znacznie rzadziej niż naukowcy przy-
znają się otwarcie do tych problemów. Od tych trudności nie jest 
także wolna przedstawiona wyżej metafizyka genezy i natury życia 
w ujęciu tomistów egzystencjalnych. Pod jej adresem można sfor-
mułować szereg zarzutów i postawić jej szereg problematyzujących 
różne kwestie pytań. W dalszych analizach ograniczymy się tylko 
do najważniejszych problemów, gdyż próba całościowej dyskusji ze 
wszystkimi zagadnieniami wymagałaby oddzielnej pracy. Zarzuty 
formułowane pod adresem przedstawionej teorii pochodzą z pa-
radygmatu filozofii tomistycznej, a także spoza niej; szczególnie 
dużo uwag krytycznych mają tutaj zwolennicy uprawiania filozofii 
w kontekście nauki.
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 2. Zwolennicy filozofii w kontekście nauki opowiadają się za 
filozofią, która twórczo korzysta z ustaleń nauk przyrodniczych. 
Choć podkreślają epistemologiczną odrębność poznania filozoficz-
nego od poznania przyrodniczego, nie dostrzegają trudności we 
wzajemnym przenikaniu się tych płaszczyzn. Uważają, że tomi-
styczna koncepcja filozofii jako autonomicznej wiedzy poszukującej 
ostatecznych przyczyn bytu jest zbudowana na

prostej epistemologii, niewrażliwej na nowe odkrycia i fakty, prowadzi 
do charakterystycznego stylu filozofowania, w którym zdroworozsąd-
kowe intuicje cenione są znacznie wyżej, niż filozoficzne implikacje te-
orii naukowych 72.

Zdaniem J. Życińskiego 

odrzucanie filozoficznej przydatności teorii naukowych nie liczy się 
z realiami rozwoju filozofii. Przykłady dotyczące choćby uwikłania 
metafizyki średniowiecznej w przestarzałą kinematykę Arystotelesa 
świadczą, iż nawet przy programowym rozgraniczaniu płaszczyzny fi-
zyki i metafizyki, nie jesteśmy w stanie uwolnić się od wprowadzanych 
implicite założeń typu fizykalnego. Wprowadzane w sposób ukryty 
utrudniają one obiektywną ocenę proponowanych argumentów suge-
rując, iż argumenty te zawierają jednorodne epistemologicznie tłuma-
czenia filozoficzne 73.

Zwolennicy filozofii otwartej twierdzą, że odpowiedzialne filozo-
fowanie nie polega tylko na wierności historii filozofii, ale również 
na respektowaniu odkryć dokonywanych w naukach przyrodni-
czych 74. Budowanie sztucznych linii demarkacyjnych, uzasadnia-
nych trójstopniową koncepcją abstrakcji, nie znajduje potwierdzenia 
we współczesnych badaniach z zakresu filozofii nauki. Nie wycho-
dząc w niuanse tego zagadnienia, zaznaczmy tylko, że wybór takiej 
czy innej koncepcji filozofii jest nie tylko wyborem metodologicz-
nym, ale również wyborem aksjologicznym, dotyczącym określo-
nych wartości epistemicznych. Odwoływanie się do samych reguł 
metodologicznych, mających usprawiedliwić wybór tej czy innej 

72 M. Heller, J. Życiński, Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką, 
dz. cyt., s. 8.

73 J. Życiński, W poszukiwaniu ontologii analitycznej, w: Myśląc o filozofii, red. 
J. Perzanowski, Kraków 1991, s. 24.

74 Argument wysuwany przez L. Koja i J. Perzanowskiego.



616 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

koncepcji filozofii, jest niewystarczające. Neotomiści egzystencjal-
ni przypisują wartość poznawczą autonomicznej koncepcji filozofii 
i twierdzą, że może ona wnieść do skarbca ludzkiej wiedzy takie 
treści, których nie są w stanie wnieść nauki przyrodnicze. Ich prze-
ciwnicy postępują wprost przeciwnie – uznają za wartościową tylko 
taką koncepcję filozofii, która liczy się z osiągnięciami nauk przy-
rodniczych i wykorzystuje ich ustalenia w konceptualizacji różnych 
problemów 75.
 3. Kwestionuje się tomistyczną tezę o konieczności uprawiania 
filozofii przyrody w ramach metafizyki. W takim ujęciu filozofia 
przyrody traci swoją autonomię gdyż uzależniona jest od uprzed-
nich rozstrzygnięć systemu metafizycznego. Wątpliwości nasuwa 
budowanie filozofii przyrody na podstawie danych doświadczenia 
potocznego/zdroworozsądkowego 76. Zwraca się uwagę, że w takim 
przypadku nie mamy do czynienia z filozofią przyrody, ale z me-
tafizyczną interpretacją przyrody, taką jaka ujawnia się w naszych 
intuicjach zdroworozsądkowych. Tymczasem zdrowy rozsądek nie 
zawsze bywa zdrowy… 77 Uprawianie filozofii przyrody wymaga 
zupełnie innego podejścia epistemologicznego 78. W pierwszej ko-
lejności trzeba uwolnić się od patrzenia na filozofię przyrody, czy 
szerzej na nauki przyrodnicze, przez pryzmat odgórnie ustalone-
go systemu metafizycznego, a takim właśnie spojrzeniem cechują 
się tomiści egzystencjalni. Po drugie, właściwe uprawianie filozo-
fii przyrody wymaga dobrej znajomości historii nauki, zwłaszcza 
nauk przyrodniczych i ich aktualnych odkryć. Po trzecie, konieczna 
jest dobra znajomość filozofii nauki i metodologii. Uprawianie fi-
lozofii przyrody z dala od nauk przyrodniczych to nieporozumie-
nie. Zwolennicy filozofii w nauce twierdzą sarkastycznie, iż ktoś, 
kto próbuje filozofować o przyrodzie, nie biorąc pod uwagę danych 
nauk przyrodniczych, wypowiada się tylko o koleinach wyżłobio-
nych w mózgu przez dotychczasowe nawyki i przyzwyczajenia 
myślowe 79.

75 W Polsce opowiadają się za taką koncepcją uprawiania filozofii także 
przedstawiciele szkoły lwowsko‑warszawskiej.

76 Krytykę wiedzy zdroworozsądkowej przeprowadza K. Popper.
77 To sarkastyczne sformułowanie często używane było przez J. Życińskiego.
78 M. Heller, Wstęp do nowej filozofii przyrody, dz. cyt., s. 3‑26.
79 M. Heller, Przeciw fundacjonizmowi, dz. cyt., s. 100‑101.
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 4. Po adresem tomistycznej filozofii przyrody formułuje się za-
rzut fundacjonalizmu wyrażający się w poszukiwaniu ostatecznych 
racji wyjaśniających różne zjawiska przyrodnicze. Tomiści twier-
dzą, że w naukach przyrodniczych nie odkrywa się ostatecznych 
przyczyn (proporcjonalnych racji) zjawisk. Nauki ograniczają się 
do formułowania praw opisujących funkcjonowanie różnych ro-
dzajów materii. Wypowiedzi o nauce, jakie spotykamy u tomistów 
egzystencjalnych, nie uwzględniają współczesnych ustaleń filozofii 
nauki. Te błędne wypowiedzi o nauce wynikają po pierwsze z nie-
znajomości filozofii nauki, po drugie z tego, że neotomiści zasadni-
czo nie uprawiają żadnych nauk empirycznych. W swoich pracach 
bardzo często przytaczają oni szereg cytatów z prac fizyków czy 
biologów, które nie zawsze trafnie wkomponowują się w prowa-
dzony przez nich dyskurs argumentacyjny. Odwołując się do usta-
leń współczesnej filozofii nauki, trzeba stwierdzić, że w naukach 
przyrodniczych nie poszukuje się żadnych przyczyn ostatecznych 
czy racji dostatecznych. Nauka nie ma tendencji do poszukiwania 
niepodważalnych fundamentów. Teorie naukowe, które dziś są 
dobrze potwierdzonymi empirycznie hipotezami, mogą w przy-
szłości okazać się błędne, nie można wszak wykluczyć, że kiedyś 
w przyszłości nowe badania odkryją zupełnie nowe fakty zaprze-
czające obecnie ustalonym. Dlatego filozofia przyrody uprawiana 
na bazie nauk przyrodniczych nie może być fundacjonalistyczna. 
Może ona formułować różne hipotezy teoretyczne, które następnie 
mogą być poddawane testowaniu przez dane empiryczne. Tomiści 
odrzucają taką argumentację i zasadniczo kwestionują możliwość 
empirycznego testowania tez filozoficznych. Mają one bowiem inny 
status epistemologiczny niż tezy naukowe i dotyczą zupełnie in-
nego porządku poznawczego, esencjalno‑egzystencjalnego. Stąd 
też są one tezami koniecznymi i nieobalanymi. Taka sytuacja nie 
może mieć miejsca w ramach filozofii przyrody zależnej od aktual-
nej wiedzy empirycznej. Wraz ze zmianą tej wiedzy zmieniają się 
teorie i hipotezy filozoficzne dotyczące różnych zjawisk przyrodni-
czych. Zwolennicy filozofii w nauce uważają, że możliwość testo-
wania empirycznego hipotez filozoficznych może uchronić przed 
formułowaniem różnego rodzaju egzotycznych koncepcji, niema-
jących żadnego potwierdzenia w danych nauk przyrodniczych, 
a opartych tylko na intuicjach zdrowego rozsądku, który zostaje 
podniesiony do rangi jedynego kryterium oceny wiarygodności tez 
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filozoficznych. Dlatego niezbywalnym wymogiem uprawiania filo-
zofii przyrody pozostaje to, aby badacz miał wykształcenie w ob-
szarze jednej z nauk empirycznych, czy to fizyce, czy biologii.
 5. Wątpliwości nasuwają także pewne charakterystyki materii 
podawane przez tomistów egzystencjalnych. Dla przykładu przy-
toczmy jedną z takich wypowiedzi:

Dlatego też zwykło się przyjmować tyle substancji, ile jest różnych, nie-
sprowadzalnych do siebie struktur atomów i molekuł, czyli swoistych 
jednostkowych organizacji materii (hadronów), której części (partony) 
nie bytują samodzielnie. Chodzi tu szczególnie o części ilościowe, któ-
re można wyodrębnić technicznie, za pomocą proporcjonalnych narzę-
dzi. Prócz bowiem części ilościowych, obserwowanych jako „partony”, 
istnieją „części” wykrywane jedynie przez analizy i uniesprzeczniające 
poznanie „nie wprost”, jakie odkrył Arystoteles, uzasadniając poprzez 
niesprzeczność bytowe substruktury, takie jak substancję i przypadło-
ści, a w samej substancji: materię i formę, występujące w jednym bycie 
w przyporządkowaniu do siebie jako możność do aktu. Sprawy te są 
omawiane w metafizyce przy analizie struktur bytowych 80.

 Wątpliwości dotyczą tego, że powyższa charakterystyka mate-
rii została przeprowadzona w ramach schematu pojęciowego „sub-
stancja – przypadłość”. Stąd pytanie, czy za pomocą tych kategorii 
pojęciowych można adekwatnie, bez narażenia się na wewnętrzne 
trudności, opisać to, co odkrywa współczesna fizyka kwantowa 
w dziedzinie cząstek elementarnych. W tych rejonach nie funkcjo-
nuje takie pojęcie materii, o jakim pisze się w wyżej przytoczonych 
przykładach. Jest ona raczej bliższe tradycji mechanicystycznej, 
w której funkcjonował wyobrażeniowy model materii, jako sub-
stratu, który można pokawałkować na części 81. We współczesnej 
fizyce mowa jest raczej o dematerializacji tego pojęcia niż o jego 
substancjalizacji (Heller) 82. Nawet jeśli przyjmiemy, że ontologia 
substancji uwarunkowana jest w dużej mierze podmiotowo‑orzecz-
nikową strukturą naszego języka i sprawdza się w zakresie kon-
ceptualizacji danych makrodoświadczenia, to z tego nie wynika, że 

80 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 231.
81 Pisze o tych problemach M. Tempczyk, Fizyka a świat realny, dz. cyt., oraz 

w ostatniej swojej pracy, Ontologia świata przyrody, dz. cyt.; a także J. Życiński, 
Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt.

82 Zob. M. Heller, Ewolucja pojęcia masy, „Analecta Cracoviensia” 14 (1982), 
s. 79‑91.
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 również z  takim samym powodzeniem sprawdza się ona przy opi-
sie obiektów kwantowych czy innych „bytów” odkrywanych przez 
fizykę współczesną z zakresu megaświata, np. czarnych dziur. Dla 
zwolenników uprawiania filozofii w kontekście nauki ontologia 
substancji i przypadłości jest epistemologicznie ograniczona 83 tylko 
do sfery makrodoświadczenia, natomiast jeśli chodzi o sferę obiek-
tów odkrywanych na mikropoziomie, to trudno powiedzieć o nich, 
że są substancjami materialnymi ukonstytuowanymi przez subon-
tyczne czynniki: materię i formę, która zapewnia im ontologiczną 
tożsamość (Łukasik) 84.
 6. Trudności nastręczają przedstawiane przez tomistów egzy-
stencjalnych konceptualizacje materii ożywionej lub procesów po-
znawczych. W przeważającej większości opisy te są pojęciowo nie-
jednorodne. Albo są przeprowadzane tylko przy użyciu aparatury 
pojęciowej właściwej dla metafizyki egzystencjalnej, albo też stano-
wią wymieszenie kategorii zaczerpniętych z metafizyki arystotele-
sowsko‑tomistycznej i z nauk empirycznych, jak w przypadku kon-
ceptualizacji materii nieożywionej. Pomijając spójność tych opisów, 
która jest jakby osobnym problemem, stawiającym pod znakiem 
zapytania to, na ile faktycznie tomistom udaje się nie korzystać 
w analizach z danych nauk empirycznych, choćby w zakresie pew-
nego instrumentarium pojęciowego, rodzi się uzasadnione pytanie, 
czy opisy te wnoszą coś do wyjaśnienia natury życia czy poznania. 
Przykładem są następujące stwierdzenia:

Odkrycie przez Arystotelesa substruktur bytowych, współkonstytuu-
jących byt i zarazem niezdolnych do samodzielnego (poza bytem) ist-
nienia, pozwala zrozumieć jedność bytu pomimo jego różnorodnych 
składników‑czynników. One bowiem układają się w relacje możności 
do aktu, co gwarantuje potencjalność, przemienność, przygodność by-
tową, a zarazem jedność bytu i jego charakterystyczne działanie, zwią-
zane z przedmiotowością formalną, pozwalającą na dokonanie pozna-
nia nie tylko samej natury działającego, ale i bytowej struktury. I tak 
np. u człowieka działanie wzrokowe widzenia, związane ze swoim for-
malnym przedmiotem, jakim jest „barwa”, pozwala zrozumieć widze-
nie różnych przedmiotów i zarazem ujawnia, że istnieje w człowieku 

83 Szerzej pisaliśmy o tym przy analizie ontologii i jej związku z naukami 
szczegółowymi.

84 Zwracał na to uwagę już w swoich pracach z zakresu filozofii przyrody 
K. Kłósak, szersza argumentacja za ograniczeniem kategorii substancji do sfery 
makrodoświadczenia znajduje się u J. Życińskiego.
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specjalna władza widzenia wzrokowego, zapodmiotowana w „duszy” 
ożywiającej ciało, które jest formą‑organizatorką 85.

 W związku z poruszonym wyżej zagadnieniem, uprawiający fi-
lozofię w tym samym paradygmacie badawczym J. Herbut twier-
dzi, że:

uprawiający tzw. metafizykę szczegółową ma korzystać z rezultatów 
odpowiednich nauk, lecz wyłącznie jako wyjściowej postawy erudycyj-
nej, w szczególności – na sposób negatywny tj. dla determinacji włas-
nego przedmiotu badań. Pomijając fakt, że to negatywne korzystanie 
z rezultatów nauk szczegółowych bywa dość wybiórcze, nieodparcie 
nasuwa się pytanie: czy metafizyk bez zubożenia swoich rozważań 
w dziedzinie antropologii lub etyki może nie uwzględniać pozytywnie, 
na przykład, dobrze potwierdzonych wyników współczesnej psycho-
logii poznawczej albo psychologii potrzeb ludzkich? Czy kiedy proces 
intelektualnego poznania pojęciowego objaśnia się jedynie przez para-
frazę poglądów Tomasza z Akwinu, naraża się na zarzut jednostronne-
go potraktowania tej kwestii? 86

 W podobnym tonie wypowiada się także ks. M. Heller, zwolen-
nik filozofowania w kontekście nauki:

Wydaje się, że tylko jedno – trzeba tworzyć filozofię specjalnie na po-
trzeby nauki, lub nieco ściślej – punktem wyjścia filozoficznych konsta-
tacji, które są niezbędne do interpretacji teorii naukowych, winny być 
teorie naukowe. Zilustrujmy to przykładem. Postawienie jakiegokol-
wiek filozoficznie interesującego problemu wymaga pewnych założeń 
epistemologicznych. Np. czy „świat sam w sobie” jest takim, jakim go 
poznajemy zmysłami? Celowo pytanie sformułowałem w postaci przy-
pominającej znane pytanie Kanta. Stawiając to pytanie, trzeba sobie 
uświadomić, że współczesna nauka zna nie tylko anatomiczną i fizjolo-
giczną budowę naszych zmysłów, lecz również coraz dokładniej potra-
fi rekonstruować matematyczne transformacje, jakim jest poddawana 
informacja przenoszona przez sygnał nerwowy na poszczególnych eta-
pach drogi od zmysłowego receptora aż do kory mózgowej. Szczególnie 
dobrze pod tym względem został przebadany proces widzenia. Nieja-
ko naocznie możemy już stwierdzić, jakie elementy obrazu, na jakich 
etapach transformacji sygnału, są konstruowane z zero‑jedynkowej 

85 M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 232.
86 J. Herbut, Sprawa tak zwanej filozofii pierwszej w Szkole Lubelskiej, „Roczniki 

Filozoficzne” 45 (1997), z. 1, s. 198.
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informacji otrzymywanej na siatkówce oka. Czy, rozważając „problem 
Kanta”, można tego wszystkiego nie brać pod uwagę? 87

Sformułowane przez M. Hellera pytanie można postawić wobec 
analiz tomistów egzystencjalnych: czy kiedy opisują oni struktu-
rę materii żywej lub strukturę poznania, nie powinni uwzględniać 
tego, co współczesne nauki przyrodnicze ustaliły w tej kwestii i co 
jest empirycznie dobrze potwierdzone? Czy streszczanie i parafra-
zowanie, np. Arystotelesa i Tomasza, wnosi cokolwiek do współ-
czesnej debaty dotyczącej fenomenu życia?
 7. Kolejne trudności pojawiają się w związku z próbą wyjaśnie-
nia czynności i funkcji życiowych. Tomiści, poszukując adekwat-
nej przyczyny, wskazują tutaj na duszę, którą charakteryzuje się za 
pomocą Arystotelesowskiej kategorii formy substancjalnej. Dla to-
mistów egzystencjalnych teza o istnieniu duszy jako źródła życia 
jest czymś koniecznym i nieobalanym, co pokazuje analiza danych 
doświadczenia. Bez wskazania na duszę jako na immanentną przy-
czynę życia jego fenomen byłby niewytłumaczalny, a tym samym 
mielibyśmy do czynienia z realizacją metafizycznego absurdu. Tego 
typu strategia argumentacyjna jest kwestionowana przez filozofów, 
którzy podpisują się pod metodologicznym i ontologicznym natu-
ralizmem. Uważa się, że pojęcie duszy i jej odpowiedniki należą do 
przestarzałego obrazu świata i generują naiwne przekonania o na-
turze ludzkiej, które niebawem, w co mocno wierzą naturalistycznie 
zorientowani kognitywiści, zostaną zastąpione przez nowoczesną 
neuronaukę. A oto i przykład takiego stanowiska, które reprezen-
tuje jeden z czołowych polskich kognitywistów W. Duch.

Zrozumienie, że pojęciom duszy i ducha nie da się nadać egzystencjalnie 
istotnego sensu, jest kolejnym krokiem na drodze do uwolnienia się od 
starożytnej wizji świata. Astronomia pokazała nam, że świat jest o wiele 
większy, a fizyka że również o wiele ciekawszy, niż śniło się to filozo-
fom. Kognitywistyka pokazuje nam teraz, że naiwne wyobrażenia o czło-
wieku i jego naturze mają równie mało wspólnego z rzeczywistością, co 
przekonania o pneumie jako esencji życia. Umysł jest rezultatem działa-
nia mózgu, chociaż nie można go sprowadzić do czysto materialnego 
aspektu. Mózg jest jedynie nośnikiem umysłu. Stany neurofizjologiczne 
stwarzają możliwość realizacji przestrzeni wewnętrznej, której struktura 
jest wynikiem rozwoju człowieka w określonym środowisku i kulturze. 

87 M. Heller, Nauki przyrodnicze a filozofia przyrody, dz. cyt., s. 31‑32.
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Umysł jest więc odbiciem zarówno milionów lat ewolucji, która ukształ-
towała nasze ciało, jak i tysięcy lat rozwoju społecznego 88.

 We współczesnej psychologii poznawczej i kognitywistyce, 
w dużej mierze zorientowanej naturalistycznie, rezygnuje się z po-
sługiwania pojęciem duszy, gdyż uważa się, że:
  (i)  pojęcie to jest teoretycznie nieprzydatne, ma konotacje religijne, 

a tymczasem nauka powinna być wolna od jakichkolwiek wtrę-
tów religijnych;

 (ii)  wartość eksplanacyjna tego pojęcia jest zerowa. W nauce postu-
luje się pewne pojęcia, aby wyjaśnić fakty dane w bezpośredniej 
obserwacji. Czy jednak za pomocą pojęcia duszy można cokol-
wiek wyjaśnić? Okazuje się, że tym sposobem nie można wyjaś-
nić np. różnego rodzaju zaburzeń z zakresu psychopatologii 89;

(iii)  celem nauki jest nie tylko sformułowanie praw i wyjaśnień, ale 
przede wszystkim prognozowanie, przewidywanie nowych 
zjawisk. W prognozowaniu tym bardzo dużą rolę odgrywa for-
malizm matematyczny. Czy za pomocą pojęcia duszy można 
dokonywać jakichś predykcji, które mogłyby znaleźć empirycz-
ne potwierdzenie? Odpowiedź jest negatywna, nie można za 
pomocą tej kategorii teoretycznej przewidywać żadnych zacho-
wań zjawisk przyrodniczych, szczególnie w obszarze tzw. ży-
cia psychicznego. A jeśli tak, dusza jest zbytecznym bytem te-
oretycznym, który sam niczego nie wyjaśnia, a generuje szereg 
problemów dla tych, którzy postulują jego istnienie i przypisują 
mu określoną wartość eksplanacyjną.

88 W. Duch, Duch i dusza, czyli prehistoria kognitywistyki, s. 18 <www.is.umk.
pl/~duch/cv/pap‑pl.html> (dostęp: 20.09.2013).

89 Zdaniem kognitywisty W. Ducha „Koncepcja duszy jako substancji pro-
wadzi do niekończących się problemów ze zrozumieniem chorób umysłowych, 
a szczególnie chorób osobowości takich jak schizofrenia czy roszczepienie jaźni, 
całkowitego rozpadu osobowości zachodzącego w chorobie Alzheimera, zabu-
rzeń neuropsychologicznych czy duszy niemowląt, nie posiadającej jeszcze zdol-
ności do konceptualizacji. Przez całe wieki uważano, że człowiek otrzymuje du-
szę dopiero w momencie chrztu (obyczaj chrztu niemowląt wprowadzono po to, 
by je traktować jak ludzi i zapobiegać dzieciobójstwu). Inne poglądy głosiły, że 
dopiero w momencie pierwszego oddechu człowiek otrzymuje duszę. Pojawiają 
się nawet takie spekulacje, w których dusza dzieli się na dwie części, świadomą 
i nieświadomą, są więc niejako dwie dusze, pierwsza by zadowolić zwolenni-
ków reinkarnacji, a druga by zadowolić zwolenników wiary w życie pozagrobo-
we. Można oczywiście wymyślić znacznie więcej dusz, ale trudno jest im nadać 
jakiekolwiek znaczenie egzystencjalne”, tamże, s. 19.
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 Tomiści egzystencjalni mogliby tutaj argumentować, że pojęcie 
duszy nie zostało całkowicie wyeliminowane z naukowej kognity-
wistyki. Opatrywanie kwantyfikatorem „wszystkie” jest tutaj nad-
miernym uproszczeniem. Wszak można wyróżnić i takich przed-
stawicieli współczesnej filozofii umysłu (zagranicznych i polskich, 
np. Judycki 90), którzy pozytywnie argumentują za istnieniem du-
szy, wykazując, iż jako kategoria teoretyczna ma ona pewną war-
tość eksplanacyjną, jeśli chodzi o wyjaśnienie życia umysłowego 
człowieka, choć niekoniecznie musi posiadać doniosłe wartości 
prognostyczne w zakresie wyjaśnienia patologii życia psychiczne-
go. Tomiści replikują w ten sposób, że pojęcie duszy nie jest poję-
ciem empirycznym. Stąd też nie można go poddawać procedurom 
falsyfikacyjnym, jak czyni się to w naukach empirycznych w przy-
padku zwykłych pojęć teoretycznych. Pojęcie to nie jest pochodną 
żadnych indukcyjnych uogólnień, lecz, podobnie jak szereg innych 
pojęć występujących w naukach przyrodniczych (np. w fizyce czą-
stek elementarnych), ma status pojęcia teoretycznego, za pomocą 
którego interpretuje się dane doświadczenia. Podkreśla się, że po-
jęcie duszy nie spełnia żadnych funkcji prognostycznych. Tomiści, 
powołując się na epistemologiczną różnicę między filozofią/metafi-
zyką a naukami empirycznymi, twierdzą, że tezy i hipotezy filozo-
ficzne nie mają takiego samego statusu epistemologicznego jak ich 
odpowiedniki występujące w naukach przyrodniczych. Dlatego też 
nie można mówić w ich przypadku o funkcji prognostycznej oraz 
o możliwości ich empirycznego testowania. W hipotezach filozo-
ficznych nie chodzi o przewidywanie, ale o ich koherencję z cało-
ścią przyjętego systemu filozoficznego/metafizycznego 91. Istnienia 
duszy nie można obalić za pomocą naukowych argumentów opie-
rających się na danych pochodzących z kognitywistyki czy innych 
nauk szczegółowych. Natomiast dla filozofów dopuszczających 
możliwość empirycznego testowania hipotez filozoficznych dusza 
może okazać się albo czymś eksplnacyjnie zbędnym, wtedy zgod-
nie z tym, co sugerują dane empiryczne, trzeba ją porzucić, albo też 
czymś, co tłumaczy te dane, i to nie gorzej niż stosowane w innych 

90 W Polsce broni umiarkowanego dualizmu antropologicznego, S. Judycki, 
Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Lublin 2004.

91 Szerzej na ten temat. Zob. J. Herbut, Hipoteza w filozofii bytu, dz. cyt. Szerzej 
o tym problemach traktowaliśmy w rozdziale o hipotezach filozoficznych. 
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naukach przyrodniczych pojęcia teoretyczne 92. Neotomiści mogą 
argumentować, że przecież same teorie naturalistyczne nie są po-
zbawione wewnętrznych trudności, nie mówiąc już o ich empirycz-
nej testowalności. Obecny w nich element spekulatywny sprawia, 
że mogą być one potraktowane jako hipotezy metafizyczne. Stąd 
nie powinno się tak szybko rezygnować z wyjaśniającej funkcji du-
szy. Zwłaszcza że zarzut, iż dziś preferuje się teorie prostsze, czyli 
te, których dostarczają naturaliści, podważają sami filozofowie na-
uki, którzy od dawna nie mogą zgodzić się co do tego, czym jest 
prostota teorii i czy faktycznie jest ona aż tak nośnym kryterium 
epistemologicznym waloryzującym teorie naukowe. 
 8. W różnych praktykach argumentacyjnych tomiści egzysten-
cjalni (np. Krąpiec) operują pojęciem gatunku w znaczeniu filozo-
ficznym. Chodzi tu o tzw. kategorie naturalne, za pomocą których 
klasyfikuje się trzy podstawowe dziedziny życia: wegetatywną, 
sensytywną i intelektualną. Gatunki (rodzaje naturalne) scharak-
teryzowane są za pomocą istotowych cech konstytutywnych. Jest 
to charakterystyka esencjalna. Na jej podstawie przypisuje się ga-
tunkom pewien zestaw cech koniecznych, istotowo go determinują-
cych. Są to cechy, bez których nie mógłby on być tym właśnie, a nie 
innym gatunkiem. Tym samym zostają ustalone sztywne granice 
między występującymi w przyrodzie ożywionej gatunkami. Esen-
cjalizm gatunkowy jest argumentem przeciwko zwolennikom teorii 
ewolucji, którzy twierdzą, że istnieje ewolucyjna przemiana mię-
dzygatunkowa, polegająca, najogólniej rzecz ujmując, na tym, że 
z gatunków niższych powstają wyższe, o wyższym stopniu skom-
plikowania (biologicznej złożoności) 93. W argumentacji tej kryje się 
jeszcze jedno założenie, krytykowane przez różne nurty filozofii 
współczesnej. Podstawą wyróżnienia tych trzech esencjalnych cha-
rakterystyk gatunków jest sama natura bytu, realnej  rzeczywistości. 
Dlatego mamy trzy dziedziny bytu żywego, gdyż tak jest w rze-
czywistości. To świat realnie istniejący narzuca (by nie powiedzieć: 

92 Szerzej o tych sprawach pisze: J. Bremer, Wprowadzenie do filozofii umysłu, 
dz. cyt.

93 Brakuje tutaj odniesienia do toczonej na gruncie analitycznym debaty o ro-
dzajach naturalnych. W Polsce pisała o tym J. Odrowąż‑Sypniewska, Rodzaje na‑
turalne, Warszawa 2006. Praca ta zawiera przegląd najważniejszych koncepcji, 
zwłaszcza z zakresu filozofii analitycznej, które omawiają to zagadnienie na bar-
dzo szerokim tle ontologicznym, epistemologicznym i semiotycznym.
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dyktuje) takie, a nie inne uporządkowanie. To nie ludzki umysł 
projektuje na świat taką, a nie inną klasyfikację bytu, lecz sam byt 
(rzeczywistość) taką klasyfikację narzuca. Kryje się za tą argumen-
tacją pewna koncepcja „mocnej” obiektywności poznawczej i on-
tologicznej, w której uznaje się, że świat realny jest niezależny od 
umysłu, że istnieją w nim istoty rzeczy, które za pomocą abstrakcyj-
nych zdolności umysłu mogą być z konkretów wyłuskane i pozna-
ne. W krytycznych komentarzach wskazuje się na niejednoznacz-
ność tego podejścia, jego relatywizację ze względu na różne ujęcia 
teoretyczne w filozofii lub naukach szczegółowych 94. Niektórzy 
skłonni są do wyróżniania szeregu stopni obiektywności właściwej 
dla nauki, filozofii oraz jej poszczególnych dziedzin 95. Wyróżnia się 
także szereg różnych typów obiektywności 96 w zależności od przyj-
mowanych przedzałożeń ontologicznych lub epistemologicznych 
i aksjologicznych 97. Postulowaną przez egzystencjalnych tomistów 
obiektywność krytykuje się za to, że wyraża zdroworozsądkowe in-
tuicje dotyczące obiektywności 98, te zaś nie znajdują potwierdzenia 
w wynikach naukach przyrodniczych, zwłaszcza w fizyce kwanto-
wej, w której bada się zdarzenia (zdarzenia kwantowe) zachodzą-
ce na mikropoziomie, a obiektywność jest mocno zrelatywizowa-
na do obserwatora dokonującego pomiary 99. Ponadto  neotomiści 

94 Na temat obiektywności zob. także A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, 
dz. cyt., zwłaszcza rozdział dotyczący hermeneutyki w sporze o obiektywność 
poznania.

95 Problem ten szczególnie jest dyskutowany w kręgu filozofii analitycznej, 
zob. niektóre prace takie jak: T. Nagel, The View From Nowhere, New York 1986; 
R. Rorty, Objectivity, Relativism, and Truth, „Philosophical Papers”, t. 1, Cam‑
bridge 1991; W.P. Alston, „Yes, Virginia, There Is a Real World”, „Proceedings and 
Addresses of the American Philosophical Association” 52 (1979), s. 779‑808.

96 Różne typy ontologicznej i epistemologicznej obiektywności z fenomeno-
logicznego punktu widzenia prezentuje w swojej pracy: R. Ingarden, U podstaw 
teorii poznania, Warszawa 1972.

97 Szerzej na temat obiektywności i realizmu epistemologicznego jako funda-
mentalnych przedzałożeń nauki pisze J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, 
dz. cyt., s. 169‑186.

98 Szerzej o tych zagadnieniach pisze: A. Łukasik, Obserwator w fizyce, w: 
E. Kałuszyńska (red.), Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, Warszawa 
1998, s. 11‑26. Praca zawiera szereg interesujących analiz dotyczących statusu 
epistemologicznego podmiotu poznającego.

99 Szerzej zob. A. Łukasik, Problem obiektywności w mechanice kwantowej. Inter‑
pretacje jej twórców, Lublin 1996; Problem obiektywności w mechanice kwantowej, w: 
VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5‑9 września 1995. Abstrakty, Toruń 1995, s. 139; 
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 interpretują fenomen życia w kategoriach teorii hylemorficznej, 
która współcześnie napotka szereg trudności. Zarzuca się jej niejas-
ności w podstawowych sformułowaniach (zwłaszcza dotyczących 
pojęcia formy) 100 oraz to, że prowadzi do dualistycznej relacji mię-
dzy umysłem a mózgiem, która to koncepcja jest kwestionowana 
przez zwolenników naturalizmu ontologicznego.
 Jeśli przypiszemy gatunkom stałe charakterystyki esencjalne, 
to ewolucja między nimi jest z ontologicznego punktu widzenia 
niemożliwa. Dlatego tomiści stale mówią o gatunku w znaczeniu 
filozoficznym (jako, rzecz jasna, bardziej podstawowym), nie zaś 
przyrodniczym, choć z ustaleniem znaczenia tego ostatniego miał 
już problemy K. Darwin. Tomiści egzystencjalni dopuszczają moż-
liwość ewolucji tylko w obrębie tego samego gatunku. Bliżej jednak 
nie precyzują znaczenia tej wewnątrzgatunkowej ewolucji: czym 
ona miałaby być, skoro każdy gatunek ma zestaw „sztywnych” 
cech konstytuujących jego istotę, czy może ta wewnątrzgatunkowa 
ewolucja polegałaby na rozwoju cech konsekutywnych, czy np. na 
coraz bardziej ujawniających się w przypadku niektórych organi-
zmów cech istotowych, jak widział to R. Ingarden 101. Wydaje się, że 
ewolucja wewnątrzgatunkowa to raczej pewna forma zmiany, po-
legająca na aktualizowaniu pewnych możnościowych stanów byto-
wych. Zmiany te opisuje się przy zastosowaniu kategorii Arystote-
lesowskiej teorii aktu i możności. 

Wnioski końcowe

1. Niezależnie od uwag krytycznych sformułowanych pod adre-
sem tomistycznej koncepcji natury i genezy życia, trzeba stwier-
dzić, iż nauki empiryczno‑przyrodnicze i stosowana przez nie me-
toda empiryczno‑przyrodnicza nie są w stanie odpowiedzieć na 

Epistemologiczne pojęcia obiektywności, w: E. Kałuszyńska (red.), Podmiot poznania 
z perspektywy nauki i filozofii, dz. cyt., s. 165‑195.

100 Zob. B. Williams, Hylomorphism, w: Oxford Studies in Ancient Philoso phy, t. 4: 
A. Festschrift for J. L. Ackrill, red. M.J. Woods, Oxford 1986, s. 197; krytykę prze-
prowadza także A. Kenny w pracy Aquinas on Mind, London 1993, s. 149; koncep-
cje tę prezentuje i krytycznie omawia G.P. Barnes, The Paradoxes of Hylomorphism, 
„The Review of Metaphysics” 56 (2003), s. 501‑523.

101 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, dz. cyt.
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metafizyczne pytania, które nasuwa problematyka życia. Świadomi 
są tego nie tylko tomiści egzystencjalni, ale też zwolennicy filozo-
fii naukowej. Naiwne redukcjonistyczne tendencje, w stylu pozyty-
wistycznym, współczesna nauka ma już za sobą. Epistemologiczna 
świadomość granic metody naukowej, towarzysząca współczesnym 
naukom przyrodniczym, kwestionuje radykalne redukcjonistyczne 
uogólnienia niemające empirycznego uprawomocnienia w faktach. 
Stąd też wydaje się, że uprawomocnione są jakoś budowy wszelkie-
go typu metafizyki życia. Można odnieść wrażenie, że tomiści egzy-
stencjalni zbyt obawiają się redukcjonizmu związanego z naukami 
przyrodniczymi, co wynika z braku pogłębionej refleksji epistemo-
logicznej nad tym, czym jest redukcjonizm w takich naukach jak 
fizyka czy biologia. Stąd też zarzuty (Heller, Życiński) 102, że funk-
cjonują oni w arystotelesowskim obrazie świata, zgodnie z którym 
istnieją istoty rzeczy i wszystko można poklasyfikować wedle natu-
ralnego uporządkowania. Nie dostrzegają oni jednak tego, że obraz 
ten wraz z powstaniem nauki nowożytnej uległ radykalnej prze-
mianie, tak że obecnie funkcjonujemy już w innym obrazie świa-
ta, do którego, co wydaje się racjonalne, filozofia powinna się jakoś 
dostosować 103.
 2. Można mieć wątpliwości co do tego, czy autonomicznej kon-
cepcji filozofii przyrody oraz notorycznego podkreślania granic 
kompetencji dziedzin poznawczych da się zasadnie bronić. Po-
stulat tomistów byłby zasadny, gdyby w naukach nie były obec-
ne treści o charakterze filozoficznym. Stąd ścisłe przeprowadzanie 
granic kompetencji wiedzy, dokonywane nawet z perspektywy sy-
stemu, jest poznawczo mało przekonujące. Choć neotomiści (np. 
Kłósak, Mazierski i wielu innych) widzieli konieczność korzystania 
z danych nauk przyrodniczych, to jednak bardziej koncentrowali 
się na budowaniu sztucznych linii demarkacyjnych pokazujących 
odrębność płaszczyzn poznawczych, mających zabezpieczyć filo-
zofię przez konfliktem z naukami empirycznymi, niż na realiza-
cji tego połączenia w praktyce. Tę samą strategię badawczą kon-
tynuują tomiści egzystencjalni (Krąpiec i jego uczniowie). Dlatego 
trzeba przyznać rację zwolennikom filozofii w kontekście nauki, 

102 Zob. Dylematy ewolucji, dz. cyt., oraz krytyczna recenzja P. Lenartowicza 
i polemika z nią M. Hellera dobrze pokazuje, na czym polegają nieporozumienia 
i jak bardzo uzależnione są one od przyjmowanych przedzałożeń filozoficznych.

103 Podobne stanowisko zajmuje w Polsce M. Tempczyk.
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że uprawianie filozofii przyrody ożywionej jako pewnej metafizy-
ki szczegółowej nie może obyć się bez wiedzy niesionej przez na-
uki przyrodnicze, szczególnie przez kosmologię i biologię ewolu-
cyjną 104. Przywoływanie tekstów św. Tomasza może mieć już tylko 
wartość historyczną (nikt nie broni takiego stylu argumentowania), 
a parafrazowanie ich na różne sposoby i retoryczne agitowanie, że 
jest to jedyna i ostateczna prawda o naturze bytu, w niczym nie po-
suwa naprzód toczącej się dyskusji, a samych tomistów naraża na 
zarzut ignorancji, tak często zresztą kierowany pod ich adresem. 
Trudno dziś mówić, nawet z perspektywy filozofa, na temat natu-
ry życia, nie uwzględniając danych współczesnej kosmologii, która 
może poszczycić się szeregiem odkryć tłumaczących powstanie na-
tury życia z perspektywy ewolucji kosmologicznej (Heller).
 3. Zgodnie z badaniami poczynionymi na gruncie współczesnej 
filozofii nauki poszukiwanie sztywnych linii demarkacyjnych mię-
dzy filozofią a nauką jest zbytecznym przedsięwzięciem. Tak samo 
radykalne separowanie filozofii przyrody od ustaleń nauk przyrod-
niczych może prowadzić do separacji tego typu refleksji w publicz-
nym dyskursie naukowym. W najgorszym przypadku może dopro-
wadzić do całkowego wykluczenia tego typu refleksji z przestrzeni 
dyskursu filozoficznego. Los ten podzieliła niestety tomistyczna 
filozofia przyrody w prezentowanej tutaj wersji, która nie podjęła 
dialogu ze współczesnymi kierunkami filozofii przyrody. Została 
po prostu zignorowana. Dobrym przykładem jest debata z roku 
1996 o stanie współczesnej filozofii przyrody w Polsce, w której za-
brakło przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego 105.  Podobnie było 

104 Kwestionuje się także używanie nazwy „metafizyka szczegółowa”.
105 Niektórzy filozofowie przyrody świadomi są tych trudności. We wrześniu 

2004 roku padły głosy, które pokazują z jeden strony konieczność uprawiania 
klasycznej filozofii przyrody, a z drugiej uwzględniania w niej wiedzy wnoszo-
nej przez współczesne nauki przyrodnicze. Zdaniem A. Latawiec „Faktycznie fi-
lozofia przyrody nie domaga się obrony, o czym może świadczyć przede wszyst-
kim rozwój współczesnych, czasem zupełnie odmiennych, jej koncepcji. Ale 
właśnie te nowe, jakby poszerzone propozycje jej ujmowania, mogą świadczyć 
albo o niewystarczalności klasycznej wersji, albo też o ogromnym wpływie roz-
woju nauk szczegółowych na kształt filozofii przyrody dziś”. Także A. Lemańska 
twierdzi, że „Również tradycyjna filozofia przyrody może stanowić podstawę 
dla sformowania obrazu świata. Ponieważ nie pomija się w niej zagadnień, które 
nie są bezpośrednio związane z wynikami nauk szczegółowych, jak na przykład: 
problem przygodności wszechświata, pytanie o stworzenie świata czy problem 
sensu w przyrodzie, zatem tradycyjna filozofia przyrody może pomóc dostrzec 
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w 2004 roku, kiedy wybitni przedstawiciele polskiego środowiska 
filozofów przyrody dyskutowali nad sensownością jej uprawiania, 
wobec szybko rozwijających się nauk, takich jak fizyka czy biolo-
gia. W szerokim gremium dyskutantów nie było nikogo, kto repre-
zentowałby tomizm egzystencjalny w postaci opisanej wyżej; nie 
przedstawili oni swoich racji i argumentów za uprawianiem filo-
zofii przyrody jako pewnego typu metafizyki. Czyżby byli prze-
konani, że dyskutować już nie warto, że mają patent na naprawdę 
ostateczną wiedzę o naturze życia...? Niechęć przeciwników tego 
typu filozofii przyrody ma źródło w tym, że nie akceptują oni sy-
stemowego podejścia w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów. 
Tomizm przejawia tę manierę, że do wszystkiego podchodzi syste-
mowo, każde rozwiązanie problemu musi dokonać się wewnątrz 
systemu i nigdzie indziej. Taka postawa wywołuje psychologiczną 
niechęć i opór, skłania do odmowy debaty z tymi, którzy uważają, 
że wszystko zostało już przez system ustalone, poukładane i ina-
czej rozumiane być nie może. Dlatego współczesne dyskusje na te-
mat genezy życia i jego natury dokonują się zasadniczo poza ob-
szarem filozofii tomistycznej, a nie w dyskusji z nią, co prowadzi 
do igno rowania tej skądinąd ciekawej perspektywy poznawczej. 
 Dowodem na to są choćby publikowane ujęcia podręcznikowe do 
filozofii przyrody, w których perspektywa tomizmu egzystencjal-
nego w ogóle nie zostaje uwzględniona, a jeśli już to jako ciekawost-
ka historyczna zaopatrzona stosownym krytycznym komentarzem.
 4. Wiedza dostarczana przez współczesne nauki przyrodni-
cze daje szereg implikacji ontologicznych. Świadomy był tego już 
K. Kłósak, który postulował w ramach tomizmu budowanie filo-
zofii przyrody w oparciu o tego typu implikacje 106. Także Mazier-
skiemu nie były obce wpływy pochodzące z nauk przyrodniczych. 
I choć nie nadali oni (zwłaszcza Kłósak) ostatecznego kształtu tej 
propozycji, to prace J. Życińskiego pokazują, że tego typu  filozofię 

znaczenie i istotę rzeczywistości. Filozofia przyrody zatem, bez względu na to, 
jak jest rozumiana, spełnia ważną rolę światopoglądową”. W dyskusji tej brako-
wało przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego, którzy uzasadnialiby koniecz-
ność uprawiania filozofii przyrody ożywionej w proponowanym przez nich sty-
lu. Zob. <www.usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=737> (dostęp: 24.09.2013).

106 Zob. K. Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, dz. cyt.; Z zagadnień fi‑
lozoficznego poznania Boga, t. 1, dz. cyt.; W poszukiwaniu pierwszej przyczyny, cz. 1‑2, 
dz. cyt.
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w twórczym dialogu z naukami przyrodniczymi budować moż-
na 107. Tomiści egzystencjalni jednak nie podzielali optymizmu 
Kłósaka i jego uczniów co do poszukiwania tego typu implikacji 
ontologicznych typu redukcyjnego. Formułowali oni szereg zrzu-
tów o charakterze metodologicznym i epistemologicznym (Kamiń-
ski), które miały wykazać poznawczą jałowość tego typu zabiegów. 
Najczęściej powtarzany był, jak zawsze, zarzut mieszania porząd-
ków, czyli tzw. płaszczyzn poznawczych. Ale kiedy patrzy się na 
wyniki współczesnych nauk przyrodniczych przez pryzmat syste-
mu, w którym wszystko już uprzednio zostało ustalone, mowy o ja-
kichkolwiek ontologicznych implikacjach być nie może.
 5. Tomiści, ale nie tylko oni (fenomenologowie i analitycy także), 
mają ten problem, że nie uprawiają realnie żadnych nauk empirycz-
nych, zwłaszcza żadnych nauk, w których empirycznie badaliby fe-
nomen życia. Aby móc rzetelnie i odpowiedzialnie wypowiadać się 
na tematy obecne w naukach przyrodniczych, trzeba przestudio-
wać jedną z tych nauk, czy to fizykę, czy biologię, ponadto poznać 
dobrze ich metodologię i współczesną filozofię nauki. Spojrzenie 
na nauki przyrodnicze przez pryzmat systemu nie wnosi poznaw-
czo nic wartościowego, poza tym, że bardzo często prowadzi do 
uproszczeń w epistemologicznej waloryzacji wiedzy naukowej. 
Dlatego też postulat znajomości obydwu dziedzin wiedzy, tak moc-
no podkreślany przez zwolenników filozofii w kontekście nauki, 
jest zasadny, zwłaszcza w stosunku do tych, którzy zabierają się do 
mówienia o życiu, jego naturze czy rozmaitych przejawach. Mini-
malnym wymogiem dla filozofa, który chce odpowiedzialnie mó-
wić o życiu (Perzanowski), pozostaje zatem dobra znajomość histo-
rii nauki, z czym tomiści egzystencjalni też mają pewien problem. 
Kiedy już śledzą jej dzieje, doszukują się tam faktów, które z episte-
mologicznego punktu widzenia nie mają większego znaczenia. Sy-
stem bowiem jest nieczuły na wszelkie zmiany, które na przestrzeni 
wieków zachodziły w rozumieniu koncepcji poznania naukowego. 
Niektórzy nadal żyją przekonaniem, że zmieniają się tylko podręcz-
niki fizyki i biologii, że znajdujące się tam prawdy mają tenden-
cje do szybkiego dezaktualizowania się, natomiast podręczniki do 

107 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 2, dz. cyt., s. 47‑67, omówio-
na jest tam metoda stosowana przez tegoż autora, która polega na poszukiwa-
niu implikacji ontologicznych typu redukcyjnego dla twierdzeń z zakresu nauk 
przyrodniczych.
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metafizyki pozostają niezmienne, gdyż wyrażają prawdy, których 
nie dotyczą żadne zmiany kulturowe czy metanaukowe 108. Przy ta-
kim postawieniu sprawy kończy się racjonalna dyskusja, a wszelkie 
zagadnienia sprowadzają się do licytowania się dorobkiem szkół. 
Taka strategia nie ma jednak większego sensu, zwłaszcza kiedy 
wiedza wokół nas posuwa się do przodu każdego dnia, zostawiając 
w tyle owe wzniosłe traktaty metafizyczne, którą pozostaną praw-
dą absolutną tylko dla niewielkiej grupy osób podzielających wiarę 
w jeden wspólny paradygmat filozofowania. „Barokowa metafizy-
ka” przeszłości nie dostrzegała, że człowiek to część świata przyro-
dy, który trzeba badać za pomocą metody empirycznej 109. Jeśli już 
gdzieś poszukiwać metafizyki życia czy stawiać pytania o coś ta-
kiego jak istota życia, to raczej trzeba to robić na podstawie wyni-
ków nauk przyrodniczych, z tym że nie chodzi tu metafizykę, która 
byłaby tylko uogólnieniem wyników tych nauk, ale o autentyczną 
refleksją pojawiającą się na horyzoncie ich poznawczych możliwo-
ści 110. Metafizyka taka wypływałaby raczej z ograniczeń nauk biolo-
gicznych 111. Mogłaby stanowić ich twórcze dopełnienie, być pogłę-
bioną refleksją, ale bez pretensjonalnych ambicji do ich zastąpienia 
czy zakusów metodologicznego fundowania, czego nie ukrywają 
neotomistyczni teoretycy bytu.

108 Zob. A. Łukasik, Fizyka i zagadnienie granic poznania, w: Z. Muszyński (red.), 
Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Lublin 1998, s. 223‑235.

109 Na temat barokowej filozofii systemowej uprawianej z daleka od nauk em-
pirycznych pisze, nieco ironizująco, J.J.C. Smart, Philosophy and Scientific Realism, 
London 1965, s. 1‑13. W swojej pracy autor stara się uzgodnić filozofię z naukami 
przyrodniczymi, pod koniec pracy (s. 149‑152) nie wyklucza także opracowania 
etyki przy założeniach materializmu ontologicznego, czy lepiej powiedzieć: na-
turalizmu ontologicznego. Podobne intuicje znajdujemy w pracy Z. Piątek, Eko‑
filozofia, Kraków 2008.

110 Nie należy tego postrzegać w ten sposób, jakby metafizykę chciało się zre-
dukować do roli filozofii przyrodoznawstwa. Można bowiem przyjąć względną 
autonomię epistemologiczną metafizyki wobec nauk przyrodniczych i uprawia-
jąc metafizykę, wykorzystywać na różnych piętrach metafizycznej eksploracji 
rzeczywistości (życia) dane pochodzące z tych nauk.

111 Nie tylko w fizyce, ale także w biologii dostrzega się ograniczenia 
epistemologiczne metody empirycznej.
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Rozdział 14

Tomistyczne argumenty za istnieniem 
duszy w kontekście współczesnej 
filozofii umysłu

Uwagi wstępne

Żyjemy w czasach, w których można zaobserwować poważny kry-
zys mówienia o duszy 1. Podejmowane są na szeroką skalę próby 
wyrugowania tego pojęcia z dziedziny nauk empirycznych i hu-
manistycznych 2. Od posługiwania się nim odchodzą filozofowie, 
którzy już dawno zakwestionowali jego poznawczą wartość, ale 
także teologowie, którzy coraz częściej zastępują pojęcie duszy, in-
nymi, bardziej przystępnymi dla wrażliwości współczesnego czło-
wieka pojęciami 3. Kryzys pojęcia duszy oraz podejmowane pró-
by jego eliminacji z dyskursu naukowego 4 nie ułatwiają, a raczej 

1 Kryzys ten nie jest tylko kryzysem samego pojęcia duszy, ale wynika też 
z pewnej sytuacji, w jakiej znalazła się współczesna filozofia. Dlatego pokazując 
kryzys pojęcia duszy, trzeba by go umieścić na szerszym tle historycznym i po-
kazać przyczyny, które doprowadziły do obecnej sytuacji kryzysowej. Kwestie te 
wymagałyby osobnej pracy, dlatego nie będą tu podejmowane. Zob. G.C. Mei-
lander, Body, Soul and Bioethics, Notre Dame‑London (11995) 21998.

2 Szerzej na ten temat: H. Drue, Dusza w psychologii naukowej, w: Duch i dusza, 
red. P. Dybel, Warszawa 2001, s. 71‑83.

3 Zob. J. Bremer, Pojęcie duszy w naukach kognitywnych, „Filozofia Chrześci-
jańska” 7 (2010), s. 37‑63; tenże, Problem umysł‑ciało. Wprowadzenie, Kraków 2001.

4 W Polsce np. propagatorem eliminacji pojęcia duszy z naukowego dyskursu 
jest W. Duch, czołowy polski przedstawiciel kognitywistyki, opowiadający się za 
naturalizmem ontologicznym i metodologicznym.
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 zniechęcają do podejmowania maksymalistycznych prób 5 dogłęb-
nego, a przede wszystkim nieuprzedzonego zbadania tego zagad-
nienia, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu historycznego oraz 
osiągnięć współczesnych nurtów filozoficznych 6. Za E. Husser-
lem można powiedzieć, że formacja duchowa naszych czasów nie 
sprzyja podejmowaniu tego typu zagadnień 7. Współczesna myśl 
naznaczona jest wielkimi osiągnięciami nauk szczegółowych i do-
minuje w niej tendencja do podejmowania minimalistycznych pro-
jektów badawczych 8, w których unika się wyrafinowanej i niepo-
twierdzonej empirycznie spekulacji, ale za to dąży się do wyników 
bardziej precyzyjnych i spełniających rygory naukowości 9. Pomimo 
tych tendencji, na przestrzeni ostatnich lat ukazały się prace, które 
jakby wbrew panującej modzie na filozofię minimalistyczną podej-
mują wysiłki maksymalistycznego i antynaturalistycznego rozwią-
zania klasycznego problemu duszy (umysłu) z użyciem osiągnięć 
współczesnej filozofii czy też nauk empirycznych 10.

5 Na uwagę zasługuje praca S. Judyckiego Świadomość i pamięć, dz. cyt. Jest to 
maksymalistyczna próba uzasadnienia dualizmu antropologicznego.

6 Na uwagę zasługuje tu praca S. Judyckiego Bóg i inne osoby, Warszawa 2011, 
w której autor, nawiązując do inspiracji filozofii klasycznej, prezentuje koncep-
cję maksymalistycznie pojmowanej filozofii, podejmującej takie zagadnienia jak 
istnienie Boga czy duszy ludzkiej. Wzmiankowana książka zawiera szereg inte-
resujących hipotez metafizycznych dotyczących nie tylko istnienia Boga, ale tak-
że ontycznej struktury duszy i jej egzystencji po śmierci. Warto też wspomnieć 
ostatnio wydaną pracę J. Wojtysiaka, Spór o istnienie Boga. Analityczno‑intuicyjny 
argument na rzecz teizmu, Warszawa 2012. Ta pozycja również wyrasta z maksy-
malistycznego programu badawczego właściwego dla klasycznego stylu filozo-
fowania. Proponowany przez J. Wojtysiaka program uprawiania filozofii jest tak-
że silnie zakorzeniony w tradycji filozofii analitycznej, ale w tej jej części, która 
podejmuje wielkie klasyczne problemy i stara się je rozwiązywać nie w duchu 
minimalizmu, wszelkie trudności upatrującego w niewłaściwym posługiwaniu 
się przez filozofów językiem. Wspomniane próby pokazują, że nie wszyscy filo-
zofowie idą z duchem czasu i ulegają modzie na filozoficzny minimalizm.

7 Zob. E. Husserl, Filozofia jako ścisła nauka, dz. cyt., s. 54.
8 Krytycznie o konieczności przyjmowania duszy w wyjaśnianiu natury ludz-

kiego umysłu pisze u nas W. Duch, Duch, dusza i kognitywistyka, art. cyt., s. 7‑38.
9 Pisze o tych problemach T. Szubka w swojej pracy o filozofii analitycznej, 

wskazując na jej liczne ograniczenia.
10 Z polskiej filozofii warto zwrócić uwagę na twórczą i ciekawą pra-

cę: S. Judycki, Istnienie i natura duszy ludzkiej, <www.kul.pl/materialy‑do-
‑pobrania,art_19301.html> (dostęp: 23.09.2013), a także inne prace tego autora, 
np. Świadomość i pamięć, dz. cyt. Natomiast z autorów zagranicznych warto wska-
zać na ostatnio wydaną przez Wydawnictwo WAM pracę, która podejmuje się 
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 W tym rozdziale skoncentrujmy się natomiast na przedstawie-
niu, jak w ramach neotomistycznego paradygmatu stawia się i roz-
wiązuje sytuację problemową istnienia, poznania, pochodzenia 
i natury ludzkiej duszy. Prześledzimy, jakie założenia leżą u pod-
staw proponowanych argumentów, jaką mają one strukturę oraz 
czy faktycznie za ich pomocą można wykazać istnienie ludzkiej 
duszy.
 Naszym zadaniem będzie prześledzenie toku argumentacji, ja-
kim posługują się zwolennicy klasycznego stylu filozofowania 
w uzasadnianiu swoich twierdzeń dotyczących duszy, właśnie od 
strony epistemologii i metodologii. Podejmiemy się także ich ogól-
nej oceny, wykazując ich przydatność lub też nieprzydatność dla 
rozwiązania problemu duszy ludzkiej, oraz ich nośność poznaw-
czą, szczególnie w konfrontacji ze współczesną filozofią umy-
słu, która całkowicie inaczej analizuje i rozwiązuje przedstawione 
zagadnienia.
 W naszej prezentacji wyjdziemy od nakreślenia sytuacji prob-
lemowej, jaką proponują neotomiści. Po zaprezentowaniu sposo-
bu jej rozstrzygnięcia, postaramy się o wskazanie jego ograniczeń, 
poprzez przywołanie zagadnień, które w związku z kwestią ist-
nienia duszy podejmowane są we współczesnej filozofii umysłu. 
Nie będzie to jednak konfrontacja neotomizmu z filozofią umy-
słu. Filozofię umysłu wykorzystujemy tutaj, aby przede wszyst-
kim pokazać ograniczania neotomistycznego rozwiązania sytu-
acji problemowej dotyczącej istnienia i natury ludzkiej duszy. 
Nie zamierzamy w ten sposób unieważniać czy jakoś ostatecznie 

uzasadnienia istnienia duszy na podstawie danych współczesnych neuronauk, 
zob. D. Leary, M. Beauregard, Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za 
istnieniem duszy, Kraków 2011. Zagadnienie duszy w kontekście nauk przy-
rodniczych, szczególnie neurologii, podejmował także J. Trąbka, Dusza mózgu, 
Kraków 2000; Mózg i jego jaźń, Kraków 1991; Mózg a świadomość, Kraków 1983; 
I. Ziemiński, Zagadnienie nieśmiertelności duszy, cz. I, „Edukacja Filozoficzna” 
21 (1996), s. 53‑61; tenże, Zagadnienie istnienia duszy, cz. II, „Edukacja Filozoficz-
na” 22 (1997), s. 47‑56. Oraz tekst autorstwa czołowego przedstawiciela współ-
czesnej filozofii analitycznej, R. Swinburne’a, Zagadnienie duszy, tłum I. i R. Zie-
mińscy, Bydgoszcz 1999. Rozwinięcie tych zagadnień przedstawił Swinburne 
w pracy The Evolution of the Soul, Oxford 1997. Stanowiska dualistycznego broni 
także J. Foster, The Immaterial Self: A Defence of the Cartesian Dualism Conception 
of the Mind, London‑New York 1991. W Polsce opowiada się za niesubstancjal-
nym dualizmem wspomniany poprzednio S. Judycki w swojej pracy Umysł i syn‑
teza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Lublin 1995.
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zanegować przedsięwzięcia neotomistycznych filozofów, chodzi 
nam tylko o zgodne z metodologią badań tej pracy przedyskuto-
wanie zaproponowanego rozwiązania i ocenę jego przydatności dla 
rozwiązania tego zagadnienia, zwłaszcza poprzez wskazanie jego 
ograniczeń.

Płaszczyzna badawcza – postawienie problemu 
istnienia i natury duszy 

1. Aby właściwie rozwiązać problem istnienia i natury ludzkiej du-
szy, trzeba najpierw postawić go we właściwiej perspektywie ba-
dawczej. Ważny jest zatem punkt wyjścia 11. Od jego zdetermino-
wania zależy późniejszy sposób argumentowania za określonymi 
tezami. Tomasz z Akwinu powiada, że od poprawnego sformuło-
wania punktu wyjścia zależy poprawne rozwiązanie danego za-
gadnienia 12. Może dlatego obecnie obserwujemy coraz większe ten-
dencje do rugowania pojęcia duszy z dyskursu naukowego 13, gdyż 
problem jej istnienia i natury jest po prostu stawiany na niewłaści-
wej płaszczyźnie badawczej, która jakby z gruntu, czyli w samym 
punkcie wyjścia, albo eliminuje jej problem, albo prowadzi do ta-
kiego rozwiązania, w którym istnienie i natura duszy okazują się 
niemożliwe do racjonalnego wykazania 14. 
 2. Jaka jest zatem wedle neotomistów ta właściwa perspektywa 
poznawcza, w jakiej należy postawić i rozwiązać problem istnienia 
ludzkiej duszy? Czy np. lingwistyczne analizy znaczenia pojęcia 
duszy przeprowadzone na gruncie języka potocznego mogą mieć 
jakąś wartość dla rozstrzygnięcia problematyki duszy? Czy można 

11 Zob. S. Kamiński, Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej, w: Jak 
filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 263‑264. Problema-
tyka punktu wyjścia w dowodzeniu istnienia duszy zob. M.A. Krąpiec, Ja – czło‑
wiek, dz. cyt.

12 „Quia parvus error in principio magnus est in fine”, tak zaczyna De ente et es‑
sentia św. Tomasz z Akwinu, zob. M.A. Krąpiec, Analiza „punktu wyjścia” w filo‑
zoficznym poznaniu, dz. cyt., s. 51; A.B. Stępień, O metodzie teorii poznania, dz. cyt., 
s. 99‑100.

13 Zob. F. Crick, Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy, tłum. 
B. Chacińska‑Abrahamowicz, M. Abrahamowicz, Warszawa 1997.

14 Zob. S. Kamiński, Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej, dz. 
cyt., s. 263.
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np. zagadnienie duszy zasadnie badać w ramach nauk szczegóło-
wych o człowieku, np. na gruncie antropologii przyrodniczej czy 
współczesnej kognitywistyki, tak obficie korzystającej z różnych 
neuronauk?
 3. Z pojęciem duszy spotykamy się w języku potocznym 15. Jest 
zatem jakaś podstawa do tego, aby przebadać jego znaczenie, kon-
teksty użycia, czyli, ogólnie mówiąc, to, jak ono w tym języku funk-
cjonuje 16. Takie badanie mogłoby iść w dwóch kierunkach. W pierw-
szym chodziłoby o czysto deskryptywny opis użycia tego pojęcia 
w języku potocznym. Chodziłoby o odpowiedź na pytanie, w jakim 
znaczeniu ludzie używają tego pojęcia, w jakich kontekstach prag-
matycznych się ono pojawia. W drugim podejściu, które można na-
zwać rekomendacyjnym, po opisie sposobu użycia zastanego słowa 
podejmowałoby się zabiegi regulujące jego znaczenie, wskazujące, 
że takie a takie znaczenie jest prawidłowe lub nieprawidłowe. Za-
kłada to, że dokonujący tego badania ma już pewną teorię na temat 
właściwego znaczenia tego pojęcia. Obydwa te podejścia są wartoś-
ciowe z metaprzedmiotowego punktu widzenia, ale z punktu wi-
dzenia neotomizmu mają nie tylko pewne wady, ale przede wszyst-
kim zasadnicze ograniczenia.
 W podejściu deskrypcyjnym można uzyskać szereg empirycz-
nie nośnych tez dotyczących użycia tego pojęcia, co jednak jeszcze 
nie wyjaśniałoby nam ani tego, dlaczego ludzie go używają, ani 
też tego, co jest jego desygnatem realnym. Natomiast w podejściu 
rekomendacyjnym zmierza się do regulacji potocznych znaczeń 
różnych pojęć, co zakłada, że przeprowadzający te badania ma już 
skądinąd teorię znaczenia tych pojęć, w tym wypadku pojęcia du-
szy, które chce wprowadzić do języka potocznego, zastępując tym 
samym jego błędne użycie. Rekomendacja może prowadzić albo do 
regulacji dotychczasowego znaczenia pojęcia duszy, albo do całko-
witego podważenia sensowności jego używania. Ujęcia te mogą być 

15 Zob. tamże, s. 263‑264.
16 Z perspektywy kognitywistycznej dusza należy do przednaukowego po-

tocznego obrazu świata, do tzw. folk psychology. Zob. S. Nichols, Folk Psychology, 
w: Encyclopedia of Cognitive Science, London 2002; S. Stich, From Folk Psychology to 
Cognitive Science, Cambridge, MA 1983; eliminację tego typu potocznej psycholo-
gii głosi P.M. Churchland, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, 
„Journal of Philosophy” 78 (1981), s. 67‑90.

http://www.hum.utah.edu/philosophy/faculty/nichols/Papers/FolkPsychologyFinal.htm
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podparte różnymi argumentami, które tu pomijamy, sygnalizując 
tylko problem.
 Z punktu widzenia filozofii klasycznej przeprowadzone tu za-
biegi językowej analizy mają wartość tylko usługową, pozwalają 
tylko na wstępne zorientowanie się w poruszanej problematyce, 
w żadnym jednak wypadku nie przesądzają ostatecznie rozstrzyg-
nięcia kwestii istnienia i poznania ludzkiej duszy. Zabiegi analitycz-
ne dokonywane na języku potocznym mają charakter metaprzed-
miotowy i nie mogą zastąpić przedmiotowych badań dotyczących 
istnienia i natury ludzkiej duszy. Paradygmat filozofii klasycznej, 
o czym trzeba pamiętać, to paradygmat przedmiotowy, w którym 
badania wchodzące w zakres podejść metaprzedmiotowych mają 
tylko wartość usługową, nigdy nie mogą stanowić centralnej płasz-
czyzny umieszczania i rozstrzygania różnych zagadnień 17.
 4. Tomiści egzystencjalni odrzucają możliwość postawienia 
problemu istnienia i natury ludzkiej duszy w perspektywach po-
znawczych nauk empirycznych lub humanistycznych 18. Jak każ-
da argumentacja filozoficzna, tak i ta opiera się na szeregu ustaleń 
dotyczących koncepcji filozofii, jej przedmiotu i celu badawczego. 
W argumentacji neotomiści odwołują się do trójstopniowej koncep-
cji abstrakcji pokazującej, że nauki szczegółowe zajmują się zjawi-
skowym (czyli jakościowo‑ilościowym) aspektem rzeczywistości, 
natomiast filozofia bytu zajmuje się tzw. aspektem egzystencjal-
nym. Nauki przyrodnicze nie zajmują się z racji swojego przedmio-
tu i celu badawczego egzystencjalnym aspektem bytu, stąd też mogą 
tylko formułować prawa i tworzyć hipotezy dotyczące ilościowo‑ja-
kościowej strony rzeczywistości. Choć wyniki tych nauk mogą do-
starczyć szeregu cennych poznawczo informacji na temat człowie-
ka, to jednak ich rola w argumentacji za istnieniem i poznaniem 
duszy jest niewielka 19. U podstaw tej argumentacji znajduje się teza 
demarkacyjna o epistemologicznej i metodologicznej autonomii fi-
lozofii względem nauk szczegółowych. Przyjęcie  epistemologicznej 

17 S. Kamiński, O metodzie filozofii klasycznej, art. cyt., s. 5‑19.
18 Jest to postawa cechująca wszystkich tomistów egzystencjalnych. Dbają oni 

o to, aby nie mieszać tzw. płaszczyzn poznawczych właściwych dla nauk empi-
rycznych i humanistycznych z filozofią. Argumentuje się tu na podstawie teorii 
trzech stopni abstrakcji, która spełnia rolę kryterium demarkacji między nauka-
mi a filozofią.

19 Tak wyraża się w swoim artykule cytowany już wcześniej S. Kamiński.
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i  metodologicznej autonomii sprawia, że w punkcie wyjścia filozo-
fia nie korzysta z danych nauk empirycznych i   humanistycznych. 
Nie posługuje się też stosowanymi w nich metodami ani nie asymi-
luje ich celów badawczych. Stąd też problematyka duszy w sposób 
właściwy może być tylko postawiona na gruncie filozofii, a nie na 
gruncie którejś z nauk szczegółowych. Kiedy próbuje się to robić, 
wówczas  trzeba  założyć  jakąś metafizykę/ontologię  i  epistemolo-
gię, z perspektywy których dokona się interpretacji danych empi-
rycznych. Koronnym argumentem jest to, że dusza powiązana jest 
z porządkiem egzystencjalnym i tylko w nim może być rozpatrywa-
na, a nie w porządku jakościowo‑ilościowym. S. Kamiński wprost 
stwierdza, że filozof analizujący egzystencjalną stronę rzeczywisto-
ści niewiele  skorzysta z nauk empirycznych zajmujących się  iloś-
ciowym i  jakościowym aspektem bytu. Nie należy tego rozumieć, 
jakoby  tomiści  egzystencjalni  dyskredytowali  osiągnięcia  nauki 
współczesnej. Wprost przeciwnie, uważają nawet, że filozof powi-
nien orientować się w problematyce nauk szczegółowych, ale nie 
powinien ich wykorzystywać jako przesłanek rozumowania.
  5. W ramach paradygmatu neotomistycznej  filozofii klasycznej 
odrzuca  się wszelkie  próby  unowocześnienia  teorii  duszy  za  po-
mocą danych nauk szczegółowych. Odrzuca się argumentację tych, 
którzy  uważają,  że  dla  zbudowania  integralnej  koncepcji  duszy 
zachodzi  konieczność  odwołania  się  do  osiągnięć współczesnych 
nauk o poznaniu. Zwolennicy tej strategii argumentują, że im wię-
cej korzysta się z aktualnego stanu wiedzy nauk o poznaniu, tym 
obraz  człowieka  jest pełniejszy, bogatszy od  tego, który dany  jest 
w poznaniu potocznym. Tomiści formują szereg misternych argu-
mentów mających  na  celu wykazanie,  że  budowanie  interdyscy-
plinarnych paradygmatów badawczych jest metodologicznie i epi-
stemologicznie  przedsięwzięciem  karkołomnym,  nasuwającym 
szereg trudności w obszarze metodologicznej poprawności i mery-
torycznej trafności. We wszelkich tego typu projektach neotomiści 
dopatrują  się  redukcjonizmu  scjentystycznego,  prowadzącego  do 
zubożenia ludzkiej wiedzy. W nauce zmierza się do teorii, które zło-
żoność  rzeczywistości  sprowadzają  do  jak  najprostszych  elemen-
tów. Choć  strategia  ta  jest poznawczo wartościowa,  to  jednak nie 
można tylko do tego ograniczyć uprawiania nauki. Kamiński twier-
dzi, że umysł ludzki szuka rozwiązania gnębiących go zagadek nie 
na drodze redukcji czy eliminacji. Człowiek poszukuje odpowiedzi 
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na takie pytania, na które żadna z nauk empirycznych nie jest w sta-
nie udzielić odpowiedzi. Może to uczynić tylko filozofia, z tym że 
nie każda jest do tego celu odpowiednia. Ani filozofia scjentystycz-
na, ani filozofia  jako synteza nauk empirycznych, ani też filozofia 
jako  intuicyjno‑kontemplacyjna analiza  stylu życia, ani  też  filozo-
fia jako fenomenologia nie są w stanie adekwatnie postawić i wy-
jaśnić problemu istnienia i natury duszy ludzkiej 20. Może to tylko 
uczynić, twierdzi S. Kamiński, filozofia nastawiona przedmiotowo, 
czyli filozofia klasyczna, a szczególnie jej główny trzon, jakim jest 
teoria bytu, której celem jest ostateczne wyjaśnienie rzeczywistości 
w aspekcie ogólnoegzystencjalnym.
  6. Metafizyka to przede wszystkim teoria wyjaśniająca, a nie tyko 
opisująca 21. Przedmiotem wyjaśnienia jest świat realny, a nie stany 
świadomości czy znaczenia językowe 22. Wyjaśnienie obowiązujące 
w  tym  typie metafizyki  polega na  odkrywaniu  racji  uniesprzecz-
niających dane w doświadczeniu, niekonieczne bytowe, stany rze-
czy 23. Poszukuje się takich racji, które dane stany bytowe tłumaczą 
w sposób ostateczny, czyli jedyny (innych racji być nie może), po-
znawczo niepowątpiewalny 24. Na gruncie metafizyki klasycznej du-
sza nie jest pojęciem empirycznym, ale pojęciem teoretycznym od-
grywającym istotną rolę w procesie eksplanacji 25. Pojęcia duszy nie 
tworzy się na podstawie doświadczenia empirycznego przy udziale 
abstrakcji  i  rozumowania. Nie  jest  też  ono  efektem  indukcyjnego 
uogólnienia danych prezentujących się w spostrzeżeniu. Rozumie-
nie  tego pojęcia  jest uzależnione od określonej  teorii  filozoficznej, 
w tym wypadku koncepcji metafizyki, w ramach której funkcjonuje 
i spełnia określoną rolę metodologiczną w strukturze wyjaśnienia. 
W strukturze argumentacji teoretyczne pojęcie duszy służy do eks-
planacji danych (kontyngentnych) ujawniających się w strukturze 

20 Powołuję  się  tutaj  na  systematykę  stanowisk  filozoficznych  dokonaną 
w pracach Kamińskiego. Podobną konstruuje w swoich pracach A.B. Stępień.

21 Zob. S. Kamiński, Osobliwość metodologiczna teorii bytu, dz. cyt.
22 Zob. M.A. Krąpiec, Klasyczne rozumienie filozofii, dz. cyt..
23 Zob. A.B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, dz. cyt.; A.B. Stępień, Wstęp 

do filozofii, dz. cyt.
24 Zob. M.A. Krąpiec, Czym jest filozofia klasyczna?, art. cyt., s. 156; tenże, Filo-

zofia – co wyjaśnia?, art. cyt.
25 S.  Kamiński, Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej,  dz.  cyt., 

s. 271.
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bezpośredniego doświadczenia. Tak rozumiana dusza, podkreślmy 
to raz jeszcze, spełnia określone funkcje eksplanacyjne w porządku 
egzystencjalnym, a nie jakościowo‑ilościowym. W metafizyce kla-
sycznej ma zatem miejsce podobna sytuacja do tej w naukach empi-
rycznych. Tak jak w naukach postuluje się pojęcia teoretyczne celem 
wytłumaczenia określonych zjawisk fizycznych, tak w metafizyce 
postuluje się je, aby wyjaśnić określone stany bytowe, które same 
siebie nie tłumaczą. 

Wykazanie istnienia duszy 

1. Przejdziemy teraz do charakterystyki sposobu, w jaki w ramach 
tomizmu egzystencjalnego wykazuje się istnienie czegoś takiego 
jak dusza. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że dusza nie 
jest punktem wyjścia teorii, która ma jej dotyczyć 26. Nie jest zatem 
obiektem bezpośredniego doświadczenia, tak jak obiekty dane 
w percepcji czy sądach egzystencjalnych. W punkcie wyjścia ar-
gumentacji za istnieniem duszy nie wychodzimy od analizy samej 
duszy, tylko od określonych danych, które dopiero w jakiś sposób 
mają na jej istnienie naprowadzić 27. Chodzi o taką analizę danych, 
która przeprowadzona byłaby przy jak najmniejszym teoretycznym 
zdeterminowaniu 28. Tomiści egzystencjalni twierdzą, że jeśli musi-
my od czegoś wyjść, to od jakiegoś doświadczenia, odsłaniającego 
nam takie stany rzeczy, które same się nie tłumacząc, będą domaga-
ły się wytłumaczenia przez przywołanie takich racji, które w owym 
bezpośrednim doświadczeniu się nie odsłaniają, a tylko są postulo-
wane przez teorię metafizyczną. W argumentacji za istnieniem du-
szy chodzi, jak twierdzą tomiści, o poprawne zinterpretowanie tych 
danych doświadczenia. Przeważnie u podstaw teorii odrzucających 
jej istnienie znajdują się fałszywe założenia filozoficzne, w ramach 
których dokonywana jest interpretacja tychże danych. Zakwestio-
nowanie istnienia duszy nie jest zatem sprawą doświadczenia, tyl-
ko interpretacji danych (można powiedzieć:  przedzałożeń), które 

26 Tamże, s. 270.
27 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 119‑126.
28 Problemy te porusza A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, t. 2, dz. cyt., 

s. 55‑65.



642 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

w doświadczeniu mają sugerować konieczność przyjęcia istnie-
nia duszy lub też jego niekonieczność 29. Jaki zatem punkt wyjścia, 
taki i jego rezultat końcowy. Aby uniknąć tych trudności, neoto-
miści proponują przeprowadzenie konsekwentnej analizy danych 
doświadczenia.
 2. Punktem wyjścia argumentacji mającej naprowadzić na asercję 
istnienia duszy jest opis fenomenologiczny, czy raczej psychologicz-
ny, przeprowadzony z perspektywy pierwszoosobowej 30. Tomiści 
różnią w tej kwestii zarówno samym rozumieniem opisu, jak i spo-
sobem jego przeprowadzania 31. Niektórzy podają w wątpliwość, czy 
w tym wypadku mamy w ogóle do czynienia z opisem fenomeno-
logicznym, czy tylko z analizą introspekcyjną, czyli po prostu z em-
pirycznym opisem psychologicznym naszego samodoświadczenia. 
Sami zresztą tomiści egzystencjalni różnie to nazywają 32. Trzeba 
zaznaczyć, że filozofowie klasyczni, którzy stale podkreślają prio-
rytet perspektywy teorii bytu w badaniu rzeczywistości, w przy-
padku argumentacji za istnieniem duszy nie wychodzą wprost od 
zasad i pryncypiów metafizycznych, tylko od pierwszoosobowego 
doświadczenia, jakby mając świadomość, że przedmiot, którego 
dotyczy sprawa, jest na tyle osobliwy i subtelny, że nie ma innej 
drogi dojścia do niego jak tylko poprzez smodoświadczenie 33. To, 
jak powiada czołowy teoretyk tego nurtu M.A. Krąpiec, „ujrzenie 
bytu od wewnątrz” domaga się w punkcie wyjścia innej perspekty-
wy poznawczej 34. Oczywiście dane tego doświadczenia podlegają 
w dalszej kolejności określonej filozoficznej interpretacji, która po-
ciąga szereg założeń właściwych klasycznej koncepcji metafizyki 
egzystencjalnej.

29 Zob. S. Kamiński, Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej, dz. 
cyt., s. 270‑271.

30 Zob. M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 265‑267.
31 Np. sposób podejścia proponowany przez Stępnia a podejście Krąpca. 

Opis fenomenologiczny przeprowadzony przez Stępnia jest bardziej precyzyjny 
i ujawnia większą zawartość doświadczenia w pierwszej osobie.

32 Wydaje się, że Krąpiec bardziej akcentuje psychologiczną analizę niż Stę-
pień, który jest pod większym wpływem fenomenologów i przeprowadza bar-
dziej rozbudowany opis fenomenologiczny. Zob. A.B. Stępień, Zagadnienie genezy 
duszy ludzkiej z materii, w: tegoż, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 55‑65.

33 Na temat punktu wyjścia metafizyk szczegółowych oraz ich stosunku do 
metafizyki ogólnej zob. S. Kamiński, Dziedziny teorii bytu, dz. cyt., s. 177‑195.

34 Zob. M.A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, dz. cyt.
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	 3.	Wychodząc	 zatem	 od	 psychologiczno‑fenomenologicznego	
opisu 35	doświadczenia,	kierowanego	określonymi	teoretycznie	py‑
taniami,	dokonuje	się	podstawowego	rozróżnienia	na	to,	co	„moje”,	
i	 na	 to,	 co	 stanowi	mnie	 samego,	 czyli	 „ja”	 lub	 „jaźń”.	 Opis	 ten	
prowadzi	w	dalszej	 kolejności	 do	 pogłębienia	wstępnych	 rozróż‑
nień,	czego	konsekwencją	 jest	konstatacja	różnych	rodzajów	tego,	
co	„moje”,	oraz	różnych	znaczeń	„ja”.	Od	strony	psychologicznej	
jaźń 36	 pokrywa	 się	 tutaj	 z	 zawartością	 i	 zakresem	 świadomości.	
Obejmuje	zjawiska	(akty)	o	charakterze	duchowym	i	materialnym	
wraz	z	różnymi	rodzajami	życia	świadomego	oraz	inklinacjami 37.
	 Na	podstawie	samodoświadczenia	wyróżnia	się	 to,	 co	„moje”,	
w	znaczeniu	zewnętrznym	 jako	przedmiot	naszego	wytwórczego	
działania	oraz	skorelowane	z	tym	tzw.	„ja”	fenomenologiczne	(„ja”	
psychologiczne),	 utożsamiane	 przez	 tomistów	 egzystencjalnych	
z	ośrodkiem	dyspozycyjnym	rzeczy	zewnętrznych.	To	„ja”	fenome‑
nologiczne	ma	 charakter	 dynamiczny,	 kształtuje	 się	w	 człowieku	
od	wczesnego	dzieciństwa,	wzrasta,	a	następnie	ulega	zniszczeniu	
razem	z	utratą	życia.	Obok	„ja”	fenomenologicznego	wyróżnia	się	
w	dalszej	kolejności	na	podstawie	doświadczenia	„ja”	jako	podmiot,	
spełniacz	rodzajowo	różnych	materialnie	ukwalifikowanych	aktów.	
Również	kategoria	tego,	co	„moje”,	ulega	dalszemu	zróżnicowaniu.	
W	pierwszej	kolejności	do	tego,	co	„moje”,	zalicza	się	akty	o	charak‑
terze	materialno‑fizjologicznym,	następnie	zaś	akty	duchowe,	zwią‑
zane	z	wyższymi	czynnościami	poznawczymi	i	wolitywnymi.	Owo	
„ja”	 ujawnia	 się	 jako	 centrum,	 z	 którego	 „wypływają”	 owe	 akty,	
ponadto	 do	 charakterystyki	 tego	 „ja”	 stosuje	 się	 kategorie	 tran‑
scendencji	 oraz	 immanencji.	 Ta	pierwsza	uchwytuje	 ten	 jego	mo‑
ment,	który	polega	na	tym,	że	owo	„ja”	przekracza	wszystkie	akty,	
z	żadnym	się	nie	utożsamia,	ani	też	żaden	akt	go	nie	wyczerpuje.	
Owe	akty	są	tylko	„emanatami”	–	wskazują	na	podmiot,	bowiem	
ich	 istnienie	 bez	 samodzielnego	 podmiotu	 byłoby	 wewnętrznie	

35	Tomiści	zdają	się	tutaj	uwzględniać	w	analizie	psychologicznej	„ja”,	dane	
z	 zakresu	 psychologii	 rozwojowej	 i	 osobowości.	Nie	wykorzystują	 ich	 jednak	
w	argumentacji	filozoficznej,	czyli	w	interpretacji	doświadczenia.

36	„Z	punktu	widzenia	 empirycznego	podmiot	życia	psychicznego	 jawi	 się	
przed	 nami	 jako	 jaźń	 fizyczna	 i	 moralna,	 która	 trwa	 zawsze	 ta	 sama,	 mimo	
najróżniejszych	psychologicznych	przemian”,	M.A.	Krąpiec,	Psychologia racjonal-
na,	dz.	cyt.,	s.	265‑266.

37	Tamże.
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sprzeczne,	niezrozumiałe.	Natomiast	kategoria	 immanencji	ujmu‑
je	 ten	moment	 „ja”,	 który	 polega	 na	 podmiotowaniu	 aktów.	 „Ja”	
obecne	jest	w	aktach	tematycznie,	kiedy	dokonuje	nad	nimi	reflek‑
sji,	lub	też	nietematycznie,	będąc	obecne	w	każdym	akcie	właśnie	
jako	podmiotowanie	 tego	aktu.	„Ja”	zatem	„rozciąga	się”	między	
biegunem	transcendencji	a	biegunem	immanencji.	Co	ciekawe,	opis	
fenomenologiczny	 nie	 ujawnia	 treściowej	 (czyli	 esencjalnej)	 cha‑
rakterystyki	 „ja”.	 Podanie	 takiej	 charakterystyki	 jest	możliwe,	 ale	
tylko	w	stosunku	do	aktów	wypływających	z	„ja”,	natomiast	samo	
„ja”	jawi	się	zawsze	jako	beztreściowy	spełniacz,	jako	samobytujący	
podmiot,	którego	natura	nie	jest	nam	dana	w	żadnym	bezpośred‑
nim	poznaniu.	To,	co	poznajemy	bezpośrednio,	to	tylko	treściowo	
ukwalifikowane	akty,	które	możemy	za	pomocą	opisu	 fenomeno‑
logicznego	wstępnie	poklasyfikować.	Dokonanie	takiej	operacji	na	
„ja”	jest	niemożliwe.
	 Przeprowadzony	opis	fenomenologiczny	nie	jest	konsekwentny	
w	takim	znaczeniu,	że	nie	realizuje	tych	wytycznych,	które	np.	na	
opis	fenomenologiczny	nakładał	twórca	fenomenologii	E.	Husserl.	
Zasadniczo	opis	ten	winien	być	wolny	od	wszelkiej	stwierdzeń	na‑
tury	ontologicznej	odnośnie	do	opisywanych	przedmiotów.	Tomi‑
ści	egzystencjalni,	przeprowadzając	 ten	opis,	 szybko	przekraczają	
to	ograniczenie	i	wprost	od	opisu	przechodzą	do	artykulacji	tez	me‑
tafizycznych,	które	dotyczą	natury	owego	„beztreściowego	ja”.	Do	
tego	 typu	 tez	można	zaliczyć	 choćby	 takie	konstatacje	 jak:	 (1)	 „ja	
nie	jest	wiązką	percepcji,	ani	też	żadną	ideą”,	(2)	„ja	jest	czymś	bez‑
treściowym”,	 (3)	 „ja	 jest	 samobytującym	 ontycznie	 podmiotem”,	
(4)	 „ja	 jest	 samoistnym	 podmiotem	 bytującym,	 czyli	 substancją”.	
Wszystkie	 te	asercje	mają	charakter	metafizyczny	i	nie	można	ich	
wyprowadzić	 na	 podstawie	 samego	 opisu	 fenomenologicznego.	
Ten	 bowiem	 przeprowadzony	 konsekwentnie,	 o	 ile	 zresztą	 taka	
możliwość	w	ogóle	 istnienie,	winien	ograniczyć	się	 tylko	do	reje‑
stracji	tego,	co	jest	dane	i	w	jaki	sposób	jest	dane.	Wszelkie	tezy	on‑
tologiczne	czy	metafizyczne,	które	rzekomo	próbuje	się	uzasadnić	
samym	opisem,	 nie	mają	w	nim	 legitymizacji.	 Tego	 bowiem,	 czy	
podmiot	jest	substancją,	czy	też	nie,	nie	ujawni	nam	żaden	opis	fe‑
nomenologiczny,	to	jest	teza	ontologiczna	(pewna	interpretacja	filo‑
zoficzna	tych	danych),	która	może	być	do	owego	opisu	dołączona,	
w	jakiś	sposób	treściowo	z	nim	powiązana.	Wprowadzając	tezy	on‑
tologiczne,	tomiści	chcą	tym	samym	zagwarantować	realizm	opisu	
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i od razu umieszczają go w ramach pewnej siatki pojęciowej, odpo-
wiedniej do metafizycznego wyjaśniania.
 4. Uzyskane w opisie fenomenologicznym dane w postaci kla-
syfikacji aktów o charakterze materialnym i duchowym, czyli to 
wszystko, co należy do tego, co „moje”, stanowi w dalszej kolejno-
ści przedmiot wyjaśnienia metafizycznego. Szczególnie jeśli chodzi 
o tzw. wyższe czynności poznawcze i wolitywne, nie są one w spo-
sób konieczny powiązane z tym, co materialne. Pojawia się zatem 
problem uniesprzecznienia, czyli ostatecznego wyjaśnienia danych 
w doświadczeniu faktów ontycznych, wyrażających tzw. ujrzenie 
bytu od wewnątrz. Opis fenomenologiczny ujawnia nie tylko ów 
podwójny charakter pewnych typów aktów, ale także ich ontyczną 
niesamodzielność bytową – zależność od owego „ja” czy też „jaź-
ni”. Owa „jaźń”, czyli centrum, z którego emanują akty, ma podwój-
ne oblicze: duchowo‑materialne. Jest to pewna niekonsekwencja, 
o której powiemy potem; stwierdzenie, że coś ma takie, a nie inne 
oblicze, jest sprzeczne z tezą o jego beztreściowym charakterze.
 5. „Jaźń” od strony ontycznej utożsamiona zostaje z duszą, czyli 
arystotelesowskim czynnikiem formalnym konstytuującym byt. Tu 
pojawia się jednak problem. Dotyczy on bliższego określenia tego, 
czym jest owo „ja” i jaki jest jego stosunek do duszy. M.A. Krąpiec 
twierdzi np., że owo „ja” jest duszą, która samoistniejąc jest isto-
tą bezpośrednio jawiącego się w doświadczeniu „ja”. Sama dusza 
nie jest ujmowana w żadnym bezpośrednim doświadczeniu, do-
świadczamy tylko owego „ja”, które jest obecne w każdym ludzkim 
akcie. To doświadczenie duszy, dane poprzez „ja”, jest doświad-
czeniem nie natury duszy, ale jej istnienia. Doświadczamy bezpo-
średnio właśnie od strony egzystencjalnej czegoś takiego jak du-
sza, ale nie od strony esencjalnej 38. Natura ludzkiej duszy nie jest 
dostępna w żadnym bezpośrednim doświadczeniu. Poznajemy ją, 
jak chciał to już Tomasz z Akwinu, drogą okrężną, poprzez anali-
zę emanujących z niej duchowo‑materialnych aktów. „Jaźń” dana 
nam w ten sposób dotyczy całości naszego bytu, a zatem tego, że 
istniejemy i że wyrażamy się w aktach duchowych i materialnych. 
Doświadczenie istnienia duszy jest „ujrzeniem bytu od wewnątrz”, 
które swoją werbalizację znajduje w sądzie egzystencjalnym: „ja ist-
nieję”. W ten sposób bezpośrednie doświadczenie naprowadza nas 

38 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 126‑132.
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na fakt metafizyczny istnienia duszy ujmowanej od strony jej egzy-
stencji, nie zaś esencji. Ponadto doświadczenie to prezentuje nam 
bogaty „materiał ontyczny” domagający się dalszego wyjaśnienia. 
To bowiem, co jest dane w doświadczeniu, ujawnia swoją ontyczną 
niezrozumiałość, prowokuje do stawiania pytań domagających się 
udzielenia takiej odpowiedzi, która będzie miała charakter odpo-
wiedzi ostatecznej i niepodlegającej epistemologicznej problematy-
zacji. Takiej odpowiedzi nie może udzielić nauka współczesna (np. 
kognitywistyka), także sam opis fenomenologiczny nie może za-
spokoić rodzących się na tle danych doświadczenia pytań o charak-
terze ostatecznościowym. Opis dostarcza tylko wstępnych danych, 
które ujęte zostały we właściwych dla perspektywy metafizycznej 
kategoriach. Odpowiada on tylko na wstępne pytania, które rodzą 
kolejne, już bardziej zaangażowane teoretycznie, a te kierują nas 
w stronę poszukiwania głębszych ontycznych odpowiedzi o cha-
rakterze rzeczowym i koniecznym. Opis fenomenologiczny kończy 
zatem wstępny etap dowodzenia istnienia duszy. Skonstatowane 
tutaj zostały pewne fakty natury ontycznej, takie jak: (1) poczucie 
jedności strumienia świadomości, (2) doświadczenie tożsamości, 
(3) duchowo‑materialny charakter aktów wyłaniających się z „ja”. 
Stwierdzone dane same siebie nie tłumaczą, dlatego też domagają 
się dalszego systemowego wyjaśnienia 39.

Analiza systemowa 

1. Dane opisu fenomenologicznego poddaje się w następnej kolej-
ności interpretacji systemowej, która zakłada całą siatkę analogicz-
nych pojęć służących do wykazania ostatecznych racji tłumaczących 
przygodne stany ontyczne. Bez umieszczenia danych fenomenolo-
gicznych w perspektywie systemowej nie moglibyśmy odkryć racji 
ostatecznych i musielibyśmy zadowolić się tylko samym opisem, 
który w tym wypadku niczego nie tłumaczy.
 2. Systemowa interpretacja, zdaniem tomistów egzystencjalnych, 
polega na „uniesprzecznieniu” pierwotnie danych w bezpośrednim 

39 S. Judycki także w swojej argumentacji za istnieniem duszy wychodzi od 
doświadczenia, zob. tenże, Dusza i doświadczenie wewnętrzne. Fragment analizy, 
„Znak” 58 (2006), nr 2, s. 81‑94.
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doświadczeniu stanów ontycznych. Trzeba wskazać na takie czyn-
niki, które uniesprzeczniają pierwotny fakt, jakim jest „ja” do-
świadczane w swojej tożsamości jako jedno i to samo „ja” pośród 
stale zmiennych aktów. Człowiek doświadcza siebie jako jedności 
w wielości. Choć stale się zmieniamy, to jednak wciąż pozostajemy 
tymi samymi osobami. Mamy poczucie tożsamości „ja”. Ale to nie 
psychologiczne poczucie decyduje o tym, że pomimo zmian jeste-
śmy wciąż tymi samymi bytami. O tym decyduje posiadanie duszy, 
ontycznej racji tożsamości podmiotu. Ciało wraz z jego różnymi 
częściami ulega ciągłym zmianom, a poczucie tożsamości wyrasta 
z tego, że nasza dusza trwa jako niezmienny podmiot substancjal-
ny. Dusza tłumaczy tożsamość bytu osobowego, stanowi ontycz-
ny czynnik uniesprzeczniający nasze poczucie tożsamości. Gdyby 
odrzucić istnienie duszy, argumentują tomiści, wówczas kwestia 
tożsamości pozostałaby nierozwiązana. Próba argumentowania, 
że to ciało, czy mózg fizyczny, decyduje o tożsamości, jest błędna 
z tego powodu, że poszukuje się tożsamości w czynnikach, które 
zapewnić jej nie mogą ze względu na to, że stale podlegają zmianie. 
Tylko to, co nie podlega z istoty zmianie, może stanowić ontyczną 
rację tego, że pośród różnych zmian, jakie w nas zachodzą, stale do-
świadczamy siebie jako tych samych osób, podmiotów.
 3. Systemowa analiza bezpośrednich danych doświadczenia 
ujawnia, że dusza jest nie tylko odpowiedzialna za tożsamość pod-
miotu, ale przede wszystkim za jego istnienie, życie. Dusza jest tym 
czynnikiem ontycznym, który uniesprzecznia realne istnieniu bytu, 
jakim jest osoba ludzka. Tomiści powiadają, że dusza ukazuje się 
jako „akt organizujący materię do bycia ludzkim ciałem”. Opis du-
szy w kategoriach aktu i formy zwraca uwagę na jej metafizyczną 
doskonałość względem ciała materialnego. Dusza jest nie tylko poj-
mowana jako forma czy też esencja bytu. W tej kwestii tomiści idą 
raczej za Tomaszem z Akwinu, a nie za Arystotelesem i twierdzą, 
że duszy jako owej formie ciała przysługuje samodzielny akt istnie-
nia 40. Jest ona czynnikiem egzystencjalnym, który konstytuuje real-
ność osobowego bytu ludzkiego. Dusza jest substancją w znaczeniu 
metafizycznym, tzn. substancją samobytującą. Cechuje ją ontyczna 
autonomia i samodzielność, może istnieć bez ciała, lecz jest to stan 

40 M. Gogacz twierdzi, że dusza konstytuuje osobny akt istnienia, zob. tenże, 
Elementarz metafizyki, Warszawa 1998, s. 53‑57.
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niedoskonały. Odwołując się do kategorii duszy, tomiści starają się 
wytłumaczyć fakt życia i istnienia człowieka. Gdyby nie przyjąć 
duszy jako czynnika uniesprzeczniającego ontyczne stany rzeczy, 
stałyby się one niezrozumiałe, a wszelkie próby tłumaczenia ich 
poprzez odwołanie do innych ontycznych stanów niekoniecznych 
wykluczają się z zasadą niesprzeczności i racji bytu. Analiza syste-
mowa ujawnia, że człowiek w swoim „ja” jest bytem samoistnym, 
jest substancją, która samoistnie bytuje z racji tego, że jest duchem. 
Materia zaś, czyli ciało, które ta dusza organizuje, w żadnej ze swo-
ich części nie utożsamia się z nią. Dlatego doświadczenie nie może 
nas mylić, kiedy czujemy od wewnątrz, że jesteśmy czymś więcej 
niż tylko materią, że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem, które 
mamy. Czujemy się bytem o podwójnym, materialno‑duchowym 
obliczu, obecnym w świecie dzięki ciału i obecnym względem sa-
mego siebie dzięki posiadaniu niematerialnej duszy.
 4. W ten sposób pierwotne dane doświadczenia uzyskują w per-
spektywie analizy systemowej wyjaśnienie. Stają się zrozumiałe, 
kiedy przyjmiemy istnienie duszy, która jest zasadą tożsamości 
przeżywającego podmiotu i zasadą jego życia. Dusza odgrywa klu-
czową rolę w strukturze dowodzenia intuicyjno‑redukcyjnego, któ-
re polega na tym, że do odkrytych w doświadczeniu niekoniecz-
nych (egzystencjalnie przygodnych) faktów dobiera się koniecznie 
tłumaczące je przyczyny. Przy czym owa metoda redukcyjno‑intui-
cyjna prowadzi do wniosków pewnych i koniecznych, nie zaś tylko 
prawdopodobnych. Ujmuje ona bowiem nie tyle formalnie, ale treś-
ciowo egzystencjalne związki zachodzące między skutkami a przy-
czynami, stąd też nie podpada pod schemat rozumowania reduk-
cyjnego stosowanego w empirycznych naukach przyrodniczych. 
W naukach tych redukcja prowadzi do wniosków tylko prawdo-
podobnych, natomiast na gruncie metafizyki, przez wskazanie na 
czynniki lub czynnik ostatecznie uniesprzeczniający dany stan by-
towy, metoda redukcyjno‑intuicyjna zapewnia niezawodność wy-
jaśnienia i uchyla wszelką epistemologiczną problematyzację. Stąd 
też tomiści z dużym dystansem, a nierzadko też z ostrą krytyką, 
podchodzą do wszelkich prób formalizacji dowodów na istnie-
nie duszy, które można spotkać we współczesnej filozofii umysłu 
o analitycznej proweniencji. Wszelkie subtelne konstrukcje formal-
ne korzystające z dorobku logiki współczesnej, choćby były wyko-
nane w sposób poprawny, ujmują tylko związki między zakresami 
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pewnych symboli, natomiast nie ujmują związków bytowo‑egzy-
stencjalnych, w ramach których mieści się właściwa problematyka 
istnienia i natury duszy ludzkiej. Za cenę pozornej ścisłości mającej 
zadowolić gusta wybrednych analityków traci się z pola widzenia 
egzystencjalno‑metafizyczny wymiar problematyki. Niezależnie 
od zapatrywań neotomistów egzystencjalnych na rolę logiki for-
malnej w konstruowaniu dowodów filozoficznych, trzeba powie-
dzieć, że postulując posługiwanie się w uzasadnianiu tez metodą 
intuicyjno‑redukcyjną, nie dążą oni do obniżenia waloru ścisłości 
dowodu. Wręcz przeciwnie, twierdzą, że stosowanie tej metody taki 
walor ścisłości zapewnia, rzecz jasna przy odmiennym pojmowaniu 
ścisłości niż to, które panuje w naukach formalnych czy przyrod-
niczych. Tłumaczą to w ten sposób, że każdy przedmiot badania 
wymaga odpowiedniej (proporcjonalnej) metody badawczej, kiedy 
w tej materii następuje rozminięcie, otrzymane rezultaty są nieade-
kwatne. Przy szerokim rozumieniu kultury logicznej dowody sto-
sowane do wykazania istnienia duszy można uznać za spełniające 
określone przez panujące w tej kulturze kryteria ścisłości.
 5. Zrekonstruowane dowodzenie pokazuje, na czym polega teo-
retyczny charakter pojęcia duszy i jaką odgrywa ono rolę w struktu-
rze eksplanacji danych doświadczenia. Ale procedura wyjaśniania 
w tomizmie nie ogranicza się tylko do pokazania semantycznego 
związku między zdaniami (eksplanandum – eksplanans), w któ-
rych ujmowane są wyjaśniane zagadnienia. Trzeba pamiętać, że to-
miści egzystencjalni nie zatrzymują się na poziomie zdań (aspekt se-
miotyczny wyjaśniania), ale są silnie przekonani, że to wyjaśnienie 
mówi coś na temat realnego bytu, jakim jest podmiot osobowy, że 
dusza to nie tylko samo pojęcie teoretyczne, ale realna rzeczywistość, 
której choć nie doświadczamy bezpośrednio, to właśnie poprzez 
analizę treściową emanujących z niej aktów możemy wyartykuło-
wać pewne ontyczno‑esencjalne jej charakterystyki. Czy możliwa 
jest zatem jakaś pozytywna wiedza o naturze czegoś takiego jak du-
sza? Metafizyk staje przed problemem, co o samej duszy może po-
wiedzieć, jakimi argumentami może się posłużyć, aby wykazać jej 
naturę i tym samym w jakiś sposób uczynić ją bliższą naszym intui-
cjom i wyobrażeniom, od których właśnie przy analizie duszy nie 
jesteśmy w stanie uciec. W analizie tej nie chodzi w żadnym wypad-
ku o pogłębienie znaczenia teoretycznego pojęcia duszy. Nie są to 
zatem analizy lingwistyczne. Te dodatkowe charakterystyki duszy 
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uzyskuje się w analizie jej uzewnętrznień, czyli owych emanatów 
dostępnych w bezpośrednim doświadczeniu. 

Ontyczno‑esencjalne charakterystyki duszy 

1. Zasadniczym problemem dla metafizyka jest w pierwszej kolej-
ności wykazanie przyczyn powstania ludzkiej duszy 41. W tej kwestii 
w ramach paradygmatu tomistycznego ścierały się i ścierają jesz-
cze do dziś różne koncepcje. Nie będziemy ich tu w całości rekon-
struować. Wykazanie racji istnienia duszy jest dalszym krokiem sy-
stemowej analizy. Po przedstawieniu, jakie fakty dusza tłumaczy, 
okazuje się, że ona sama podlega tłumaczeniu, że również w przy-
padku duszy można postawić wiedzotwórcze pytanie „dlaczego 
istnieje dusza?”.
 Na gruncie neotomistycznej filozofii bytu formułuje się różnego 
rodzaju metafizyczne argumenty mające na celu rozwiązanie kwe-
stii pochodzenia ludzkiej duszy. Argumenty te mają walor speku-
latywny, nie zaś empiryczny, nie można żadnego z nich sprawdzić, 
przy takim, rzecz jasna, rozumieniu sprawdzalności, jakie obowią-
zuję w naukach przyrodniczo‑matematycznych. W dowodzeniu 
zakłada się jako obowiązujący walor pierwszych zasad i twierdzeń 
od nich pochodnych. Jeśli chodzi o zasady, to w grę wchodzą tu 
przede wszystkim: (1) zasada niesprzeczności, (2) zasada tożsamo-
ści, (3) zasada racji dostatecznej, (4) zasada metafizyczna tzw. sub-
stancjalzimu i pochodna od niej treściowo zasada operari sequitur 
esse. Zasady oraz ich systemowe konsekwencje odgrywają zasad-
niczą rolę w argumentacji dotyczącej ustalania zarówno istnienia 
duszy, jak i jej ontyczno‑esencjalnych charakterystyk.
 2. Poprzednio, przy zastosowaniu redukcyjno‑intuicyjnej meto-
dy dowodzenia, wykazane zostało, że istnieje dusza jako ontycz-
nie niematerialny podmiot, jako stałe podłoże różnych własności 
i czynności psychicznych człowieka, które są jej emanatami. Gdy-
by hipotetycznie przyjąć, że dusza nie istnieje, wówczas ustalone 
w opisie dane empiryczne okazałyby się niezrozumiałe, pozbawione 

41 Zob. S. Ziemiański, Jedna czy wiele dusz?, „Forum Philosophicum” 9 (2004), 
s. 73‑92; Kilka uwag w związku z refleksjami Jolanty Koszteyn, „Forum Philosophi-
cum” 9 (2004), s. 107‑110.
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wyjaśnienia. Gdyby zaś przyjąć za ich podstawę coś materialnego, 
wtedy argumentowałoby się wbrew zasadzie niesprzeczności i racji 
dostatecznej.
 3. Teraz pojawia się problem argumentacyjnego wykazania po-
chodzenia duszy. Jako priorytetowy wyłania się problem pochodze-
nia duszy z materii. Wraz z postawieniem tego zagadnienia pojawia 
się dosyć ważna kwestia, jak neotomiści pojmują materię 42. Zasad-
niczo można wymienić dwa znaczenia pojęcia materii spotykane 
u autorów neoscholastycznych. Pierwsze (Krąpiec) nawiązuje do 
Arystotelesa – materia pojmowana jest tu jako składowy element 
bytu ujmowany w poznaniu intelektualnym i służący do wyjaśnie-
nia określonych stanów ontycznych, np. faktu zachodzenia waż-
nego rodzaju zmian 43. Drugie pojęcie materii, wyróżniane w argu-
mentacji, to pojęcie, którym wedle neoscholastyków posługują się 
współczesne nauki empiryczne. Przez materię rozumie się tu coś, 
co jest przedmiotem poznania tych nauk, coś, co podlega badaniu 
ilościowemu, co jest mierzalne lub co może być mniej lub bardziej 
doskonałą przeróbką danych pomiarowych. Spotykamy się także 
z takim określeniem materii, które traktuje ją jako ciało lub zbiór 
ciał (Stępień). Przez ciało rozumie się tu przedmiot rozciągły, prze-
strzenny, poznawalny zmysłowo, który może być poddany różnym 
planowanym zabiegom eksperymentalnym celem determinacji 
obowiązujących go praw. Mając tak określone pojęcie materii, a nie 
chcę w tej chwili rozstrzygać, czy jest ono poprawnie skonstruowa-
ne, czy też nie, przyjrzymy się, jakie argumenty formułuje się za 
tym, że dusza jako substancjalny podmiot duchowy nie może po-
chodzić od tak zdeterminowanej materii.
 4. Uzasadniając, że dusza nie jest konsekwencją procesów ma-
terialnych, filozofowie klasyczni (np. Stępień) wskazują na szereg 
trudnych do przyjęcia konsekwencji, które wystąpiłyby, gdyby 
przyjęło się tę hipotezę 44. Uznanie takiego stanu rzeczy prowadzi-
łoby do akceptacji twierdzenia, że przyczyna może wytworzyć sku-
tek, którego nie posiada, trudno przecież zaakceptować, że mate-
ria jest aktualnie niematerialna oraz że przyczyna może wywołać 

42 Zob. R.P. Phillips, Thomistic Theory of Matter, w: Modern Thomistic Philosophy, 
t. 1, London 1941, s. 36‑53.

43 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 132‑144.
44 A.B. Stępień, Zagadnienie genezy duszy ludzkiej z materii, art. cyt., s. 55‑65.
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taki skutek, którego aktualnie nie posiada. Przyczyna nie może dać 
czegoś, czego nie ma. Tak jak niebyt nie może dać bytu, w myśl za-
sady niesprzeczności oraz racji dostatecznej. Gdyby bowiem sam 
niebyt mógł przejść w byt, zasada niesprzeczności i racji dostatecz-
nej okazałyby się fałszywe. Kryje się tu założenie ontycznej propor-
cjonalności przyczyny i skutku. Jeśli przyczyna jest materialna, to 
może ona wyłonić tylko skutek materialny, gdyż na to pozwala jej 
natura, a kiedy jest niematerialna, może wyłonić tylko skutek nie-
materialny; skutki pośrednie, czyli tzw. mieszane, są wykluczone 
na zasadzie wyłączonego środka, która jest nie tylko prawem lo-
giki obowiązującym zdania, ale prawem określającym realizację 
określonych stanów bytowych. Za pomocą tego typu argumenta-
cji systemowo‑metafizycznej odpiera się zarówno tradycyjne, jak 
i współczesne materialistyczne argumenty zmierzające do wykaza-
nia, że dusza jest konsekwencją przemian i procesów dokonujących 
się na poziomie ewoluującej materii. Krytykuje się traducjanizm, 
panpsychizm oraz teorię myślącej materii.
 5. Całość tej argumentacji opiera się na wstępnych definicyj-
nych określeniach z jednej strony materii, z drugiej strony duszy. 
Definicje nam tu wiele, a właściwie wszystko rozstrzygają na rzecz 
tezy przyjętej w punkcie wyjścia. Jeśli bowiem określi się, zgodnie 
z przyjętą definicją, duszę jako byt substancjalny, duchowy, nieprze-
strzenny, a materię jako konglomerat ciał przestrzennych, ilościo-
wo uporządkowanych, mierzalnych, to nic dziwnego, że tak pojęta 
dusza nie może pochodzić od materii. Problem zatem jest właści-
wie rozstrzygnięty na poziomie definicji i systemowych ustaleń. 
Tak że cała późniejsza argumentacja ma to tylko potwierdzić. Choć 
gdy przyjrzymy się tej argumentacji, która, jak powiedziałem, nie 
ma charakteru empirycznego, ale spekulatywny, to chodzi w niej 
przede wszystkim jakby o głębszą eksplikację ustalonych systemo-
wo definicji po to, aby pokazać koherentność systemu z głównymi 
zasadami i ich konsekwencjami. Dlatego dusza nie może powstać 
jako konsekwencja ilościowych zmian dokonujących się w materii. 
Nawet jeśli materia faktycznie się komplikuje i na wyższych po-
ziomach ewolucji uzyskuje określone jakości, których nie miała na 
poprzednich, to jest to tylko opis pewnych faktów, a nie ich wyjaś-
nienie. Między duszą a materią jest różnica nie stopnia, ale prze-
de wszystkim istoty. Dlatego wyjaśnienia ewolucyjne są nonsen-
sowne, jak powiada np. Stępień, gdyż chcą uczynić prawomocnie 
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obowiązującą tezę, że z niebytu (nicości) może powstać byt, że 
przyczyna może wygenerować skutek, którego nie posiada.
 Jak zatem powstaje dusza? Wedle komentowanej koncepcji 
trzeba w wyjaśnieniu tym wskazać na taką rację, która ten prob-
lem wytłumaczy w sposób ostateczny i niepodlegający epistemolo-
gicznej problematyzacji. Czy istnieje takowa racja dla ludzkiej du-
szy? Odpowiedź jest następująca: Dusza ludzka jest konsekwencją 
stwórczego aktu Boga. Nie może zatem powstać na skutek zrodze-
nia z ludzkiego nasienia, jak również nie może być konsekwencją 
przemian materialnych, jak chce tego transformizm ewolucyjny, 
nie może także być stworzona przez człowieka. Żadna z tych przy-
czyn nie pozwala ostatecznie wyjaśnić natury i pochodzenia duszy 
ludzkiej, co pokazaliśmy już poprzednio. Dowód na to, że tylko 
Bóg może być przyczyną ludzkiej duszy, jest następujący. Zakłada 
się proporcjonalność przyczyny i skutku, skoro dusza jest niema-
terialna i duchowa, to może pochodzić tylko od takiej przyczyny, 
która jest duchowa i niematerialna, a przede wszystkim ma zdol-
ność stwarzania, a nie tylko przetwarzania, co jest właściwe dla pro-
cesów zachodzących w materii. Tylko Bóg jako byt wszechmocny 
i obdarzony pełnią istnienia może bezpośrednio powołać duszę do 
istnienia. Ponieważ tylko Bóg może stwarzać bezpośrednio ex nihilo, 
nie posługując się przy tym żadnym narzędziem. W jaki sposób to 
się dokonuje, na to pytanie brakuje dobrze uzasadnionych odpo-
wiedzi, niektórzy zasłaniają się tu tajemnicą stworzenia, ale w ten 
sposób nie rozwiązują problemu, lecz jeszcze bardziej go kompli-
kują poprzez wprowadzenie kategorii tajemnicy, która użyta w tym 
kontekście domaga się właściwej eksplikacji.
 Powyższa argumentacja bazuje na pewnych systemowych de-
finicyjnych ustaleniach dotyczących: (1) natury Boga, (2) duszy, 
(3) związku przyczynowego i (4) możliwości bezpośredniej kreacji. 
Sama zaś argumentacja jest tylko poszerzeniem (eksplikacją) zało-
żeń wyjściowych. To raz jeszcze uświadamia nam, że nie ma argu-
mentów wolnych od założeń, na które składają się nierzadko wyra-
finowane tezy metafizyczne i epistemologiczne. Nie chodzi o to, że 
zostały przyjęte jakieś definicje, w każdym bowiem systemie (teorii 
filozoficznej) przyjmuje się przecież wstępne charakterystyki bada-
nych przedmiotów, chodzi tylko o to, że argumentacje metafizyczne 
mają to do siebie, że metafizyk wie, czego dowiedzie. Nie jest zatem 
brana pod uwagę możliwość niedowiedzenia czegoś, nawet przy 
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podzielaniu tych samych intuicji czy charakterystyk definicyjnych 
przedmiotów.
 6. Prześledźmy teraz sposób argumentowania za tzw. ducho-
wością duszy, który występuje na gruncie neotomistycznej psy-
chologii racjonalnej. Analiza duszy nie może dotyczyć jej wprost. 
Dusza bowiem nie jest żadnym przedmiotem bezpośredniego do-
świadczenia, stąd też przypisywanie jej jakichkolwiek charaktery-
styk dokonuje się na podstawie jej najważniejszych specyficznych 
emanatów, czyli przejawów. O jakie przejawy duszy tutaj chodzi? 
Pojęcie tego, co duchowe, jest kontrastowane z tym, co materialne, 
i tworzone na bazie tego, co materialne. Zdaniem tomistów o du-
chowości duszy można wnioskować z działania ludzkiego intelektu 
oraz woli. Na potrzeby argumentacji w nowszych opracowaniach 
(Krąpiec) psychologii racjonalnej przyjmuje się rozróżnienie ducho-
wości psychicznej, w zakres której wchodzą różnego rodzaju prze-
życia, akty i działania, oraz duchowości ontycznej, która obejmu-
je naturę substancjalnego podmiotu duchowego. Do odkrycia tego 
ostatniego dochodzi się, analizując duchowość psychologiczną. Jest 
to sposób redukcyjnego dowodzenia. Na podstawie duchowości 
psychicznej działania aktów ludzkich dostrzegamy ich niemate-
rialny charakter. Bierze się tu szczególnie pod uwagę wspomniane 
akty woli oraz intelektu, jak również ich ontyczne wytwory, i na 
tej podstawie wnioskuje redukcyjnie o istnieniu duchowego sub-
stancjalnego podłoża. Jeśli zatem ich natura jest duchowa, a o tym 
informuje nas doświadczenie, źródło, z którego muszą wypływać, 
w drodze konieczności metafizycznej również musi być duchowe. 
U podstaw tej argumentacji znajduje się zasada metafizyczna, że 
skutek zawsze musi być proporcjonalny do przyczyny. Nie może 
być doskonalszy niż jego przyczyna podstawowa. Intelekt i wola 
to niematerialne władze duszy. A cokolwiek wychodzi z podmiotu, 
podziela też jego naturę. Skoro podmiot jest duchowy, to jego wła-
dze też. Duchowym bowiem jest to, co w sobie nie zawiera materii, 
ani potencjalności. Taki byt może być połączony z materią tylko ze-
wnętrznie, ale nie wewnętrznie, czyli dusza może wyrażać się po-
przez materię ciała. Duchowość to termin wartościujący określony 
sposób bytowania. To, co istnieje duchowo, czyli niematerialnie, jest 
czymś bardziej doskonałym od tego, co istnieje tylko materialnie. 
W pojęciu duchowości zawarta jest zatem możliwość istnienia bez 
materii. Dusza przecież jest substancją duchową, której akt istnienia 
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nie zależy od tego, czy jest ona związana z materią ciała, czy też nie. 
Jako substancja duchowa istnieje własnym sposobem istnienia, któ-
ry od materii jest ontologicznie niezależny, w takim znaczeniu, że 
może ona przetrwać rozpad ciała materialnego.
 7. Duszy ludzkiej przypisuje się także własność niezłożoności. 
Co to znaczy, że istnieje coś, co ma być niezłożone? W jakim znacze-
niu trzeba tę niezłożoność pojmować? Niezłożoność to pewna ka-
tegoria ontologiczna, można powiedzieć: formalna własność jakie-
goś sposobu istnienia. Potocznie przez pojęcie tego, co niezłożone, 
rozumiemy przedmiot, który nie ma żadnych części. Niezłożoność 
powstaje jako przeciwieństwo złożoności, czyli posiadania mate-
rialnych części. Niezłożony w znaczeniu ontologicznym to taki byt, 
który nie ma części go konstytuujących. Jak ma się ta niezłożoność 
do duszy i w jaki sposób wykazać, że taka własność duszy przy-
sługuje? Mówiąc o niezłożoności duszy, neotomiści przypisują jej 
niezłożoność relatywną, która dotyczy porządku, istoty, ilości oraz 
rozciągłości. Z punktu widzenia systemowego dusza nie jest kon-
stytuowana na podstawie złożenia bytowego z materii i formy, jak 
wszystkie przedmioty nieożywione i ożywione, które spotykamy 
w świecie przyrody. Dusza jest bowiem czystą formą, pozbawio-
ną wszelkiej materialności i potencjalności. Nie ma żadnych prze-
strzennie rozmieszonych oraz ilościowo zdeterminowanych części 
składowych decydujących o jej naturze. Forma substancjalna duszy 
ma charakter prosty i wyraża się w sposobie istnienia duszy jako 
samoistniejącego duchowego podmiotu. 
 Systemowa argumentacja zakłada wcześniejsze ustalenia doko-
nane w drodze redukcyjnego dowodzenia. Sam jednak styl argu-
mentacji ma status tzw. argumentacji negatywnej, probatio per ab‑
surdum 45. Ten typ dowodzenia, ogólnie rzecz ujmując, polega na 
uzasadnieniu tezy filozoficznej poprzez wykazanie, że jej sprzecz-
ność jest oczywistym fałszem. Chodzi tu o wykazanie, że negacja 
prawdziwości danej tezy filozoficznej jest niezgodna albo z faktami 
powszechnie znanymi z doświadczenia, albo z wcześniejszymi usta-
leniami systemowymi. Dowodzenie to przyjmuje też charakter ar-
gumentacji polegającej na dowodzeniu fałszywości tezy przeciwnej, 
która zostaje uznana za negatywną w stosunku do przedstawianego 

45 Zob. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki, dz. cyt., 
s. 244‑256.
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przez nas twierdzenia; dokonuje się to przez wykazanie, że z tezy tej 
wynikają zdania fałszywe, co ma pośrednio wykazać prawdziwość 
tezy przeciwnej. Struktura argumentacji jest taka, że gdyby przyjąć, 
iż dusza jest czymś materialnym, złożonym i posiadającym części, 
konsekwencje, jakie z niej wynikają, byłyby do tego stopnia absur-
dalne, że realizowałby się absurd metafizyczny, niezgodny ani z fak-
tami ustalonymi poprzednio metodą redukcyjno‑intuicyjnego do-
wodzenia, ani z pewnymi definicyjnymi ustaleniami systemowymi. 
Tomiści, rozpatrując możliwe hipotezy sprzeczne z postulowanymi 
tezami, wykazują ich absurdalne konsekwencje, które czynią praw-
dziwym wstępne założenie o niezłożoności duszy. Zastosowana me-
toda negatywnego dowodzenia nie prowadzi tylko do uprawdopo-
dobnienia tezy wstępnej, ale też do potwierdzenia jej prawdziwości 
i konieczność, w innym przypadku mielibyśmy do czynienia z reali-
zacją absurdu. Ten typ dowodzenia powszechnie stosowany jest nie 
tylko przez filozofów klasycznych, ale także przez analityków. Moż-
na spotkać się z nim na gruncie sporów prowadzonych przez współ-
czesnych filozofów umysłu, również w etyce znajduje on swoje za-
stosowanie. Trzeba jednakże zaznaczyć, że tomiści egzystencjalni nie 
tworzą wyrafinowanych eksperymentów myślowych, jak czynią to 
filozofowie analityczni. U tomistów, szczególnie tych kontynental-
nych (np. polskich), takich eksperymentów brakuje, natomiast tomi-
ści analityczni mają już większą skłonność do konstruowania takich 
eksperymentów, być może pod wpływem silnego oddziaływania na 
tomizm tradycji analitycznej. Choć współcześni kontynuatorzy kla-
sycznej koncepcji filozofii (Judycki, Wojtysiak) korzystają już tego 
analitycznego dobrodziejstwa, jakim są eksperymenty myślowe. 
W dawnych ujęciach, propagowanych jeszcze dziś, chodzi o hipote-
zy, w których rozpatruje się tylko różne możliwości. Hipotezy meta-
fizyczne budowane w ramach struktury dowodzenia negatywnego 
służą do wykazania sprzeczności tez niezgodnych z tezą główną, 
uznaną wcześniej za prawdziwą na podstawie rozumowania reduk-
cyjnego czy definicyjnych charakterystyk dokonywanych w ramach 
systemu. Chodzi o pokazanie, że uznanie np. prawdziwości hipote-
zy złożoności duszy jest contradictio in adjecto z ustaleniami systemu 
i doświadczenia. Hipotezy te nie są wyrafinowane teoretycznie ani 
nie roztrząsają jakichś specyficznych przypadków mających obalać 
tezę przeciwnika; zasadniczo są to hipotezy obracające się w gra-
nicach wyznaczonych przez systemowe interpretacje. Konstrukcja 
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hipotezy tego typu dokonuje się przy użyciu kategorii pojęciowych 
systemowo zdeterminowanych i polega na dojrzeniu intuicyjnym 
określonych stanów rzeczy.
 8. Pozostaje jeszcze do wykazania ostatnia własność ontyczna 
duszy, jaką jest nieśmiertelność. Ta kwestia sprawia chyba najwię-
cej trudności. Chodzi przecież o wykazanie nieśmiertelności duszy 
środkami dostępnymi ludzkiemu rozumowi. Nie można tu odwo-
łać się do przesłanek dostępnych w objawieniu religijnym. Filozofo-
wie klasyczni, świadomi tej trudności, podejmują argumentacyjne 
próby wykazania, że własność nieśmiertelności przysługuje duszy. 
Kłopoty sprawia w pierwszej kolejności samo pojęcie nieśmiertelno-
ści, które dla nas ma charakter zupełnie niejasny. Brakuje przekładu 
tego pojęcia na nasze potoczne intuicje, jakie np. wiążemy z poję-
ciem śmiertelności. To ostatnie jest dla nas zasadniczo zrozumiałe, 
potrafimy też wskazać na konteksty jego użycia. Ponadto nieśmier-
telność to pojęcie, które może być używane w znaczeniu opisowym 
lub wartościującym. W znaczeniu opisowym charakteryzuje pewną 
własność bytu lub też sposób istnienia czegoś, natomiast w znacze-
niu wartościującym podkreśla, że coś, czemu takowa własność lub 
sposób istnienia przysługuje, istnieje w sposób doskonalszy niż to, 
co śmiertelne i podległe rozpadowi. Pojęcie nieśmiertelności jest po-
jęciem negatywnym w stosunku do pojęcia śmiertelności. Urobio-
ne zostaje przez negację różnicującą przeprowadzoną na znaczeniu 
pojęć. Pojęcie śmiertelności ma charakter biologiczny i odnosi się 
do zaprzestania funkcji życiowych organizmu żywego, natomiast 
pojęcie nieśmiertelności odnosi się do jakiegoś bytu, czy też może 
cechy (własności) bytu, który śmierci nie podlega, u którego nie ma 
czegoś takiego jak rozpad części materialnych.
 W literaturze neoscholastycznej precyzuje się pojęcie nieśmier-
telności, wyróżniając dwa jej znaczenia: absolutne oraz relatywne. 
Nieśmiertelność w znaczeniu absolutnym to absolutna nieutracal-
ność istnienia. Byt, któremu przysługuje tego typu nieśmiertelność, 
istnieje w sposób konieczny i jego istnienie jest metafizycznie nie-
utracalne. Jest to taki byt, któremu istnienie nie może być odebrane 
przez żadne czynniki zewnętrzne ani wewnętrzne. Na podstawie 
systemowej analizy ustala się, że tego typu nieśmiertelność reali-
zuje się tylko w Bogu, który jest bytem absolutnym, którego isto-
tą jest jego istnienie. Natomiast nieśmiertelność relatywna dotyczy 
wszystkich tych bytów, w których istnienie różni się rzeczowo od 



658 W stronę aporetycznej filozofii klasycznej

istoty. Uzasadnienie dla tego typu złożeń dokonuje się systemo-
wo na gruncie metafizyki przy analizie tzw. subontycznych zło-
żeń bytowych. W tym znaczeniu duszy nie przysługuje nieśmier-
telność absolutna. Gdyby przyjąć taką tezę za prawdziwą, byłaby 
ona sprzeczna z poprzednimi ustaleniami, w których w drodze re-
dukcyjnego rozumowania doszliśmy do wniosku, że sama dusza 
domaga się racji uniesprzeczniającej. A taką racją może być tylko 
istnienie absolutne. Duszy przysługuje zatem nieśmiertelność rela-
tywna z tytułu tego, że jest ona bytem pochodnym względem aktu 
stwórczego Boga. Można powiedzieć, że dusza mogłaby stracić 
swoje istnienie, gdyby Bóg postanowił nie podtrzymywać go swoją 
mocą. Wówczas zachodziłby proces unicestwienia, czyli anihilacji 
istnienia substancjalnego duszy. Inna sprawa jest taka: czy Bóg, któ-
ry raz powołał do istnienia duszę, może ją unicestwić?
 9. Neotomiści formułują szereg argumentów mających w sposób 
racjonalny, przy akceptacji poprzednio ustalonych właściwości du-
szy uzasadniać, że dusza jest czymś nieśmiertelnym, że trwa nadal 
po rozpadzie ciała materialnego. Bardzo ważna przy rozpatrywa-
niu struktury tych argumentów jest wiedza o poprzednio poczy-
nionych ustaleniach. Zasadniczą strategią argumentacyjną jest tu-
taj dowodzenie systemowe, polegające na zgodności z ustalonymi 
faktami, oraz dowodzenie negatywne, polegające na rozpatrywa-
niu różnych hipotez i sprowadzaniu ich do absurdu, jako ponownie 
niezgodnych z ustaleniami dowodzenia redukcyjnego i negatywne-
go. Ponadto ważne jest w argumentacji zachowanie porządku by-
towania i porządku poznawania. To bowiem na skutek mieszania 
tych porządków przekreśla się nieśmiertelność duszy, czyniąc jej 
istnienie całkowicie zależne od ciała (mózgu).
 Zasadniczo można wyróżnić pięć argumentów, które w róż-
nych sformułowaniach pojawiają się w neotomistycznej literaturze 
przedmiotu 46. Są to argumenty metafizyczne, psychologiczne, epi-
stemologiczne, aksjologiczne i moralne. W dużej mierze wszystkie 
te argumenty opierają się na dowodzeniu negatywnym. We wszyst-
kich pokazuje się negatywne teoretyczne konsekwencje odrzucenia 
nieśmiertelności duszy. Nie mają one charakteru empirycznego, 
zresztą sami tomiści podkreślają, że na gruncie nauk empirycznych 

46 Te argumenty pochodzą z pracy M.A. Krąpca, Psychologia racjonalna, dz. 
cyt., s. 283‑288.
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nie można wykazać czegoś takiego jak nieśmiertelność duszy 47. 
Na podstawie zachodzenia różnych faktów empirycznych związa-
nych z funkcjonowaniem naszego mózgu nie można wnioskować, 
że istnieje niematerialny i nieśmiertelny duchowy podmiot. Wobec 
wszystkich prób empirycznego wykazania istnienia i natury duszy 
filozofowie klasyczni przyjmują postawę rezerwy poznawczej; choć 
mogą mieć one jakąś wartość i wzbogacać naszą wiedzę, to jednak 
dla metafizyka mają nikłe znaczenie. Wykazanie nieśmiertelności 
duszy przekracza bowiem możliwości stosowanych w naukach em-
pirycznych metod, stąd też jedynie na gruncie metafizyki egzysten-
cjalnej może być ono zasadnie dokonane. W tej kwestii w ramach 
tradycji badawczej filozofii klasycznej dochodziło do rozbieżności, 
nie brakowało wszak teoretyków, którzy widzieli pozytywną rolę 
danych nauk empirycznych w argumentacji za istnieniem i naturą 
ludzkiej duszy. Uważali, że w argumentacji filozoficznej (metafi-
zycznej) można, a nawet trzeba, posiłkować się ustaleniami z zakre-
su biologii i psychologii, a dziś nauk o poznaniu, gdyż wtedy na-
sza argumentacja za istnieniem duszy ma nie tylko walor bardziej 
naukowy, ale też odpowiada współczesnej wiedzy i wrażliwości 
współczesnego człowieka, który staje się coraz bardziej obojętny na 
wyrafinowane subtelności teoretyczne scholastyków 48.

Dusza a ciało – próba określenia wzajemnych 
związków

1. W ramach stanowiska tomistycznego próbuje się systemowo roz-
wiązać problem związku zachodzącego między ciałem a duszą. 
Jej zwolennicy opowiadają się za tzw. koncepcją hylemorfizmu 49. 
Choć w literaturze przedmiotu bardzo często jest ona klasyfikowa-
na jako odmiana dualizmu antropologicznego, tomiści sprzeciwiają 
się takiej klasyfikacji, gdyż celem ich jest właśnie  przezwyciężenie 

47 Zob. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, dz. cyt., s. 120‑126. 
48 W Polsce Kłósak i Wojciechowski skłaniali się do tego, aby w argumen-

tacji za istnieniem duszy przywoływać dane nauk empirycznych, zwłaszcza 
psychologii.

49 Zasadniczo, z różnymi modyfikacjami, za koncepcją hylemorfizmu opo-
wiadają się wszyscy przedstawiciele tomizmu egzystencjalnego. Z tym że trzeba 
tu odróżnić interpretację hylemorfizmu esencjalną od egzystencjalnej.
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dualizmu 50. I hylemorficzna koncepcja tego związku ma to za-
gwarantować 51. Sam problem określenia wzajemnych związków 
między duszą a ciałem, w filozofii klasycznej należy chyba do naj-
trudniejszych i najbardziej spornych kwestii, jeśli przyjrzymy się 
systemowym ustaleniom co do definicyjnych charakterystyk duszy 
i materii. Trzeba zaznaczyć tu jeszcze jedną kwestię: neotomiści nie 
rozpatrują, jak to czyni się dziś we współczesnej filozofii umysłu, 
relacji umysł – ciało, tylko biorą pod uwagę relację dusza – ciało: ta 
pierwsza jest interpretacją klasycznego problemu i wiąże się z pew-
nymi semantycznymi ustaleniami na temat rozumienia umysłu 
i duszy 52. We współczesnej filozofii umysłu wyeliminowano duszę, 
zastępując ją kategorią umysłu (mind), i właśnie ów związek umy-
słu z ciałem, a dokładnie z fizycznym mózgiem, mają na uwadze 
teoretycy tej kognitywistycznej debaty 53. Wszyscy tomiści wyraźnie 
precyzują, idąc zresztą w tej kwestii za Tomaszem z Akwinu, że 
umysł nie jest duszą, i żadne znaczeniowe zredukowanie jednego 
pojęcia do drugiego nie wychodzi w grę. Dusza jest w ich rozumie-
niu ontycznie bardziej podstawowa, to zasada życia, a umysł jest 
tylko jedną z władz duszy, która w niej posiada swoje zapodmioto-
wienie 54. Gdyby nie istniała dusza, nie istniałby także umysł jako jej 
władza, nie zachodziłyby akty umysłowego poznania, przez które 
dusza ludzka wyraża się w sposób pełny i można powiedzieć: naj-
bardziej doskonały ze wszystkich sposobów wyrazu, jakie jej po-
zostają podczas „pobytu” w ciele. Zatem umysł to nie dusza, tyl-
ko władza, którą dusza posługuje się w poznawaniu świata i samej 
siebie.
 2. Rozpatrywany problem z metafizycznego punktu widzenia 
jest bardziej podstawowy niż ten, któremu tyle uwagi poświęca 
współczesna filozofia umysłu i kognitywistyka, poszukując dla 
świadomego umysłu neuronalnych korelatów w strukturze fizycz-
nego mózgu. Ten problem przez tradycyjnych tomistów nie był 

50 Zob. M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 294‑296.
51 Zob. B. Williams, Hylomorphism, dz. cyt., s. 197, krytykę przeprowadza 

także A. Kenny w pracy Aquinas on Mind, dz. cyt., s. 149; koncepcję tę omawia 
G.P. Barnes, The Paradoxes of Hylomorphism, art. cyt., s. 501‑523.

52 Interesująco pisze na ten temat V. Possenti.
53 Zob. W. Duch, Duch, dusza i kognitywistyka, art. cyt., s. 7‑38.
54 Podobne intuicje spotykamy u nawiązującego do filozofii klasycznej 

R. Spaemanna.
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brany pod uwagę, a i współcześni neotomiści traktują ten problem 
łącznie. Mówią o duszy jako pewnej całości, w której umysł jest 
czymś najważniejszym, dusza zaś nie może być sprowadzona do 
materii ciała. Twierdzą, że umysł także nie może być zredukowany 
do fizycznego i przestrzennego mózgu. Dla filozofów klasycznych 
rozwiązanie problemu dusza – ciało to nie tylko poszukiwanie, jak 
dziś to się robi, praw psychofizycznych determinujących tę relację 
zależności, lecz znacznie więcej. Chodzi przede wszystkim o odpo-
wiedź na pytanie o naturę życia, o to, dlaczego to, co żyje, w ogóle 
żyje, dlaczego spełnia (realizuje) właściwe funkcje życiowe. Prob-
lem nie ma zatem charakteru empirycznego, tylko metafizyczny, 
i jego ostateczne rozwiązanie, bo tylko takie wchodzi w grę, zależy 
od przyjętej teorii bytu i sposobu eksplanacji.
 3. Związek duszy i ciała interpretuje się w kategoriach wywo-
dzącej się od Arystotelesa teorii hylemorfizmu, w której przyjmuje 
się, że istnieją konkretne, realne substancje złożone z materii i for-
my substancjalnej. Forma decyduje o tym, że dany byt znajduje się 
w takim, a nie innym rodzaju lub gatunku, materia zaś jest odpo-
wiedzialna za ujednostkowienie bytu. Od razu trzeba zaznaczyć, że 
kiedy mówimy o materii i formie to chodzi mam nie o pojęcia em-
piryczne, ale o pojęcia filozoficzne, które w strukturze argumentacji 
odgrywają rolę czynników wyjaśniających dane w doświadczeniu 
stany rzeczy. Zgodnie z ontologią hylemorfizmu w świecie mate-
rialnym zauważalna jest pewna hierarchia form substancjalnych. Im 
bardziej rozwinięte byty organiczne, tym doskonalsze formy. Formy 
substancjalne, które organizują materię, w miarę wznoszenia się tej 
hierarchii są coraz bardziej doskonałe, zarówno pod względem pro-
cesów poznawczych (sposobów reprezentowania świata i samych 
siebie), jak i sposobu istnienia coraz mniej zanurzonego w materii. 
Najdoskonalszą z form substancjalnych spotykanych w świecie ma-
terialnym, odpowiedzialną za organizację materii do bycia ciałem 
ludzkim, jest właśnie dusza, która nie jest, jak w przypadku innych 
form życia organicznego, formą materialną.
 Kiedy chcemy wytłumaczyć złożenie duszy i ciała, musimy od-
wołać się do stwórczej wszechmocy Boga, który jest bezpośrednią 
przyczyną stworzenia (istnienia) duszy ludzkiej. Została ona stwo-
rzona przez niego jako samoistny byt, obdarzony istnieniem sub-
stancjalnym niezależnym od materii. Została ona w akcie stwórczym 
przyporządkowana temu oto konkretnemu ciału, gdyż niektóre 
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władze przez nią posiadane domagają się udziału elementu mate-
rialnego. Chodzi tu np. o akty poznania zmysłowego, pamięci czy 
wyobraźni, które aby realizować swoje funkcje kognitywne, muszą 
być jakoś powiązane z materią ciała. Nie dotyczy to natomiast wyż-
szych czynności intelektualnych (umysłowych) oraz wolitywnych, 
które w istnieniu i działaniu nie są zależne od materii. Bóg zatem, 
powołując do istnienia ludzką duszą, chciał, aby ta była w swoim 
dla siebie stopniu bytowania doskonała, dlatego odwiecznie zapla-
nował, że stan istnienia w ciele nie jest dla niej stanem degradacji, 
jak było w koncepcji platońskiej. Ciało jest koniecznym elementem 
tego, aby dusza ludzka mogła przejawiać się za pośrednictwem róż-
nych emanatów. Ciało jest medium, przez które wyraża się stwo-
rzona dusza.
 Wskazując na Boga, odkrywamy ostateczną rację hylemorficz-
nego złożenia duszy i ciała. Jeśli zatem dusza łączy się z ciałem, jak 
wyjaśniają to neotomiści, gdyż tak postanowił w swoich odwiecz-
nych zamysłach Stwórca, to powstaje ontyczne zjednoczenie, które-
go skutkiem metafizycznym jest jeden byt osobowy. Zjednoczenie 
między duszą a ciałem ma charakter realny i rzeczowy, nie zaś jedy-
nie myślny. Jest to zjednoczenie substancjalne, a nie tylko przypad-
łościowe. Trzeba jednakże dodać, że od strony metafizycznej jest to 
także zjednoczenie przygodne, nie zaś konieczne. Gdyby było to 
zjednoczenie konieczne, dusza nie mogłaby samoistnieć bez ciała, 
byłaby na nie skazana, tymczasem jest inaczej. Między duszą a cia-
łem zachodzi zatem związek przygodności metafizycznej, nie zaś 
konieczności. Złożenie hylemorficzne konstytuuje jeden naturalny 
byt żyjący, którego to zasadą życia i wszystkich czynności biolo-
gicznych jest dusza jako forma organizująca materię od poziomu 
najbardziej podstawowego (molekularnego) do najbardziej złożo-
nego, jakim są neuronalne struktury naszego mózgu.
 4. Tomiści formułują także szereg argumentów mających na 
celu obronę jedności tego hylemorficznego złożenia. Można wy-
różnić następujące argumenty: (1) argument ze świadomości, 
(2) z bezpośredniego doświadczenia, (3) z konsekwencji moralnej. 
Struktura tych argumentów zakłada wszystkie poprzednie ustale-
nia dotyczące istnienia i natury duszy, uzyskane w dowodzeniu 
redukcyjnym i w dowodzeniu negatywnym. Powyższe argumen-
ty odwołują się w pierwszej kolejności do ustaleń systemowych, 
precyzowanych za pomocą dowodzenia negatywnego. Przesłanki 
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dowodzenia pochodzą z ustaleń systemowych, danych doświad-
czenia powszechnego oraz danych doświadczenia w pierwszej 
osobie, mają zatem charakter niejednorodny co do pochodzenia, 
ale w argumentacji uprawomocniają jeden wniosek. Na przykład 
argument z bezpośredniego doświadczenia jest złożony z opisu 
i wyjaśnienia redukcyjnego mającego wykazać, że istnieje jeden 
podmiot substancjalny życia duchowego i biologicznego. Wszel-
kie dane doświadczenia, które przytacza się w punkcie wyjścia 
argumentacji, podlegają w dalszej kolejności systemowemu unie-
sprzecznieniu. Argumentacja negatywna jest wyeksponowana 
bardziej w argumencie z konsekwencji moralnej, który ma poka-
zać, jakie konsekwencje wynikałyby dla moralności (np. odpowie-
dzialności) z tego, że nie bylibyśmy jednym i tym samym podmio-
tem działania i doświadczenia.
 Podsumowując analizowaną kwestię, zacytujemy M.A. Krąp-
ca, który we właściwym dla postulowanej przez siebie teorii języ-
ku, przedstawia konkluzję, do której zmierzały wszystkie wyżej 
wzmiankowane rozumowania:

Tylko jedna i ta sama dusza samodzielnie istniejącą w sobie jako w pod-
miocie i zarazem organizująca sobie (formułująca sobie) ciało z otacza-
jącej materii – i dzięki temu mogąca się objawić jako JA – może być 
konieczną i wystarczającą racją jedności działania tak duchowego jak 
i cielesnego. Więcej dusz w tym samym człowieku zniszczyłoby do-
świadczenie jednego JA, jawiącego się bezpośrednio w poznaniu jako 
podmiot wszelkich aktów moich. I tylko dusza pojęta jako samodziel-
nie istniejąca w sobie forma materii – a przez to działająca poprzez ufor-
mowaną przez siebie materię – ciało ludzkie – daje gwarancję tożsa-
mości substancjalnej człowieka, jego osobowego JA, odpowiedzialnego 
za wszelkie czynności „moje” wyłaniające się z podmiotu jako jednego 
sprawcy ludzkiego działania. Tylko jedna rozumna dusza, ujawniająca 
się w działaniu poprzez organizowane przez siebie ciało, gwarantuje 
bytową tożsamość i jedność ludzkiego bytu 55. 

 Oto wniosek z powyższych argumentów, który ujawnia „ostatecz-
ną” prawdę o koncepcji (kondycji metafizycznej) bytu osobowego. 

55 M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 301.
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Trudności podnoszone wobec neotomistycznej 
argumentacji za istnieniem i naturą duszy ludzkiej 

1. Przyjrzyjmy się teraz trudnościom, które generuje przedstawio-
na wyżej argumentacja za istnieniem i ontycznymi charaktery-
stykami duszy ludzkiej. Zacznijmy od sprawy podstawowej: czy 
w ogóle sensowne jest argumentowanie za czymś takim jak ist-
nienie i natura ludzkiej duszy? Sam fakt występowania tego typu 
argumentów zaróno w zamierzchłej historii, jak i dziś nie świad-
czy jeszcze o ich sensowności ani wartościowości. Historia poka-
zuje, że nawet pośród komentatorów św. Tomasza nie brakowa-
ło takich, którzy wprost kwestionowali zasadność formułowania 
jakichkolwiek rozumowych argumentów za istnieniem i naturą 
duszy. Wystarczy tu wspomnieć jednego z komentatorów Akwi-
naty, Kajetana, który twierdził, że wiedzę o duszy w pierwszej 
kolejności zdobywamy na gruncie objawienia religijnego, to ono 
jest podstawowym źródłem wiedzy o jej istnieniu oraz naturze. 
To poznanie może być wprawdzie dalej opracowywane przez ro-
zum, ale samo istnienie duszy nie może być racjonalnie dowie-
dzione. Kwestionowali możliwość dowodu na istnienie duszy tak-
że przedstawiciele nominalizmu, co wiązało się z przekonaniem, 
że zakres objawionych prawd wiary, o których czegoś możemy 
dowiedzieć się za pomocą rozumu, jest niewielki. U podstaw tych 
koncepcji leżą określone tezy epistemologiczne dotyczące granic 
poznania ludzkiego rozumu. Doszły one do apogeum w filozofii 
transcendentalnej I. Kanta, który rozwiał chyba wszelkie wątpli-
wości co do tego, że poznanie substancji duszy jako takiej nie jest 
możliwe na gruncie analityki czystego rozumu. Dusza może być 
co najwyżej przedmiotem wiedzy moralnej, nie zaś wiedzy teore-
tycznej. Jako idea transcendentalna nie odgrywa żadnej roli kon-
stytutywnej w poznaniu, poza rolą regulatywną, nadającą jedność 
naszym wysiłkom poznawczym. Pomysły te były kontynuowane 
i rozwijane w XIX wieku, w okresie kształtowania się psycholo-
gii empirycznej. Wielu współczesnych filozofów albo radykalnie 
odrzuca możliwość jakiegokolwiek formułowania dowodów na 
rzecz istnienia duszy, albo też przyjmuje stanowisko agnostyczne, 
które mówi, że nawet jeśli sformułujemy jakiekolwiek dowody na 
istnienie duszy, to i tak nie są one rozstrzygające – ostatecznie za 
ich pomocą nie można wykazać jej istnienia; to samo odnosi się 
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też do wszelkich dowodów usiłujących zakwestionować istnienie 
duszy i wykazać jej wewnętrzną sprzeczność.
 2. Zwraca się uwagę na pojawiającą się w tomistycznych argu-
mentach na istnienie i naturę duszy kolistość – że w przesłankach 
zakłada się to, co ma być dopiero udowodnione. Akcentuje się do-
wodową niekonkluzyjność tych argumentów, gdyż wyciągnięte na 
podstawie systemowo określonych przesłanek nie prowadzą w spo-
sób konieczny do asercji zdania „istnieje dusza” lub „dusza posiada 
takie a takie własności”. Niektórzy z pozycji agnostycznej argumen-
tują, że być może kiedyś w przyszłości uda nam się ten zawiły teo-
retycznie problem duszy rozwiązać, obecnie jednak taka możliwość 
nie istnienie, albo ze względu na ograniczone środki konceptual-
ne, albo też ze względu na niekompletne dane empiryczne oraz ich 
interpretacje. Możliwość dowodzenia istnienia duszy uzależniona 
jest przede wszystkim od postulowanej koncepcji filozofii, jej przed-
miotu oraz zadań, jakie się przed nią stawia, natomiast poprawność 
dowodowa jest zależna od środków empirycznych i logicznych, 
którymi dana teoria dysponuje. Niektórzy teoretycy proponują po-
traktować istnienie duszy jako pewną tylko możliwość logiczną. 
Zdanie: „człowiek posiada duszę” jest logicznie wewnętrznie nie-
sprzeczne, zatem nie ma podstaw do kwestionowania jego prawdzi-
wości choćby na poziomie logicznym. Istnienie duszy można także 
wykazać przy zastosowaniu metody dowodzenia formalnego, co 
zresztą próbowano robić na gruncie filozofii analitycznej, której nie 
były obojętne wielkie problemy filozofii klasycznej. Dowody takie 
przeprowadzane są przeważnie poprawnie, spełniają wszelkie wy-
mogi formalne, stawiane przez wrażliwych na ten aspekt filozofów. 
Inną kwestią pozostaje już materialna wartość przesłanek. Poza tym 
dowód oparty na logicznej możliwości niczego nie rozstrzyga fak-
tualnie. Nadal nie wiemy, czy coś takiego jak dusza istnieje, czy też 
nie. Z tego bowiem, że coś jest możliwe i niesprzeczne, nie wynika, 
że to coś jest realne, faktualne. Nie ma bowiem przejścia od tego, 
co możliwe, do tego, co  faktyczne, przejście istnieje tylko w dru-
gą stronę – od tego, co faktyczne, do tego, co możliwe. Dowody 
formalne nawet przy  całej swojej elegancji i ścisłości nie satysfak-
cjonują wielu filozofów,  wielu chce mieć jakieś ustalenia spekula-
tywne ( metafizyczne/ontologiczne) lub empiryczne. Co do spekula-
tywnych (metafizycznych) dowodów, a takie preferuje neotomizm 
egzystencjalny, trudno rozstrzygnąć o ich wartości bez założenia 
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szeregu tez systemowych. Natomiast w przypadku empirycznych 
dowodów, które wykorzystywałyby ustalenia nauk empirycznych 
do udowodnienia istnienia duszy, pozostaje kwestia interpretacji 
wyników nauk szczegółowych; interpretacja ta też zakłada określo-
ną hermeneutykę, do której jest zrelatywizowana. Podnoszone są 
także zarzuty wobec samego typu dowodzenia, jakim jest redukcyj-
no‑intuicyjne dochodzenie do tez filozoficznych. Wątpliwości doty-
czą kwestii, czy wyjaśnienie tego typu prowadzi do wiedzy pewnej, 
koniecznej i rzeczowej, czy też tylko do wiedzy prawdopodobnej. 
Pojawiają się rozbieżności w rozumieniu redukcji, która występu-
ję w metafizyce, i metody redukcyjnej, którą posługują się nauki 
przyrodnicze. W nauce redukcja prowadzi tylko do wiedzy o cha-
rakterze prawdopodobnym, a w metafizyce klasycznej do wiedzy 
o charakterze koniecznym, ogólnym i rzeczowym. Dlatego niektó-
rzy argumentują, że skoro teoria bytu nie wyklucza hipotez, być 
może istnienie duszy i jej natura miałyby status wiedzy hipotetycz-
nej, nie zaś koniecznej. Zwraca się uwagę, że cała argumentacja za 
istnieniem duszy pokazuje raczej kres racjonalnego poznania, niż 
prowadzi do jakiegoś ostatecznego rozwiązania kwestii istnienia 
i natury duszy. Z punktu widzenia tradycji filozofii chrześcijańskiej 
ma ona pewną wartość, gdyż odgrywa rolę racjonalizującą pewne 
przekonania religijne. Każda jednak argumentacja za istnieniem 
duszy musi uporać się jeszcze z kwestią istnienia Boga, a jak wiado-
mo, w tej materii nie ma bezspornych argumentów; gdyby w spo-
sób pewny wykazać, że Bóg istnieje, to wtedy problem istnienia 
duszy mógłby przy dodatkowych przesłankach zostać rozwiązany.
 3. Kolejne wątpliwości dotyczą płaszczyzny badawczej, na któ-
rej stawia się i rozstrzyga kwestię istnienia duszy ludzkiej. Tomiści 
uważają, że tylko na gruncie autonomicznie pojętej filozofii, posia-
dającej własne metody badania, przedmiot i wyznaczony cel, możli-
we jest adekwatne rozwiązanie problemu duszy ludzkiej. Ten argu-
ment kwestionowany jest przez zwolenników filozofii w kontekście 
nauki 56, której współczesna filozofia umysłu jest kolejną odsłoną. 

56 Tak też twierdzą polscy kognitywiści w swoim manifeście: „W sposób szcze-
gólny dotyczy to jednego z głównych działów filozofii umysłu, którym jest onto-
logia umysłu. Ontolog stara się odpowiedzieć na pytania podstawowe dotyczą-
ce natury procesów umysłowych oraz ich miejsca w świecie fizycznym (sposobu 
istnienia oraz relacji do procesów i własności «niższych rzędów»). Tylko w kon-
tekście nauki można dziś sytuować argumentację na rzecz takiego lub innego 
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Dziś już do powszechnej opinii pośród kognitywistów należy prze-
konanie, że to nauka (nauki przyrodnicze) dostarcza właściwego 
obrazu ludzkiego umysłu 57. Stąd też odrzucenie metafizyki w jej 
klasycznym wymiarze i redukcja filozofii umysłu do empirycz-
nych nauk o procesach poznawczych 58. Podnosi się  wątpliwości, 

rozwiązania problemu psychofizycznego. Jeśli problem psychofizyczny dotyczy 
charakteru relacji między stanami umysłowymi i stanami fizycznymi, to jego roz-
wiązanie zależy od naszych teorii na temat tego, co umysłowe, i tego, co fizycz-
ne. Te teorie nie są nam wrodzone ani dane w iluminacji. Ontolog umysłu jest 
skazany na korzystanie z wyników, jakie uzyskują naukowcy. Zakrawa na ironię, 
że niektórzy starają się podać rozwiązanie problemu psychofizycznego ustalając 
znaczenie terminów «psychiczny»/«umysłowy» i «fizyczny» na podstawie analiz 
rodem z XVII wieku. Od tego czasu fizyka przeszła kilka radykalnych przełomów, 
powstała teoria ewolucji i neurobiologia, ukonstytuowała się kognitywistyka, po-
jawiły się i poczyniły znaczne postępy: teoria sztucznego życia, teoria sztucznej 
inteligencji i robotyka kognitywna. Nasze rozumienie świata fizycznego oraz miej-
sca, jakie zajmują w nim procesy umysłowo‑poznawcze, stało się zdecydowanie 
antykartezjańskie. Nie da się dziś traktować serio takich stanowisk, jak dualizm 
substancji, epifenomenalizm czy paralelizm psychofizyczny (okazjonalizm i teoria 
harmonii przedustawnej dawno zostały relegowane do grupy zabytków myśli fi-
lozoficznej). Zdaniem autorów tego tekstu, właściwym kontekstem teoretycznym 
dla debaty na temat statusu ontycznego procesów umysłowych są współczesne 
spory na temat redukcji i emergencji”, M. Miłkowski, R. Poczobut, Czym jest i jak 
istnieje umysł?, „Diametros” (2005), nr 3, s. 30‑31.

57 Wyrazem takiej postawy są słowa jednego z czołowych polskich kognitywi-
stów W. Ducha: „Naukowy model rozumienia świata jest niewątpliwie najbardziej 
skuteczny i w najpełniejszy sposób opisuje rzeczywistość. Żaden inny model nie 
pozwala odpowiedzieć w równie precyzyjny sposób na szczegółowe pytania do-
tyczące świata, nie pozwala na budowanie urządzeń technicznych przesyłających 
przy pomocy niewidzialnych promieni dźwięki i obrazy. Żaden inny model nie-
ustannie nie kwestionuje uznanych przez siebie prawd i nie przypomina, iż jest 
tylko przybliżeniem, modelem, a nie prawdą ostateczną. Z tego punktu widzenia 
inne modele, roszczące sobie pretensje do wiedzy absolutnej, są dla wielu ludzi 
bardziej satysfakcjonujące, gdyż nie pozostawiają ich w niewiedzy. Wszystko znaj-
duje proste wyjaśnienie, wszystkie zdarzenia odnoszone są do «ja» ustawianego 
w centrum świata. Nauka odmawia nam takiego komfortu. Rozumienie naukowe 
zakłada znajomość specjalistycznego języka, często bardzo odmiennego od języka 
używanego na co dzień, podczas gdy inne modele posługują się najczęściej języ-
kiem potocznym. Język ten pełen jest metafor, których nie należy oceniać w kate-
gorii prawdy czy fałszu, lecz jedynie w kategorii ich użyteczności dla powiązania 
licznych faktów między sobą. Podstawowe pojęcia nauk przyrodniczych, takie jak 
czas i przestrzeń, są abstrakcjami, bardzo płodnymi metaforami mającymi niewie-
le wspólnego z subiektywnym poczuciem przestrzeni i czasu”, W. Duch, Czym jest 
kognitywistyka? „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 1 (1998), s. 9‑50.

58 Zob. J. Heil, Philosophy of Mind. A Contemporary Introduction, New 
York ‑London 2002, s. 1‑6.

http://www.ped.uni.torun.pl/kognityw/
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czy problemy, które chce się rozwiązać w ramach paradygmatu fi-
lozofii klasycznej, możliwe są do rozwiązania bez uwzględnienia 
tego, co mówią o procesach poznawczych współczesne neuronauki, 
z kognitywistyką jako nauką interdyscyplinarną na czele. Jednak-
że, jak podkreślają niektórzy (Heil), nauki te nie prowadzą przecież 
do zakwestionowania szerszej perspektywy metafizycznej 59. We 
współczesnej filozofii umysłu pełno jest pojęć pochodzenia meta-
fizycznego (np. emergencja) 60, które zakłada się w procesie ekspla-
nacji umysłu 61. W przeważającej większości przypadków odchodzi 
się dziś w badaniu natury umysłu od płaszczyzny właściwej dla 
neotomistycznej filozofii klasycznej. Odrzuca się spekulacje, które 
nie są poparte wiedzą empiryczną pochodzącą z którejś z neuro-
nauk. Jednakże współcześni tomiści analityczni (Haldane) 62 podej-
mują konfrontację tomistycznej koncepcji umysłu ze współczesny-
mi teoriami kognitywistycznymi 63. I choć sama kognitywistyka, jak 
wskazują jej badacze, ma szereg trudności natury metodologicznej, 
została ona obdarzona dużym zaufaniem poznawczym, jeśli cho-
dzi o możliwości eksplanacyjne ludzkich procesów poznawczych. 
Ponadto przeważająca część kognitywistów oraz filozofów umysłu 
nastawionych naturalistycznie już dawno zrezygnowała z posługi-
wania się w dyskursie naukowym pojęciem duszy, uznając je za 
metafizyczny relikt przeszłości. Choć niektórzy powracają do tego 
pojęcia, to czynią to bardzo ostrożnie, tak aby nie postulować ist-
nienia bytów, które niewiele wyjaśniają, a same rodzą dodatkowe 
trudności eksplanacyjne 64. W opracowaniach z zakresu neotomi-
stycznej filozofii klasycznej mało jest dyskusji ze współczesnymi 
neuronaukami. Neotomiści w przeważającej większości pomijają 

59 Tamże, s. 190‑191.
60 M. Bunge, Some Tasks for Metaphysicians, dz. cyt., s. 125; zob. tenże, The Fur‑

niture of the Word, dz. cyt.
61 Zob. J. Kim, Essays in the Metaphysics of Mind, Oxford 2010.
62 Zob. J. Haldane, Teoria identyczności umysł‑świat a wyzwanie antyrealizmu, w: 

Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, red. P. Gutowski, T. Szubka, Lublin 1998; 
oraz Mind, Causation and Action, red. J. Haldane, R. Squires, L. Stevenson, Oxford 
1986.

63 Zob. R. Cross, Aquinas and the Mind‑Body Problem, w: Mind, Metaphysics and 
Value in the Thomistic and Analytical Traditions, red. J. Haldane, Notre Dame 2002, 
s. 36‑48.

64 Kwesie te omawia w swoim artykule J. Bremer, Pojęcie duszy w naukach 
kogni tywnych, art. cyt., s. 37‑63.

http://books.google.com/books?id=Ms6gBG-o65MC&printsec=frontcover
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te zagadnienia, trzymając się tradycyjnego wykładu problematy-
ki, a kiedy już sięgają po konfrontacje za pomocą starych kategorii 
pojęciowych, wówczas dyskusja bardziej przypomina apologetykę 
niż rzetelną konfrontację. Polscy współcześni filozofowie klasyczni 
cechują się słabą znajomością problematyki poruszanej w filozofii 
umysłu. Więcej zainteresowania tymi zagadnieniami wykazują fi-
lozofowie neotomistyczni z obszaru, gdzie konfrontacja z filozofią 
analityczną zwróciła ich uwagę na problemy poruszane przez fi-
lozofię umysłu. Prowadzone przez neotomistycznych analityków 
dyskusje są bardziej wyrafinowane niż np. te, z którymi mamy do 
czynienia w Polsce; spotykamy w nich i posługiwanie się dowodami 
formalnymi, i odwoływanie się do eksperymentów myślowych 65.
 4. Kolejna grupa wątpliwości pojawia się już przy analizie punk-
tu wyjścia argumentacji za istnieniem duszy. Pierwsza trudność, 
którą spotykamy np. u Krąpca, polega na twierdzeniu, że analiza 
metafizyczna i analiza psychologiczna są ze sobą zgodne, gdyż pro-
wadzą do odkrycia duszy jako podmiotu, będącego centrum ludz-
kich aktów i działań 66. Trudno rozszyfrować, jaką koncepcję psy-
chologii ma na myśli autor, bo chyba nie żadną ze współczesnych, 
które są radykalnie asubstancjalistyczne i nie posługują się raczej 
pojęciem duszy, a zamiast niego operują i tak nastręczającym trud-
ności metodologicznych i merytorycznych pojęciem psychiki. Kie-
dy mowa o psychologii i jej zgodności z metafizyką, to nasuwa się 
wniosek, że mamy tu do czynienia z psychologią zinterpretowaną 
za pomocą określonych założeń ontologii egzystencjalnej, której 
częścią jest ontologia substancji i przypadłości.
 Cała argumentacja za istnieniem i naturą duszy, jaką  spotykamy 
u tomistów egzystencjalnych, jest z punktu widzenia współczesnej 
filozofii umysłu jednostronna, gdyż uwzględnia tylko tzw. pierw-
szoosobową 67 perspektywę badania procesów poznawczych, zapo-
minając o tzw. trzecioosobowej perspektywie, która operuje danymi 

65 Zob. A. Kenny, Aquinas, New York 1980; tenże, The Metaphysics of Mind, 
London 1989; tenże, Aquinas on Mind, dz. cyt.; tenże, Aquinas on Being, dz. cyt.

66 M.A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, dz. cyt., s. 267‑272.
67 Na temat tej perspektyw zob. J. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, War-

szawa 2011. Znajduje się tam oprócz przedstawienie własnego stanowiska, także 
prezentacja współczesnych debat dotyczących najważniejszych problemów roz-
patrywanych w filozofii umysłu.
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empirycznymi dotyczącymi funkcjonowania fizycznego mózgu 68. 
Z punktu widzenia współczesnych debat w ramach paradygmatu 
filozofii klasycznej buduje się wysoce spekulatywne hipotezy mają-
ce tłumaczyć fenomen życia psychicznego i życia w ogóle, których 
nie można empirycznie przetestować 69. Stąd też możliwy byłby za-
rzut nienaukowego potraktowania tych zagadnień, co jest sprzecz-
ne z deklaracjami tomistów, że właśnie ich koncepcja spełnia walo-
ry naukowego wyjaśnienia.
 5. Przytacza się argumenty, w których zmierza się do wykaza-
nia, że ontologia substancji i przypadłości wypracowana jest na ba-
zie doświadczenia makroskopowego i w tych warunkach się spraw-
dza, czyli że zasadnie tłumaczy pewne aspekty rzeczywistości. 
Jest ontologią wyrażającą nasze najbardziej podstawowe intuicje 
zdroworozsądkowe. Dodatkowo, na co zwracają uwagę jej kryty-
cy, uwarunkowana jest ona syntaktyczną strukturą naszego języka, 
jego podmiotowo‑orzecznikową budową. To język sugeruje nam 
określoną kategoryzację ontologiczną świata, sam świat nie narzuca 
nam żadnej uprzywilejowanej gry językowej. Nabywamy wówczas 
przekonania, że między językiem a światem zachodzi jakaś odpo-
wiedniość, którą dobrze objaśnia ontologia substratu i przypadło-
ści. Dla wielu filozofów wywodzących się z takich paradygmatów 
filozoficznych (np. filozofów analitycznych, zwłaszcza naturali-
stycznej proweniencji, fenomenologów, egzystencjalistów, postmo-
dernistów, strukturalistów 70, a także filozofów dialogu) 71 zakres 

68 Szersze omówienie tych kwestii można znaleźć w pracy J. Bremer, Wprowa‑
dzenie do filozofii umysłu, dz. cyt.

69 Interpretację fenomenu życia z punktu widzenia paradygmatu filozofii 
klasycznej przedstawia M.A. Krąpiec, Byt materialny żyjący, dz. cyt., s. 229‑265. 
Wprowadzenie to można potraktować jako wykład paradygmatu filozofii kla-
sycznej uprawianej w Polsce z licznymi, rzecz jasna, odniesieniami do filozo-
fii współczesnej, przede wszystkim kontynentalnej. Inne ujęcie życie proponuje 
w swoich pracach przedstawicielka ruchu fenomenologicznego T.A. Tymienie-
cka, zob. Życie w pełni logos. Metafizyka nowego Oświecenia, cz. 1, Warszawa 2011.

70 Z destrukcją substancjalizmu spotykamy się najpierw u strukturalistów, 
np. u C. Lévi‑Straussa, a następnie u czołowych przedstawicieli współczesnego 
postmodernizmu. Szerzej problemy te poruszane są w P. Duchliński, Struktura‑
lizm filozoficzny C. Leviego‑Straussa a filozofia klasyczna, „Episteme” 10 (2010).

71 Szczególnie we wczesnych pracach z zakresu filozofii człowieka krytyka ta 
pojawia się u J. Tischnera, a także i innych przedstawicieli filozofii dialogu, jak 
M. Buber czy E. Levinas. Ich zwolennicy, np. K. Tarnowski, też odrzucają myśle-
nie w kategoriach substancji.
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stosowalności tej ontologii ogranicza się tylko do przedmiotów 
materialnych, natomiast w przypadku bytu osobowego ujawnia 
już istotne ograniczenia 72. W związku z tym formułuje się zarzuty, 
w których pokazuje się negatywne skutki odnoszenia do struktu-
ry świadomości i „ja” kategorii substancji i przypadłości. Najczęś-
ciej podnoszonym zarzutem jest zarzut uprzedmiotowienia „ja” 
osobowego, potraktowanie go na równi z innym przedmiotami 73. 
Zwolennicy antysubstancjalistycznych koncepcji wywodzący się 
z kręgów analitycznych twierdzą, że doświadczenie wewnętrzne 
nie sugeruje nam przyjęcia istnienia czegoś takiego jak substancja. 
Stwierdzenia o substancji to nie wnioski z doświadczenia, ale jego 
teoretyczna interpretacja. Stąd też pojawiają się zarzuty, że tomiści 
egzystencjalni zbyt szybko przechodzą od danych doświadczenia 
do jego interpretacji, która w ich przekonaniu ma swoje rzeczowe 
podstawy w doświadczeniu 74. Jak uzasadniają zwolennicy antysub-
stancjalnego podejścia do tej kwestii, interpretacja taka nie jest przez 
doświadczenie sugerowana, tylko na nie narzucana. W uwspółcześ-
nionych argumentach, tak często przywoływanych przez filozofów 
analitycznych o naturalistycznej proweniencji, nadal pobrzmiewa 
teza angielskiego empiryka D. Hume’a, który z właściwym sobie 
radykalizmem twierdził, że nasze myślenie w kategoriach substan-
cji można wyjaśnić, odwołując się do prostych hipotez, jakimi są 
psychologiczne mechanizmy przyzwyczajenia i naiwnej ekstra-
polacji. Kontynuatorzy tych rozwiązań przyjmują zupełnie inne 
hipotezy tłumaczące (wyjaśniające) takie kwestie jak tożsamość 
czy poczucie jedności świadomości 75. Podważa się przekonanie, 
jakoby jedność psychologiczna doświadczana w perspektywie 
pierwszo osobowej była przejawem czegoś w rodzaju jedności on-
tologicznej, a więc jedności substancjalnej. Poszukuje się wyjaśnie-
nia tych problemów w obszarze fizycznego mózgu, jego struktury 

72 Nie dotyczy to wszystkich fenomenologów, krytyka substancjalizmu znaj-
duje się u Schelera, ale już Ingarden przyjmował istnienie „ja” substancjalnego, 
co znowuż krytykował jego uczeń Tischner.

73 Zarzut formułowany z pozycji założeń filozofii egzystencjalistycznej 
i postfenomenologicznej.

74 Zarzut formułowany z pozycji fenomenologii.
75 Zob. J. Bremer, Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk, „Analiza 

i Egzy stencja” 11 (2010), s. 263‑290.
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i sposobu funkcjonowania 76. Strategie redukcjonistyczne są zde-
cydowanie bardziej opłacalne niż spekulacje, w których mnoży 
się coraz to bardziej skomplikowane byty 77. Uznając nasze „ja” za 
twór substancjalny, ulegamy hipostazowaniu tworów naszego ję-
zyka. Kiedy odnosimy do siebie zaimek osobowy „ja”, to występuje 
on w roli identyfikującej jakiś określony indywidualny byt, osobę 
o  konkretnym imieniu, a nie żadną substancję. Błąd wielu teore-
tyków polega na tym, że hipostazując zaimek osobowy „ja”, czy-
nią z niego substancję, której przysługują jakieś ponadempiryczne 
własności. Ulegamy potężnemu złudzeniu, wnioskując, że skoro 
w każdym miejscu i czasie możemy odnieść do siebie ów zaimek 
osobowy, to w nas samych jest coś niezmiennego, coś, co trwa po-
mimo nieustannie doświadczanych zmian, że oto w nas samych jest 
jakąś ontologiczna podstawa do zasadnego odnoszenia tego zaimka 
do nas samych. Zakres stosowalności ontologii substancjalnej pod-
ważają także zwolennicy rozwiązywania problemu umysł – ciało 
nie na płaszczyźnie makroskopowej, ale mikroskopowej. W swoich 
argumentacjach starają się oni wykazać, że prawidłowości obowią-
zujące w świecie kwantowym, uważanym za najbardziej podstawo-
wy poziom świata zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, 

76 Zob. I. Ziemiński, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, Lublin 2000.
77 Stąd stałe tendencje redukcjonistyczne we współczesnej kognitywistyce 

i pytania, które one prowokują. „Kiedy przechodzimy do zagadnień związanych 
z mózgiem i kwestii psychologicznych, postulat redukcjonizmu jest jeszcze bar-
dziej dyskusyjny. Stosunek świata psychiki do świata materii jest jednym z naj-
starszych tematów filozoficznych. Nie ma wątpliwości, że istnieją wpływy wza-
jemne materii na umysł: niewielkie ilości środków chemicznych zmienić mogą 
kompletnie nasz sposób widzenia świat i wywołać liczne halucynacje. Wpływ 
umysłu na materię jest już jednak dyskusyjny: czy naprawdę myśl jest czymś 
pierwotnym, niezależnym, czy też wynikiem procesów zachodzących w mózgu, 
a więc czymś wtórnym w stosunku do zjawisk materialnych? Jest to w zasadzie 
pytanie o istnienie wolnej woli. Czy umysł jest naprawdę produktem mózgu czy 
też mózg jest tylko odbiornikiem zjawisk świata psychicznego, jak chcą dualiści? 
Niezależnie od odpowiedzi na te pytania nasza wiedza o tym, w jaki sposób wy-
jaśnić zjawiska psychiczne przez zjawiska elektryczne i biochemiczne w mózgu, 
jest jeszcze daleko niekompletna. Redukcjoniści mają nadzieję, że w dłuższym 
okresie czasu uda się wyjaśnić zjawiska psychiczne poprzez procesy zachodzą-
ce w mózgu. Czy wyjaśnienie takie może zastąpić codziennie używane pojęcia? 
Czy nasze przyjemności, odczucia, odruchy, przekonania wystarczy wyjaśnić 
przez wzbudzenia odpowiednich struktur mózgu? Takie wyjaśnienia nigdy nie 
zastąpią języka naturalnego, wykształconego w oparciu o fenomenologiczne kla-
syfikacje zachowań indywidualnych i społecznych człowieka”, W. Duch, Czym 
jest kognitywistka?, art. cyt.
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mają wpływ na procesy zachodzące w makroświecie, w tym rów-
nież na nasze procesy świadome. 
 6. Dla wielu współczesnych filozofów umysłu, zwłaszcza tych 
przyjmujących naturalizm metodologiczny i ontologiczny, hyle-
morfizm to jedna z wersji dualistycznego rozwiązania zagadki 
umysł (dusza) – ciało 78. Przeciwko dualizmowi formułowanych jest 
szereg różnego rodzaju argumentów, mających w założeniu wyka-
zać jego fałszywość merytoryczną, polegającą na niezgodności ze 
współczesną wiedzą empiryczną o procesach poznawczych, a tak-
że metodologiczną – wskazuje się tu na szereg trudności logicznych 
i semantycznych piętrzących się w argumentacjach formułowanych 
przez zwolenników dualizmu antropologicznego 79. Ze stanowiska 
naturalistycznego przedstawiona przez neotomistów argumenta-
cja jest po pierwsze nienaukowa, gdyż pozostaje na poziomie po-
jęć tzw. psychologii potocznej, która przez przyszłą neuronaukę 
zostanie dopiero twardo zredukowana. Pozorne wyjaśnienia zosta-
ną zastąpione wyjaśnieniami naukowymi i adekwatnymi do wagi 
problemu. Tomistyczna kategorii duszy, nie jest w stanie wyjaśnić 
żadnych mechanizmów życia psychicznego. Nie tłumaczy tak pod-
stawowych fenomenów życia psychicznego jak np. sen, nie mówiąc 
już o stanach patologicznych, takich jak psychozy czy schizofrenia. 
Niewyjaśniona z tej perspektywy poznawczej musi także pozostać 
kwestia tożsamości osobowej podmiotu. Wszystko to sprawia, że 
wartość eksplanacyjnych zabiegów proponowanych przez tomi-
stów egzystencjalnych jest znikoma. O uzasadnieniu proponowa-
nym przez neotomistów, z naturalistycznego punktu widzenia, 
można powiedzieć, że jest to „metafizyczne polukrowanie” intui-
cji zdrowego rozsądku, gdzie bardziej niż dowody naukowe liczy 
się wiara we własną koncepcję i niechęć do konfrontacji z nauka-
mi kognitywnymi. Proponowane rozwiązanie, co chyba jest naj-
większym jego mankamentem, ma charakter dualistyczny. Natu-
ralistycznie zorientowani filozofowie umysłu, można powiedzieć, 
wręcz alergicznie reagują na wszelkie formy dualizmu. Głównym 

78 Umiarkowanej formy dualizmu broni w Polsce wspomniany S. Judycki. 
Autor ten w swoich pracach podaje szereg kontrargumentów przeciwko krytyce 
dualizmu.

79 Szerzej na temat różnych typów naturalizmu i trudności przeciwko nim 
podnoszonych zob. P.K. Moser, D. Yandell, Farewell to Philosophical Naturalism, w: 
Naturalism. A Critical Analysis, New York 2000, s. 3‑23.
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argumentem przeciw dualizmowi jest to, że jest on niezgodny z na-
ukowym obrazem świata. Pozostaje on prawomocny tylko na grun-
cie potocznego obrazu świata, kiedy natomiast skonfrontujemy go 
z twardymi danymi neuronauki, wówczas okazuje się nieprawdzi-
wy. Neotomiści ze swoimi wyjaśnieniami pozostawaliby zatem na 
poziomie potocznego, nienaukowego obrazu świat, ich rozwiąza-
nie znajdowałoby się w tzw. stadium przedparadygmatycznym 
nauki 80. Dla naturalistów wyjaśnienie natury umysłu jako władzy 
duszy, poprzez odwołanie się do duchowej zasady, jest nie do zaak-
ceptowania ze względu na przyjętą przez nich zasadę naturalizmu 
metodologicznego. Ta zaś zakazuje, aby w eksplanacji zjawisk wy-
stępujących w świecie fizycznym powoływać się na przyczyny nie-
fizyczne, empiryczne niefalsyfikowalne. Hylemorfizm posługuje się 
niejasnymi pojęciami, które nie pozwalają na precyzyjne określenie, 
jak wygląda ów związek duszy z ciałem albo umysłu z mózgiem. 
Tomiści rezygnują bowiem z poszukiwania jakichkolwiek praw po-
mostowych (praw psychofizycznych), które pozwoliłyby na bliższe 
zdeterminowanie tego związku. Wprawdzie neotomiści wskazują 
na konieczność powiązania procesów poznawczych ze strukturą 
neuronalną mózgu, ale wyjaśnienie to może być przez naturalistę 
przyjęte tylko w stosunku do czynności poznania zmysłowego, 
wyobraźni oraz pamięci. Natomiast jeśli chodzi o wyższe czynno-
ści poznawcze i wolitywne, to mówi się tu o zewnętrznym, nie zaś 
wewnętrznym powiązaniu duszy z mózgiem, co już nie może ani 
przekonać, ani też zadowolić zwolennika naturalistycznego roz-
wiązania tego problemu. I chociaż (W. Duch) poszukuje się korela-
cji między określonymi władzami duszy a ich neuronalnymi odpo-
wiednikami, to teoria ta w ostateczność okazuje się niesprawdzalną 
spekulacją i nie spełnia nawet przy takich próbach interpretacji żad-
nych heurystycznych i prognostycznych funkcji. Ponadto dualizm 
proponowany w hylemorficznej wersji implikuje teizm. Nie można 
przecież wytłumaczyć na gruncie filozofii klasycznej kwestii pocho-
dzenia ludzkiej duszy bez przyjęcia stwórczej działalności wszech-
mocnego osobowego Boga. Naturaliści, rzecz jasna, kwestionują 

80 Szerzej na temat potocznego i naukowego obrazu świata zob. W. Sellars, 
Philosophy and the Scientific Image of Man, <selfpace.uconn.edu/>, komentarz do 
tego tekstu zob. J. Bremer, Dwa obrazy świata: manifestujący się i naukowy, „Roczni-
ki Filozoficzne KUL” 60 (2012), z. 1, s. 27‑49; oraz C. Gabbani, Between Two Images. 
An Introduction, <www.humanamente.eu/> (dostęp: 23.09.2013).

http://selfpace.uconn.edu/
http://www.humanamente.eu/
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konieczność odwoływania się do istnienia czynników transcenden-
tnych (Boga lub innych bytów ponadempirycznych) w eksplanacji 
faktów dotyczących naszego umysłu i jego stosunku do mózgu, co 
jest konsekwencją rygorystycznego przestrzegania zasady naturali-
zmu metodologicznego. Opowiadają się za regułą prostszego wy-
jaśniania faktów empirycznych. Przyjęcie duszy jako racji wyjaśnia-
jącej życie czy procesy poznawcze aż nadto komplikuje strukturę 
eksplanacji, gdyż wprowadza byty, które nie mogą być w żaden 
zadowalający sposób wyjaśnione. Naturaliści ontologiczni, kierując 
się zasadą „brzytwy Ockhama”, ucinają wszelkie postulowane byty 
komplikujące wyjaśnienia teoretyczne. Z reguły tego typu uzasad-
nienia, podawane przez naturalistów, są kwestionowane przez an-
tynaturalistów, którzy dowodzą, że naturalizm opiera się również 
na pewnych metafizycznych podstawach, które nie są wyjaśniane 
wedle naukowych strategii waloryzowania tez, proponowanych 
przez sam naturalizm 81. Trzeba jednak odnotować, że w kręgach 
analitycznej filozofii umysłu i religii nie odrzuca się całkowicie hy-
lemorfizmu, wskazuje się, że może on odegrać heurystyczną rolę 
w rozwiązaniu relacji umysł – ciało, a z punktu widzenia filozofii 
religii nadaje się do konceptualizacji problemu zmartwychwstania, 
którego nie można obronić przy założeniu naturalizmu 82. Pojawia-
ją się ponadto nowe koncepcje tzw. znaturalizowanego hylemorfi-
zmu. Na podstawie teorii ewolucji organizmów żywych próbuje się 
bronić heurystycznej wartości hylemorficznego rozwiązania relacji 
między umysłem (duszą) a ciałem, bez jednoczesnego popadania 
w skrajny fizykalizm 83. 
 Zwolennicy bardziej umiarkowanych rozwiązań twierdzą, że 
sama filozofia umysłu jest niczym innym jak tylko metafizyką sto-
sowaną (applied metaphysics), której nie mogą zastąpić szczegółowe 

81 Zob. S. Judycki, Zagadka naturalizmu, „Roczniki Filozoficzne KUL” 51(2003), 
z. 3, s. 17‑37.

82 Zob. J. Madden, Thomistic Hylomorphism and Philosophy of Mind and Philo‑
sophy of Religion, „Philosophy Compass” 8 (2013), s. 664‑676. Autor proponuje 
unowocześnioną wersję hylemorfizmu, za pomocą której uzasadnia istnienie 
niefizycznych własności stanów mentalnych, zob. W. Jaworski, Spirit in a Physi‑
cal World: Hylomorphism and Christian Eschatology, „Hochschule für Philosophie 
München. Templeton Foundation Summer School”, July 2012.

83 Zob. W. Jaworski, Hylomorphism, Naturalism without Physicalism, Natu-
ralistic Dualism Conference: Alternatives to Physicalism, Fordham University, 
 October 2012
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empiryczne neuronauki. Nie tylko spełnia ona wobec nich funkcję 
heustyczną, ale też dostarcza pewnej ogólnej perspektywy koordy-
nującej dane empiryczne 84. Tak rozumiana ontologia umysłu pozo-
staje w bardzo ścisłym związku z ustaleniami nauk empirycznych, 
które kształtują jej podstawowe kategorie ontyczne 85. Nie jest nauką 
empiryczną w takim znaczeniu jak neuronauki, które badają mózg 
w laboratorium, ale też nie jest tylko czymś apriorycznym. Dzię-
ki związkom z naukami empirycznymi jej kategorie mają charak-
ter empiryczny, natomiast dzięki syntezie przekracza ona ustalenia 
tych nauk, dostarczając pewnego ogólnego obrazu umysłu i jego 
istnienia w fizycznym świecie. Stąd niezbywalny element spekula-
cji, który jest empirycznie nieweryfikowalny 86.

84 Zob. J. Heil, Philosophy of Mind, dz. cyt., s. 5‑6.
85 Tamże, s. 191‑193.
86 W związku z tym zagadnieniem pojawia się kwestia testowalności hipo-

tez na gruncie empirycznych neuronauk i hipotez konstruowanych przez filozo-
fów umysłu. O ile te pierwsze spełniają kryteria empirycznego testowania, o tyle 
hipotezy stawiane przez filozofów umysłu już nie. Jest to konsekwencją tego, 
że hipotezy filozoficzne nie są waloryzowane empirycznie. Na gruncie filozo-
fii umysłu możemy posługiwać się danymi empirycznymi, nawet wskazuje się 
na tego typu konieczność, ale jako uprzednio już zinterpretowanymi zgodnie 
z przyjętymi przedzałożeniami. Zob. J. Bremer, Status ontyczny osoby z perspekty‑
wy neuronauk, art. cyt., s. 263‑290.
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Rozdział 15

Mądrość i filozofia

Francuski egzystencjalista G. Marcel w wydanej ostatnio pracy Mą‑
drość i poczucie sacrum zauważa, że pewne słowa, które do niedawna 
cieszyły się uznaniem i miały niekwestionowaną wartość, dziś tracą 
na znaczeniu, pokrywają się warstwą kurzu zapomnienia, niczym 
rodzinne obrazy w opustoszałym zamku 1. W sposób szczególny los 
ten stał się udziałem pojęcia mądrości, które od czasów starożyt-
nych powiązane było z filozofią 2. Niektóre współczesne kierunki 
filozoficzne w deklarowanych na stronach internetowych (Philoso‑
phia Perennis) manifestach zaznaczają, że celem filozofii jest dąże-
nie do mądrości w klasycznym jej rozumieniu 3. Takie deklaracje 
należą dziś do wyjątków. Mądrość jest przez współczesnych filo-
zofów albo kwestionowana i odrzucana, albo rozumiana w taki 
sposób, który nie ma nic wspólnego z jej klasycznymi korzeniami 4. 

1 G. Marcel, Mądrość i poczucie sacrum w obecnym świecie, w: tegoż, Mądrość 
i poczucie sacrum, Kraków 2011, s. 61‑74.

2 Nie chodzi tu tylko o związki lingwistyczne, ale też o pewną artykulację 
merytoryczną.

3 „Filozofia ta jest drogą do mądrości rozumianej jako odkrycie prawdy, 
dobra i piękna oraz opowiedzeniem się po ich stronie. Filozofia ta – metodolo-
gicznie autonomiczna, realistyczna, racjonalna i teoretyczno‑mądrościowa – jest 
w stanie odpowiedzieć na najgłębsze potrzeby kultury, ponieważ ta misja wpisa-
na jest w samą jej naturę”, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 5.11.2012).

4 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 16‑28.

http://www.sapientiokracja.pl/
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Stąd też słuszna diagnoza G. Marcela nie jest odosobniona. Podzie-
lają ją filozofowie z tak różnych tradycji badawczych jak tomizm 
egzystencjalny, fenomenologia czy filozofia analityczna. 

Miłość mądrości 

1. Dla wielu filozofów przeszłości, jak i czasów współczesnych po-
jęcie mądrości miało i nadal ma charakter nobilitujący. Wiąże się 
ono z pewną wartością lub wartościami, postawą, sposobem (sty-
lem) życia, cechami charakteru. W dyskursie filozoficznym używa-
ne jest ono czasem w znaczeniu opisowym, a czasem w znaczeniu 
normatywnym, z tym że to drugie jest znacznie częściej spotyka-
ne. Wielu filozofów przeszłości przypisywało sobie zaszczytny ty-
tuł mędrca (Heraklit), chlubiąc się tym, że wszystkiego nauczyli się 
sami, ale byli też i tacy, jak np. J.M. Bocheński, którzy tego zaszczyt-
nego miana sobie odmawiali 5, uważając w swojej skromności, że 
na nie nie zasłużyli. Niektórzy, jak Arystoteles, choć wysoko cenią 
mądrość filozoficzną, zdają sobie sprawę z tego, jak małą ma ona 
użyteczność praktyczną 6 i jak niewielu może ją zdobyć 7. Natomiast 
L. Kołakowski z właściwą sobie ironią stwierdza w jednym z afo-
ryzmów: „Gdy filozof dojdzie do końca drogi do mądrości, dowia-
duje się rzeczy, jakie ludzie prości i mądrzy wiedzieli od zawsze”. 
W różnych dyskursach filozoficznych czasów minionych i współ-
czesnych pojęcie mądrości używane jest raczej nie w  znaczeniu 

5 Zob. J.M. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1993.
6 Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1998. 
7 „Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli mądrość filozoficzna nie okazuje się 

użyteczna i korzystna; nie nazywamy jej bowiem korzystną, lecz dobrą, a po-
winna być pożądana nie przez wzgląd na coś innego, lecz na nią samą. Bo tak jak 
podróżujemy do Olimpii dla samego widowiska, nawet gdyby nic więcej z tego 
nie wynikało (samo bowiem oglądanie jest więcej warte niż duża suma pienię-
dzy), tak jak oglądamy Dionizje nie uzyskania czegoś od aktorów (bo przecież 
na nich wydajemy pieniądze) i wiele innych widowisk stawiamy wyżej od pie-
niędzy – tak oglądanie świata (teoria tu pantos) cenimy ponad wszystkie rzeczy, 
które nam się wydają pożyteczne. Zaiste bowiem nie można dokładać starań, by 
zobaczyć ludzi naśladujących kobiety i niewolników albo walczących i biegną-
cych, a nie uznać za słuszne bezpłatnego oglądania natury rzeczy i prawdy. Tak 
więc chociaż bardziej konieczne są wszystkie inne nauki, to jednak nie ma takiej, 
która byłaby od niej godniejsza”, Arystoteles, Metafizyka, 983 a 10‑12, przekład 
oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Lublin 1996.
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opisowym, ale  przede wszystkim wartościującym, normatyw-
nym. W takim użyciu wskazuje ono na pewien ideał (wzorzec) fi-
lozofowania i filozofa, który stoi przed poważnym zadaniem po-
znawczym, jakim jest dojście do ostatecznej prawdy o naturze bytu 
i człowieka 8.
 K. Szaniawski uważa natomiast, że mądrość 

jest to pojęcie tak dostojne, że ma tendencje wszechogarniające: mamy 
naturalną skłonność, by zaliczać do mądrości wszystko, co jest w sensie 
klasycznym godne, podniosłe bardzo, albo inaczej: niemal wszystko, co 
szanujemy, chcielibyśmy opatrywać tym słowem, niby jakimś znakiem 
jakości 9.

Przestrzega on jednak przed tego typu rozrzutnymi praktykami, pi-
sząc, że 

tej pokusie trzeba się oczywiście oprzeć, ponieważ gdybyśmy jej ulegli, 
wyzulibyśmy to słowo z treści, byłoby ono tylko eksklamacją pochwal-
ną. Zmierzać zatem należy do ograniczenia go do treści niezbędnych 10.

 2. Jeśli uznajemy, że filozofia jest tworem historycznie zmien-
nym 11, to to samo dotyczy też pojęcia mądrości. Wraz ze zmianą ro-
zumienia filozofii (poznania filozoficznego) zmieniało się również 
rozumienie tego, czym jest mądrość. Historia filozofii dostarcza 
nam nie jednego, ale wielu znaczeniowo różnych pojęć mądrości, 
które mogą być względem siebie komplementarne lub też wyklu-
czać się. Co było mądrością dla starożytnych Greków, nie jest już nią 
dla pokolenia żyjącego w XXI wieku, w cywilizacji przemysłowej, 

8 Tak np. normatywnie pojmują swoją filozofię przedstawiciele klasycznego 
paradygmatu filozofowania wywodzący się z tzw. lubelskiej szkoły filozofii kla-
sycznej. „W myśl tego paradygmatu filozofia jest nauką (scientia): bada rzeczy-
wistość i jej rozmaite obszary, mając własny, empiryczny punkt wyjścia, choć od 
nauk szczegółowych różni ją maksymalizm poznawczy – jej wyjaśnienia mają 
być ostateczne i nieobalalne. Poddana jest natomiast – jak każda nauka – rygorom 
logiczno‑metodologicznym, co gwarantuje jej tezom intersubiektywną komuni-
kowalność i sprawdzalność”, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 5.11.2012).

9 K. Szaniawski, Nauka i mądrość, w: tegoż, O nauce, rozumowaniu i wartoś‑
ciach. Pisma wybrane, Warszawa 1994, s. 4.

10 Tamże.
11 B. Skarga, Trzy idee racjonalności, „Studia Filozoficzne” 5‑6 (1983), s. 9‑37.

http://www.sapientiokracja.pl/
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dla którego bardziej niż kontemplacja świata liczy się jego skutecz-
ne opanowywanie i eksploatowanie 12.
 3. Jeśli mądrość, podobnie jak filozofia, jest czymś dziejowo 
zmiennym, historycznie i kulturowo uwarunkowanym, to można 
zastanowić się, czy oprócz konstatacji faktu zmienności pojęcia mą-
drości można wskazać na jakąś niezmienną istotę mądrości, decy-
dującą o znaczeniowej tożsamości tego pojęcia pośród historycznie 
zmiennych paradygmatów filozofowania 13. A może jesteśmy ska-
zani na mówienie o mądrości jako o czymś, co jest zrelatywizowane 
do określonej tradycji badawczej, do zbioru założeń i hermeneutyk 
właściwych dla danego paradygmatu myślowego? Czy też może 
jesteśmy w stanie podać jakąś ponaddziejową i ponadkulturową 
istotę mądrości egzemplifikującą się w każdym z historycznie da-
nych sposobów jej rozumienia? Tego typu podejście suponuje pe-
wien esencjalizm, wedle którego tożsamość mądrości opierałaby 
się na pewnych konstytutywno‑istotowych wyróżnikach. Czy ta-
kie wyróżniki mądrości jesteśmy w stanie odkryć? W czasach nam 
współczesnych także podejmowane są próby wydobycia niezmien-
nej esencji mądrości 14.
 4. Filozofia jest etymologicznie powiązana z mądrością 15. Powią-
zanie to zawarte jest już w samej nazwie filozofia 16, która, zgodnie 

12 G. Marcel, Granice cywilizacji przemysłowej, w: tegoż, Mądrość i poczucie sac‑
rum, dz. cyt., s. 13‑40; D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 6‑16.

13 Na takie istotowe znamiona pojęcia mądrości wskazują przedstawiciele 
klasycznej koncepcji filozofii. „Mądrość jest składnikiem naprawdę uniwersal-
nego i zharmonizowanego poglądu na świat oraz ułatwia godną człowieka kon-
sumpcję kultury”, S. Kamiński, Nauka i metoda, dz. cyt., s. 310.

14 Takie podejście proponuje: D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., 
s. 10‑12. Istotę mądrości najpełniej objawia paradygmat chrześcijaństwa.

15 J. Maritain pisze tak: „Philosophers were once called wise men. It was Py-
thagoras who first invented the term philosophy observing that wisdom belongs 
in the strict sense to God alone, and for that reason not wishing to be called a wise 
man, but simply a friend or lover of wisdom. His modesty was itself a mark of 
great wisdom, for the sublimity and difficulty of the highest truths, and the 
weakness of our nature «in so many respects enslaved», forbid man to acquire 
«a property right in wisdom» such that he can employ it in entire freedom. As 
a result of the many necessities to which he is subject, he holds it only by an in-
secure title, so that he may be termed not wise, but far more truly a beggar at 
wisdom’s door. Never theless philosophy is nothing other than wisdom itself so 
far as it is accessible to human nature”, J. Maritain, An Introduction to Philosophy, 
dz. cyt., s. 16.

16 Zob. M.K. Munitz, The Ways of Philosophy, dz. cyt., s. 3 (rozdz. I).
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z etymologią ustaloną bodajże przez greckiego filozofa Pitagorasa, 
oznaczać ma miłość czy też umiłowanie mądrości 17. Mądrość jest 
tym, co nie może istnieć bez odniesienia do prawdy (W. Stróżew-
ski). Jeśli mądrość nie jest zakorzeniona w prawdzie, to albo w ogó-
le nie ma mądrości, albo mamy do czynienia z sofistyką uzurpu-
jącą sobie prawo do mądrości. Stąd tak ważna dla odpowiedzi na 
pytanie o to, czy istnieje filozofia mądrościowa, jest odpowiedź na 
pytanie, czy człowiek może poznawać prawdę. W greckim ujęciu 
filozofia jako mądrość miała charakter pewnej drogi. Filozof nie 
był kimś, kto posiada mądrość, tę bowiem w pełnym znaczeniu 
mogą posiadać tylko bogowie. Człowiekowi pozostaje tylko dą-
żenie do mądrości. Mądrość zatem to nie pewien stan, ale droga, 
którą trzeba przejść, aby, jak twierdzili starożytni, upodobnić się 
do boga lub bóstwa, które jest ostatecznym źródłem mądrości. Dla 
starożytnych mądrość nie wiązała się tylko z erudycją. Już bowiem 
ekscentryczny Heraklit z Efezu, uchodzący za mądrego, twierdził, 
iż „wielouctwo nie uczy rozumu” – o byciu mądrym nie decyduje 
ilość posiadanych informacji, współcześnie powiedzielibyśmy ilość 
przeczytanych książek. Mądrość to raczej pewna umiejętność teore-
tyczno‑kontemplacyjnego patrzenia na rzeczywistość (Kamiński). 
To powiązanie filozofii z mądrością w starożytnej filozofii nie miało 
tylko charakteru etymologicznego, a w każdym razie nie sam zwią-
zek znaczeniowy rozstrzygał tutaj wszystko. Było tak dlatego, że co 
najmniej od czasów greckiej sofistyki, czyli od V wieku przed Chry-
stusem, ukształtował się obraz filozofii jako pewnego stylu życia 
(P. Hadot), a nie tylko refleksji teoretycznej 18. Co znaczyło dla Gre-
ków takie rozumienie miłości mądrości? Przede wszystkim to, że 
filozofia to nierozerwalna jedność tego, co teoretyczne i praktyczne. 
Grecy nie znali dualizmu theoreia i praxis. Dla nich bycie filozofem, 
czyli mędrcem, oznaczało pewien sposób życia, styl zachowania 19.
 W czasach Sokratesa bycie mędrcem wiązało się z posiadaniem 
cnoty (arte). Mędrzec był osobą moralnie wyrobioną, kimś, kto miał 
wiedzę na temat dobra i zła i dzięki sprawnej dyskusji był w sta-
nie przekazać ją innym mieszkańcom greckiego polis. Greckiego 

17 Zob. G. Reale, Myśl starożytna, dz. cyt., s. 35‑43.
18 Szerzej pisze o tym D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 30‑33. 

Autor omawia tam poglądy P. Hadota. 
19 Zob. tamże, s. 33.
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filozofa można było poznać na ulicy po jego zachowaniu, czyli 
właśnie po pewnym stylu życia, który był właściwy danej szkole, 
czego dobrym przykładem jest np. Sokrates, Antystenes czy cynik 
Diogenes. Mędrzec był kimś, kto żył wedle tego, co głosił. W jego 
zachowaniu nie było sprzeczności między sferą przekonań a dzia-
łań. Dla Arystotelesa mądrość teoretyczna związana była z pozna-
niem ostatecznych przyczyn bytu. Poznanie to znajdowało swój fi-
nał w kontemplacji Pierwszego Nieruchomego Poruszyciela i było 
szczytem, do którego mogła dojść ludzka aktywność poznawcza. 
Natomiast mądrość praktyczna (fronesis) związana była z działa-
niem (praktyką) i nabywaniem cnót, co łączyło się z kształtowaniem 
moralnego charakteru 20. Arystoteles także nie widział sprzeczności 
między mądrością teoretyczną i praktyczną. Ta pierwsza miała być 
fundamentem (podstawą) tej drugiej.
 Francuski tomista egzystencjalny J. Maritain twierdzi, że mą-
drość grecka 

jest to mądrość człowieka, mądrość rozumu (…). Jest to mądrość tego 
świata, mądrość ziemi. (...) Tak więc mądrość grecka ma wymiar czło-
wieka. Jest to mądrość czysto filozoficzna, która nie pretenduje bynaj-
mniej do uwolnienia nas drogą zjednoczenia z Bogiem, ale tylko chce 
nas doprowadzić do racjonalnego poznania wszechświata. (…) Piękność 
własna greckiej mądrości jest pięknem szkicu, szkicu genialnego, gdzie 
przynęty i punkty istotne są oznaczone z niezawodnym artyzmem 21. 

Mądrościowa koncepcja filozofii była kontynuowana w patrysty-
ce oraz w okresie średniowiecza. Z tym, że mówiono już nie tyl-
ko o mądrości ludzkiej, będącej konsekwencją pracy ludzkiego ro-
zumu, ale o mądrości boskiej będącej źródłem wszelkiej mądrości. 
Dla myślicieli średniowiecza, takich chociażby jak Albert Wielki czy 
św. Tomasz z Akwinu, mądrość miała wymiar przyrodzony i nad-
przyrodzony 22. W porządku przyrodzonym dotyczyła szeroko rozu-
mianych spraw związanych z całością życia, umiejętnością radzenia 
sobie w życiu, polegała na rozwiązywaniu różnych praktycznych 

20 Zob. tamże, s. 17.
21 J. Maritain, Nauka i mądrość, Warszawa 1934, s. 18-21.
22 Zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Philosophy. The Perennial Principles of Thought 

and Action in Changing World, Milwaukee 1944, s. 8-9.



68315. Mądrość i filozofia

problemów 23. Miała ona charakter teoretyczny i praktyczny. W przy-
padku mądrości praktycznej trzeba zaznaczyć, że nie była utożsa-
miana z tzw. rozsądkiem, który jest zdolnością do trafnego namysłu 
nad tym, co jest dla niego dobre, a co złe, i na doborze właściwych 
środków celem realizacji tego, co dobre. Mądrość przyrodzona wy-
rażała się najpełniej w poznaniu metafizycznym, polegającym na 
najgłębszym widzeniu rzeczywistości w perspektywie ostatecznych 
racji, ostatecznych uzasadnień ontycznych. Nie chodzi tylko o wi-
dzenie czysto teoretyczne, ale o widzenie zaangażowane, polegają-
ce na kontemplacji rzeczywistości. Dla Akwinaty mądrość w sensie 
ścisłym wiązała się z najgłębszym i angażującym widzeniem świa-
ta w perspektywie ostatecznych racji, takich, które wyjaśniają byt, 
nie pozostawiając żadnych wątpliwości epistemicznych. Mądrość 
przyrodzona zostaje w tej perspektywie twórczo dopełniona przez 
mądrość nadprzyrodzoną, która pochodzi od Boga i jest objawio-
na poprzez wiarę 24. W porządku poznania te dwa typy mądrości 
wzajemnie się dopełniają i prowadzą do całościowego spojrzenia na 
świat w perspektywie Boga, jako przyczyny ostatecznej 25. Ostatecz-
ny stopień mądrości związany jest z visio beatifica i będzie on udzia-
łem człowieka w życiu przyszłym, kiedy nastąpi oglądanie Boga 
twarzą w twarz. Trzeba tu zaznaczyć, że ta koncepcja integracji wie-
dzy była możliwa dlatego, że co najmniej do XIII wieku teologia 
była traktowana jako wiedza naukowa, jako scientia divina, wiedza 
Boska. Mądrość teologiczna, jako mądrość naukowa najwyższego 
stopnia, stanowiła w tego typu koncepcji naturalne dopełnienie 
mądrości przyrodzonej. W ten sposób ukształtowała się koncepcja 
philosophia perennis, którą nosi w sobie wielkie dziedzictwo trady-
cji grecko-chrześcijańskiej. Jej pierwszym wyrazem była filozofia 
tomistyczna 26.

23 S. Kamiński, Nauka i filozofia a mądrość, w: tegoż, Jak filozofować? Studia 
z metodologii filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 54-61.

24 Klasyczny arystotelesowsko-tomistyczny uporządkowany obraz świata 
syntetycznie przedstawia M. Versfeld, The Perennial Order, London 1953, s. 11-19.

25 Zob. tamże, s. 37-38.
26 Zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Philosophy, dz. cyt., s. 18.
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Przemiany w rozumieniu racjonalności a kryzys 
pojęcia mądrości 

1. Niektórzy teoretycy poznania filozoficznego (Kamiński) twier-
dzą, że począwszy od XIV wieku, czyli wraz z krytyką teologii jako 
naukowego poznania, następowało stopniowe separowanie mądro-
ści przyrodzonej od mądrości nadprzyrodzonej. Zakwestionowanie 
naukowego charakteru teologii (Szkot, Ockham), doprowadziło do 
tego, że zakres prawd wiary, które można było wspierać racjonal-
ną argumentacją, został radykalnie ograniczony. Istnienia duszy 
czy Boga, jak twierdzili średniowieczni nominaliści z  Ock hamem 
na czele, nie można dowieść za pomocą argumentów rozumowych. 
Tylko objawienie jako źródło wiary może dostarczyć poznawczo 
wartościowej wiedzy na temat istnienia tego typu bytów nadprzy-
rodzonych. Zdaniem niektórych filozofów wszystko to było kon-
sekwencją zmian, które dokonały się na gruncie koncepcji rozumu 
(racjonalności) i poznania naukowego. Starożytna, a jeszcze bar-
dziej średniowieczna koncepcja mądrości była związana z kontem-
placyjnym ideałem poznania filozoficznego. W tego typu filozofii 
chodziło o poznawczo angażujące całego człowieka poznanie świa-
ta, polegające na odkrywaniu obiektywnych prawd o jego naturze, 
włącznie z prawdą o istnieniu Boga jako ostatecznej przyczynie 
obiektywnego porządku rzeczy 27.
 2. Wraz z nadejściem czasów nowożytnych uległa zmianie idea 
racjonalności, którą tutaj można określić jako klasyczną koncepcję 
racjonalności 28. Wedle tej koncepcji racjonalność w pierwszej kolej-
ności jest własnością świata (bytu realnego), a nie umysłu ludzkie-
go 29. To nie człowiek rzutuje na świat swoją racjonalność, ale świat 
jakby „sam w sobie” jest racjonalnie uporządkowany. 

Racjonalność ta bowiem – jak pisze B. Skarga – jako atrybut bytu jest 
także postulatem człowieka. Wielkość człowieka polega na tym, że 

27 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 8‑9.
28 B. Skarga, Trzy idee racjonalności, art. cyt., s. 22‑23.
29 Dzieło wyrażające ideę klasycznej racjonalności: M.A. Krąpiec, Metafizyka. 

Zarys teorii bytu, dz. cyt. Interesująca praca na temat różnych aspektów pojęcia 
racjonalności: R. Kleszcz, O racjonalności. Studium epistemologiczno‑metodologiczne, 
Łódź 1998.
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i jemu udzielono z tej rozumności. Został obdarzony rozumem dlatego 
właśnie, aby rozumność bytu odsłonić 30.

Tak rozumiana idea racjonalności wykluczała wszelką przypad-
kowość. Świat jawił się jako uporządkowany celowo oraz mądrze. 
Tym, kto odpowiada za to mądre i celowe uporządkowanie świata, 
jest w tradycji chrześcijańskiej Bóg. Jeśli zatem świat został mądrze 
i celowo uporządkowany, to na podstawie odkrywanych prawideł 
tego świata można było wnosić o istnieniu jego mądrego i celowe-
go Stwórcy. W ten sposób rodziły się wszelkiego rodzaju dowody 
kosmologiczne na istnienie Boga, które wychodząc od jakiejś włas-
ności bytu, wnioskowały na jej podstawie, że oto musi istnieć ko-
niecznie taki byt, który uniesprzecznia przygodne stany, gdyż bez 
niego znalazłyby się one poza horyzontem możliwego rozumienia. 
W klasycznej koncepcji racjonalności wykluczona jest możliwość 
absurdu, braku sensu. Świat ma swój wewnętrzny logos. Racjonal-
ność łączy się z ideą koniecznego porządku i ładu. Jest to ład ponad-
czasowy, esencjalnie wpisany w świat, który można ująć w prawa, 
np. pierwsze prawa bytu i myśli czy też prawa matematyczne, jak 
czynili to pierwsi twórcy nowożytnej koncepcji nauki. Konkludu-
jąc, możemy powiedzieć, że w klasycznej koncepcji racjonalności 

zostały związane ze sobą Byt i takie kategorie, jak porządek konieczny, 
logika, liczba, istota, pojęcie. Racjonalność jest w samym bycie, w tym 
co dla niego istotne, a co zgodne jest z prawami logiki i matematyki, 
gwarantuje porządek i daje się ująć przez pojęcie 31.

 Tak pojęta racjonalność realizuje się w życiu ludzkim poprzez 
filozofię, naukę i teologię, które miały za zadanie odsłonić tę ra-
cjonalną naturę bytu, właśnie przez wskazanie na owe racje, które 
usprawiedliwiają racjonalność bytu, czyniąc świat ludzkiego do-
świadczenia sensownym i pozbawionym absurdu. Mądrość pole-
gała na odsłanianiu racji, czy to w porządku przyrodzonym za po-
mocą metafizyki, czy nadprzyrodzonym za pomocą wiary, będącej 
konsekwencją Boskiego objawienia.
 3. Śledząc historyczne zmiany omawianego pojęcia (modelu) 
racjonalności, można zauważyć, że od czasów nowożytnych ta 

30 B. Skarga, Trzy idee racjonalności, art. cyt., s. 23.
31 Tamże.
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klasyczna koncepcja racjonalności, w której było miejsce na mą-
drość jako zwornik syntetyzujący to, co przyrodzone, z tym, co 
nadprzyrodzone, ulegała stopniowej przemianie 32. Przyczyn tej 
przemiany wielu doszukuje się w zmianie dotychczasowej kon-
cepcji poznania naukowego. Do co najmniej XVI wieku poznanie 
naukowego miało charakter receptywno‑kontemplatywny, a od 
czasów F. Bacona mówi się o poznaniu naukowym w kategoriach 
użyteczności: celem nauki nie jest bierne i kontemplatywne po-
znawanie praw bytu, ale pozyskiwanie wiedzy, za pomocą której 
można skutecznie opanować świat przyrody 33. Niektórzy zwraca-
ją uwagę, że już w klasycznej koncepcji racjonalności bytu kryło 
się zarzewie dewiacji, która objawiła się w czasach nowożytnych 
nadmiernym kultem racjonalności, czego ucieleśnieniem było po-
znanie naukowe. I choć Kartezjusz twierdził jeszcze, że dla niego 
filozofia ma charakter wiedzy mądrościowej o charakterze prak-
tycznym i teoretycznym, to na temat mądrości nadprzyrodzonej 
milczy on zgodnie ze swoją powściągliwością wobec wszelkiego 
rodzaju kwestii teologicznych. J. Maritain uważa, że nowożytność 
doprowadziła do konfliktu mądrości i nauki, rozerwała klasyczną 
ideę jedności wiedzy i doprowadziła do ostatecznego zwycięstwa 
nauk empiryczno ‑matematycznych nad mądrością. Po części od-
powiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą także ruchy myślowe 
(awerroizm, szkotyzm, nominalizm), które przygotowały ten roz-
łam u schyłku średniowiecza. Maritain nie może wybaczyć Karte-
zjuszowi, że ten z premedytacją odrzucił możliwość teologii jako 
nauki zgodnej z kanonami arystotelesowskiego ideału poznania 
naukowego. Była to degradacja pewnego typu mądrości, która po-
łożyła się cieniem na dalszej historii stosunków między mądrością 
a filozofią i nauką 34. Tym samym został, zdaniem francuskiego neo-
tomisty, zaburzony hierarchiczny porządek wiedzy. Wiedza zosta-
ła pozbawiona swoich wymiarów duchowych i nadprzyrodzonych 
fundamentów. Została odcięta od życiodajnych korzeni wiary uka-
zującej ostateczną perspektywę. To bowiem, co kiedyś należało do 
filozofii, zostaje stopniowo przejmowane przez szybko rozwijające 
się nauki przyrodniczo‑matematyczne. 

32 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 9‑10.
33 S. Kamiński, Nauka i filozofia a mądrość, dz. cyt., s. 55‑57.
34 J. Maritain, Nauka i mądrość, dz. cyt., s. 24.
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W strukturze nauki matematyka pożarła wszystko to, co mogło po-
zostać jeszcze z filozofii. Elementy matematyczny i empiriologiczny 
wyparły ontologiczny. Nauka (o tyle, o ile różniła się ona od filozofii) 
ciąży tedy coraz bardziej doskonale w kierunku swego czystego typu, 
który zasadniczo zawiera to, że nie jest ona mądrością, ale w samych 
granicach, w których tworzy ona uniwersum autonomicznych wyjaś-
nień – tworzy pojęciową symbolizację, ratującą widocznie pozory i dą-
żącą zapewne całkowicie do realnego, jednakże w sposób zagadkowy 
i w cieniu bytu rozumowego ugruntowanego in re. Ale tedy mądrości 
nie ma wcale, nie jest to dobrym znakiem ani dla nauki, ani dla świata 35.

Maritain z pewną nutą melancholii i nostalgii za „utraconym świa-
tem” wyrzuca filozofom nowożytnym, iż separując mądrość od 
nauki, odseparowali ją także od filozofii, zwłaszcza od metafizyki, 
co szło w parze z radykalnym zakwestionowaniem jej naukowego 
charakteru.
 5. Wraz z szybkim rozwojem nauki nowożytnej zmienił się także 
stosunek człowieka do otaczającego go świata 36. Zaniknął mądroś-
ciowy stosunek do świata, który cechował starożytnych. Starożytny 
Grek czy mieszkaniec średniowiecznego miasta czuł się ważnym 
obywatelem świata, odczuwał jedność między sobą a światem przy-
rody, nie doświadczał tego strasznego wyobcowania względem 
świata przyrody, które stało się utrapieniem człowieka czasów no-
wożytnych 37. Niektórzy uważają, że w czasach nowożytnych miał 
miejsce stopniowy zanik kategorii tajemnicy. Znów za głównego 
winowajcę uważa się Kartezjusza, któremu przypisuje się lęk przed 
tajemnicą. Ten lęk miał rzekomo wyrazić się w jego poszukiwa-
niach ideału poznania jasnego i wyraźnego 38. A przecież mądrość 
jest istotowo związana z afirmacją tajemnicy zarówno w świecie, 
jak i w człowieku 39. Uznanie, że w świecie istnieje coś takiego jak ta-
jemnica, jest wyrazem pokory intelektualnej człowieka wobec tego, 
że nie wszystko można rozumowo poznać. W  klasycznym modelu 

35 Tamże, s. 42. 
36 B. Skarga, O nadużyciach intelektu, w: tejże, O filozofię bać się nie musimy. 

Szkice z różnych lat, Warszawa 1999, s. 21‑32.
37 M. Heidegger, Czas światoobrazu, w: tegoż, Drogi lasu, tłum zbiorowe, War-

szawa 1997.
38 S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, dz. cyt.
39 Na temat różnych znaczeń pojęcia tajemnicy, jej kryzysu w świecie współ-

czesnym pisze M.K. Munitz, The Mystery of Existence, New York 1965 (zwłaszcza 
cały rozdział dotyczący rozumienia tajemnicy).
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racjonalności tajemnica nie stanowiła kamienia obrazy dla rozumu. 
Stało się tak natomiast w nowożytności, kiedy rozum uległ pewnym 
irracjonalnym siłom wynoszącym go stopniowo na ołtarze bezkry-
tycznego kultu 40. Kult ten w ostateczności doprowadził nie tylko do 
kryzysu racjonalności, ale do poważnego sceptycyzmu i niewiary 
w ludzki rozum, czego dobitnym wyrazem były w filozofii i nauce 
XX wieku tendencje postmodernistyczne.
 6. Nowożytne dowartościowanie rozumu wiązało się z odkry-
ciem podmiotowości człowieka. Jak komentuje B. Skarga, 

człowiek uznał się w swojej podmiotowości, uwierzył w moc rozumu, 
a odkrywszy gwaranta własnego istnienia we własnej myśli, jednocześ-
nie sproblematyzował istnienie wszelkich otaczających go bytów. Za-
czął też patrzeć na nie jak widz na przedstawienie, ukuł nawet stosow-
ny termin representatio dyskutując, do jakiego stopnia przedstawienie 
może być wierne w stosunku do pierwowzoru. Tu się bowiem różni-
cowały stanowiska. Niemniej, żywił coraz głębsze przekonanie, że cały 
świat wolno mu potraktować jako przedmiot badań i że ten świat czer-
pie sens i moc obowiązywania z ludzkiego rozumu. Ten pogląd rodził 
się z krytyki prawd objawionych, a następnie z krytyki wszelkich idei 
metafizycznych, a dzięki któremu narodziła się nowożytna teoria po-
znania i teoria nauki, nadał całej kulturze piętno intelektualizmu, lecz 
skrajny intelektualizm obrócił się przeciwko człowiekowi 41.

 7. Wraz z oświeceniem przyszła jeszcze silniejsza wiara w rozum, 
nasiliły się tendencje do uwolnienia człowieka od tradycji, religii 
i wszelkich błędów mających źródło w poznawczej niedojrzałości 
człowieka. Nauka miała przynieść emancypację ludzkości, zwłasz-
cza od chrześcijaństwa, które pojmowano jako zaporę dla rozwoju 
nauki i wyzwolenia potencjalności tkwiących w ludzkim rozumie 42. 
Rozwój nauki, a raczej bezgranicza wiara w to, że tylko nauka może 
doprowadzić do rozwiązania wszystkich ludzkich problemów, wy-
generował w XIX wieku nowy model racjonalności, który w litera-
turze przedmiotu określa się mianem  racjonalności scjentystycz-
nej 43. Racjonalność scjentystyczna  wyrasta z  irracjonalnej wiary 

40 B. Skarga, O nadużyciach intelektu, dz. cyt., s. 24‑25.
41 Tamże, s. 24.
42 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 9.
43 Krytykę tego modelu racjonalności można znaleźć w pracy: M. Stenmark, 

Scientism. Science, Ethics and Religion, dz. cyt. Różne typologie scjentyzmu zob. 
tamże, s. 2‑17.
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w nieograniczone wręcz możliwości epistemiczne nauki, jeśli cho-
dzi o dostarczanie walentnych poznawczo rozwiązań dla różnych 
problematów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Racjonal-
ność scjentystyczna też zakłada uporządkowanie świata, z tym że 
nie ma ono źródła metafizycznego, co wynika z radykalnej nega-
cji wszelkiej metafizyki w scjentyzmie. Nauka, jako najdoskonalsze 
ucieleśnienie rozumu, może odkrywać porządek świata i wyrażać 
go w postaci praw przyrody ujmujących stałe i powtarzalne za-
leżności między zjawiskami. Racjonalność scjentystyczna pogłębia 
rozbicie mądrości, filozofii i nauki. W scjentyzmie filozofia jako epi-
stemologicznie autonomiczna dziedzina wiedzy zostaje zniesiona 
w imię ideologicznego uznania nauki za jedyny i uprzywilejowa-
ny wzorzec poznania, którym odmierza się, co jest racjonalne, a co 
nie jest racjonalne, co może być zaliczone od skarbca wiedzy, a co 
wyrzucone na wstydliwy margines pozaracjonalnej aktywności 
człowieka. Niektórzy w duchu tego typu racjonalności z zażenowa-
niem odnoszą się do wszelkich koncepcji, które traktowały filozofię 
jako mądrość zmierzającą do odkrycia ostatecznej prawdy. W per-
spektywach racjonalności scjentystycznej mądrość traktowana jest 
jako złudzenie filozofii, której wydaje się, że dostarcza prawdziwej 
i ostatecznej wiedzy na temat świata i człowieka. Tymczasem słowa 
„poznanie” w żadnym wypadku nie można prawomocnie odnieść 
do filozofii. Poznanie we właściwym, czyli scjentystycznym rozu-
mieniu, urzeczywistniają tylko nauki szczegółowe, których rezulta-
ty poznawcze mogą być empirycznie weryfikowalne i intersubiek-
tywnie sprawdzalne. Filozofia jako mądrość to monosubiektywny 
dialog, który filozof przeprowadza sam ze sobą, pozostając bez kon-
taktu z otoczeniem. Taka wiedza mądrościowa jest niesprawdzalna. 
Jest mądrością tylko dla jednego podmiotu lub jakiejś grupy ludzi, 
która za pomocą takiej mądrości zmierza do skoordynowania róż-
nych wartości. Scjentyści prześcigiwali się w swoich publikacjach 
listami wątpliwości, które rzekomo zniechęcały ich do zajmowania 
się filozofią.
 8. W tego typu strategii poznawczej filozofia nie jest już mądroś-
cią, bo filozofia jako wiedza autonomiczna po prostu nie istnieje. 
Tym, co pozostało, jest filozofia jako ogólna synteza nauk empirycz-
nych lub też refleksja nad metodami obowiązującymi w naukach, 
czyli jakiś typ metodologii nauk. Sama nauka pozytywna też nie 
jest mądrością, tylko wstrzemięźliwym opisem faktów i konstatacją 
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praw przyrody, które formułuje się celem lepszego przewidywa-
nia zjawisk fizycznych i społecznych. Samo pojęcie mądrości tra-
ci swój status poznawczy i swoją nobilitującą funkcję. Rolę dawnej 
mądrości przejmuje nauka. Można powiedzieć, że dla scjentysty ten 
jest mądry, kto uznaje, że nauka realizuje najdoskonalsze wcielenie 
ludzkiego rozumu, że dostarcza ona odpowiedzi i prawd w pełni 
zaspokajających wszystkie aspiracje człowieka. Ta scjentystyczna 
mądrość wyrasta z irracjonalnych sił drzemiących w ludzkim ro-
zumie, rozumie niepoddającym się żadnej metodycznej kontroli. 
Irracjonalna wiara stała się tu rękojmią mądrości opartej na cnocie 
wstrzemięźliwości metafizycznej wobec tego wszystkiego, co wy-
kracza poza sferę faktów i zjawisk. Mądrość scjentystyczna to tylko 
pewna postawa, nie można jej nawet nazwać postawą wartościują-
ca, gdyż scjentyści radykalnie separowali porządek faktów i warto-
ści, twierdząc, że wartości nie mają charakteru obiektywnego i ra-
cjonalnego, stąd też wymykają się kontroli rozumu i są przejawem 
irracjonalnych tendencji ludzkiej natury poddanej determinacji kul-
tury, społeczeństwa i religii. Z tego względu nie mogą być brane 
pod uwagę w wyjaśnieniu naukowym.
 9. Konsekwencją racjonalności scjentystycznej jest powszechna 
w naszej kulturze racjonalność technologiczna 44. Jej obecności w lar-
walnej postaci można doszukiwać się u nowożytnego empiryka F. 
Bacona, który twierdził, że uprawianie nauki ma na celu dostarcze-
nie człowiekowi takiej wiedzy, dzięki której będzie on mógł sku-
tecznie zmieniać świat, innymi słowy: będzie mógł czynić przyrodę 
podporządkowaną swoim celom i interesom. Bacon zerwał z idea-
łem poznania jako kontemplacji bytu, a przyjął postawę pragmaty-
ka, który cel nauki formułuje w kategoriach utylitarnych 45. Zwolen-
nicy racjonalności technologicznej urzeczeni możliwościami, jakie 
daje technologii rozwój nauki, są jeszcze bardziej konsekwentnymi 
tropicielami wszelkich wtrętów metafizycznych. Są bardziej rady-
kalni niż scjentyści, których w krytycznych komentarzach do ich 
filozofii uważa się nadal za ukrytych metafizyków cechujących się 
irracjonalną wiarą w naukę. W tym podejściu uznaje się, że racjonal-
ność nie jest zakorzenia w bycie czy w przyrodzie, jak twierdzili to 
jeszcze scjentyści, dla których przecież racjonalność praw przyrody 

44 B. Skarga, Trzy idee racjonalności, art. cyt., s. 30‑31.
45 S. Kamiński, Nauka i filozofia a mądrość, dz. cyt., s. 56‑58.
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organizujących jej porządek była koniecznym warunkiem poznania 
przyrody i uprawiania nauki. Tutaj racjonalność to swoisty instru-
ment działania naszego umysłu. Dzięki temu, że nasz umysł jest 
czymś racjonalnym, że posiada racjonalne instrumenty działania 
i organizowania doświadczenia, możliwe jest zbudowanie takiego 
świata, który będzie probabilistycznie zgodny z naszymi ideami 
i modelami. Można posłużyć się tutaj argumentem zaczerpniętym 
z teorii ewolucji i twierdzić, że racjonalność umysłu jest wyposa-
żeniem, które otrzymał homo sapiens od ewoluującej matki natury. 
Racjonalność leży tylko w sferze skuteczności praxis, nie zaś w pra-
wach przyrody czy innych metafizycznych czynnikach. Czy w tego 
typu modelu racjonalności jest możliwa mądrość? Mądrość wydaje 
się pewną postawą, którą najlepiej oddają słowa T. Kotarbińskiego 
„dobra robota”. Być mądrym z technologicznego punktu widzenia, 
to po pierwsze akceptować, że w świecie możliwe są przypadki, że 
świat nie jest poukładany wedle obiektywnego ładu i celu nada-
nego przez jakąś wyższą istotę. Chodzi o to, aby racjonalnie dzia-
łający podmiot poznał tzw. warunki dobrej roboty, czyli nauczył 
się, jak skutecznie osiągać swoje cele przy zastosowaniu właści-
wych środków. Ta prakseologiczna mądrość domaga się od dzia-
łającego realizmu i trzeźwej oceny sytuacji działania. Aby wprowa-
dzić w działanie plan, projekt czy dane, trzeba uprzednio dobrze 
rozeznać sytuacje, to wstępne rozeznanie jest bowiem warunkiem 
skutecznego działania. Mądrość technologiczna to pragmatyka po-
legająca na umiejętności przewidywania, planowania, skuteczne-
go doboru środków. Do tego potrzebna jest może znajomość praw 
przyrody czy prawidłowości funkcjonowania życia społecznego, 
ale nie chodzi tu o znajomość jakiejś obiektywnej prawdy, którą te 
prawa miałyby wyrażać. Prawa opisujące funkcjonowanie zjawisk 
przyrodniczych czy społecznych mają dla działającego znaczenie 
instrumentalne, mają umożliwić podmiotowi działania skuteczne 
osiąganie wytyczanych celów.
 W perspektywie racjonalności technologicznej mądrość zostaje 
zredukowana do wygodnego instrumentu służącego realizacji po-
trzeb homo sapiens. Synonimami mądrości są takie pojęcia jak „spraw-
ny” „skuteczny”, „wydajny”, „produktywny”, „kompetentny”, 
„pragmatyczny”. Taką mądrość można wyćwiczyć, ukształtować po-
przez zastosowanie odpowiednich technik, nierzadko przypomina-
jących zwyczajną tresurę. Współczesny człowiek właśnie po to, aby 
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być skutecznym, czyli prakseologicznie mądrym, poddaje się róż-
nym „inteligentnym tresurom”, które zabijają jego rozumową zdol-
ność do autorefleksji i krytycznego spojrzenia na granice własnej ra-
cjonalności. Mądrość tego typu chce wziąć pod uwagę wszystko, nie 
dostrzegając tak naprawdę tego, że konsekwentnie podkopuje wiarę 
w rozum i racjonalność, której siły nie możemy do końca wytłuma-
czyć i poddać kontroli. Im bardziej czynimy nasz rozum despotycz-
nym, tym bardziej odbieramy sobie podmiotowość, stajemy się pion-
kami w całej maszynie technologii, która chce z homo sapiens wydusić 
maksimum produktywności, a potem zostawia go na śmietniku jak 
zużyty sprzęt, niemający już żadnej wartości.
 10. Widzimy zatem, jak pojęcie mądrości zostało zdewaluo-
wane, jak zmieniło się jego rozumienie i wartościowanie. Można 
powiedzieć, że współcześnie mądrość została utożsamiona z eks-
perckością. Jest to konsekwencją wszystkich przemian, które swój 
finał znalazły w koncepcji mądrości technologicznej. We współ-
czesnej mentalności kulturowej mądry jest ten, kto jest ekspertem 
w jakiejś dziedzinie wiedzy. Ale nie może to być tylko ekspert te-
oretyk, spekulant oderwany od pragmatyki działania. Taki ekspert 
nie jest dziś nikomu potrzebny. Kiedy dziś mówi się o ekspertach 
i ich roli w życiu społecznym, to chodzi przede wszystkim o ludzi, 
którzy swoją wiedzę potrafią skutecznie wykorzystać w działaniu. 
Mądry to ten, kto zna się na robocie, kto zna się na rzeczy, jak się 
niekiedy wyrażamy. Bez wątpienia można zatem skonstatować, że 
dziś, w XXI wieku, mądrość została pozbawiona swojego charakte-
ru teoretyczno‑kontemplatywnego. Nie jest już postawą wartościu-
jącą i angażującą całego człowieka 46. Przecież, zgodnie z duchem 
technologicznej racjonalności, chodzi o to, aby zawsze w działaniu 
być gotowym do „trzeźwej oceny sytuacji”. Wszelkie zaangażowa-
nie może być przeszkodą w przyjęciu postawy „trzeźwego osądu”. 
Dlatego odrzuca się dziś postawę kontemplatywnej mądrości jako 
głębokiego zaangażowania w poznawanie świata.
 11. W klasycznej koncepcji filozofii, rozwijanej w czasach sta-
rożytnych i w średniowieczu, mądrość jako postawa poznawczo‑
‑kontemplacyjnego odniesienia się do świata była istotowo powią-
zana z klasyczną, korespondencyjną koncepcją prawdy, z wiarą 

46 O tego typu postawie mądrościowej pisze J. Kekes, The Nature of Philosophy, 
dz. cyt., s. 199‑200.
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w to, że umysł ludzki w swoich kognitywnych wysiłkach może 
dojść do poznania świata „samego w sobie” 47. Chodziło o poznanie 
prawdy, a nie jej wykreowanie, czy o jej kontemplację, która nie po-
legała na emocjonalnym zachwycie, ale na intelektualnym dostrze-
żeniu wartości tej prawdy, co miało charakter zobowiązujący dla 
egzystencji człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym 48. 
Poznanie prawdy wiązało się z odpowiedzialnością. Ktoś mógłby 
powiedzieć, że przecież w racjonalności technologicznej też cho-
dzi o uzgodnienie się z faktami, że przecież „trzeźwy osąd” musi 
brać pod uwagę zgodność treściową naszego poznania z faktami 
jako podstawą działania. Być może tak jest, ale zwolennicy tego 
typu racjonalności nie uważają, aby prawda jako korespondencja 
myśli i faktów miała kluczowy i rozstrzygający charakter dla sku-
teczności naszego działania. Fakty nie są bowiem czymś, co istnieje 
obiektywnie na zewnątrz naszego umysłu. Nie są czymś zastanym 
w procesie poznania, ale czymś, co konstruujemy w różnych prak-
tykach dyskursywnych. Nie chodzi tu jednak o całkowicie dowolną 
konstrukcję faktów. Zwraca się uwagę na to, że powstają one jako 
owoc teoretycznej interpretacji dostępnych danych empirycznych. 
A że interpretacji jest wiele, a dane empiryczne nie wymuszają jed-
nej uniwersalnej interpretacji, to i faktów może być wiele, nawet 
niezgodnych ze sobą. Stąd pewna trudność w mówieniu o praw-
dzie jako o zgodności z faktami. Mądrość nie jest dziś kojarzona 
z poszukiwaniem sensu życia, czy ostatecznych odpowiedzi na naj-
bardziej nurtujące człowieka czasów starożytnych i średniowiecz-
nych zagadki bytu 49. Mądrość nie jest dziś także traktowana jako 
styl życia oddany wyższym wartościom, chyba że polega na reali-
zowaniu tzw. hasła dobrej roboty, w którym chodzi o skuteczność 
w osiąganiu planów i celów doniosłych z indywidualnego lub spo-
łecznego punktu widzenia.
 Historyczny przegląd ewolucji pojęcia mądrości, zaprezentowa-
ny wyżej w skrótowej formie, pokazał, jakim zmianom podlegało 
to pojęcie, a co ważniejsze, w jaki sposób zmiana znaczenia tego 
pojęcia była zależna od rozumienia koncepcji racjonalności. Teraz 

47 S. Kamiński, Jak filozofowano, w: tegoż, Jak filozofować? Studia z metodologii 
filozofii klasycznej, dz. cyt., s. 58‑60. 

48 Zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Philosophy, dz. cyt., s. 18.
49 S. Swieżawski, Filozofia chrześcijanina jako poszukiwanie prawdy, w: tegoż, Ist‑

nienie i tajemnica, Lublin 1993, s. 26‑33.
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spróbujemy już bardziej systematycznie zanalizować pojęcie mą-
drości, wyróżniając jego rozmaite płaszczyzny i ukazując wzajemne 
zależności między nimi. Dokonamy tego z perspektywy klasycznej 
koncepcji filozofii. Następnie przyjrzymy się pewnym kontrower-
sjom, które nasuwają się w związku z taką propozycją mądrościo-
wej filozofii 50.

Mądrość i maksymalizm filozoficzny 

1. Jeden ze współczesnych teoretyków klasycznej koncepcji filozofii 
D. Conway ubolewał, że dzisiaj filozofia klasyczna z jej mądrościo-
wą wizją została przysłonięta przez różne prominentne nurty filo-
zofii współczesnej, takie jak naturalizm, postmodernizm czy anty-
realizm, które kwestionują klasyczną koncepcję filozofii, jej związki 
z kulturą grecką i objawieniem chrześcijańskim 51. Dla naturalistów 
liczy się świat materialny, który opisuje nauka, ustalając funkcjonu-
jące w nim prawa. Dla antyrealistów świat nie ma uporządkowanej 
esencjalnie struktury, którą można by odkryć przez prawa nauki 
czy kontemplować za pomocą myśli filozoficznej. Świat jest konse-
kwencją konstytuującej go aktywności umysłu, który dzięki temu, 
że posiada pojęcia i kategorie, może go dowolnie przekształcać. 
Nie ma zatem czegoś takiego jak obiektywność jako miara nasze-
go poznania 52. Tymczasem realizm jest podstawowym warunkiem 
uprawiania filozofii mądrościowej (filozofii wieczystej) 53. Przy ta-
kich perspektywach, jako trzecia propozycja, filozofia klasyczna nie 
może się przebić ze swoją mądrościową wizją świata, gdyż natu-
ralizm i antyrealizm stały się w pewnych kręgach obowiązującymi 
standardami uprawiania wszelkiej filozofii. Tymczasem klasyczna 
koncepcja filozofii, w której łączy się grecka wizja świata z chrześ-
cijańskim objawieniem, ma do zaproponowania współczesnemu 

50 Interesujące uwagi na temat innego ujęcia mądrości na J. Kekes, The Nature 
of Philosophy, dz. cyt., s. 200.

51 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 6. Autor pojmuje filo-
zofię klasyczną jako paradygmat zbudowany z greckiej filozofii i chrześcijańskiej 
religii, który znalazł także swój wyraz w wielkiej syntezie scholastycznej w XII 
wieku.

52 Tamże, s. 8.
53 Zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Philosophy, dz. cyt., s. 21‑26.
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człowiekowi antynaturalistyczną wizję świata i dóbr, która prze-
kracza porządek świata doczesnego 54.
 Nawet jeśli dziś filozofowie podejmują wysiłek teoretycznego 
określenia mądrości, to nie ma ono nic wspólnego z jej klasycznym 
rozumieniem 55. Przesiąknięte jest duchem współczesnego prakty-
cyzmu (np. Nozick), w którym stale podkreśla się tylko praktyczny 
wymiar ludzkiej mądrości, zapominając o jej wymiarze teoretycz-
nym 56. Sprowadza się mądrość do postawy mającej polegać na do-
brej (sprawnej) orientacji w świecie i na umiejętności oceny tego, co 
jest ważne, a co nie jest ważne, dla realizacji życiowych możliwo-
ści 57. Dlatego D. Conway w ostrych słowach stwierdza, że współ-
czesna filozofia nie tylko zapomniała o mądrości, ale ją zdradziła, 
dokonując jej zafałszowania poprzez odcięcie jej od klasycznych 
korzeni 58.
 2. Klasyczna koncepcja mądrości osadzona jest w ramach sta-
nowiska, które określa się mianem pluralizmu epistemologicz-
no‑metodologicznego ludzkiej wiedzy. Z tego punktu widzenia 
najbardziej zasadne jest przyjęcie stanowiska racjonalizmu umiar-
kowanego, który uwzględnia umiarkowany pluralizm ludzkiej 
wiedzy. Epistemologiczno ‑metodologiczny pluralizm ludzkiej wie-
dzy podkreśla, że ludzkie poznanie wyraża się w różnych typach 
wiedzy, tj. wiedzy potocznej, naukowej, filozoficznej, teologicznej. 
Żadnego z tych poznań nie można traktować jako epistemologicznie 
uprzywilejowanego, w takim znaczeniu, że na jego podstawie for-
mułowałoby się normy i kryteria zmierzające do odmówienia war-
tości innym typom 59. Postawa epistemologiczno ‑metodologicznego 

54 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 8‑9. Autor omawia 
tam szczegółowo współczesne prominentne kierunki filozoficzne, które kwestio-
nują klasyczną koncepcję filozofii. 

55 Tamże, s. 16.
56 Zob. A.C. Ewing, The Fundamental Question of Philosophy, London 1951, 

s. 24‑26.
57 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 19‑28. Np. K. Sza-

niawski podkreśla praktyczny wymiar mądrości pisze: „(…) mądrość dotyczy 
podstawowych decyzji życiowych, strategii życia. Nie jest tak, by jedynie w dro-
biazgach mogła się ona przejawiać, jej istota polega właśnie na decyzjach roz-
strzygających o drodze życiowej”, Nauka i mądrość, dz. cyt., s. 6.

58 D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 28‑30. Choć początki tej 
zdrady sięgają już czasów starożytnych sceptyków. 

59 S. Kamiński, Typy ludzkiej wiedzy, dz. cyt., s. 13‑32.
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pluralizmu ludzkiej wiedzy kwestionuje stanowisko monizmu epi-
stemologicznego, w którym uznaje się za wzorcowy i normatywny 
jakiś jeden uprzywilejowany typ poznania. Monizm epistemolo-
giczny reprezentował np. scjentyzm, który w poznaniu naukowym 
widział wzorzec wszelkiej wartościowej i rzetelnie uzasadnionej 
wiedzy, wszystko zaś, co odbiegało od tego wzorca, było uważane 
za poznawczo jałowe i znajdujące się w obszarze irracjonalności. 
Monizm epistemologiczny często prowadził do postaw dogma-
tycznych, ślepej wiary w nieograniczone kompetencje ludzkiego 
rozumu. W ramach strategii pluralizmu epistemologicznego typów 
wiedzy ludzkiej wyróżnia się zasadniczo kilka jej odmian: wiedzę 
potoczną (zdroworozsądkową), naukową, filozoficzną i teologicz-
ną. Nie wchodząc w bliższą ich charakterystykę, trzeba zaznaczyć, 
że z punktu widzenia tego stanowiska epistemologicznego wy-
szczególnione rodzaje wiedzy są różnie wartościowane, dostrzega 
się ich słabe i mocne strony, jednak nie postępuje się w ten sposób, 
że np. poznanie filozoficzne czyni się bardziej wartościowym od 
poznania naukowego w takim znaczeniu, że filozofia może zastą-
pić nauki szczegółowe w funkcji poznawania świata. Jeśli już, to 
podkreśla się rolę filozofii w budowaniu fundamentów poznania 
naukowego, kultury i różnych aktywności człowieka 60. Zwraca się 
ponadto uwagę na epistemiczne walory tych typów poznań oraz 
uzyskiwanej na ich podstawie wiedzy, jak również pokazuje się ich 
granice, co ma chronić przed dogmatyzmem i naiwnym (nierzadko 
irracjonalnym) absolutyzowaniem perspektyw poznawczych, właś-
ciwych jednej z dziedzin wiedzy.
 W każdej z wyróżnionych dziedzin wiedzy można mówić o ja-
kimś typie mądrości. I tak możemy mówić o czymś takim jak mą-
drość potoczna, czy też zdroworozsądkowa, mądrość naukowa, 
mądrość filozoficzna/metafizyczna czy mądrość teologiczna. Niżej 
postaramy się krótko scharakteryzować wyróżnione typy mądrości.
 3. Pierwszym typem mądrości jest tzw. mądrość potoczna, czy 
też mądrość zdroworozsądkowa. Podstawą do wyróżnienia tego 
typu mądrości jest nasze codzienne doświadczenie i praktyka ję-
zykowa w posługiwaniu się pojęciem mądrości. Na gruncie wie-
dzy potocznej pojęcie mądrości nie ma jasno ustalonego znaczenia. 
Jest nieostre, nieprecyzyjne, mieni się różnymi znaczeniami. Co dla 

60 Co jednak, jak się wydaje, wiąże się z uprzywilejowaną pozycją filozofii. 
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jednego jest przejawem mądrości, to dla innych może już nim nie 
być. Potocznie ludzie nie zastanawiają się nad znaczeniem tego sło-
wa, ale za to dobrze znają konteksty, w których używa się tego po-
jęcia i, jak pokazuje praktyka, potrafią je skutecznie identyfikować. 
To, co możemy zrobić celem rozjaśnienia znaczenia tego pojęcia, to 
uchwycić jakoś konteksty, w których się go używa. I tak za pomo-
cą potocznego pojęcia mądrości można odnosić się do: (1) wiedzy 
jako zasobu informacji, (2) umiejętności praktycznych polegających 
na radzeniu sobie w różnych trudnych okolicznościach życiowych, 
(3) pewnego bogactwa doświadczeń życiowych, mądrym będzie 
wtedy człowiek, który jest doświadczony przez życie, który wiele 
przeżył i wiele przeszedł oraz potrafi na podstawie tego doświad-
czenia formułować trafne wnioski, umożliwiające mu orientację 
i odnalezienie się w różnych okolicznościach życia, (4) człowie-
ka, który nie tylko dysponuje wiedzą, ale także potrafi tę wiedzę 
w praktyce wykorzystać do realizowania różnych celów. Jak się 
wydaje, w potocznej praktyce posługiwania się pojęciem mądrości 
zaciera się różnica między mądrością a wiedzą ekspercką. Potocz-
nie ekspert to też człowiek mądry, gdyż posiada rozległą wiedzę 
o danej dziedzinie i co najważniejsze, potrafią ją w praktyce zasto-
sować z dobrym z prakseologicznego punktu widzenia wynikiem. 
Tymczasem można zastanawiać się, na ile ekspert musi być czło-
wiekiem mądrym. Można powiedzieć, że każdy mądry człowiek 
musi być ekspertem, ale nie każdy ekspert musi być mądry. Twier-
dząc tak, odchodzimy, jak się wydaje, od intuicji związanych z uży-
ciem pojęcia mądrości w kontekstach potocznych, a podajemy już 
pewną rekomendację, jak należałoby go poprawnie używać.
 4. Pewna trudności pojawiają się przy próbie określenia tzw. mą-
drości naukowej. Kiedyś, gdy filozofia jako „umiłowanie mądrości” 
była tożsama z nauką, nie stanowiło to większego problemu. Od 
czasu gdy mądrość filozoficzna została odseparowana od nauko-
wej, stajemy przed poważnym problemem, kiedy przychodzi nam 
zidentyfikować coś takiego jak mądrość naukowa. W pierwszej ko-
lejności trudnym do pokonania problemem jest samo rozumienie 
tego, czym jest nauka. Jak wiadomo, spory w tej kwestii toczą się 
nadal. Brakuje jednoznacznej definicji nauki i naukowości, która 
byłaby podzielana przez wszystkich. Propozycja uśrednionej wizji 
nauki, która miałaby coś ze wszystkich, nie jest w stanie wszyst-
kich zadowolić, co najwyżej może ściągnąć zarzut nieudolnego 
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eklektyzmu. Mówiąc o mądrości naukowej, można mieć na myśli 
mądrość będącą konsekwencją pewnej erudycji. Wtedy naukowiec, 
który jest ekspertem w danej dziedzinie wiedzy, byłby mądry 61. 
Z tym że ta mądrość naukowa byłaby uzależniona od aktualnego 
stanu rozwojowego nauki. To, co dziś jest mądrością nauki, jutro na 
skutek nowych odkryć może okazać się nie tyle głupotą, ile czymś 
po prostu nieaktualnym. Jeśli już przypisujmy mądrość nauce, mu-
simy mieć na uwadze właśnie jej zmienność, nieustanną otwartość 
na możliwość korekty. Stąd też o mądrości naukowej nie możemy 
powiedzieć, że jest jedna i ostateczna. Mądrość ta jest niejako mą-
drością w drodze, in statu vie. Można powiedzieć, że jest rozpięta 
między pewnością a domysłem, który stale musi być empirycznie 
potwierdzany. Przybliża się ona do prawdy, ale jej w pełni nie osią-
ga 62. Ponadto ta mądrość naukowa nie obejmuje całości rzeczywi-
stości, ale dotyczy jej wybranych aspektów 63.

61 Nie bierzemy tu pod uwagę tego, czy naukowiec na podstawie uzyska-
nej wiedzy głosi jakieś twierdzenia światopoglądowe. Do tego ma prawo, ale 
jaki jest wówczas status tego światopoglądu, tego tutaj nie rozstrzygamy. Ogra-
niczamy się tylko do mądrości, którą w przypadku nauki może być mądroś-
cią eksperta – zgodną ze standardami racjonalnie uprawianej nauki, unikającą 
ideologicznych interpretacji i świadomą epistemologicznych granic stosowanej 
metody badań. Mądrość naukowa nie jest pozbawiona elementu filozoficznego, 
wiąże się z głębszym rozumieniem istoty nauki i metody naukowej. Ale dobrze 
jest, gdy tego typu mądrość naukowiec osiąga sam na bazie praktyki naukowej, 
a nie przejmuje ją od jakiegoś systemu filozoficznego czy ideologicznego, który 
z uprawianiem nauki nie ma nic wspólnego. System może narzucić mu takie ro-
zumienie mądrości naukowej, które będzie sprzeczne z praktyką naukową, a jej 
konsekwencją będzie wykrzywiony obraz nauki i jej roli w życiu człowiek i spo-
łeczeństwa. Mądrość naukowa kształtuje się każdego w dnia w naukowcu, który 
zmaga się codziennie z tajemnicami świata przyrody. 

62 Nie podejmujemy tutaj zagadnienia roli korespondencyjnej teorii prawdy 
w nauce. Bardziej odpowiada nam tu Popperowska metoda przybliżeń do praw-
dy, zwłaszcza kiedy spojrzymy na naukę jako twór dynamiczny, który polega 
na ciągłym stawianiu śmiałych hipotez i konfrontowaniu ich z doświadczeniem. 
Prawda naukowa krystalizuje się zatem między pewnością już ustalonych praw 
a niepewnością poszukiwania nowych obszarów bytu i testowaniu, czy stare 
prawa, przyjęte za pewniki, będą w nich obowiązywały. 

63 Filozofowie klasyczni uważają, że nauki szczegółowe, jak np. fizyka, zajmu-
ją się zjawiskowo‑ilościowym wymiarem bytu. Ze względu na nieaktualność tej 
tezy nie twierdzimy, jakoby fizyka zajmowała się jakościowym aspektem bytu, 
a matematyka ilościowym. Mówiąc o mądrości naukowej, mówimy o mądrości 
przyrodzonej, która za pomocą metody matematyczno‑empirycznej odkrywa 
nowe dziedziny bytu i funkcjonujące tam prawa w zakresie mikroświata i mega-
świata. Twierdzenia o jakościowym charakterze tych nauk są niekompatybilne 
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 5. W ramach klasycznej koncepcji filozofii zwraca się uwagę na 
konieczność przywrócenia nauce tzw. sapiencjalnych źródeł. Zwo-
lennicy tej koncepcji twierdzą, że tylko sapiencjalne źródła i moty-
wacje są w stanie zapobiec antyhumanistycznym tendencjom w na-
uce uderzającym w godność człowieka. Nauka bowiem zamiast 
służyć człowiekowi, stała się jego tyranem, a człowiek stał się jej 
niewolnikiem 64. Wytwór człowieka doprowadził do jego częściowej 
alienacji. Jednakże ta realizacja umieszczenia nauki w sapiencjalnej 
perspektywie wymaga współpracy nauki i filozofii, naukowców i fi-
lozofów. Zdaniem tomistycznego teoretyka nauki S. Kamińskiego 

należy przywrócić dialog między uczonymi a filozofami, zastąpiony 
dyktatem techniki i krótkowzrocznej ekonomii, oraz zwiększyć udział 
filozofii w refleksji metanaukowej i całym naukoznawstwie. Ponadto 
trzeba tak ułożyć zadania nauki, aby służyła mądrości, a nie odrywała 
od niej i prowadziła do dehumanizacji człowieka lub konfliktu z całym 
środowiskiem przyrodniczym. Nie wolno pomniejszać eksplanacyjnej 
roli nauki na rzecz traktowania jej wyłącznie instrumentalnie, gdyż to 
prowadzi do industrializacji nauki. Zaangażowanie w naukę winno być 
konsekwencją zdobycia przez nią prawdy i ujęcia jej w perspektywie 
mądrości 65. 

W tej perspektywie poznawczej nauka nie wyczerpuje całości po-
znania świata, ponadto nie odpowiada ona, co zresztą podkreślają 
sami naukowcy, na szereg istotnych z egzystencjalnego punktu wi-
dzenia pytań człowieka. Stąd też mądrościowa wiedza jest bardziej 
podstawowa i fundamentalna niż wiedza (mądrość) naukowa. Ta 
bowiem nie jest w stanie jej zastąpić. Taką zaś mądrościową per-
spektywę może dać tylko filozofia, i to jeszcze nie każda filozofia. 
Sama bowiem nauka jako twór kultury człowieka nie jest niezależ-
na od filozofii. Jej epistemologiczne związki z filozofią są wielora-
kie i mają wpływ na sapiencjalny lub też niesapiencjalny charakter 
nauki. Założenia filozoficzne oraz różnego rodzaju idee o charak-
terze ontologicznym i epistemologicznym pojawiają się zarówno 

z tym, co współczesna metodologia tych nauk mówi o ich obiektach badaw-
czych, które trudno charakteryzować w terminologii przedmiotów (obiektów) 
formalnych.

64 Zob. D. Conway, The Rediscovery of Wisdom, dz. cyt., s. 7‑16. Autor przedsta-
wia ogólną krytykę naturalizmu. 

65 S. Kamiński, Nauka i filozofia a mądrość, dz. cyt., s. 59.
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w zewnętrznej, jak i w wewnętrznej bazie nauki. Szczególnie istot-
na jest tu zewnętrzna baza nauki, w której znajdują się określone 
tezy z zakresu filozofii poznania i teorii bytu, przyjmowanie impli‑
cite przez samych naukowców. Zadaniem filozofii jest ich głębsza 
eksplikacja. I tu pojawia się ważna rola poznania mądrościowego, 
które „pozwala dokonać najgłębiej i adekwatnie (dla wszystkich 
potrzeb człowieka) uzasadnionego wyboru tej bazy” 66. Przez to, jak 
twierdzą filozofowie klasyczni, samo poznanie naukowe stanie się 
doskonalsze, jeśli mądrość będzie łączyć w nim myślenie o charak-
terze intuicyjnym z myśleniem konstrukcyjnym.
 6. Przyjęcie takiej perspektywy poznawczej wiąże się z przyzna-
niem filozofii dużych prerogatyw poznawczych. Filozofia ma być 
tutaj czymś w rodzaju fundamentu nauki, ale także kultury i świa-
topoglądu 67. Zwolennicy klasycznej koncepcji filozofii zwracają 
uwagę, że tylko filozofia autonomiczna względem nauk szczegól-
nych oraz realizująca maksymalistyczne pod względem epistemo-
logicznym i metodologicznym cele poznawcze może być szczegól-
ną drogą do mądrości teoretycznej i praktycznej. Z tym że tylko 
w wymiarze przyrodzonym. Dlatego też naczelna dyscyplina, którą 
w klasycznej filozofii jest metafizyka (ogólna teoria rzeczywistości 
bytu), utożsamia się z teoretyczną mądrością. Rola zaś poznania na-
ukowego w tym kontekście polega na tym, że poznanie naukowe 

66 Tamże.
67 „Zaznacza się ona głównie w płaszczyźnie poznawczej. Najgłębsze i trafne 

merytorycznie poznanie świata tudzież hierarchii wartości jest nieodzowne do 
właściwego dla człowieka działania kulturotwórczego. Filozofia winna służyć 
mu w tym za przewodnika, gdyż wskazuje i ostatecznie uzasadnia w porządku 
ontycznym, dlaczego ma preferować określone zachowania wartościotwórcze, 
oraz jednolicie rozwiązuje problemy wykraczające poza poszczególne dziedzi-
ny kultury (religię, moralność, naukę i sztukę), a wreszcie dostarcza środków 
do zrozumienia jej przemian i kryteriów oceny jej osiągnięć. Filozofia stanowi 
przeto jakby samoświadomość kultury; przenika ją całą, lecz nie redukuje się do 
żadnej z jej dziedzin oraz teoretycznie tak je scala, by człowiek mógł harmonijnie 
i w pełni się doskonalić. On bowiem tworzy kulturę, ale i sam zostaje przez nią 
formowany. Z tej też racji filozofia winna przyczyniać się do personalistycznego 
charakteru kultury, czyli pokazywać, jak kultura ma być godną człowieka i jak 
najlepiej winna służyć jego rozwojowi. Te służebne funkcje filozofii wobec kul-
tury nie są niczym innym jak służbą człowiekowi (filozofia zaspokaja najgłębsze 
aspiracje intelektualne człowieka). Dlatego właśnie kryzysy kultury tak ściśle 
wiążą się z kryzysami filozofii i obniżeniem poszanowania godności człowieka”, 
S. Kamiński, O naturze filozofii, dz. cyt., s. 51‑52.
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może pomagać twórczo w zdobywaniu mądrości, poprzez dostar-
czanie jej różnych przesłanek czy danych.
 Komentując rolę filozofii w zdobywaniu mądrości, wspomniany 
S. Kamiński stwierdza, iż

przyznając filozofii dogłębność poznania i jego ponadczasową perspek-
tywę widzenia przedmiotu, trzeba traktować metafizykę nie tylko jako 
drogę do mądrości, lecz także jako wiedzę wywołaną przez mądrość. 
Idealnie pojmowana mądrość jest nieodzownym modelem, początkiem 
i końcem filozofowania (sapientia est caput scientiarium). Całkowicie roz-
winięte poznanie metafizyczne nie stanowi jedynie ostatecznościowego 
wyjaśnienia rzeczywistości, lecz także odkrywające najgłębsze praw-
dy, nie może wykluczać w następstwie postawy aksjologicznej. Wywo-
łuje więc zaangażowanie – prawdy stają się dobrem (wartością), które 
należy realizować. Ponadto, mądrość w filozofii pozwala łączyć sfery 
poznania naturalnego i nadprzyrodzonego (dirigit omnes scientias). Po-
kazuje bowiem Boga jako pierwszą przyczynę wszelkiego bytu oraz 
jako wyższe dobro naszego dążenia, każe szukać Boga w aspekcie Jego 
własnego życia, co daje się zrealizować jedynie w sposób nadprzyro-
dzony. Aby mądrość pełniła w filozofii te wszystkie funkcję, poznanie 
filozoficzne winno stać się wyjaśnieniem ostatecznościowym oraz ak-
sjologią uzasadnioną najgłębiej ontycznie, a nie tylko gnozeologicznie. 
Do tego zaś nieodzowna jest rola intuicji intelektualnej jako bezpośred-
niej, samozwrotnej władzy poznawczej, w niektórych wypadkach nie-
obalanie ujmującej swój przedmiot 68.

 Klasyczna filozofia jest epistemologicznie otwarta na poznanie 
teologiczne wrastające z wiary 69. Otwartość na mądrość Bożego ob-
jawienia dopełnia mądrość przyrodzoną odkrywaną naturalnymi 
siłami rozumu. Kryje się tu silne założenie, że wiara nie jest jakimś 
sentymentalnym aktem, polegającym na emocjonalnym wyżyciu 
się. Uznaje się, że poznanie przez objawienie jest wiarygodnym 
źródłem wiedzy. Wiara jest racjonalnym źródłem poznania prowa-
dzącym do uzyskania racjonalnych przekonań dotyczących prawd 
o charakterze nadprzyrodzonym. Chodzi tutaj o takie prawdy, do 
których ludzki umysł nie mógłby się wznieść na mocy swoich na-
turalnych czynności poznawczych. Są to prawdy o charakterze de-
cydującym dla ludzkiego zbawienia. W perspektywach epistemolo-
gicznych klasycznej koncepcji filozofii poznanie  rozumowe  zostaje 

68 S. Kamiński, Nauka i filozofia a mądrość, dz. cyt., s. 61.
69 Zob. J. Wojtysiak, Jak rozpoznać Objawienie?, dz. cyt., s. 35‑69.
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twórczo dopełnione poprzez poznanie przez wiarę. Zdaniem pol-
skiego tomisty S. Swieżawskiego 

kontemplacja metafizyczna przygotowuje nas do kontemplacji nad-
przyrodzonej, do modlitwy kontemplacyjnej (…) Uprawiając refleksję 
metafizyczną, zaprawiamy się w mądrości przyrodzonej, ponieważ fi-
lozofia (metafizyka) to w gruncie rzeczy tyle co mądrość. Mądrość fi-
lozoficzna, naturalna (metafizyka) predysponuje nas do mądrości daru 
Ducha Świętego 70.

 W ten sposób uzyskujemy pewien ostateczny ogląd samej rze-
czywistości z perspektywy Boga (sub specie aeternitatis), który jawi 
się nie tylko jako pierwsza przyczyna uniesprzeczniająca w swoich 
podstawach byt, ale jako Bóg, zbawca człowieka, który poprzez fakt 
objawienia zaprosił go do komunii w jego nieskończonym życiu.
 7. Kwestia filozofii mądrościowej, takiej chociażby jak ta, o któ-
rej mówią przedstawiciele neotomizmu egzystencjalnego, związa-
na jest z pytaniem o możliwość tzw. filozofii fundamentalistycznej, 
czy też w innej terminologii, bliższej analitykom, filozofii fundacjo-
nistycznej 71. Mówiąc o tego typu filozofii, mamy na uwadze filo-
zofię postulującą pewien normatywizm na drodze dochodzenia do 
prawdy, pojętej w duchu klasycznej korespondencyjnej teorii praw-
dy jako zgodność naszych przekonań z obiektywnie i niezależnie 
istniejącą od umysłu rzeczywistością (bytem). W skład normatyw-
nego charakteru filozofii wchodzi pewien ideał poznania i metody 
mający doprowadzić do wartościowo poznawczych i nieobalanych 
rezultatów poznawczych. W przypadku prezentowanej koncepcji 
związane jest to z pewnym intuicjonizmem poznawczym, który in-
tuicji i jej wynikom przypisuje charakter poznania nieobalalnego 72. 
Na gruncie filozofii o charakterze fundamentalistycznym przyjmu-
je się także absolutystyczną koncepcję wiedzy i poznania. Przypisu-
je się ludzkiemu umysłowi szerokie kompetencje poznawcze, moż-
liwość dotarcia do bazowych przekonań uprawomocniających cały 

70 S. Swieżawski, O potrzebie metafizyki, w: tegoż, Istnienie i tajemnica, dz. cyt., 
s. 42‑43.

71 M. Hempoliński, Prolegomena do epistemologii niefundamentalistycznej, „Ruch 
Filozoficzny” 46 (1989), z. 2, s. 155‑159; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, 
dz. cyt. 

72 R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, dz. cyt.; A.B. Stępień, O metodzie teorii 
poznania, dz. cyt.
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gmach ludzkiej wiedzy. Twórców tej koncepcji cechuje pewna epi-
stemiczna wiara w możliwość osiągnięcia takiego epistemologicz-
nego absolutu 73.
 8. W perspektywach poznawczych mądrościowej filozofii pro-
ponuje się określoną hierarchię wiedzy, której zwornikiem jest mą-
drość, w porządku przyrodzonym urzeczywistniająca w sposób 
najdoskonalszy poznanie metafizyczne. Nie każde jednak poznanie 
metafizyczne, ale tylko takie, które zostało wypracowane w ramach 
tomizmu egzystencjalnego. Poznanie metafizyczne nie realizuje 
ostatecznego sensu mądrości. Realizuje tylko ludzką i przyrodzo-
ną mądrość, jest to tzw. mądrość rozumu naturalnego (Maritain). 
Natomiast w proponowanej koncepcji mądrość ma być zwornikiem 
czy też syntezą poznania przyrodzonego z poznaniem nadprzyro-
dzonym, w związku z tym nie może wyczerpywać się tylko w ra-
mach poznania naturalnego. Mądrość jako synteza przyrodzonego 
i nadprzyrodzonego spojrzenia na rzeczywistość musi przekroczyć 
granicę tego, co naturalne i przyrodzone, a wznieść się na wyższe 
szczyty poznania dostępne w poznaniu teologicznym. Ale pozna-
nie teologiczne nie jest kresem mądrości. Jest bowiem jeszcze owo 
najdoskonalsze poznanie, jakim jest poznanie mistyczne. W nim 
człowiek styka się bezpośrednio z Bogiem, który w niewyrażonej 
ludzkimi słowami ekstazie mistycznej napełnia duszę. Mądrość 
mistyczna jest dostępna tylko nielicznym, nie każdy może być mi-
stykiem. Ale z tego, że nie każdy może być mistykiem, nie wyni-
ka logiczny wniosek, że wiedza tego typu nie jest możliwa lub że 
nie istnieje. Tradycja i historia pokazują, że jest ona zarezerwowa-
na dla tych wybranych, którzy przeszedłszy przez „noc zmysłów”, 
byli w stanie maksymalnie otworzyć podwoje swojej duszy na ła-
skę Bożą. I dopiero ów ogląd mistyczny pozwala nam niejako na 
dotknięcie ostatecznej prawdy, na zbudowanie dostatecznie po-
wszechnego poglądu na świat, takiego, którego nie może dać żadna 
filozofia, w tym też metafizyka 74.
 Dopiero po dojściu do przeżycia (doświadczenia) mistyczne-
go ideał absolutystycznego poznania mądrościowego może zo-
stać w pełni urzeczywistniony. Człowiek (mistyk) otrzymuje jakby 

73 Zob. T. Rockmore, On Fundationalism. A Strategy for Metaphysical Realism, 
Oxford 2004, s. 45‑63.

74 S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej, dz. cyt., s. 356.
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pełniejszy wgląd w naturę rzeczywistości i to pozwala mu na właści-
we, harmonijne ustalenie wszystkich prawd, od tych najmniejszych 
do tej najważniejszej, która w niewysłowionej ekstazie dotknęła jego 
duszę. Fundamentalizm tej propozycji polega na tym, że próbuje 
się ustawić całość możliwej ludzkiej wiedzy w pewne stopnie hie-
rarchicznej zależności. Norma filozofowania ma tak uporządkować 
wszystkie dziedziny wiedzy, aby w ostateczności podprowadzały 
do asercji tej jedynej prawdy ostatecznej. Podstawą tej prawdy jest 
filozofia/metafizyka mająca za zadanie dostarczyć niekwestionowa-
nej płaszczyzny poznawczej w celu właściwego ustawienia hierar-
chii typów wiedzy. W ten sposób ustawiona hierarchicznie ludzka 
wiedza stopniowo wznosi się od prawd przygodnych i niekoniecz-
nych do prawd o charakterze koniecznym, apodyktycznie pewnym 
oraz doniosłym z przyrodzonego i nadprzyrodzonego punktu wi-
dzenia. Można w związku z tym powiedzieć, że w tego typu mą-
drościowej koncepcji wiedzy, na każdym szczeblu ludzkiego pozna-
nia mamy do czynienia z odkrywaniem tylko prawd cząstkowych, 
które ujawniają (eksplikują) w istocie tę jedyną prawdę przez duże 
P, czyli prawdę o Bogu Stwórcy. Na przykład wedle omawianej tu 
klasycznej propozycji nauka odkrywa tylko prawdy cząstkowe, do-
tyczące właściwych jej przedmiotów formalnych, zatem nie może 
udzielać wiążących i ostatecznych odpowiedzi na takie kwestie, jak 
istnienie Boga, duszy ludzkiej czy też ostatecznego przeznaczenia 
kondycji człowieka, gdyż to przekracza jej metodologiczne kompe-
tencje. Kiedy zaś próbuje to robić, może uzyskać, co nierzadko ma 
miejsce, coś w rodzaju karykatury mądrości, urągającej standardom 
epistemologicznym i metodologicznym, na które tak duży nacisk 
kładzie się we współczesnej teorii poznania naukowego. A uświa-
domienie tego jest zależne od filozofii, jaką przyjmuje się w tzw. 
zewnętrznej bazie nauki. Jeśli ktoś, jak np. scjentysta, twierdzi, że 
tylko poznanie naukowe wyczerpuje wszelkie znamiona ludzkiej 
mądrości, to, rzecz jasna, o żadnym odkrywaniu prawd ostatecz-
nych nie może być mowy. Zwolennicy klasycznej koncepcji filozo-
fii uważają, że tylko autonomiczna koncepcja filozofii jest w stanie, 
doceniając wartość poznania naukowego, wskazać na jego granice. 
W innym wypadku mamy do czynienia z okaleczeniem mądrości 75. 

75 Diagnoza stawiana nauce współczesnej przez J. Maritaina, notorycznie 
powtarzana przez tomistów egzystencjalnych. 
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Rolą naukowca jest poznawanie prawdy o naturze świata fizyczne-
go i różnych jego strukturalnych poziomów za pomocą matematy-
ki, która jest językiem, w jakim Bóg zapisał swoje dzieło stworzenia. 
Naukowiec ma świadomość, odkrywając owe prawdy i wyrażając 
je w matematycznym formalizmie, że odsłania tylko część zamysłu 
Bożego, że nauka ma swoje ograniczenia, że granice metody nie są 
granicami rzeczywistości 76. 

Zakres i ograniczenia filozofii mądrościowej

1. Czy tego typu filozofia mądrościowa (sapiencjalna) dziś, w XXI 
wieku, jest nadal aktualna, czy aby nie idzie ona pod prąd współ-
czesnej modzie na inny styl filozofowania? Nie wydaje się, aby sło-
wo „moda” było tutaj stosowne 77. Wszak moda nie powinna stano-
wić kryterium rozstrzygającego, która filozofia jest zasadna, a która 
nie. O tym powinny decydować epistemologiczne i metodologiczne 
walory filozofii, związane przede wszystkim ze sposobem uzasad-
niania twierdzeń. Takie kryteria jak moda czy poprawność politycz-
na co do stylu filozofowania nie powinny dochodzić do głosu, a jeśli 
tak się dzieje i sami filozofowie na to przyzwalają, wystawiają tylko 
sobie złe świadectwo. Pomijając modę, trzeba zauważyć, że współ-
cześnie – pod wpływem przemian o charakterze kulturowym, spo-
łecznym, ekonomicznym, a także co chyba jest tutaj najistotniejsze, 
przemian, które dokonały się w rozumieniu poznania naukowego 
i filozoficznego – odchodzi się od filozofii, której źródła miałyby 
sapiencjalny charakter.
 2. Przyczyniła się do tego wspomniana już w poprzednich roz-
działach krytyka fundacjonalizmu epistemologicznego, która w XX 
wieku była rozwijana przez filozofów analitycznych, hermeneuty-
ków, a także postmodernistów 78. Podważono zdolność ludzkiego 
rozumu do poznania niewzruszonych, bazowych fundamentów 
wiedzy. Zakwestionowano przyjmowany przez filozofów kla-
sycznych ideał hierarchicznego uporządkowania wiedzy, który 

76 Stanowisko takie reprezentuje zwolennik uprawiania filozofii w kontekście 
nauki M. Heller, zob. Sens życia i sens wszechświata, dz. cyt., s. 32‑46.

77 Zob. A.B. Stępień, Studia i szkice filozoficzne, dz. cyt., s. 48‑53.
78 A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, dz. cyt., s. 145‑174.
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miał prowadzić do odkrycia prawdy absolutnej. Dziś rezygnuje 
się z filozofii opartej na „pierwszych zasadach bytu i poznania”, 
wskazuje się, iż ludzkie poznanie jest uwarunkowane różnymi 
przedzałożeniami o charakterze kulturowym, w którym tradycja 
odgrywa niezaprzeczalną rolę przy epistemologicznej waloryzacji 
tez filozoficznych 79. A przecież antyfundacjonalizm był postawą, 

79 Współcześnie fundacjonalizm jako epistemologiczna koncepcja wiedzy 
jest kwestionowany przez, Rorty’ego, Poppera, Quine’a, Putnama, Feyeraben-
da, Hansona, van Fraassena oraz wielu innych. W Polsce przeciwko fundacjo-
nalizmowi argumentuje M. Heller, J. Życiński, S. Amsterdamski, J. Such, W. 
Krajewski oraz ich uczniowie. W zamian za tę koncepcję proponuje się anty-
fundacjonalistyczne epistemologie, w których odrzuca się ideę niewzruszalnego 
fundamentu, ponieważ poznanie oraz refleksja nad nim są usytuowane w zmie-
niającym się kontekście historycznym i nie istnieją same przez się, ale mocą na-
szych działań, w szczególności naszego dialogu z tradycją. W krytycznych komen-
tarzach zwraca się uwagę, że współcześnie nie można utrzymywać epistemologii 
opartej na fundacjonalistycznych założeniach. Ta bowiem oparta jest na stosunko-
wo prostej ontologii, przyjmującej istnienie jakichś pierwotnych i bazowych ele-
mentów umeblowania świata, które mogą być przez podmiot poznane i na pod-
stawie których może być dokonana racjonalna rekonstrukcja całej naszej wiedzy. 
W tego typu racjonalnej rekonstrukcji pomija się historyczne i dziejowe uwarun-
kowania ludzkiej wiedzy, za to koncentruje się na logice ich rekonstrukcji, któ-
ra ma ujawniać esencjalne i ponadhistoryczne jej charakterystyki. Uznaje się, że 
dziś wiedza ludzka nie ma struktury hierarchicznej i absolutnej podstawy. Ma 
wprawdzie każdorazowo przed‑struktury: przed‑rozumienia, przed‑sądy, pre-
‑pojęcia, które także się zmieniają, albowiem przekształcają się w rozumienie, 
sądy i pojęcia, pojmuje nasze doświadczanie świata i nas samych jako wzajem-
nie zależne. Nasze poznanie to proces hermeneutyczny. Wedle tej koncepcji 
zamknięci jesteśmy w kole wzajemnego wpływu interpretacji zmieniających 
się w zależności od epoki historycznej oraz kultury. Nie możemy wszak mieć 
nie‑ludzkiej teorii świata i nas samych. Jesteśmy bowiem tylko ludźmi uwikła-
nymi w różnorodne konteksty. Naturalistyczny opis czynności poznawczych 
nie jest w stanie zrozumieć poznania dokładnie, ponieważ abstrahuje od faktu, że 
przecież doświadczamy siebie jako istot kulturowych i samorozumiejących się, 
wszechstronnie uwarunkowanych przez różne czynniki zewnętrzne i wewnętrz-
ne. Dominującym poglądem jest dziś holizm, który zakłada, że wiedza ludzka 
przypomina pajęczą sieć, w której znajdujące się w niej przekonania są powiąza-
ne ze sobą rozlicznymi związkami; w tego typu sieci trudno jest wskazać, które 
z przekonań są pierwsze i bazowe, a które względem nich są epistemologicznie 
wtórnie. Zmierzch fundamentalizmu oznacza definitywne rozstanie z „filozofią 
pierwszych zasad”, z krytyką nierealistycznych oczekiwań wobec ludzkiego ro-
zumu, który jest przygodny i kulturowo uwarunkowany przez różnego rodzaju 
stereotypy i uprzedzenia. W takiej perspektywie nie można już mówić o różnych 
stopniach mądrości, od tej potocznej, poprzez naukową, filozoficzną, teologiczną 
aż do mądrości mistycznej, gdyż nie ma czegoś takiego jak wyróżnione w na-
turalny sposób fundamenty ludzkiej wiedzy. Wszelkie próby takiego ustalenia 
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która w  zamierzeniu miała bronić ludzkiej racjonalności i rozumu. 
Wyrósł on bowiem z idei obrony rozumu przed wynaturzeniami 
spowodowanymi przez nowożytny kult rozumu i poznania na-
ukowego, któremu przypisywano nieograniczone wręcz kompe-
tencje. Jednakże, o czym już wspominaliśmy przy okazji dyskusji 
z fundacjonalizmem, w niektórych nurtach filozoficznych, jak np. 
w postmodernizmie, doprowadził on do radykalnego sceptycyzmu 
co do możliwości poznawczych rozumu. Niemożliwe stało się kon-
struowanie ponadkulturowych metanarracji wyrażających absolut-
ną perspektywę aksjologiczną. Dziś filozofowie nie widzą potrzeby 
budowania tego typu filozofii, która za swój podstawowy element 
przyjmowałaby koncepcję (ideę) mądrości, jako zwornika syntezy 
tego, co przyrodzone, i tego, co nadprzyrodzone.
 Właśnie w duchu takiego antyhierarchicznego podejścia do wie-
dzy zwraca się uwagę, że mądrość 

jest pewną postawą, natomiast wiedza jej wytworem. Problem polega 
na tym, że nie ma jednej definicji tej postawy, co sprawia, że mądrość 
może przejawiać się różnie. Wiedza ma zawsze pewną konkretna treść, 
mądrość natomiast oznacza pewien schemat, który dopiero trzeba ja-
koś zdefiniować. Nie ma jednego pojęcia mądrości, zwłaszcza w dzi-
siejszym świecie 80.

W podobnym duchu wypowiada się inny współczesny teoretyk 
nauk (Szaniawski), który twierdzi, że mądrość to pewien sposób 
życia, który polega na postępowaniu według właściwej hierarchii 
wartości. Życie według tej hierarchii pozwala na kształtowanie 
dobrego charakteru, który ujawnia się w dystansie wobec świata 
i właściwych sposobach zachowania wobec tych wydarzeń, na któ-
re niestety nie mamy wpływu 81.
 3. Te różnice w podejściu do filozofii mądrościowej wynikają 
przede wszystkim z tego, że ci filozofowie przyjmują zupełnie inne 
przedzałożenia niż filozofowie rekrutujący się z grona neotomistów 
i fenomenologizujących egzystencjalistów. Różnice w przyjmowa-
nych przedzałożeniach są konsekwencją indywidualnych decyzji 

hierarchicznej struktury mądrości i wiedzy, gdyby przyjąć taką możliwość, mia-
łyby charakter konwencjonalny.

80 J. Woleński, Dwa pojęcia nauki. Metodologiczne i socjologiczne, dz. cyt., s. 176‑
177; K. Szaniawski, Nauka i mądrość, dz. cyt., s. 3‑7.

81 Tamże, s. 5.
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podejmowanych w ramach różnych paradygmatów. Te różnice nie 
tylko sprawiają, że nie jest możliwe merytoryczne porozumienie 
między przedstawicielami odmiennych paradygmatów, ale też nie-
rzadko generują psychologiczną niechęć, wyrażaną w różnych nie-
eleganckich formach argumentów ad personam 82.
 Faktem oczywistym jest to, że ta psychologiczna niechęć nie po-
winna odgrywać decydującej roli w międzysystemowej konfron-
tacji. Jednakże trzeba pamiętać, że człowiek przyzwyczaja się do 
danej tradycji badawczej, w której filozofuje. Po latach pracy wy-
twarza się w nim naturalny mechanizm obrony żywionych prze-
konań. Stąd też nic dziwnego, że kiedy ktoś próbuje je zakwestio-
nować, uruchamia się ten mechanizm, a że czasem dyskusja staje 
się zbyt agresywna, to już można złożyć na barki indywidualnych 
temperamentów dyskutantów. Wymogi rzetelnej debaty nakazują 
jednak, aby nie kierować się emocjami, i nakładają na obie strony 
obowiązek unikania nieeleganckich chwytów retorycznych wyni-
kających ze zbyt emocjonalnego nastawienia.
 4. W przypadku filozofii sapiencjalnej, w której mądrość ma od-
grywać rolę zwornika syntezy poznania przyrodzonego z nadprzy-
rodzonym, pojawia się kwestia uznania przez filozofów, że coś ta-
kiego jak nadprzyrodzoność w ogóle istnieje. W tej kwestii są oni 
bardzo mocno podzieleni. Nie wszyscy bowiem z takim samym op-
tymizmem poznawczym jak filozofowie klasyczni czy fenomeno-
logowie i egzystencjaliści podchodzą do zagadnienia racjonalności 
wiary 83. Jest ono najbardziej dyskusyjne, w całej mnogości istnieją-
cych stanowisk możemy wskazać na takie, które przyjmują racjo-
nalność wiary, oraz na takie, które radykalnie tej racjonalności jej 
odmawiają, traktując ją jako sentymentalny wyraz ludzkich emocji, 
którego nie dotyczą żadne reguły racjonalności 84. To również kwe-
stia wstępnych przedzałożeń, jak podkreślał to stale J. Życiński 85. 
To bowiem, czy ktoś uznaje racjonalność wiary 86, czy nie, zależy 
od przyjmowanych przedzałożeń, w których skład wychodzi ak-
ceptowana koncepcja racjonalności. Dla tych, którzy przyjmują za 

82 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 167‑233.
83 Zob. J. Wojtysiak, O trudnościach wiary sceptyka i ostrożnej wiedzy teisty, „Dia-

metros” (2005), nr 4, s. 226‑254.
84 Zob. J. Woleński, Granice niewiary, Kraków 2004.
85 Zob. J. Życiński, Teizm i filozofia analityczna, t. 1, dz. cyt., s. 156.
86 Zob. S. Wszołek, Racjonalność wiary, Tarnów 2003.
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 wiążącą wąską koncepcję racjonalności (scjentyści), wiara czy po-
znanie religijne oparte na objawieniu religijnym muszą znaleźć się 
na marginesie ludzkiej wiedzy 87. Co nie oznacza, że w niektórych 
przypadkach nie przyznaje się tym typom poznania pewnej pozy-
tywnej funkcji i roli w życiu człowieka, np. funkcji psychologicz-
nej. Zwraca się uwagę, że choć sama filozofia, religia czy sztuka nie 
spełniają standardów poznania naukowego (intersubiektywność, 
sprawdzalność empiryczna), to jednak są one wyrazem ludzkiej 
tęsknoty za głębszym poznaniem świata, które choć mniej wartoś-
ciowe od naukowego, ma dla człowieka niebagatelne znaczenie 88.
 5. Neotomiści bardzo często zarzucają współczesnej filozofii 
minimalizm w stawianiu celów i podejściu do zagadnień filozo-
ficznych. Stale pojawiają się oskarżenia o brak maksymalistycz-
nych ambicji i o notoryczny sceptycyzm, który rzekomo ma być 
znakiem rozpoznawczym współczesnej kondycji filozoficznej (Ka-
miński). Minimalizm ten sprawia, że filozofowie dziś nie dążą do 
twórczych syntez o charakterze uniwersalistycznym, zadowalają 
się raczej wąską specjalizacją, która przeważnie ogranicza się do 
analiz językowych różnego typu zagadnień. Dziś filozof nie chce 
być mędrcem ani nie dostrzega konieczności umieszczania filozofii 
w sapiencjalno ‑nobilitującej perspektywie. Mądrość została spro-
wadzona do różnego rodzaju postaw praktycznych, które mają 
umożliwić lepszą orientacje w świecie i dobre życie, niekoniecznie 
dobre w sensie realizacji wyższych wartości moralnych czy ducho-
wych. W filozofii, podobnie jak w naukach szczegółowych, zapano-
wała moda na bycie ekspertem w wąskiej dziedzinie. Nie wydaje 
się jednak, aby zarzuty formułowane przez neotomistów były do 
końca słuszne i dotyczyły całości współczesnej filozofii.
 Można argumentować, że perspektywa minimalistyczna w po-
dejściu do zagadnień filozoficznych nie jest żadnym złem ani nie 
wynika z braku ambicji w rozwiązywaniu doniosłych zagadnień fi-
lozoficznych. Wydaje się, że wyrasta ona nie tyle ze sceptycyzmu, 
choć niewykluczone że są i takie motywy, co raczej z  realistycznej 
oceny możliwości poznawczych ludzkiego umysłu 89. Ostrożność 

87 Zob. S. Kamiński, Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, dz. cyt., 
s. 229‑241.

88 Zob. M. Przełęcki, Poza granicami nauki, dz. cyt.
89 O metodach analitycznych zob. T. Szubka, Filozofia analityczna, dz. cyt.
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i  dokładność cechująca filozofów, zwłaszcza filozofów analitycz-
nych, których określa się mianem minimalistycznych, przekła-
da się na ich sposób filozofowania, w którym unika się ogólnych 
i wątpliwie uzasadnionych wizji, a większą wagę przywiązuje się 
do precyzji argumentacji i spełniającego podstawowe standardy 
logiczno‑metodologicznego uzasadnienia tez. Filozofowie mak-
symalistyczni, lansujący ideę mądrościowej filozofii, nie zawsze 
dbają o precyzję językową wyrażanych poglądów ani o należyte 
uzasadnienie swoich tez. Ich filozofia ma charakter bardziej wizjo-
nerski – racjonalne argumenty przeplatają się w niej z wiarą w moż-
liwość jedynej poprawnej filozofii, która może kłaść fundamenty 
pod ludzką kulturę, naukę oraz światopogląd. Stąd też duży nacisk 
na intuicję, której przypisuje się wysokie walory epistemologiczne, 
zarówno w kontekście odkrycia, jak i w kontekście uzasadnienia. 
Przez niektórych filozofów taka postawa jest określana, nie bez iro-
nii, mianem życzeniowej i zaliczana do owych przedzałożeń prede-
terminujących każdą konkretną wizję filozoficzną. Choć wizja mak-
symalistyczna jest bardzo porywająca i urzeka odbiorców  swoim 
optymizmem, to jednak ma szereg mankamentów, o których nie 
pamiętają lub też nie chcą pamiętać jej twórcy. Filozofowanie w du-
chu minimalistycznym nie zmierza do wizji, choć nie wyklucza 
wstępnych intuicji o charakterze ogólnym, jednak bardziej dba o lo-
gikę związków inferencyjnych między wnioskami a przesłankami 
niż o retorykę uniwersalnej prawdy, która nierzadko przybiera for-
mę mało eleganckich chwytów retorycznych ad hominem.
 Możemy zapytać, czy filozofia rezygnująca z dążenia do wyka-
zania ostatecznych racji uniesprzeczniających strukturę bytu i ze 
zbyt wygórowanych ambicji maksymalistycznych może nosić jesz-
cze zaszczytne miano filozofii mądrościowej? Czy mądrość może 
urzeczywistnić się w filozofii, która nie zakłada jako czegoś ko-
niecznego dla determinacji jej epistemologicznej i metodologicz-
nej tożsamości czynnika nadprzyrodzonego? Czy filozof może być 
mędrcem, nawet jeśli nie uznaje epistemicznej wiarygodności obja-
wienia, jako źródła racjonalnych przekonań na temat prawd, które 
przekraczają naturalne kompetencje ludzkiego rozumu? Czy filo-
zof, który jest np. agnostykiem, może być mędrcem, czy też z tego 
powodu, że nie widzi on racji ani za, ani też przeciw objawieniu, 
można zadekretować, że nie uprawia on żadnej poważnej filozofii, 
a tylko coś w rodzaju pseudofilozofii czy mitologii?
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 Nie wydaje się jednak, by warunkiem koniecznym dla tożsa-
mości epistemologicznej i metodologicznej jakiejkolwiek filozofii 
było to, aby uznawała ona ostateczne racje i przesłanki o charakte-
rze nadprzyrodzonym lub też aby odkrywała ostateczne racje unie-
sprzeczniające strukturę bytu jako bytu. Trzeba zaznaczyć, że każda 
teoria filozoficzna, z której historyczną postacią możemy się spot-
kać, studiując historię filozofii, jest uwarunkowana określonymi 
przedzałożeniami, a jej tezy będące ich konsekwencją funkcjonują 
tylko w ramach określonej hermeneutyki filozoficznej. To, jak dany 
filozof pojmuje filozofię, jakie przypisuje jej zadania poznawcze, 
jest uzależnione od jego osobistych preferencji i przedzałożeń po-
dzielanych z innymi członkami tej samej tradycji badawczej, która 
nigdy nie jest przecież czymś jednolitym, ale zawsze jest wewnętrz-
nie zróżnicowana. Stąd niekiedy spory w rodzinie, prowadzące do 
niezrozumiałych podziałów, które można by zażegnać, gdyby tyl-
ko wzajemnie zwalczające się strony pamiętały o zrelatywizowa-
niu wygłaszanych asercji do określonych przedzałożeń i o niezby-
walnym w praktyce konstruowania teorii filozoficznych elemencie 
konwencji. Kiedy filozof próbuje przekroczyć ramy własnej herme-
neutyki, głosząc, że tylko ten jedyny, reprezentowany przez niego 
styl filozofowania jest adekwatny i powinien powszechnie obowią-
zywać, wówczas nie wygłasza tez filozoficznych, tylko tzw. filozo-
ficzne artykuły wiary. Koncepcja filozofii jako mądrości też zosta-
ła skonstruowana w ramach określonej hermeneutyki filozoficznej 
mającej umocowanie w określonej tradycji badawczej, która zaczęła 
się już w starożytności, następnie była kontynuowana przez myśl 
średniowieczną, a dziś jeszcze żywo jest rozwijana w niektórych 
nurtach współczesnej filozofii. I może być ona uznana za prawo-
mocną tylko w tej perspektywie hermeneutycznej, którą legitymują 
jej przedzałożenia i sformułowane na ich podstawie tezy. Dlatego 
narzucanie tradycjom badawczym perspektywy innej hermeneu-
tyki jest trudne do zaakceptowania, choć nie wyklucza to przecież 
twórczej dyskusji między nimi. Może ona prowadzić do wzajemne-
go ubogacenia się uczestników krytycznej debaty, poprzez odświe-
żenie aparatury pojęciowej czy zwrócenie uwagi na stopień wiary-
godności uzasadnianych tez.
 Nawet jeśli filozof nie przyjmuje, jak już to zostało wyżej zazna-
czone, wiary czy objawienia religijnego, czy też istnienia Boga, jako 
zwornika całej wizji, to i tak nie można jego aktywności filozoficznej 
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odmówić miana mądrości. Byłoby to dyskredytujące, stanowiło-
by wyraz mało wyrafinowanej argumentacji, w której nie docenia 
się efektów ludzkiej pracy, angażującej rozum, uczucia i wyobraź-
nię. Taka mądrość nie przysługiwałaby filozofii z samego tytułu jej 
związków etymologicznych ustalonych w zamierzchłych czasach 
starożytnej Grecji. Ta filozoficzna mądrość polegałaby na rzetelnym 
wykonywaniu „filozoficznie dobrej roboty”. Nie chodzi tu jednak 
o to, aby filozof był tylko rzemieślnikiem, który dobrze wyuczył 
się swojego fachu. W filozoficznej „dobrej robocie”, lub „filozo-
ficznym majsterkowaniu” chodzi o umiejętne (twórcze) połączenie 
twórczej wizji (emocji i wyobraźni), na którą składają się różnego 
rodzaju wstępne intuicje, przedzałożenia oraz racjonalne strate-
gie uzasadniania tez. Filozoficzna dobra robota, czyli filozoficzna 
mądrość, możliwa do uzyskania przez filozofa, to świadomość, że 
wygłaszane przez niego tezy są zawsze zrelatywizowane do przyj-
mowanych założeń obowiązujących w danej tradycji badawczej 
i do zawartości hermeneutycznej teorii powstającej na ich bazie. Za-
daniem filozofa jest w pierwszej kolejności eksplikacja zawartości 
hermeneutycznej własnej teorii. Czyli dowartościowanie bardziej 
jej elementu deskryptywnego niż normatywnego. Chodzi o taką 
eksplikację, w której unika się nieeleganckiej retoryki wobec my-
ślących inaczej, tylko konsekwentnie, krok po kroku, wykłada się 
przedzałożenia i pokazuje inferencje logiczne zachodzące między 
wnioskami a tymi przedzałożeniam. Tego typu filozofia może także 
dostarczyć uzasadnienia dla światopoglądu tym wszystkim, którzy 
dążą do harmonijnego połączenia rozumu, emocji i wyobraźni. Z tej 
perspektywy mądry człowiek to taki, który potrzebuje nie wznio-
słej metafizyki, ale wewnętrznej harmonii ujawniającej się w jego 
sposobie bycia 90.
 Można zatem skonstatować, że mądrościowa filozofia to taka, 
która jest rzetelną szkołą myślenia problemowego (aporetycznego), 
która przeciwstawia się różnym irracjonalizującym tendencjom, 
odnosi się z szacunkiem do tradycji filozoficznej i odpowiedzial-
nie podchodzi do wiedzy wnoszonej przez nauki szczegółowe, za-
równo empiryczno‑matematyczne, jak i humanistyczne 91. Filozofia 
ta może, ale nie musi, bez uszczerbku dla jej epistemologicznego 

90 Zob. J. Kekes, The Nature of Philosophy, dz. cyt., s. 200‑201.
91 Zob. J. Perzanowski, Jak filozofować?, dz. cyt.
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 waloru otwierać się na perspektywę nadprzyrodzoną. To otwarcie 
jest zależne od wstępnych przedzałożeń przyjmowanych przez fi-
lozofa, w skład których wychodzi kulturowo i społecznie ukształ-
towany stosunek do tradycji religijnej, zwłaszcza osobista wiara 
filozofa w prawdy nadprzyrodzone. Konfesyjne zaangażowanie fi-
lozofa nie jest warunkiem koniecznym ani bycia dobrym filozofem, 
ani też bycia mądrym filozofem. Wydaje się, że mądrość filozoficz-
na może być pojmowana w dwóch wymiarach: w wymiarze wer-
tykalnym jako skierowana ku górze, ku racjom ostatecznym, lub 
w wymiarze horyzontalnym, wtedy wiąże się ona z jak najszerszym 
(wieloaspektowym) spojrzeniem badawczym na rzeczywistość, ta-
kim, które z tego, co znajduje się wokół niej, niczego nie stara się 
uronić. Dobrze by było, gdyby filozofa jako mądrość była aż na tyle 
wieloaspektowa, aby uwzględniała w swoim szerokim repertuarze 
poznawczym dane poznania potocznego, wyniki nauk szczegóło-
wych, oraz dane objawienia religijnego, które odsłaniają nadprzy-
rodzony obszar rzeczywistości. Filozofia, która potrafiłaby spójnie 
połączyć wertykalną i horyzontalną ideę mądrości, byłaby z pew-
nością ideałem. Nawet neotomizm egzystencjalny nie realizuje teo-
retycznie i praktycznie tak pojmowanej mądrości, gdyż koncentruje 
się bardziej na jej wertykalnym aspekcie, zaniedbując horyzontalny, 
czego koronnym dowodem jest notoryczne pomijanie danych róż-
nych nauk szczegółowych. Jak się wydaje, trudno mówić o całościo-
wej (czy integralnej) koncepcji mądrości na gruncie filozofii, kiedy 
tak ważny aspekt wiedzy (wiedza naukowa) o świecie jest świado-
mie pomijany 92. Jeśli o jakiejś filozofii mówimy, że jest ona ideałem, 
to musi podzielić ten sam los co wszystkie ideały – łatwo ją głosić 
w teorii, a trudniej urzeczywistnić w praktyce, co dobrze pokazuje 
przykład neotomistów egzystencjalnych, których ideały sapiencjal-
nej filozofii pomimo usilnych zabiegów retoryczno‑perswazyjnych 
nie znalazły jak dotąd praktycznego oddźwięku. Nie doprowadziły 
do tego, żeby miały faktyczny wpływ na dokonujące się obecnie 
przemiany kulturowe i cywilizacyjne, które coraz bardziej zdają się 
zagrażać różnym wymiarom kondycji homo sapiens.
 Niezależnie od trudności, jakie napotyka mądrościowa kon-
cepcja filozofii, warto chyba za S. Swieżawskim, który w dosyć 

92 „Taka mądrość wbrew nauce, a nawet tylko bez nauki, realizować się nie 
może”, K. Szaniawski, Nauka i mądrość, dz. cyt., s. 7.
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mocnych słowach wyraził swój pogląd na rolę mądrości w życiu, 
stwierdzić, że 

człowiek pozbawiony mądrości jest skarlałym, pomniejszonym czło-
wiekiem. A więc pozbawienie człowieka refleksji metafizycznej jest 
zbrodnią przeciwko wielkości i godności ludzkiej natury 93. 

Dodałbym tylko: refleksji metafizycznej bez zbędnych skreśleń 
i granic, czyli otwartej na wieloaspektowe podejście do badania sy-
tuacji problemowych. I powtórzyłbym za J. Życińskim, że w filo-
zoficznym domu mieszkań jest wiele. Droga do mądrości powinna 
prowadzić nie tylko przez notoryczne podkreślanie niepokonywal-
nych różnic, prowadzących do niemożliwości spotkania, ale właśnie 
poprzez twórczą międzysystemową konfrontację, w której wyniku, 
widząc tak wielką różnorodność dróg prowadzących do mądrości, 
zaczynamy uczyć się pokory wobec własnego stanowiska i bardziej 
doceniać wspólne wartości, które zawsze powinny nas łączyć, a ni-
gdy dzielić. Dlatego tak wiele zależy od naszego osobowościowego 
commitment i, jak się wydaje, musimy porzucić wszelką nadzieję, że 
jest inaczej. 

93 S. Swieżawski, O potrzebie metafizyki, dz. cyt., s. 43.
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Rozdział 16

Czy filozofia wieczysta jest wieczysta?
Uwagi o przyszłości pewnej koncepcji filozofii 
klasycznej

1. Pisanie o przyszłości filozofii nie jest dziś czymś oryginalnym ani 
też nie należy oczekiwać jakichś rewelacyjnych diagnoz, które stu-
procentowo potwierdziłyby się w przyszłości. Status metodologicz-
ny filozofii nie pozwala na przeprowadzenie w stosunku do niej 
samej tak ścisłych predykcji. W temacie przyszłości filozofii wiele 
już powiedziano, wiele się mówi i pewnie jeszcze przez długi czas 
mówić się będzie. Przemiany społeczne, kulturowe i cywilizacyjne 
dokonujące się na naszych oczach prowokują do postawienia py-
tania, czy jest dziś sens uprawiać (jako pewną dziedzinę wiedzy) 
coś takiego jak filozofia 1. Niżej wyrażone zdanie o przyszłości fi-
lozofii jest bardzo mocno przesiąknięte rodzimym podwórkiem, 
czyli polską perspektywą uprawiania filozofii 2, zwłaszcza filozo-
fią  klasyczną w jej egzystencjalno‑neotomistycznym wydaniu 3. 

1 Interesujące analizy w tym kontekście przeprowadza niemiecki filozof, 
H. Schnadelbach, Filozofia w nowoczesnej kulturze, w: Filozofia w dobie przemian, 
red. T. Buksiński, Poznań 1994, s, 45‑64. Do pewnych idei zawartych w tym tek-
ście będziemy nawiązywać podczas naszych analiz.

2 Zob. interesującą debatę w „Diametrosie”, Kondycja filozofii w Polsce: Daw‑
nej i dzisiaj, „Diametros” (2004), nr 1, s. 143‑203. Wzięli w niej udział czołowi 
przedstawiciele filozofii polskiej: J.J. Jadacki, J. Woleński, A. Grobler, T. Gadacz, 
A. Chmielewski, R. Kolarzowa.

3 „Kiedy przeciętny Polak myśli o filozofii? – Nigdy. Życie w dobie przemian 
nie daje mu na to ani czasu, ani spokoju. Poza tym pewien życiowy instynkt 
każe mu nie angażować swego czasu i energię w nawet choćby powierzchowne 
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W tytule  stawiamy pytanie o przyszłość nie jakiejś tam filozofii 
ogólnie rozumianej, tylko o przyszłość pewnej koncepcji filozofii, 
która w piśmiennictwie, przeważnie polskim, określana jest jako fi-
lozofia klasyczna. Dlatego pytamy, czy ma sens uprawianie filozofii 
klasycznej, a jeśli tak, za czym będziemy argumentować, to jaką for-
mę powinna dziś przyjąć owa klasyczna filozofia? Czy powinna to 
być filozofia wieczysta, o poważnych ambicjach poznawczych, czy 
może jakaś jej mniej ambitna forma, ale za to bardziej samoświa-
doma swoich epistemicznych możliwości i ograniczeń oraz dosto-
sowana do wrażliwości współczesnego człowieka? Nasze analizy 
będą dotyczyły stanu filozofii we współczesnej sytuacji kulturowej 
i związanych z tym problemów, takich jak kryzys, nauczanie itp. 
Następnie przejdziemy do filozofii klasycznej (filozofii wieczystej), 
przedstawiając jej pozycje w kulturze i receptę na kryzys filozofii. 
Na zakończenie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jaką filo-
zofią przyszłości ma być filozofia samoidentyfikująca się jako kla-
syczna. Rozdział ten można potraktować jako pewną formą ogól-
nego podsumowania poprzednio zaprezentowanych analiz, które 
należały do szeroko rozumianej aporetycznej filozofii klasycznej.

Pytanie o przyszłość filozofii 

1. Mówienie o przyszłości filozofii niesie ze sobą duży bagaż mery-
toryczny i emocjonalny 4. Aby udzielić na nie zasadnej odpowiedzi, 
trzeba by w pierwszej kolejności ustalić, co to jest filozofia, a jak wia-
domo, co do tego nie ma zgody pośród samych  zainteresowanych 5. 

poznawanie filozofii. Język filozofii najczęściej nie jest życzliwy dla przeciętnego 
czytelnika. To, co ten czytelnik jest w stanie – brnąc mimo wszystko przez ten ję-
zyk – przenieść z lektury do swego życia, bardzo często ma wartość zerową, jeże-
li nie ujemną – w postaci konfuzji, przytłoczenia komplikacją, a nawet pewnego 
niesmaku”, P. Skudrzyk, Kiedy Polak myśli o filozofii, w: Filozofia w dobie przemian, 
dz. cyt., s. 193. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniami przytoczonymi przez 
tego autora. 

4 „Nie spodziewam się osobiście zobaczyć ostatnich promieni słońca filozo-
fii. Mimo to myślę, że weszliśmy w okres schyłku filozofii jako pewnej swoistej, 
mniej czy bardziej spójnej wewnętrznie formy działalności intelektualnej, wystę-
pującej pod nazwą filozofii właśnie”, J. Hartman, Filozofia umiera, <www.iphils.
uj.edu.pl/~j.hartman/> (dostęp: 23.09.2013).

5 Zob. A. Bronk, Filozofować dzisiaj, w: Filozofia w dobie przemian, dz. cyt., 
s. 17‑30.
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W tej kwestii panuje totalny pluralizm poglądów i o czymś, co jed-
ni uważają za filozofię, drudzy twierdzą, że z filozofią ma to nie-
wiele wspólnego. Geografia współczesnego myślenia filozoficzne-
go jest bardzo mocno zróżnicowana, trudno tam o zgodę i wspólne 
doświadczenia 6. To samo dotyczy przedmiotu, czyli tego, czym fi-
lozofia zajmuje się lub ewentualnie miałaby się zajmować 7. W tej 
kwestii również spotykamy się z pluralizmem ujęć, jedni uważają, 
że przedmiotem filozofii jest byt, inni, że tylko poznanie lub że ję-
zyk, a jeszcze inni, że analiza danych nauk szczegółowych lub ana-
liza przeżyć wartościująco‑estetycznych. Istotą filozofii jest perma-
nentny spór 8, w którym rzadko kiedy dochodzi do zgody, a bywa 
tak, że podczas wzniosłych dyskusji filozofowie więcej dowiadu-
ją się o sobie samych niż o dyskutowanym problemie 9. Trudności 

6 Zob. C. McGinn, Problems in Philosophy, dz. cyt., s. 14‑18.
7 Interesujące uwagi na temat przyszłości filozofii w kontekście dyskusji 

ze scjentyzmem i filozofią analityczną zawiera praca B. Williams, What Might 
Philosophy Become?, w: Philosophy as a Humanistic Discipline, red. A.W. Moore, 
 Princeton‑Oxford 2012, s. 200‑205.

8 Zdaniem M.A. Krąpca „Wszystkie systemy filozoficzne do pewnego stop-
nia przyczyniają się do poznania rzeczywistości, wszystkie systemy filozoficzne 
jakoś pogłębiają naszą wizję świata. W tej chwili prawdopodobnie jeszcześmy 
nie dorośli do syntetyzowania różnych kierunków filozofii, a nawet do ostre-
go sprecyzowania najróżnorodniejszych aspektów badań filozoficznych. W tej 
chwili (może to i dobrze) jeszcze trwa walka między różnymi systemami filozo-
ficznymi. W ogniu walki zapominamy często o aspektach i tych odmiennych su-
pozycjach, które przyjął nasz przeciwnik. Walka jest potrzebna dla myśli. Gdyby 
nie było walki, nie byłoby rozwoju myśli. Dyskusja jest więc nieodzowna. Ale 
w jej trakcie trzeba powoli zacząć zdawać sobie sprawę z tego, do jakich prawd 
(i przy jakich supozycjach) prowadzą różne systemy filozoficzne”, M.A. Krąpiec, 
Sens uprawiania filozofii, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 20.09.2013).

9 Prof. T. Szubka w następujących słowach podsumowuje toczącą się w „Dia-
metrosie” debatę na temat filozofii analitycznej: „Sądzę, że uczestnicy tej dysku-
sji sporo się dowiedzieli, może więcej o swoich postawach niż o rzeczywistym 
stanie filozofii analitycznej. Może to świadczyć o tym, że filozofia jest bardziej 
pisaniem własnej autobiografii intelektualnej niż uprawianiem czegoś, co można 
nazwać nauką. A jeżeli tak , to moje desperackie zestawienie filozofii z literaturą 
nie jest chyba tak bardzo nietrafne. W dyskusji było też sporo nieporozumień 
(politycy i filozofowie są mistrzami w ich generowaniu). Nie udało mi się na 
wszystkie zareagować (w tym i na te, które zawarte są w ostatniej wypowiedzi 
Jana Woleńskiego), lecz niech tak już zostanie; niektóre z nich wychwyci uważny 
czytelnik całej tej debaty i innych tekstów biorących w niech udział autorów (...), 
inne nakazuje przemilczeć dyskrecja. Zastanawiające jest, że w debacie tej wzięli 
udział tylko ci, którzy jakoś związani są z tą tradycją filozoficzną. Inni uparcie 
milczeli. Wydaje mi się, że przemawia to za tym, że rozłam we współczesnej 
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sprawia także zdeterminowanie celu, do którego miałyby prowa-
dzić badania filozoficzne. Coraz częściej zwraca się uwagę na to, 
że filozofia to nic innego jak pewien styl życia, w którym chodzi 
o autentyczność przeżywanej prawdy i to ma stanowić o mądrości 
i sensowności takiej formy jej uprawiania. Brakuje pośród filozo-
fów zgody co do podstawowych spraw, jak np. czy filozofia jest na-
uką, czy też nie. Aby zatem odpowiedzieć na pytanie o przyszłość 
filozofii trzeba wiedzieć, czym filozofia jest; jeśli tego nie wiemy, 
to trudno nam wyrokować o przyszłości czegoś, czego nie znamy. 
Dlatego rodzi się wątpliwość, czy jest sens pytać o coś takiego jak 
przyszłość filozofii w ogóle. Może trzeba by raczej zapytać o przy-
szłość jakiegoś konkretnego kierunku filozoficznego, np. posta-
wić pytanie o przyszłość tomizmu czy fenomenologii, lub filozo-
fii analitycznej? 10 Może na tak postawione pytanie łatwiej byłoby 
uzyskać jakąś wiążącą odpowiedź? 11 Wystarczyłoby zaprosić np. 
znawcę fenomenologii czy wybranego analityka i zapytać go, co są-
dzi na temat przyszłości uprawianego przez siebie kierunku filo-
zoficznego 12. Może w ten sposób udałoby się czegoś konkretnego 
w tej materii dowiedzieć. Tu jednak pojawia się problem. Filozo-
fowie lubią uogólnienia i uprawianą przez siebie filozofię skłonni 
są traktować jako jedyną postać słusznej filozofii, zaś wszystkim 
innym odmawiają jakiejkolwiek wartości poznawczej. Tak czynią 

filozofii jest większy niż się to często przyjmuje. A co do osiągniętych w tej deba-
cie ustaleń, to zapewne zgodzimy się, że miała początek i koniec, była ożywiona 
i że warto byłoby ją kontynuować, może w formie konferencji w atrakcyjnym 
turystycznie miejscu i bez specjalnie przeładowanego programu. Niestety, mam 
złe wieści w sprawie tego ostatniego pomysłu: administracja uniwersytecka i mi-
nisterialna z coraz większą podejrzliwością odnosi do tej postaci tzw. turystyki 
naukowej. Pozostaje zatem znacznie mniej atrakcyjna dyskusja internetowa lub 
wideokonferencja”, Czy zmierzch filozofii analitycznej?, „Diameteros” (2009), nr 9, 
s. 203 (wydanie internetowe).

10 Na temat przyszłości i kryzysu filozofii analitycznej miała miejsce cieka-
wa dyskusja w „Diametrosie” pt. Czy zmierzch filozofii analitycznej?, która odbyła 
się w dniach od 18 do 20 listopada 2005. Wzięli w niej udział czołowi znawcy 
i przedstawiciele filozofii analitycznej w Polsce. Interesujący jest tekst wprowa-
dzający do tej debaty autorstwa T. Szubki, Czy zmierzch filozofii analitycznej?. Głos 
zabierali J. Woleński, P. Gutowski, A. Biłat i inni.

11 Sugeruje się, że tego typu dyskusja mogłaby zostać przeprowadzona na 
gruncie socjologii filozofii, pojętej jako część analiz z zakresu metafilozofii, zob. 
J. Niżnik, Współczesny status filozofii, red. T. Buksiński, Poznań 1994, s. 65, 72.

12 Na temat kryzysu w fenomenologii zob. J. Hartman, Fenomenologia i kryzys, 
47‑48 „Principia” (2007).
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 tomiści, fenomenologowie, jak również niepozbawieni dociekliwo-
ści analitycy. I tak pytanie dotyczące przyszłości konkretnego kie-
runku filozoficznego zamienia się w pytanie o przyszłość filozofii 
w ogóle, tak jak jest ona pojmowana przez odpowiadającego na to 
pytanie filozofa. Problem powraca niejako kuchennymi drzwiami.
 2. Dlatego też niektórzy twierdzą, że nie można udzielić odpo-
wiedzi na pytanie o przyszłości filozofii, która nie byłaby zrelatywi-
zowana do określonego paradygmatu filozofowania czy określonej 
tradycji badawczej, jeśli takie nazewnictwo przyjmujemy. A jeśli te 
odpowiedzi są zrelatywizowane do określonych filozoficznych her-
meneutyk, w skład których zawsze wchodzą określone założenia 
teoretyczne, sposoby uzasadniania tez, stosunek do historii i nauk 
empirycznych, to trudno będzie rozstrzygnąć, która z nich jest pra-
widłowa i poznawczo najbardziej wartościowa. To samo dotyczy 
projektowania końca filozofii. Wszelkie mówienie o końcu filozofii 
jest samo w sobie filozoficzne, wyrasta z przyjętej uprzednio okre-
ślonej koncepcji końca królowej nauk 13. Jak powiada francuski neo-
tomista E. Gilson, filozofia zawsze grzebie swoich grabarzy, któ-
rzy tak dużo energii poświęcają na to, aby udowodnić jej koniec 14. 
Szkoda tylko, że nie zdają sobie sprawy z tego, że posługują się przy 
tym mniej lub bardziej wyrafinowanymi, ale zawsze argumentami 
filozoficznymi 15. Stąd też nie istnieje coś takiego jak neutralnie filo-
zoficzna teza o końcu filozofii. Nie uważam ponadto, aby należało 
zbyt dużo uwagi poświęcać tym, którzy upierają się przy poglądzie 
przeciwnym.

13 Zob. J. Hartman, Filozofia umiera, art. cyt. Autor pisze tak: „Dzieje filozofii 
dobiegną końca nie w tym sensie, aby za sto lat nie zadawano już pytań w ro-
dzaju «co to znaczy istnieć?», «co to znaczy, że zdanie jest prawdziwe?» albo «co 
sprawia, że czyn jest moralnie dobry?», lecz w tym sensie, że rozważanie podob-
nych kwestii na dobre utraci instytucjonalną formę «filozofii akademickiej». Już 
dziś przecież nie uważamy, że największej mądrości w najważniejszych kwe-
stiach, jakie potrafimy wytoczyć, należy poszukiwać u profesorów filozofii. Nie 
udało im się utrzymać społecznego autorytetu”, tamże.

14 Zob. E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, Warszawa 1968.
15 „That is first reason that the idea of the fundamental «crisis in philosophy» 

and the «end of philosophy» is deeply mistaken. And if the questions of philo-
sophy are indeed «unesetteable» in this sense that they will always be with us, 
that is wonderful thing, not something to be regretted”, H. Putnam, Science and 
Philosophy, w: Naturalism and Normativity, red. M.D. Caro, D. Macarthur, Oxford 
2010, s. 99.
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Czy koniec filozofii?

1. Pogląd o końcu filozofii był głoszony przez filozofów wielu 
różnych orientacji. W XX wieku proklamowali go pozytywiści 16, 
zwłaszcza w odniesieniu do klasycznej metafizyki, a jeszcze nie-
dawno wręcz z prorocką zawziętością postmoderniści kreślili ko-
niec wielkich metafizycznych narracji 17. Dziś często czynią to sfru-
strowani filozofowie zawiedzeni swoim zawodem, niespełnionymi 
oczekiwaniami, zwiedzeni fałszywymi projekcjami co do świetlnej 
przyszłości swojego zawodu. Ustosunkowując się ogólnie choćby 
do postmodernizmu, trzeba powiedzieć, że sami postmoderniści 
głosili tylko koniec pewnej określonej formacji filozoficznej i na jej 
gruzowisku obwieszczali początek nowej. Prorokowali koniec wiel-
kich narracji metafizyczno‑religijnych i na fali zakwestionowania 
ich obowiązującego charakteru ogłaszali, że teraz przyszedł czas 
na tzw. postfilozofię, czyli taką, którą nie jest już metafizyką i nie 
ma aspiracji do tworzenia ponadkulturowych quasi‑religijnych wi-
zji, dostarczających ostatecznych rozwiązań w sferze teoretycznej 
i praktycznej 18. Ta postfilozofia jest jednak nadal filozofią, tylko wy-
zbytą jakichkolwiek zasad metafizycznych i religijnych, przynaj-
mniej w teorii 19. Jest to po prostu inna filozofia niż ta, która była 
uprawiana w okresie modernistycznym, czyli w okresie nowożyt-
nym. Postmoderniści nie pogrzebali w żadnym wypadku filozofii, 
oni tylko zaproponowali inne jej rozumienie niż to, które obwią-
zywało w tradycji europejskiej od czasów Kartezjusza. Uczynili to 
z perspektywy własnej hermeneutyki, jej przedzałożeń i sposobów 

16 Tamże, s. 90. W przywołanym artykule H. Putnam przedstawia krótką kry-
tykę postmodernistycznego projektu kryzysu i negacji teoretycznego wymiaru 
filozofii.

17 Stanowisko postmodernistyczne można najkrócej wyrazić w ten sposób: 
„Wielkie religie i systemy światopoglądowe utraciły dla wielu współczesnych 
moc wyjaśniającą”, H. Schnadelbach, Filozofia w nowoczesnej kulturze, dz. cyt., 
s. 45.

18 Więcej uwag na temat postmodernizmu zawiera praca A. Bronka, Zro‑
zumieć świat współczesny, dz. cyt. Autor ten z perspektywy filozofii klasycznej 
podjął się dyskusji z postmodernizmem. Z pozycji tomizmu egzystencjalnego 
z postmodernizmem dyskutował H. Kiereś, a ostatnio na temat religii postmo-
dernistycznej pisał J. Sochoń.

19 Szerzej na ten temat zob. R. Cooper, The Post‑Modern State and the World 
Order, London 1996.
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uzasadniania tez. Nie należy jednak bagatelizować tego, co o fi-
lozofii mówią postmoderniści, trzeba ich zrozumieć i nauczyć się 
z nimi rzetelnie dyskutować 20. Dużo osób zajmujących się postmo-
dernizmem zajmuje wobec niego postawy bardziej emocjonalne 
niż racjonalne. Jeśli emocje dochodzą do głosu, rzeczowa dyskusja 
jest raczej niemożliwa. W Polsce postmodernizm był krytykowany 
z pozycji różnych stanowisk filozoficznych (tomiści, analitycy, fe-
nomenologowie) i zasadniczo nie zapuścił on głęboko korzeni. Jego 
oddziaływanie jest raczej marginalne.
 2. Niektórzy prorokują, że niebawem skończy się coś takiego jak 
filozofia akademicka. W swojej argumentacji powołują się na sze-
reg danych socjologicznych, kulturowych i statystycznych rzekomo 
mających usprawiedliwiać przyszły kres zdegenerowanej filozofii 
akademickiej. Wniosek o końcu akademickiej filozofii uznają oni 
za pewny w stu procentach, a spełnienie tego proroctwa, ich zda-
niem, urzeczywistnia się już teraz, czego wyraźnym symptomem 
jest stopniowo zmniejszająca się liczba studiujących filozofię. Argu‑
mentacja ta odwołuje się raczej do naszych emocji, tak zresztą jest 
skonstruowana. Liczby i statystyka mają przemawiać do naszej wy-
obraźni, aby przedkładaną tezą uczynić już nie tylko prawdopo-
dobną, ale koniecznie prawdziwą. Argumentacja ta nie może jednak 
doprowadzić do wniosku pewnego o końcu akademickiej filozofii 
z tego względu, że dane socjologiczne, kulturowe i statystyczne 
mają charakter prawdopodobny, nie zaś koniecznie prawdziwy. 
Stąd też, kiedy filozof na ich podstawie buduje argumentację, nie 
może dojść do innych wniosków jak tylko wnioski prawdopodob-
ne, nie zaś koniecznie prawdziwe. Kiedy do takich dochodzi, jego 
argumentacja jest tylko zwykłą sofistyką odwołującą się do emocji 
i wyobraźni. Poza tym cała argumentacja prowadzona jest w optyce 
przyjętej hermeneutyki filozoficznej, czyli określonego rozumienia 
tego czym jest filozofia, jej przedmiot i cel.
 Jaka będzie przyszłość czegoś takiego jak filozofia akademicka, 
trudno dziś jednoznacznie rozstrzygnąć. To, że jest ona w kryzysie, 
nie oznacza jeszcze, że kryzys ten przemieni się w jej totalny upadek 
i że zniknie ona z nauczania akademickiego. Samo pojęcie kryzysu 

20 Krytyka postmodernizmu z pozycji filozofii analitycznej zob. J. Woleński, 
Krytyka postmodernizmu, w: A.M. Potocka (red.), Postmodernizm: teksty polskich 
auto rów, Kraków 2003.
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filozofii jest dalekie od jednoznaczności, stąd też przydałoby się 
sprecyzować, na czym dokładnie ten kryzys polega – czy dotyka on 
filozofii jako całości, czy też poszczególnych jej dziedzin. Dziś kiedy 
wypowiadamy się o kryzysie filozofii, chodzi raczej o kryzys filozo-
fii jako pewnej całości, zarówno w znaczeniu merytorycznym, jak 
i w znaczeniu instytucjonalnym 21. Kryzys może mieć różne oblicza 
i skutkować różnymi stanami rzeczy. Oprócz tego, że czasem może 
prowadzić do upadku, z którego trudno się podnieść, to również 
może prowadzić w drugą stronę – do jeszcze większego umocnienia 
filozofii w strukturze nauczania akademickiego. Jak będzie, zależy 
w dużej mierze od samych filozofów i sprzyjającej im struktury or-
ganizacji szkolnictwa wyższego. Oczywiście w badaniu stanu filo-
zofii akademickiej nie może zabraknąć odwoływania się do danych 
socjologicznych, kulturowych, do statystyk związanych z niżem 
czy wyżem demograficznym. Nie należy jednak na ich podstawie 
wyprowadzać zbyt mocnych uogólnień. To wszystko jest ważne 
i pomaga w budowaniu struktury filozofii jako działu nauczania 
akademickiego. Pomaga w dokonywaniu koniecznej restruktury-
zacji tej dyscypliny, tak aby bardziej odpowiadała ona zapotrzebo-
waniom współczesnego człowieka. Rozwój filozofii akademickiej 
uzależniony jest od organów państwowych, inicjatyw ustawodaw-
czych, dotacji. To wszystko pozwala, albo też nie, rozwijać się filo-
zofii jako dziedzinie wiedzy w ramach nauczania akademickiego 22.
 3. Nawet jeśli przyjmiemy taką hipotezę, że oto na skutek nieko-
rzystnych warunków kulturowych i politycznych filozofia akade-
micka przestała istnieć, że młodzi ludzie zaniechali studiowania fi-
lozofii, to czy w wyniku tego filozofia jako taka przestanie w ogóle 

21 „Obserwujemy wręcz zanik instynktu samozachowawczego obecnych śro-
dowisk filozoficznych. Tolerowanie tych środowisk przez współczesne zamroże-
nie i demokratyczne społeczeństwa można uznać za rodzaj kulturalnej immuno-
logii: uodparnia się kulturę na truciznę”, P. Skudrzyk, Kiedy Polak myśli o filozofii, 
dz. cyt., s. 194.

22 „Jednakowoż spełnienie tej roli, a więc utrzymanie tej jedności nauki, za-
leży nie tylko od najlepszych wysiłków, lecz w znacznie większym stopniu od 
utrzymania się społecznej i politycznej koniunktury dla rozwoju nauki w ogóle, 
co wcale nie jest pewne, gdyż zarówno technika może dojść do stanu nasycenia – 
wystarczająco zaspokajając potrzeby uprzywilejowanej warstwy gatunku ludz-
kiego – jak i sam sieć może okazać się zachowawcza lub pozbawiona głębszych 
aspiracji duchowych”, J. Hartman, Przyszłość filozofii, dz. cyt., s. 222.
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istnieć? 23 Wydaje się, że nie. Nawet jeśli zniknie coś takiego jak filo-
zofia akademicka, co będzie się wiązało z tym, że przestaną istnieć 
instytuty filozofii i zniknie zapotrzebowanie nawet na usługowe 
nauczanie filozofii na innych kierunkach nauczania akademickie-
go, to filozofia i tak przetrwa. Filozofia ze swojej natury nie jest 
bowiem akademicka czy nieakademicka. Filozofia akademicka to 
tylko pewna forma socjologicznego funkcjonowania filozofii, jaką 
przyjęła ona w pewnym okresie swojego historycznego rozwoju. 
Wejście filozofii w struktury nauczania akademickiego narzuciło 
jej pewną formę, mniej lub bardziej akceptowaną, a tym samym 
zapewniło jej społeczno‑kulturowe trwanie, nie mówiąc już o tym, 
że akademickość wiąże się jakoś z prestiżem i naukowością 24. I na-
wet jeśli ta struktura akademicka zaniknęłaby, to filozofia będzie 
istnieć nadal, poza strukturami akademickimi, a jest tak dlatego, 
że każdy człowiek z natury jest filozofem. Filozofuje niezależnie 
od tego, czy jest w strukturze akademickiej, czy nie, czy ma tytuł 
naukowy z filozofii, czy nie. Stwierdzenie to może zrodzić pyta-
nie, co to znaczy, że człowiek jest z natury filozofem, skąd ta fi-
lozoficzność w jego naturze się wzięła, kto ją tam wszczepił. Od-
powiedzi na powyższe pytanie jest wiele. Można uzasadniać tę 
tezę na wiele różnych sposobów, przy wykorzystaniu argumenta-
cji z różnych kierunków filozoficznych, jak i nauk empirycznych. 
Nie należy jednak przesądzać sprawy ostatecznie. Twierdząc, że 
człowiek jest z natury filozofem, czy istotą filozofującą, idę raczej 
za Arystotelesem, który uważał, że z natury każdy człowiek dąży 
do poznania i za I. Kantem, który podkreślał, że rozum ludzki 
jest z natury rozumem metafizycznym.  Metafizyczność rozumu 

23 J. Hartman twierdzi, że może przyjść taki czas, kiedy słowo „filozofia” 
zniknie ze słowników i encyklopedii. Pisze następująco: „Nawet jeśli w słowni-
ku nauki utrzyma się słowo filozofia jako słowo ważne (co jest raczej wątpliwe), 
to przecież nie filozofowie będą grać pierwsze skrzypce w orkiestrze nauki. Ich 
rolą jest tylko utrzymanie idei nauki w ogóle, a więc utrzymanie jej jedności”, 
tamże, s. 221.

24 Choć filozofia może mieć trudności z uzasadnieniem tego, że jest nauką 
z epistemologicznego i metodologicznego punktu widzenia, to z pewnością jest 
nauką z socjologicznego punktu widzenia. Jest pewnym instytucjonalnie regu-
lowanym działem nauczania akademickiego, które zajmuje określone miejsce 
w strukturze funkcjonowania uczelni wyższych lub też szkół średnich. W tym 
znaczeniu filozofia to pewna zinstytucjonalizowana dziedzina nauczania. W li-
teraturze przedmiotu raczej nie kwestionuje się tego instytucjonalnego wymiaru 
filozofii jako nauki.
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 przejawia się w stawianiu pytań  przekraczających obszar możli-
wego doświadczenia empirycznego. W tym znaczeniu przyjmuję 
tezę, że człowiek jest z natury filozofem, jak pisał J. Perzanowski. 
Dlatego bezsensowne wydaje się pytanie, czy człowiek filozofuje, 
bo jest to oczywiste, ale należy zapytać o to, jak filozofuje, czyli 
o sposoby (metody) tego filozofowania. Kim będzie filozof, po tym 
jak rozpadnie się akademicka struktura filozofii? Niektórzy twier-
dzą, że będzie kimś w rodzaju politykiera, czyli będzie się zajmo-
wał komentowaniem bieżących spraw politycznych (J. Hartman). 
Ale czy wtedy będzie jeszcze filozofem, czy nie będzie już ideolo-
giem? Poza tym, czy tak naprawdę politycy potrzebują filozofów 
jako komentatorów politycznych? 

Skąd kryzys filozofii?

1. Niektórzy teoretycy uważają, że najwięcej szkody wyrządzi-
li filozofii sami filozofowie 25. I jeśli dziś mówimy, że filozofia jest 
w jakimś kryzysie, to za ten stan rzeczy odpowiedzialni są przede 
wszystkim sami filozofowie. To nie nauki szczegółowe, jak twier-
dzi się czasem, przyczyniły się do kryzysu filozofii, ale filozofowie, 
którzy nierzadko próbowali filozofię uprawiać na wzór nauk szcze-
gółowych 26. Tym samym przestali oni cenić filozofię jako odrębną 
nauką. Nie chcieli już pokazywać, że filozofia daje szerszą i dopeł-
niającą perspektywę naukom empirycznym, tylko postawili ją niżej 
od tych nauk, podejmując syzyfowy wysiłek jej unaukowienia. Tak 
przecież narodził się metafilozoficzny scjentyzm, który okazał się 

25 Zwolennicy filozofii perenialnej (filozofii klasycznej) w swoim manifeście 
opublikowanym na stronie internetowej piszą tak: „Filozoficzne idee nie funk-
cjonują wyłącznie w murach uniwersytetów, lecz wnikają w krwiobieg kultury, 
wywierając na nią istotny wpływ. Świadomość tego faktu znacznie dziś osła-
bła. Filozofię uznaje się za rodzaj nieszkodliwego dziwactwa, a jej «nieużytecz-
ne spekulacje» ruguje z akademickiego nauczania. Być może sama filozofia się 
temu przysłużyła, wyrzekając się – zgodnie z panującą (i politycznie wspieraną) 
modą intelektualną postmodernizmu – swych prawdziwościowych i mądrościo-
wych roszczeń, stając się już to zbiorem «prywatnych poglądów», hipotetycz-
nymi rozważaniami «załóżmy, że», już to «obalającą pewniki dekonstrukcją»”, 
<www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 20.09.2013).

26 Zob. B. Williams, What Might Philosophy Become?, dz. cyt., s. 202‑207.
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przedsięwzięciem krótkowzrocznym 27. To nie kto inni jak tylko filo-
zofowie byli jej pierwszymi grabarzami i głosicielami jej końca. Nie 
chcemy tutaj wchodzić w pewne zawiłości historyczne dotyczące 
początków tego kryzysu, ale krytyka filozofii jest dzieckiem czasów 
nowożytnych i współczesnych. Można w przybliżeniu powiedzieć, 
że zaczęła się na dobre w wieku XIV, przybierając szczególnie na 
sile w wieku XIX i XX za sprawą postmodernistów. Szkody, które 
zostały wyrządzone przez filozofów samej filozofii, są rozległe i jak 
się wydaje, na ten temat mogłaby powstawać osobna monografia. 
Sami filozofowie przyczynili się do tego, że filozofii odebrano na-
ukowość, uczyniono z niej nieatrakcyjną kulturowo dziedzinę wie-
dzy, która dziś każdemu kojarzy się z bujaniem w obłokach i zaj-
mowaniem się sprawami, które mają niewiele wspólnego z życiem 
codziennym. Wielu współczesnych myślicieli uświadamia sobie to 
negatywne dziedzictwo. Dlatego filozofowie podejmują dziś hero-
iczne próby zbliżenia filozofii do codziennego życia człowieka, do 
spraw praktycznych 28. Na ile ta próba się powiedzie i na ile uda 
się odbudować społeczny i kulturowy prestiż filozofii, pozostaje 
sprawą do dyskusji 29. Filozofowie szkodzą filozofii jeszcze w ten 

27 Zob. interesującą dyskusję ze scjentyzmem przeprowadzoną przez B. Wil-
liamsa, tamże, s. 182‑190.

28 Stąd też ponawiane od lat postulaty upraktycznienia filozofii, zbliżenia jej 
do życia konkretnego człowieka. „Kiedy Polak myśli o filozofii? Sądzę, że myśli 
filozoficznie wtedy, gdy przeżywa mającą jakieś większe znaczenie w jego życiu 
radość lub istotniej zagrażający mu ból. Wtedy wydaje się, że jest otwarty rów-
nież na filozofię profesjonalistów, o ile ona jest również otwarta na niego. Mająca 
większe znaczenie radość jest liczącą się siłą, poważnie zagrażający ból wymaga 
zmobilizowania znacznej siły, aby go przezwyciężyć czy choćby powstrzymać 
jego destrukcyjne konsekwencje. Filozofia będzie absorbowana, jeżeli będzie bra-
ła na siebie zadanie nie tylko wysubtelnienia i uszlachetnienia ludzkiej myśli, ale 
również wzmacniania ludzkiej woli i zdecydowania”, P. Skudrzyk, Kiedy Polak 
myśli o filozofii, dz. cyt., s. 197.

29 Interesująca jest następująca uwaga A. Groblera: „Niezbędną w każdym 
zawodzie umiejętność myślenia kształcą każde studia wyższe. Filozofia jest jed-
nak pod tym względem wyjątkowa. Problemy filozoficzne są bardzo abstrakcyjne 
i dotyczą różnych aspektów ludzkiego doświadczenia. Filozof uczy się dostrzegać 
problemy tam, gdzie inni ich nie podejrzewają. Uczy się uniwersalnych sposobów 
rozwiązywania problemów, a nie specjalistycznych technik zawodowych. Te umie-
jętności się nie starzeją, w odróżnieniu od wiedzy fachowej, która w każdej dziedzi-
nie bardzo szybko się rozwija. Dlatego żadne studia nie dają zawodu do ręki: sukces 
w jakiejkolwiek branży wymaga ustawicznego kształcenia. Filozof zaś może łatwiej 
od niejednego wąsko wyspecjalizowanego fachowca przystosować się do zmien-
nej i trudno przewidywalnej rzeczywistości. Uniwersytety zagraniczne uważnie 
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 sposób, że wstydzą się własnej dziedziny wiedzy. Ale także stu-
denci wstydzą się filozofii… Niektórzy mają problem, czy np. w to-
warzystwie powiedzieć, że jest się filozofem, czy nie, jak zareagują 
inni, czy będą się śmiać, czy stwierdzeniem tym wywołamy ogól-
ne zdziwienie. Co to znaczny, że jestem nauczycielem filozofii? 30 
Taka niepewność towarzyszy zarówno nauczycielom filozofii, jak 
i samym studentom, którzy mają problem z akceptacją własnego 
kierunku studiów, a tym samym i z tożsamością 31. Znany ze swoje-
go sceptycyzmu wobec filozofii J. Hartman twierdził, że filozof dziś 
nie ma żadnego autorytetu społecznego. Kto właściwie dziś słucha 
filozofa? Odpowiedział na to pytanie, że nikt. Dziś filozof jest raczej 
przedmiotem kpin lub traktowany jest obojętnie, nie jest uważany 

śledzą kariery swoich absolwentów. Strony wydziałów filozoficznych zamieszcza-
ją krzepiące informacje na ten temat. Na listach sławnych absolwentów filozofii są 
nie tylko przywódcy duchowi, jak Jan Paweł II i Albert Schweitzer, ale na przykład 
legenda kina, Woody Allen i legenda świata finansów, George Soros. Gdyby utwo-
rzyć Polską listę, byliby na niej m.in. Krzysztof Zanussi (reżyser filmowy), Manuela 
Gretkowska (pisarka, założycielka Partii Kobiet), Jan Maria Rokita (polityk) i Janusz 
Palikot (polityk i przedsiębiorca). Niestety polskie uczelnie nie śledzą systematycz-
nie losów swoich absolwentów. Niemniej coś niecoś o nich wiemy”, A. Grobler, 
Dlaczego w ogóle warto studiować filozofię?, <adam‑grobler.w.interia.pl/>.

30 Na problem ten wskazuje R. Sokolowski, The Method of Philosophy: Making 
Distinctions, art. cyt., s. 515.

31 Słusznie stwierdza w tym kontekście S. Judycki „W mniemaniu potocznym 
pojęcie filozofii jest dzisiaj obciążone raczej wyłącznie negatywnymi skojarze-
niami. A więc, filozof to ktoś, kto buja w obłokach, jest nieżyciowy, jest niekom-
petentny w porównaniu ze specjalistami z innych dziedzin, rozważa problemy 
nierozstrzygalne i praktycznie bezużyteczne, bierze niekiedy na siebie rolę, 
którą dobrze wypełniają religie (wzgl. teologie); filozof to także ktoś, kto nie-
potrzebnie się wymądrza i mówi niezrozumiałymi słowami, czy wreszcie ktoś, 
kto symulując dążenie do prawdy w rzeczywistości służy jakieś ideologii lub 
grupie ludzi. Ten negatywizm w stosunku do idei filozofii jest u nas w Polsce 
częściowo wywołany tym, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie nauczano filo-
zofii w ogóle (szczególnie w szkołach średnich), a jeżeli nauczono jej w uniwer-
sytetach, to jako zideologizowany i pozbawiony autentyczności marksizm. Wy-
rosły więc całe pokolenia Polaków całkowicie nie wykształconych filozoficznie. 
W innych krajach, o ile wiem, bywa lepiej bądź, częściej, podobnie. Dlatego nie 
jest łatwo odpowiedzieć komuś na pytanie, czym się pan zajmuje, że jestem filo-
zofem. Łatwiej jest powiedzieć, że jestem historykiem filozofii, gdyż zajmowanie 
się historią, nawet filozofii, da się społecznie łatwiej przełknąć. Chyba w wyniku 
tej sytuacji ostatnio w Polsce zaczęto używać wyrażenia «historyk idei», które 
chętnie różni ludzie przyznają sobie, wygłaszając przy tym jak najbardziej filozo-
ficzne poglądy”, S. Judycki, Dlaczego filozofia jest trudna, „Przegląd Filozoficzny” 
40 (2001), nr 4, s. 153.
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za kogoś, kogo można posłuchać. Rolę filozofów przejęli dzienni-
karze, politycy, ludzie, którym społecznie przypisuje się wątpliwy 
autorytet. Postawmy pytanie: kto odpowiada za taki stan rzeczy? 
Właśnie filozofowie, którzy sami podważyli autorytet filozofii i filo-
zofów, sami utrwalili jej negatywny obraz w kulturze i wykreowali 
szereg stereotypów, którymi karmi się świadomość współczesnego 
człowieka. Filozof, jak ktoś sarkastycznie powiedział, to najgorsza 
kategoria naukowca, którego zajęcie polega na notorycznym pluciu 
we własne gniazdo. Dopóki tak będzie, dopóty nie należy dziwić 
się temu, że filozofia we wszelkich społecznych i kulturowych ran-
kingach zajmuje niską pozycję, że jest coraz mniej studentów, któ-
rzy chcą zajmować się filozofią. Nikt rozsądny przecież nie chce żyć 
w gnieździe, które notorycznie jest kwestionowane, krytykowane 
przez jego domowników… Przecież to sami filozofowie nierzadko 
powtarzają, że filozofii nie warto studiować, że filozofia nie ma sen-
su, że filozofowie to frustraci, którzy nie mogą sobie sami ze sobą 
poradzić 32. Filozofia jest mało praktyczna, a kto ją taką uczynił, jeśli 
nie sami filozofowie…? Kiedy młody człowiek dostaje taki obraz 
filozofii, to nie należy się dziwić, że nie chce mieć z filozofią nic 
wspólnego, że na samą myśl o filozofii ogrania go zniechęcenie.
 2. Współczesny klimat społeczno‑kulturowy nie sprzyja upra-
wianiu filozofii jako dziedziny poznania teoretycznego zmagają-
cego się z zagadką bytu, poszukiwaniem jego ostatecznych i isto-
towych uwarunkowań. Nastawienie pragmatyczne współczesnej 
kultury i współczesnego jej odbiorcy, przekładające się na szereg 
decyzji o charakterze politycznym i administracyjnym, kształtuje 
mentalność człowieka w kierunku tworzenia praktycznie przydat-
nych dziedzin wiedzy, których celem nie jest poznawanie świata, 
ale zmienienie go. Współczesny kult wiedzy praktycznej i techno-
logicznej, można powiedzieć: jej monopol, nie sprzyja budowa-
niu maksymalistycznych systemów filozoficznych, wyrastających 
z ideałów bezinteresownego poznania, które aspirowałyby do for-
mułowania ostatecznych i epistemicznie niepodważalnych roz-
strzygnięć w dziedzinie teorii i praktyki. Ambicje maksymalistycz-
ne niektórych filozofów ostudzić próbuje się pytaniem, cóż po takiej 

32 Ta frustracja mogłaby być też konsekwencją celów, jakie sobie stawiają fi-
lozofowie. Szerzej o celach filozofii i jej analitycznych ograniczeniach pisze np. 
C. McGinn, Problems in Philosophy, dz. cyt., s. 3‑23.
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maksymalistycznej filozofii, skoro nie rozwiązuje ona praktycznych 
i codziennych problemów człowieka. Taka filozofia zdaje się nie 
dostrzegać epistemicznych ograniczeń ludzkiego umysłu, wmawia 
mu coś, czego nie można posiąść 33. Dziś uprawianie filozofii dla sa-
mej filozofii nie ma większego znaczenia. Dlatego dokłada się róż-
nych starań, aby upraktycznić filozofię, uczynić ją bardziej przydat-
ną i atrakcyjną dla współczesnego człowieka, tak aby odpowiadała 
ona jego pragmatycznej i nastawionej na szybki zysk mentalności 34. 
Sprzyja temu tworzenie nowych studiów podyplomowych, na któ-
rych praktyczny wymiar filozofii jest bardzo mocno eksponowany, 
oraz nowych specjalizacji, w których również dominuje praktycz-
ny wymiar filozofii. Dlatego tak mocno stawia się dziś na etykę, 
filozofię praktyczną. Niektórzy twierdzą, że wiek XXI jest wiekiem 
etyki jako dyscypliny praktycznej, której celem jest pomoc w roz-
strzyganiu dylematów etycznych, z jakimi zmaga się współczesny 
człowiek. Dowartościowanie praktycznego wymiaru filozofii, do-
konujące się nierzadko kosztem jej wymiaru teoretycznego, ma ją 
uczynić bardziej atrakcyjną dla potencjalnego odbiorcy, nastawio-
nego na to, jak szybko zdobyć wykształcenie i intratny zawód. Ten-
dencja ta wyrasta z przekonania, że współczesnemu człowiekowi 
nie jest potrzebna teoria czy spekulowanie, które są zbyt męczące, 
tylko konkretne narzędzia praktyczne, dzięki którym będzie mógł 
skutecznie działać i rozwiązywać ważkie życiowo problemy. Pyta-
nie, czy w dłużej perspektywie to upraktycznienie filozofii pozwoli 
jej utrzymać się na akademickim rynku kierunków studiów, pozo-
staje kwestią otwartą. Niektórzy podnoszą problem, że filozofia bez 
solidnego zaplecza teoretycznego, zwłaszcza w zagadnieniach ety-
ki, praktycznie staje się niewydolna. Aby móc rozstrzygać praktycz-
ne problemy, trzeba bowiem wiedzieć, co rozstrzygać, uprawianie 
praktyki dla praktyki ma dokładnie taki sam sens jak uprawianie 
teorii dla samej teorii.

33 Tamże, s. 148‑154.
34 Zob. A. Bronk, Antyfundamentalizm kultury i filozofii ponowożytnej. w: Między 

logiką a etyką. Studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki. 
Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi, red. J. Paśniczek i in., Lublin 1995, 
s. 399‑420.
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Co to jest philosophia perennis 

1. Współczesny klimat mentalno‑kulturowy jakoś nie sprzyja two-
rzeniu maksymalistycznie nastawionych systemów filozoficznych, 
których celem byłoby ostateczne wyjaśnienie świata, człowieka, 
wartości itp. Podważa się zdolność ludzkiego rozumu do tworze-
nia wielkich metanarracji metafizycznych, określających podsta-
wowe fundamenty teoretyczne i aksjologiczne kultury i wszelkich 
innych aktywności człowieka. W duchu sceptycyzmu i krytycy-
zmu kwestionuje się kompetencje rozumu ludzkiego do poznania 
obiektywnej prawdy o naturze rzeczywistości i człowieka 35. Panuje 
powszechnie przekonanie, że filozofię można uprawiać w sposób 
minimalistyczny. Tego typu filozofia nie ma aspiracji do tworze-
nia wszechogarniającego systemu, ale koncentruje się na drobnych 
problemach, które stara się analitycznie rozpracować, nie dbając 
specjalnie o jakiegoś rodzaju syntezy czy uogólnienia. Coraz moc-
niej podkreśla się wpływ kultury i warunków społeczno‑psycho-
logicznych na krystalizowanie się teorii filozoficznych. Filozof jest 
po prostu dzieckiem swego czasu, inaczej być nie może. Wyrażane 
przez niego prawdy są uwarunkowane czy to jego osobistymi do-
świadczeniami, czy też czynnikami kulturowymi lub ekonomicz-
nymi. Dlatego filozofia dziś nie wyraża prawdy obiektywnej, tylko 
co najwyżej subiektywne intuicje. Dziś coraz częściej teorie filozo-
ficzne są pojmowane jako obiektywizacje prywatnych intuicji dane-
go filozofa.
 2. Są jednak filozofowie, którzy twierdzą, że istnieje coś takie-
go jak filozofia wieczysta (philosophia perennis) 36. Kiedy zapoznaje-
my się z historią filozofii, tym, co jako pierwsze rzuca się w oczy, 
jest wielość różnych systemów, szkół filozoficznych, nurtów czy 
ruchów, które nierzadko wzajemnie sobie przeczyły 37. Odnosi się 
wrażenie, że niektóre kierunki powstawały tylko po to, aby zaprze-
czyć innym. Rodzi się pytanie, czy pośród tej zmienności kierun-
ków filozoficznych można odpowiedzialnie wskazać na coś takiego 

35 Zob. C. McGinn, Problems in Philosophy, dz. cyt., s.152‑154.
36 Zob. F. Kwiatkowski, Filozofia wieczysta w zarysie, t. 1, Kraków 1947.
37 W sprawie historii terminu „filozofia wieczysta” i początków jej kształto-

wania na gruncie odrodzonej neoscholastyki zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Phi‑
losophy, dz. cyt., s. 17.
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jak prawdziwa filozofia 38. Chodzi o filozofię, która dostarczałaby 
uniwersalnych rozstrzygnięć w dziedzinie teorii i praktyki. Czy 
taką, jak powiadają niektórzy, wieczystą filozofię da się ustalić? To 
pytanie stawiali sobie nie tylko historycy filozofii, którzy mieli do-
godną sposobność do badania tego zagadnienia, ale i systematycy, 
którzy pretendowali do opracowywania maksymalistycznie rozu-
mianego systemu filozoficznego.
 3. Sama nazwa „filozofia wieczysta” daleka jest od jednoznaczno-
ści. Trzeba zatem sprecyzować, co rozumie się przez philosophia pe‑
rennis 39. Otóż wieczystość w odniesieniu do filozofii może dotyczyć 
dwóch spraw: po pierwsze, problemów filozoficznych, które od po-
czątku do chwili obecnej powtarzają się we wszystkich odmianach 
filozofii, i po drugie, stale powtarzających się idealnych typów filo-
zofii, które na przestrzeni wieków starano się urzeczywistnić. Wie-
czystość filozofii nie jest związana z jakąś grupą etniczną czy naro-
dową, nie jest uzależniona od ludzkiego temperamentu czy ludzkich 
emocji, ale od rozumu, który w każdym czasie i miejscu jest zdolny 
do odkrycia fundamentalnych zasad i pryncypiów bytu i poznania 40. 
J. Maritain był przekonany, że Arystoteles i św. Tomasz zdołali wyka-
zać tę uniwersalność pryncypiów, na bazie których może rozwijać się 
wszelka poznawcza i praktyczna aktywność człowieka. W tym uję-
ciu to właśnie sam rozum jest podstawą uniwersalnej filozofii.
 Pierwsza propozycja rozumienia filozofii wieczystej dotyczy, jak 
powiedziałem, stale powtarzających się w historii filozofii proble-
mów. I tak zasadniczo każda filozofia zajmuje się jakoś problema-
tyką bytu, poznania, człowieka czy Boga. W każdej filozofii, jeśli nie 
wszystkie to przynajmniej niektóre z tych problemów można spotkać 
jako te, wokół których koncentruje się analiza danego filozofa. W tego 
typu filozofii wieczystej podkreśla się przede wszystkim charakter 
samych problemów i pytań z nimi związanych. Ponadto twierdzi się, 
że tego typu filozofia jest raczej filozofią problemów, aporii, nie zaś 
rozwiązań, stąd też niektórzy twierdzą, że celem tak pojmowanej fi-
lozofii wieczystej (zasadniczo aporetycznej) nie jest prawda, ale tylko 
rozjaśnienie problemu. Jeśli tak rozumiemy wieczystość filozofii, to 
należy ją traktować raczej jako drogę, jako nieustanne poszukiwanie, 

38 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 99. 
39 Zob. F. Kwiatkowski, Filozofia wieczysta w zarysie, dz. cyt., s. 38‑39. 
40 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 99.
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niż jako zestaw gotowych rozstrzygnięć. Taka filozofia ma charak-
ter aporetyczny. Nie pretenduje do ostatecznego rozstrzygania na-
suwających się aporii. Prawdziwość filozofii nie jest prawdziwością 
osiągniętą, ale prawdziwością w drodze (in statu vie), prawdziwoś-
cią, która jest dostosowana do aktualnego stanu naszego bytowania 
i poznawania. Tak pojmowana filozofia wieczysta to filozofia wie-
czystych problemów uobecniających się w różnych historycznie zna-
nych nam formach filozofii. Obecnie, tak samo jak kiedyś, filozofo-
wie zmagają się z zagadnieniami bytu, poznania, języka, tylko czynią 
to przy użyciu innej aparatury pojęciowej, innych metod, być może 
efektywniejszych. Nie otrzymuje się tu ostatecznych rozwiązań, osta-
teczna i wieczna, co raz jeszcze podkreślam, jest tylko sama proble-
matyka podejmowana przez filozofów.
 Drugi sposób pojmowania philosophia perennis dotyczy określonej 
filozofii dostarczającej uniwersalnej i ostatecznej prawdy o naturze 
bytu, poznania, człowieka, Boga. Przedstawiciele filozofii tomistycz-
nej, jak przywołany poprzednio J. Maritain, twierdzą, że tego typu 
filozofią wieczystą jest tylko klasyczna filozofia bytu, oparta na za-
łożeniach arystotelesowsko‑tomistycznych. Tyko ona dostarcza osta-
tecznych i prawdziwych odpowiedzi na najbardziej ważkie pytania 
stawiane przez człowieka rzeczywistości. I choć tomiści nie kwestio-
nują tego, że np. zwolennicy neoplatonizmu mogą uznać właśnie 
neoplatonizm za filozofię wieczystą, to jednak nie o samo uznanie tu 
chodzi, ale o wstępne założenia, na których bazuje wieczysta filozo-
fia. Filozofię wieczystą określa się jako filozofię złotego środka i utoż-
samia merytorycznie z filozofią katolicką. Tak robi w swojej pracy 
poświęconej tej filozofii F. Kwiatkowski, który pisze: 

Ponieważ prąd ten przewija się jak złota nić stale przez dzieje filozofii, 
dlatego nazywa się go philosophia perennis – filozofią wieczystą umysłu 
ludzkiego, filozofią wciąż powracającą i na wiecznych, niewruszonych 
opartą zasadach. Jest to filozofia „złotego środka”, a taką jest znów wy-
bitnie filozofia katolicka 41.

 Dla neotomistów tylko postawa realistyczna i poszukiwanie 
ostatecznych ontycznych uzasadnień bytu może usprawiedliwiać 
istnienie philosophia perennis pojętej jako metafizyka bytu 42. Tylko 

41 F. Kwiatkowski, Filozofia wieczysta w zarysie, dz. cyt., s. 38.
42 Zob. K.F. Reinhardt, A Realistic Philosophy, dz. cyt., s. 17‑25.
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ta filozofia dostarcza prawdziwych odpowiedzi. Natomiast inne fi-
lozofie obciążone są błędem poznawczym, wynikającym z odrzu-
cenia pierwotnej postawy realistycznej 43. Dlatego tylko na gruncie 
philosophia perennis możemy odkryć prawdziwą naturę filozofii, 
która utożsamia się z metafizyką, bo tylko metafizyka jako podsta-
wowy dział wiedzy, czyli jako filozofia pierwsza, może dostarczyć 
podstaw światopoglądowych, dopełnić wiedzę nauk empirycznych 
i uzasadnić nasze przekonania religijne. W filozofii wieczystej sku-
mulowana jest cała mądrość filozoficzna.
 W związku z tym neotomiści twierdzą, że filozofia wieczysta 
jest filozofią mądrościową. Mądrość ta łączy aspekty przyrodzone 
i nadprzyrodzone 44. Bez teologicznego wymiaru filozofia wieczysta 
nie mogłaby urzeczywistnić swojego powołania, jakim jest wskaza-
nie człowiekowi jego ostatecznego przeznaczenia. Francuski histo-
ryk filozofii, E. Gilson, twierdzi, że filozofia wieczysta to nie jakiś 
honorowy tytuł szczegółowej postaci myśli filozoficznej, lecz ko-
nieczna nazwa samej filozofii, coś w rodzaju tautologii. To, co filo-
zoficzne, jest nieprzemijające ze swej istoty 45. Wszelkie bowiem po-
znanie filozoficzne jest w ostateczności poznaniem metafizycznym, 
a wszelka filozofia jest metafizyką.
 4. Współcześnie tomiści egzystencjalni nadal uważają, że upra-
wiana przez nich metafizyka realizuje ideały filozofii wieczystej, że 
dostarcza ona prawd, które od strony materialnej i formalnej nie 
mogą być zakwestionowane, są niezmienne, a w grę wchodzi tyl-
ko coraz lepsze ich uwyraźnianie. W tym uwyraźnieniu nie cho-
dzi jednak o dopasowanie ich do wymogów ducha czasu. Z tej per-
spektywy krytycznie oceniana jest cała tradycja filozofii nowożytnej 
i współczesnej, którą posądza się o sprzeniewierzenie się ideałowi 
filozofii wieczystej, najpełniej urzeczywistnionemu w systemie 
teologiczno ‑filozoficznym św. Tomasza z Akwinu.

43 Tamże, s. 25‑26. Postawa realistyczna jest koniecznym warunkiem upra-
wiania metafizyki. W Polsce podkreśla to szczególnie Krąpiec i jego szkoła.

44 Zob. J. Maritain, An Introduction to Philosophy, dz. cyt., s. 124‑132.
45 Zob. E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, dz. cyt.
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Philosophia perennis jako antidotum na aktualny kryzys 
filozofii 

1. Neotomiści mają także własny pogląd na temat kryzysu i przy-
szłości filozofii. Mają też pewną receptę na uzdrowienie współ-
czesnej filozofii, czyli na jej wyjście z kryzysu 46. Gdzie należy 
szukać przyczyn kryzysu współczesnej filozofii? Neotomiści uwa-
żają, że kryzys ten rozpoczął się co najmniej w czasach Kartezju-
sza. Ojciec nowożytnego racjonalizmu doprowadził do rewolucji 
w poglądach na przedmiot i metodę filozofii, doprowadził tak-
że do zmiany jej dotychczasowego celu. Od Kartezjusza filozofia 
przestała interesować się realnie istniejącym światem, czyli bytem, 
a zajęła się badaniem treści świadomości 47. Tym samym nastąpiło 
zerwanie z ideałem filozofowania wypracowanym przez Arysto-
telesa i św. Tomasza z Akwinu, zgodnie z którym prawa świado-
mości były określane przez prawa realnego bytu, a nie na odwrót. 
Rezerwuar uniwersalnych prawd odkrytych w Tomaszej syntezie 
został, jak mówią niektórzy, uszminkowany, przysłonięty anali-
zą idei, potem języka, następnie zaś mitów i symboli. W konse-
kwencji cała współczesna filozofia (Krąpiec) przypomina bardziej 
mitologię niż filozofię, gdyż nie zajmuje się poznawaniem i bada-
niem rzeczywistości, ale notoryczną kreacją mitów. Kryzys filozo-
fii wynika także z bezskutecznych prób jej unaukowanienia, które 

46 W swoim manifeście zwolennicy filozofii wieczystej piszą w następujący 
sposób: „Skuteczności w pełnieniu kulturowej misji filozofia klasyczna upra-
wiana na KUL dowiodła w trudnych latach komunizmu, gdy broniąc prawdy 
o świecie i człowieku stała się realną alternatywą dla filozofii marksistowskiej. 
Dziś znów kultura jest w kryzysie – co do tego panuje zgoda wśród zwolenni-
ków bodaj wszystkich opcji światopoglądowych i politycznych. A kryzysy kul-
tury wiążą się ściśle z kryzysem filozofii, gdy wyrzeka się ona swej natury i swej 
misji. Raz jeszcze więc filozofia klasyczna powinna mocno ujawnić się jako real-
na alternatywa dla rozmaitych filozofii, zwłaszcza tych przenikniętych relatywi-
zmem i sceptycyzmem. Jest to zadanie chyba nawet trudniejsze niż konfrontacja 
z marksizmem: ten ostatni był jawny i konkretny, a współcześnie rozmaite idee 
są rozmyte, wewnętrznie sprzeczne (co bynajmniej nie powoduje ich odrzuca-
nia), wyrażone językiem raczej kamuflującym niż ujawniającym ich właściwą 
treść”, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 20.09.2013).

47 Zob. M. Versfeld, The Perennial Order, dz. cyt., s. 9‑37. Autor przeprowadza 
tam krytykę kartezjańskiego punktu wyjścia opartego na doświadczeniu cogito.
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również w osobie Kartezjusza mają swój znamienity początek 48. 
Próby unaukowienia filozofii, raz po raz podejmowane przez róż-
nych myślicieli, doprowadziły w ostateczności do wydziedzicze-
nia filozofii z jej własnego przedmiotu i metody badań. Filozo-
fia nie ma dziś własnego przedmiotu badań ani własnej metody. 
Traktowana jest przez przedstawicieli nauk empirycznych, a tak-
że przez organizatorów nauki, jak piąte koło u wozu. Filozof zaś 
stracił swoją społeczną pozycję autorytetu 49. I obecnie moda na 
unaukowienie filozofii znajduje swój wyraz w różnych, jak twier-
dzą filozofowie klasyczni, ideologicznych próbach uprawiania 
tzw. filozofii naukowej, która ani z nauką, ani z rzetelną filozofią 
nie ma przeważnie nic wspólnego. Filozofia straciła swoją autono-
mię metodologiczną, stała się najpierw, w pozytywizmie, syntezą 
nauk empirycznych, a u analityków wyczerpuje się w analizie ję-
zyka 50. Dziś już nikt nie broni wartości poznawczej autonomicznie 
rozumianej filozofii, która za cel stawia sobie bezinteresowny opis 
i ostateczne wyjaśnienie świata realnie istniejącego. Wszelkie bo-
wiem próby obrony autonomii metodologicznej i epistemologicz-
nej filozofii są, zdaniem neotomistów egzystencjalnych, ośmie-
szane i dyskredytowane ze względu na coraz bardziej narastającą 
pośród samych filozofów poprawność polityczną, opartą na zasa-
dach filozofii naturalistycznej. 
 Obecny kryzys filozofii spowodowany jest także, jak twierdzą 
neotomiści, postępującą redukcją filozofii do metafilozofii. Uwi-
dacznia się on w odejściu od analiz prowadzonych za pomocą ję-
zyka przedmiotowego na rzecz analiz prowadzonych w metajęzy-
ku. Współczesna filozofia to w większości metafilozofia, zajmująca 
się badaniem czy to poznania, języka, czy też nauki. Zredukowanie 

48 Interesujące uwagi o ograniczeniach epistemologicznych współczesnych 
nauk przyrodniczych i krytyka scjentyzmu znajdują się w pracy: S. Toulmin, 
Contemporary Scientific Mythology, w: Metaphysical Beliefs, red. A. MacIntyre, 
R.G. Smith, London 1957, rozdział 1. Z zawartych w tym rozdziale rozważań 
tomiści egzystencjalni mogliby sporo skorzystać przy tym, jak argumentują za 
ograniczeniami metody naukowej.

49 Tego typy diagnoza znajduje się także na stronie internetowej Philosophiae 
Perennis. Problemy te szerzej omawialiśmy na s. 143‑144.

50 Chociaż u samych analityków spotykane są koncepcje, w których twierdzi 
się, że filozofia jest bardziej dyscypliną humanistyczną niż nauką w znaczeniu 
scjentystycznym, zob. B. Williams, Philosophy as a Humanistic Discipline, w: Philo‑
sophy as a Humanistic Discipline, dz. cyt., s. 180‑199.
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filozofii do metafilozofii nie rozwiązuje jednak problemów filozo-
ficznych, a tylko przenosi je na teren apriorycznych analiz różnych 
znaczeń wyrażeń językowych, które bez odniesienia do realnie ist-
niejącego bytu nie mają żadnej wartości poznawczej. Tomiści eg-
zystencjalni dostrzegają we współczesnej kulturze przejawy ideo-
logizowania filozofii 51. Dziś głównym zadaniem filozofii nie jest 
badanie bytu, ale opis sytuacji różnych grup społecznych i politycz-
nych. Filozof zatracił swoje powołanie, jakim było kiedyś pozna-
wanie i kontemplowanie prawdy. Zresztą coraz rzadziej wymaga 
się od filozofa, aby dostarczał prawdę, to raczej od nauk przyrod-
niczych i humanistycznych oczekuje się, że dostarczą prawdy o na-
turze świat i człowieka. Panuje przekonanie, że prawda odkrywa-
na przez filozofów jest banalna, zbyt spekulatywna i oderwana 
od rzeczywistości, a ponadto nie współgra z naukami empirycz-
nymi. Filozof może zrealizować się jako konstruktor różnych mi-
tów i pseudoracjonalizacji mających tłumaczyć aktualną sytua-
cję społeczno‑polityczną danej grupy społecznej. Dziś prawda nie 
ma znaczenia. Liczy się tylko możliwy do osiągnięcia przez różne 
grupy dialogu społecznego konsensus. Prawdę obiektywną zastą-
piono konsensusem interesów nierzadko skłóconych ze sobą grup 
społecznych. Kryzys współczesnej filozofii polega ostatecznie na 
tym, że odwróciła się ona od klasycznego ideału filozofowania 
wypracowanego przez Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Zagu-
biła właściwą każdemu człowiekowi realistyczną i mądrościową 
postawę wobec świata, utraciła wiarę w zdolność rozumu do po-
znania obiektywnej prawdy i racjonalności bytu 52. Kryzys filozofii 

51 Te zarzuty były również stawiane tomistom przez J. Tischnera, gdy chodzi-
ło o kwestię filozoficznej wykładni chrześcijaństwa.

52 W swoim manifeście filozofowie klasycznie piszą w następujący sposób; 
„Zadanie filozofii racjonalnej i realistycznej musi polegać na tym – rozszerzając 
postulat Kardynała Josepha Ratzingera kierowany pod adresem teologii – aby 
budzić uśpiony rozum. Bolączki współczesnej filozofii wydają się w niemałym 
stopniu wynikać z braku odwagi całkowitego rozbudzenia rozumu i opowiedze-
nia się po jego stronie. A kiedy to się zaniedba, pozostaje jedynie alternatywa 
między głoszeniem rzeczy faktycznie niezrozumiałych, a dostosowaniem się do 
aktualnie obowiązującego trendu intelektualnego. W dłuższej perspektywie ta 
droga prowadzi donikąd – a raczej do punktu, w którym znalazła się filozofia 
obecnie: gdy eliminuje się ją z uniwersyteckiego nauczania, gdy traktuje jak ro-
dzaj ideologii, a ostatecznie jak rodzaj fikcji. Tymczasem kultura – nauka, techni-
ka, sztuka, gospodarka – pozbawiona racjonalnych źródeł i motywacji ostatecz-
nie obraca się przeciwko człowiekowi. Bez filozofii zdolnej pokazać jak kultura 
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ma swoje  konsekwencje we współczesnym kryzysie kultury, relacji 
międzyludzkich, władzy i polityki 53.
 Receptą na kryzys filozofii jest powrócenie (czy nawrócenie) 
do postawy realistycznej i uświadomienie sobie, że celem filozofii 
nie jest tworzenie coraz bardziej wysublimowanych i atrakcyjnych 
społecznie mitów, tylko ostateczne wyjaśnienie realnie istniejące-
go świata. Pomimo niesprzyjającego klimatu do uprawiania filo-
zofii klasycznej neotomiści wierzą, że uprawianie tej filozofii właś-
nie dziś ma głęboki sens. I choć filozofia ta staje się obecnie coraz 
mniej popularna, choćby w polskich środowiskach akademickich, 
jej zwolennicy nie przejmują się tym faktem, tylko odważnie gło-
szą niezmienny korpus przyjmowanych poglądów, czyli ową phi‑
losophia perennis. Trzeba tutaj dodać, że według neotomistów filo-
zofowanie należy rozpatrywać w kategoriach powołania i służby 
mądrości, a nie tylko jako zawód, czy coś w rodzaju społecznie 
użytecznej sofistyki, dla której bardziej liczą się doraźne korzyści 
niż obiektywna prawda. Filozofowanie to służba prawdzie, którą 
człowiek swoim wysiłkiem poznawczym może odkryć. 

ma być godna człowieka, staje się ona ślepą siłą kierowaną przez struktury i gru-
py nacisku dominujące w danym społeczeństwie (…)”, Filozofia jako świadomość 
kultury, <www.sapientiokracja.pl/> (dostęp: 20.09.2013).

53 W bardzo radykalnych słowach diagnozowana jest przez filozofów kla-
sycznych kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazła się współczesna kultura. Oto na-
stępujące konstatacje: „Współczesna kultura znajduje się w głębokim kryzysie. 
Zbankrutował pomysł zbudowania Raju na Ziemi za pomocą nauki i techniki. 
Modne ideologie nie zaspokajają tęsknoty człowieka za sensem życia i świata. 
A nasza cywilizacja, pozbawiona steru prawdy i popychana wiatrami aktual-
nych mód, hedonistycznych zachcianek oraz politycznej poprawności coraz 
szybciej dryfuje w kierunku wodospadu neobarbarzyństwa. Szukając przyczyn 
dzisiejszego kryzysu kultury niemal zupełnie zapomina się o najważniejszej: 
o zagubieniu prawdy o człowieku i otaczającej go rzeczywistości. Czas zatem 
przywrócić Prawdzie właściwe miejsce w kulturze. Prawdzie, której poszuki-
waniem od ponad 2500 lat zajmowali się filozofowie. We współczesnym świe-
cie – naznaczonym pluralizmem filozofii – należy jednak postawić pytanie: jaka 
filozofia zdolna jest ustawić ster prawdy tak, byśmy żeglowali ku pełni czło-
wieczeństwa? Są przecież i takie filozofie, które tego steru nie dostrzegają lub 
nie uznają i to one wspierane przez rozmaite lobby, zdają się wyznaczać trendy 
współczesnej kultury”, tamże.
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Zakres i ograniczenia philosophia perennis 

1. Przedstawiona diagnoza kryzysu filozofii oraz recepta na wyjście 
z niego budzą szereg kontrowersji i krytykę. Wielu odrzuca pro-
ponowane przez neotomistów rozumienie źródeł kryzysu filozofii, 
a ich receptę na uzdrowienie filozofii postrzega jako ideologiczną 
i fundamentalistyczną. Neotomistyczna wersja klasycznej filozofii 
odrzucana jest dlatego, iż przyjmuje absolutystyczny punkt widze-
nia i z jego perspektyw ocenia inne koncepcje filozoficzne, odma-
wiając im wartości poznawczej. We współczesnej filozofii, której 
głównymi znamieniami są pluralizm, dystans do wszelkich form 
fundamentalizmu oraz krytyka ideologicznego zaplecza filozofii, 
myślenie w kategoriach filozofii klasycznej postrzegane jest jako 
anachroniczne 54.
 2. Nie oznacza to rezygnacji z idei filozofii wieczystej, z tym że 
proponuje się mniej maksymalistyczne jej rozumienie niż to, za któ-
rym opowiadają się neotomiści. Można przyjąć, że historia filozofii 
jest faktycznie powtarzaniem ciągle tych samych problemów. Fi-
lozofowie, zarówno kiedyś, jak i dziś, interesują się zagadką bytu, 
problematyką poznania, człowieka, wartości czy Boga. I choć dają 
na te pytania nierzadko znoszące się odpowiedzi, to jednak pula 
problemów jest stała. Czy można na podstawie tej prawidłowości 
zasadnie powiedzieć, że są to problemy wieczne lub wieczyste? 
Może w ogóle należałoby zrezygnować z posługiwania się słowem 
„wieczysty”, „wieczysta” w odniesieniu do koncepcji czy proble-
mów filozoficznych?
 Samo pojęcie „filozofia wieczysta” może być używane w znacze-
niu opisowy lub normatywnym. W tym pierwszym określa ono pe-
wien idealny typ filozofii, mający swe konkretne urzeczywistnienie 
w konkretnych warunkach historycznych. Natomiast w znaczeniu 
normatywnym mówi się o filozofii wieczystej jako o pewnym wzor-
cu urzeczywistniającym ponadczasowe i ponadkulturowe wartości 

54 Zob. A. Bronk, Intelektualizm jako warunek możliwości filozofii fundamentali‑
stycznej, art. cyt., s. 197‑222; tenże, Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno‑
‑pragmatycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej, art. cyt., s. 159‑183, ten ostatni 
wydany także w wersji anglojęzycznej: Antifoundationalism of Hermeneutic‑Prag‑
matic Philosophy and Foundationalism of Classical Philosophy, w: Studies in Logic 
and Theory of Knowledge, t. 3, red. L. Borkowski, A.B. Stępień, Lublin 1993, 
s. 139‑156.
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epistemiczne. Wedle tego ujęcia filozofia ma jakąś ponadczasową 
istotę 55. Przypisując filozofii wieczystej znaczenie normatywne, 
ustala się jednocześnie kryterium oceny innych nurtów filozoficz-
nych. Neotomiści kiedy mówią o filozofii wieczystej, to przede 
wszystkim akcentują jej normatywny i wzorcowy charakter. Nor-
matywizm filozofii wieczystej idzie w parze z ahistorycznym ro-
zumieniem kryteriów racjonalności. Odrzuca się ich zrelatywizo-
wanie do określonych paradygmatów filozofowania, do czynników 
kulturowych, socjologicznych i psychologicznych. Filozofia wie-
czysta jest rezerwuarem ponadhistorycznych prawd 56, a genero-
wane przez nią kryteria racjonalności epistemicznej oraz ontycznej 
mają charakter esencjalny i wyrażą ontyczne konieczności w zakre-
sie struktury bytu, poznania i języka 57. W ten sposób tomiści do-
wodzą, że metafizyka klasyczna jest tą jedną i prawdziwą filozofią 
wieczystą, dostarczającą obiektywnej, ponadkulturowej prawdy. 
Prawdy te, raz odkryte, nie mogą być zmienione formalnie 58. Moż-
na co najwyżej podejmować się ich jeszcze bardziej precyzyjnego 
sformułowania, głębszej eksplikacji w aspekcie materialnym przy 
zastosowaniu nowszych środków pojęciowych, ale nie można ich 
w żadnym wypadku zmieniać. Stwierdzenie to jest konsekwencją 

55 Od tego typu koncepcji odchodzi się przy wszelkich obecnie lansowanych 
projektach, w których kreśli się obraz przyszłości filozofii, zob. B. Williams, What 
Might Philosophy Become?, dz. cyt., s. 209‑210.

56 Zwolennicy perenialnej koncepcji filozofii wskazują na konsekwencje zwią-
zane z odrzuceniem klasycznej koncepcji prawdy. „O d r z u c e n i e  p r a w d y, 
które ma miejsce we współczesnej kulturze, zwraca się ostatecznie przeciwko sa-
memu człowiekowi: żyjąc w pomieszaniu pojęć i metodologicznym chaosie, uzy-
skując rozbieżne odpowiedzi na najistotniejsze pytania o niego samego, człowiek 
gubi się w swych własnych wytworach przechodząc od homo sapiens, do homo 
consumens, a ostatecznie do homo demens. Dzieje się tak, ponieważ – jak to wyra-
ził J. Ratzinger – «w świecie pozbawionym prawdy nie da się na dłuższą metę 
żyć. Tam, gdzie dochodzi do rezygnacji z prawdy, to życie karmi się – w sposób 
ukryty – tym, że nie doszło jeszcze do jej całkowitego tam zaniku, tak jak światło 
trwa jeszcze jakiś czas po zgaśnięciu gwiazdy i łudzi jasnością wśród kosmicznej 
nocy, która stała się już faktem» (tenże, Wykłady bawarskie, s. 161)”, Filozofia jako 
samoświadomość kultury, <www.sapientiokracja.pl> (dostęp: 20.09.2013).

57 Zob. M. Versfeld, The Perennial Order, dz. cyt., s. 9‑20. Autor przedstawia 
taki esencjalnie uporządkowany porządek hierarchiczny bytów, który akcepto-
wany jest przez wszystkich zwolenników filozofii perenialnej.

58 Krytyka aubsolutnej koncepcji świata, niezależnej od poznawczych sche-
matów i ujęć teoretycznych, zob. H. Putnam, Bernard Williams and the Absolute 
Conception of the Word, w: tegoż, Renewing Philosophy, London 1993.
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określonej decyzji nie tylko metodologicznej, ale i aksjologicznej, 
gdyż opowiada się za pewnymi wartościami poznawczymi, które 
właśnie ten typ filozofii urzeczywistnia.
 2. Można także argumentować, że nazwa philosophia perennis jest 
tylko pewną metaforą, hasłem wywoławczym, służącym do określe-
nia pewnych powtarzających się w dziejach problemów badanych 
przez filozofów. Po prostu zamiast mówić o wiecznych problemach, 
można mówić o pewnej puli problemów filozoficznych, które wcale 
nie są wieczne, bo wieczna nie jest sama filozofia. Jest ona bowiem 
tworem skończonym, bo jej twórca – człowiek – również jest kimś 
skończonym i ograniczonym. A to, co skończone i ograniczone, nie 
może wydać (wytworzyć) czegoś, co jest nieskończone czy wieczne. 
Posługiwanie się słowem „wieczysta” ma raczej charakter metafo-
ryczny, a przede wszystkim retoryczny, czasem bardziej psycholo-
giczno‑emocjonalny niż rzeczowy. Z pewnością jest to określenie 
nobilitujące, bo kto uprawia filozofię wieczystą, ten interesuje się 
pewnym zestawem problemów i pytań o charakterze doniosłym 
poznawczo. Rezygnacja z wieczystości filozofii prowadzi do asercji, 
że nie jest ona drogą, na której można uzyskać ostateczną prawdę. 
Nie można zatem powiedzieć, że filozofia dostarcza uniwersalnej 
i obiektywnej prawdy w zakresie rozwiązań problemów. Kiedy mó-
wimy o określonych rozwiązaniach filozoficznych sytuacji proble-
mowych, to zawsze musimy pamiętać, że są one zrelatywizowane 
do zawartości hermeneutyk filozoficznych, czyli do zbioru przed‑
założeń i sposobów uzasadniania tez. W tym sensie historia filozo-
fii to nic innego jak tylko zbiór filozoficznych hermeneutyk, w per-
spektywie których te same problemy filozoficzne uzyskują przy 
odmiennych założeniach odmienne odpowiedzi. Inaczej przecież 
na problem natury istnienia odpowiada neotomizm, inaczej feno-
menologia, jeszcze inaczej hermeneutyka czy filozofia analityczna. 
Proponowane rozwiązania są zawsze zrelatywizowane do zabie-
gów hermeneutycznych podejmowanych przez danego filozofa lub 
grupę filozofów kształtujących dany paradygmat. Twierdzenie, że 
jest tylko jedna wieczysta filozofia, a inne filozofie tkwią w jakimś 
błędzie poznawczym, uważa się za grube nieporozumienie. Trzeba 
pamiętać, że każda asercja wieczystości czy niewieczystości jakiejś 
filozofii jest kwestią pewnej konwencji, umowy terminologicznej, 
którą badacz lub grupa badaczy przyjmuje w celu określenia tożsa-
mości uprawianej dziedziny wiedzy.
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 Wydaje się zatem, że ma sens uprawianie filozofii klasycznej, ale 
jako filozofii problemowej (aporetycznej). Nie twierdzimy, że filo-
zofia klasyczna ma monopol na prawdę, gdyż takiego monopolu 
nie ma żadna filozofia i niedobrze się dzieje, kiedy filozofowie za-
miast rzetelnie odkrywać nowe sytuacje problemowe, zajmują się 
przekrzykiwaniem, który z nich ma monopol na prawdę, a który 
go nie ma. Spory tego typu są po prostu żenujące (Życiński) i nic 
nie wnoszą poza kształtowaniem dosyć nieciekawego wizerunku 
samych filozofów. Jeśli opowiadamy się za filozofią klasyczną, to 
trzeba powiedzieć, że jest to pewna hermeneutyka filozoficzna, 
która ukształtowała się w długim procesie historycznego rozwoju, 
a współcześnie została dopracowana pod względem epistemolo-
gicznym i metodologicznym dzięki wykorzystaniu narzędziu logiki 
współczesnej, semiotyki i metodologii nauk. Filozofia aporetyczna 
jest asystemowa 59, w jej uprawianiu nie chodzi o budowanie sy-
stemu, za pomocą którego zostałyby wyrażone wszystkie prawdy 
o naturze rzeczywistości. Stworzenie takiego systemu przekracza 
możliwości nie tylko jednego filozofa, ale też jest czymś trudnym do 
wykonania dla grupy filozofów tworzących paradygmat. Problemy 
filozoficzne są obecnie tak złożone, że wszelkie próby ostatecznego 
ich rozstrzygania musiałyby uwzględnić niesamowitą ilość infor-
macji pochodzących nie tylko z samej filozofii, ale także z obszaru 
innych nauk.

59 „Filozofia współczesna jest jednak antysystemowa. (a) Jest ona antysyste-
mowa, ponieważ nie ma żadnej racji, aby przyjmować, żeby ktoś odpowiedzialny 
i nastawiony badawczo mógł wydedukować świat z jakiejś jednej, przez siebie 
odkrytej, zasady (jest to najbardziej ekstremalna możliwość rozumienia wyraże-
nia «system filozoficzny»). (b) Nie ma też powodów, żeby uznać, iż ktoś mógłby 
znaleźć «klucz» do sformułowania wyjaśnień dla wszystkich problemów filozo-
ficznych («klucz» w sensie kilku pojęć podstawowych). (c) Nie widać również ra-
cji dla twierdzenia, że ten ktoś mógłby być w posiadaniu systemu filozoficznego, 
bo przemyślał wszystkie problemy filozoficzne i ma dla nich jedynie poprawne 
rozwiązania. To ostatnia możliwość wykluczona jest przez charakter problemów 
filozoficznych (są one w powyżej przedstawionym sensie spekulatywne) i przez 
specjalizację dyscyplin filozoficznych. Opanowanie każdej z nich wymaga wzię-
cia pod uwagę ogromnej ilości informacji, a nowe informacje ciągle napływają”, 
S. Judycki, Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, art. cyt., s. 40.
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Filozofia klasyczna jako hermeneutyka 

1. Filozofia klasyczna ma dziś sens tylko jako otwarta hermeneuty-
ka krystalizująca się w stałej i twórczej konfrontacji z innymi her-
meneutykami, takimi jak fenomenologia czy filozofia analityczna. 
Musi jej stale towarzyszyć epistemologiczna świadomość dwóch 
rzeczy: że dawane przez nią rozstrzygnięcia są relatywne ze wzglę-
du na pulę przedzałożeń oraz sposoby wykazywania epistemolo-
gicznej waloryzacji tez i hipotez oraz że musi stale podejmować dia-
log (byłoby dobrze, gdyby twórczy) z innymi współczesnymi sobie 
hermeneutykami filozoficznymi, które, opierając się na innych 
przedzałożeniach, inaczej rozwiązują te samą pulę problemów. Jak 
się wydaje, filozofia ta nie może mieć tylko jednej formy artykula-
cji, jaką jest neotomizm egzystencjalny. W prezentowanym tu ujęciu 
filozofia klasyczna może znaleźć wyraz w fenomenologii, filozofii 
analitycznej, czyli wszędzie tam, gdzie poszukuje się jakichś fun-
damentalnych rozstrzygnięć pewnych problemów z zakresu bytu, 
języka czy poznania.
 2. Obecnie panuje silna tendencja do kwestionowania zasadno-
ści uprawiania autonomicznej koncepcji filozofii. Coraz więcej jest 
zwolenników uprawiania filozofii w kontekście nauki. Zwolennicy 
tzw. filozofii naukowej, choć podkreślają epistemologiczną specy-
fikę poznania filozoficznego względem poznania przyrodniczego, 
uważają, iż uprawianie filozofii w ramach izolacjonizmu metodolo-
gicznego jest anachroniczne, sprzeczne z historią nauki oraz z prak-
tyką naukową. Filozofia ta daleka jest od pozytywistyczno‑scjen-
tystycznych wzorców uprawiania, choć stylem pisania może, co 
niektórym, przywodzić na myśl dawno już przepracowaną lekcję 
ze scjentyzmem. Zwolennicy tego stylu filozofowania argumentują, 
że filozof winien uwzględniać wyniki nauk przyrodniczych w bu-
dowie teorii filozoficznej. Ponadto dane tych nauk mogą służyć do 
weryfikacji hipotez filozoficznych. Filozofowie klasyczni mają pew-
ną trudność z naukami empirycznymi. Wąska koncepcja klasycznej 
filozofii opowiada się za pewną formą izolacjonizmu epistemolo-
giczno‑metodologicznego. Jej zwolennicy twierdzą, że nauki empi-
ryczne i filozofia nie mają żadnych punktów stycznych, funkcjonują 
w dwóch odrębnych płaszczyznach poznawczych zdeterminowa-
nymi określonymi stopniami abstrakcji. W przypadku poszerzonej 
koncepcji filozofii klasycznej uznaje się epistemologiczne różnice 
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zachodzące między poznaniem filozoficznym a przyrodniczym, ale 
zaleca się, aby filozof nie tylko orientował się w tym, czego doko-
nuje się w naukach empirycznych, lecz aby formułując filozoficzne 
hipotezy, brał pod uwagę to, co nauki te mówią na temat rzeczy-
wistości. Nie chodzi o oto, by w stylu filozofowania (pisaniu czy 
argumentowaniu) upodabniać się do nauk empirycznych. Nauki 
przyrodnicze nie są bowiem wzorcowym modelem dla uprawia-
nia filozofii 60. Nie chodzi też o naiwną syntezę ani o uogólniające 
katalogowanie danych nauk empirycznych, ale raczej o poszukiwa-
nie pewnych implikacji ontologicznych i epistemologicznych, które 
poszerzałyby bazę wyjściową przy budowaniu teorii filozoficznej, 
zwłaszcza teorii bytu. Nauka nie jest bowiem przyczyną powstania 
filozofii, ani w sensie historycznym, ani przedmiotowym. Nauka 
również nie konstytuuje filozofii w znaczeniu epistemologicznym 
i metodologicznym. Nauka jest dla filozofii tylko zewnętrznym 
źródłem różnych problemów teoretycznych i praktycznych. Wielu 
filozofów, jak np. L. Koj, zwracało uwagę, że rola ontologii w na-
ukach szczegółowych jest bardzo ważna, a I. Dąmbska podkreślała, 
jak wielkie znaczenie dla uprawiania filozofii i poszczególnych jej 
dyscyplin ma historia nauki.
 3. Klasyczna filozofia aporetyczna analizuje takie pojęcia jak byt, 
przedmiot, materia, forma, istota, istnienie, relacja, zdarzenie, idea, 
byt intencjonalny. Dlatego twierdzenie, że nauki empiryczne wy-
pracują jakąś zupełnie nową ontologię czy siatkę pojęć ontologicz-
nych, która miałaby rzekomo zastąpić ontologię filozoficzną, jest 
wątpliwe i bałamutne. To, że fizyka współczesna jest ontologicznie 
zaangażowana, jest faktem, który powszechnie jest przyjmowany 
przez filozofów przyrody, a także samych tzw. filozofujących fizy-
ków 61. Metafizyczne presupozycje są obecne zarówno w naukach 
formalnych, jak i przyrodniczych 62. Na podstawie współczesnych 
teorii fizycznych można dokonać rekonstrukcji zakładanej przez 

60 Zob. B. Williams, What Might Philosophy Become?, dz. cyt., s. 204.
61 Interesujące uwagi na temat różnych typów presupozycji metafizycznych 

w naukach przyrodniczych (fizyka) znajdujemy w pracy: J. Trusted, Physic and 
Metaphysic. Theories of Space and Time, London‑New York 1991, s. 4‑12, 180‑181.

62 Interesującą analizę przedzałożeń metafizycznych w naukach empirycz-
nych oraz formalnych przeprowadza analityk A. Pap, zob. Does Science Have 
Metaphysical Presuppositions, w: tegoż, Elements of Analytic Philosophy, New York 
1972, s. 402‑443.
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nie struktury ontologicznej (Heller). Choć w naukach empirycz-
nych pojawiają się takie pojęcia jak przedmiot, byt, cecha itp., to 
naukowiec nie zastanawia się nad ich znaczeniem. Fizycy pracują-
cy w laboratorium lub zmagający się z problemami teoretycznymi 
nie przeprowadzają zakrojonych na szeroką skalę badań (analiz on-
tologicznych) nad znaczeniem takich pojęć jak byt czy przedmiot, 
a przecież pojawiają się one często w ich wywodach. L. Koj stwier-
dza, że fizyk nie po to zostaje fizykiem, aby zajmować się katego-
riami ontologicznymi. To jest domena ontologii. Ale kiedy ontolog 
przystępuje do badania natury bytu czy przedmiotu, winien on nie 
tylko uwzględniać własne intuicje ontologiczne i dane doświadcze-
nia historycznego, ale też dane nauk szczegółowych (przyrodni-
czych), tak aby wypracowane przez niego kategorie ontologicznie 
nie tylko wyrażały zdroworozsądkowe intuicje, ale też współgrały 
jakoś z tym, co o naturze „bytu” mówi współczesna fizyka cząstek 
elementarnych. W tym znaczeniu rola filozofii klasycznej i budowa-
nej w jej ramach ontologii jest niezastąpiona.
 4. Filozofia klasyczna, w proponowanym tu hermeneutycznym 
jej rozumieniu, byłaby analizą podstawowych kategorii ontycznych 
(bytowych), za pomocą których dokonujemy konceptualizacji rze-
czywistości. Trafnie, jak się wydaje, sens takiego przedsięwzięcia 
filozoficznego uchwycił S. Judycki:

Filozof zatem nie bada rzeczywistości, lecz analizuje, kierowany pyta-
niami esencjalnymi, fundamentalne kategorie (pojęcia) jej dotyczące. 
Nie chodzi przy tym o to, że celem filozofii miałoby być ostatecznie 
„przedarcie” się przez tę zasłonę kategorii (pojęć) do świata czy do 
bytu samego w sobie. Sens tego stwierdzenia jest bardzo prosty: filo-
zof nie bada rzeczywistości, bo jej (jako filozof) nie obserwuje, nie eks-
perymentuje, czyli nie zdobywa o niej nowych informacji (…) Skoro 
bowiem filozof nie bada rzeczywistości, a tylko analizuje (kierowany 
pytaniami esencjalnymi) fundamentalne pojęcia jej dotyczące, to nic 
poza szeroko pojętą analizą nie może wchodzić dla niego w grę (…) 
Mimo że filozof nie bada rzeczywistości, filozofia jest badaniem, a nie 
tylko np. podawaniem raz na zawsze ustalonych rozwiązań, mających 
kończyć wszelką dalszą dyskusję. Wprawdzie to badanie polega tylko 
na analizie fundamentalnych pojęć dotyczących świata, nie jest to jed-
nak tylko tautologiczne rozważanie treści tych pojęć, ponieważ pojęcia 
empiryczne (ale też pojęcia leżące u podstaw nauk formalnych) ciągle 
się bogacą. Coraz to nowe informacje wchodzą w skład takich pojęć jak 
czas, przestrzeń, przyczynowość. Rozwój systemów formalnych także 
daje ciągle nowe oświetlenie używanych w nich podstawowych pojęć. 
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Rozwój życia społeczno‑kulturowego również wytwarza nowe dane na 
temat człowieka i jego wytworów. Dla filozofa, analizującego podsta-
wowe pojęcia dotyczące kultury, matematyki, czy dociekającego esen-
cjalnych składników pojęcia przyczynowości, stają do dyspozycji coraz 
to nowe informacje dostarczające materiału do badania 63.

 Nie chodziłoby jednak o samo tylko analizowanie pojęć, lecz 
o ujęcie przez nie czy dotarcie do rzeczywistości pozapodmiotowej. 
Byłaby to zatem filozofia uprawiana w duchu podejścia nie tylko 
metaprzedmiotowego, ale też przedmiotowego. Realizm episte-
mologiczny jest fundamentalną opcją poznawczą, na bazie której 
wznosi się cały gmach tak pojmowanej filozofii. Analiza podstawo-
wych kategorii ontologicznych powinna uwzględniać oprócz intui-
cji potocznych, zdroworozsądkowych, również dane doświadcze-
nia historycznego oraz dane pochodzące z nauk szczegółowych, 
zwłaszcza zaś z nauk empirycznych i formalnych 64. Dla przykładu, 
kiedy rozważamy w ontologii egzystencjalnej, że każdy byt realnie 
istniejący składa się z istoty i proporcjonalnego do niej istnienia, to 
dalszym krokiem analizy jest postawienie pytania, czy tak wyana-
lizowane pojęcie bytu nadaje się do opisu tego, co odkrywa współ-
czesna fizyka cząstek elementarnych. To samo dotyczy takich pojęć 
jak materia i forma, akt i możność. W Polsce np. próby takich ana-
liz można znaleźć u prof. J.A. Janika, który będąc fizykiem, określa 
siebie jako neotomistę. Choć niektórzy kwestionują sensowność ta-
kich analiz, twierdząc, że ontologia egzystencjalna zawęża się tyl-
ko do obszaru doświadczenia w skali makroskopowej, to jednak 
wbrew tej opinii daje się słyszeć coraz więcej głosów za uwzględ-
nianiem w tej ontologii rozstrzygnięć fizyki cząstek elementarnych. 
Nie może być tak, że niektórym filozofom kosmologia starożytna 
i średniowieczna jest bliższa niż kosmologia współczesna, będąca 
rezerwuarem różnych pytań filozoficznych. Parafrazowanie teks-
tów św. Tomasza z Akwinu oraz notoryczne przytaczanie opinii 
różnych komentatorów może mieć dziś tylko pewną wartość histo-
ryczną, ale w żadnym wypadku nie przyczynia się do rozwiązania 

63 Zob. S. Judycki, Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, art. cyt., s. 15‑41.
64 Nawiązuję tu do podejścia reprezentowanego przez polskiego filozofa 

J. Sucha. Zob. tenże, Czy warto uprawiać filozofię jako taką?, dz. cyt., s. 141‑147; zob. 
też M. Szcześniak, Czy potrzebna jest filozofia kosmologii, w: Przeszłość i przyszłość 
filozofii, dz. cyt., s. 150‑159.
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danego problemu filozoficznego. Filozoficzne badanie nie polega 
tylko na tym, że przedstawia się, jak dany problem był postrzegany 
w XII wieku, a potem przez wybranych tomistów. Czytelnik, który 
zapoznaje się z tego typu przedstawieniem, może w duchu inte-
lektualnej uczciwości zapytać, czy to już wszystko, co na ten temat 
można powiedzieć. Elementarna orientacja w zakresie historii filo-
zofii może niewybrednego czytelnika prowadzić do zdegustowania 
jednostronnością ujęcia problemu i poszukiwania takich podejść, 
które oferują bardziej wszechstronne przedstawienie problemów 
filozoficznych. Wrażliwość współczesnego młodego człowieka 
jest raczej ukierunkowana wielotorowo. Ludzie młodzi (studiujący 
jeszcze filozofię) chcą mieć bardziej całościowy ogląd danego prob-
lemu, niż proponuje się to w wyselekcjonowanych podejściach to-
mistycznych, fenomenologicznych czy analitycznych. A że tu inte-
resuje nas przede wszystkim klasyczno‑neotomistyczne podejście, 
to te zastrzeżenia w pierwszej kolejności dotyczą jego.
 Opowiadając się za pewną propozycją, w sensie pewnej hipote-
zy, filozofii klasycznej jako filozofii problemowej, trzeba pamiętać, 
że wszelkie jej rozstrzygnięcia są  zrelatywizowane do wstępnych 
przedzałożeń, które wyznaczają framework jej zakresu interpretacyj-
nego. W tak rozumianej koncepcji filozofii byłoby miejsce zarów-
no na twierdzenia konieczne o charakterze rzeczowym, dotyczące 
podstawowych aspektów rzeczywistości (bytu, języka, poznania), 
jak i na twórcze hipotezy, których zadaniem byłoby konceptualne 
tłumaczenie określonych stanów rzeczy.

Filozofia klasyczna jako filozofia przyszłości 

1. Czy o tak rozumianej filozofii klasycznej możemy powiedzieć, 
że będzie to filozofia przyszłości? Wydaje się, że filozofia przy-
szłości powinna być w pierwszej kolejności dobrą szkołą myślenia, 
trzymającą się standardów racjonalnego uzasadniania twierdzeń, 
w której to logika, a nie sympatie i psychologiczne przyzwyczajenia 
do szkół, liderów, odgrywa priorytetową rolę. Filozofia, która nie 
uwzględnia danych intuicji potocznych, nie bierze pod uwagę histo-
rycznego kształtowania się pojęć, radykalnie separuje się od nauk 
szczegółowych (przyrodniczych i humanistycznych), odwołuje się 
do emocji, nie do racji, o takiej filozofii nie można odpowiedzialne 
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powiedzieć: filozofia przyszłości. O takiej filozofii można jedynie 
powiedzieć, że jest to filozofia bałamutna. Taka filozofia nigdy nie 
będzie szkołą dobrego myślenia, zwłaszcza myślenia krytycznego, 
twórczego, otwartego na dostrzeganie coraz to nowych aspektów 
różnych sytuacji problemowych, ani samoświadoma swoich ogra-
niczeń kognitywnych. Jeśli filozofia klasyczna spełni wymienione 
wyżej wymagania, to wtedy można będzie o niej powiedzieć, że jest 
filozofią przyszłości.
 2. Propozycja problemowego rozumienia filozofii klasycznej 
jako pewnego typu ukształtowanej historycznie hermeneutyki fi-
lozoficznej nie ma charakteru minimalistycznego, jakby się wyda-
wało. Filozofia ma w zamierzeniu realizować maksymalistyczne 
dążenia. Na czym on polegają? W stosunku do neotomistycznego 
podejścia związane są one z realizacją postulatu wieloaspektowo-
ści badań. Chodzi oto, aby analizowane sytuacje problemowe, które 
dostrzega się zarówno wewnątrz filozofii, jak i na styku różnych 
dziedzin wiedzy, rozpatrywać w możliwie jak najszerszej perspek-
tywie z uwzględnieniem: (1) intuicji potocznych, zdroworozsądko-
wych, (2) danych historycznych, (3) danych nauk przyrodniczych 
i humanistycznych. Wydaje się, że takie wieloaspektowe podej-
ście jako metareguła badania wyraża ideę maksymalizmu episte-
mologicznego, przy której tak mocno obstają zwolennicy wąskiej 
koncepcji klasycznej filozofii w neotomistycznym ujęciu. W bada-
niu tym nie zakłada się, że każdy problem może być rozwiązany 
w sposób ostateczny. Być może czasem musimy zadowolić się racja-
mi bardziej lub mniej prawdopodobnymi. W związku z tym, co po-
wiedzieliśmy powyżej, filozofia klasyczna nie może być w żadnym 
wypadku zafiksowaną apologetyką pozbawioną wyczucia ducha 
współczesności; intelektualnym gettem zamkniętym na wpływy 
zewnętrzne. Jej retoryka nie może ograniczać się do bezkompromi-
sowego wykazywania, że inni tkwią w błędzie poznawczym tylko 
dlatego, że ich pojęcie bytu zostało źle uformowane. A skoro już 
jesteśmy przy tej kwestii, to warto wspomnieć przykład E. Gilso-
na, który jest świetnym historykiem filozofii, wiele lat poświęcił 
na tropienie niepowodzeń w interpretacji egzystencjalnej filozofii 
bytu św. Tomasza. Wskazywał szereg racji, z jakich ta interpreta-
cja została zapoznana już przez bezpośrednich uczniów św. Toma-
sza. Dlaczego filozofom jakoś zawsze bliższy był esencjalizm niż 
egzystencjalizm w teorii bytu? Dlaczego przez prawie 700 lat nie 
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potrafiono powrócić do autentycznej myśli wielkiego scholastyka? 
Czy w ten sposób uczniowie zdradzili wielkie dziedzictwo swojego 
mistrza…? Gdyby popatrzeć na współczesną geografię filozofowa-
nia 65, to jak się wydaje, esencjalizm, tak jak pojmują go neotomi-
ści egzystencjalni, zdominował całą filozofię. Czyżby zatem reto-
rycznie był bardziej przekonujący niż egzystencjalna wersja teorii 
bytu, która, według jej zwolenników, jest w stanie obronić się mocą 
pielęgnowanej przez nią prawdy o rzeczywistości? Neotomiści od-
powiedzieliby, że to sama rzeczywistość narzuca nam, jak mamy 
o niej myśleć, a prawdziwego Tomasza nie odkryto tylko dlatego, że 
bardziej słuchano swoich własnych apriorycznych teorii niż „gło-
su” egzystencjalnie pojętego bytu, który ostrzem swego istnienia 
chwyta nas za gardło. Tego typu metaforyka z retorycznego punktu 
widzenia jest mało skuteczna. Wypowiedzi o „mowie rzeczywisto-
ści” czy „chwycie za gardło ostrzem istnienia” traktuje się dziś jako 
wygodne, lecz mało efektywne metafory, które bardziej niż do racji 
apelują do emocji. A konstatacje, że realną rzeczywistość się pozna-
je, a nie tworzy o niej teorie czy hipotezy (przeważnie apriorycz-
ne), po lekcji udzielonej przez XX-wieczną filozofię nauki mogą być 
potraktowane jako wyraz dobrego (bo nie zawsze zdrowego) sa-
mopoczucia, z którym trudno jest merytorycznie dyskutować. Prze-
cież żaden system filozoficzny: (1) nie posiada ostatecznej prawdy 
o naturze bytu (nawet najbardziej mglistej, czy powierzchownej), 
(2) mocą tej prawdy sam się nie broni i nie rozprzestrzenia. Wia-
ra w to, że jakaś filozofia jest dziś w stanie rozwiązać wszystkie 
dylematy kulturowe i egzystencjalne człowieka, oparta jest chyba 
na niepobożnym życzeniu, które przy zbyt emocjonalnym zaanga-
żowaniu (opartym przede wszystkim na wierze) w te możliwości 
może przybrać formę ideologicznego oskarżania filozofów o brak 
akcesu do jedynej słusznej opcji filozofowania.
 3. Klasyczna filozofia aporetyczna nie może być na usłu-
gach żad nej ideologii politycznej i religijnej. Pełnione przez nią 
funkcje para religijne powinny być zdecydowanie od niej oddzielo-
ne, tak aby filozofia nie przypisywała sobie za dużo i nie wychodzi-
ła w kompetencje religii, której to celem, a nie filozofii, jest dostar-
czanie ostatecznych prawd. Kiedy się dzieje przeciwnie, filozofia 
traci własną tożsamość i pozostaje na usługach partykularnych 

65 Pojęcie zapożyczam od C. McGinn, Problems in Philosophy, dz. cyt., s. 14.
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interesów różnych grup, które mogą ją wykorzystywać do racjo-
nalizacji najbardziej egzotycznych przekonań (w tym i religijnych), 
urągających racjonalności homo sapiens. Również jej stosunek do 
rzeczywistości, do tzw. nowoczesności, musi być inny. Nie może to 
być tylko krytyka i notoryczne tropienie cudzych błędów, np. obec-
ność esencjalizmu 66, który rzekomo ma mieć nawet konsekwencje 
społeczno-polityczne. Idąc za H. Schnadelbachem, można powie-
dzieć, że u niektórych współczesnych filozofów klasycznych spoty-
kamy się z tendencją do demonizowania nowoczesności; towarzy-
szy temu nostalgia za tym, co minęło, za utraconym porządkiem, 
określonym przez jedną wykładnię filozofii klasycznej oraz jedną 
religię, której preambula fidei stanowiły również założenia tej jedynej 
filozofii. Dowodem tej nostalgii może być obecny u wielu filozo-
fów fundamentalizm prowadzący do swoistej filozoficznej wojny 
domowej 67. Przykładem są tu pewne ujęcia klasycznej koncepcji 
filozofii, proponowane obecnie przez jej czołowych przedstawicie-
li, jako jedynie słusznej koncepcji poznania świata i człowieka. Po 
wyliczeniu wielu różnych odmian tej filozofii (fenomenologicznej, 
transcendentalne, tradycyjnej) następuje ciąg asercji: 

Filozofia zaś klasyczna w wersji tomizmu egzystencjalnego staje się, 
wśród innych propozycji, jedną z najbardziej adekwatnych, jeśli nie 
jedyną, metodą rozumiejącego poznawania świata, człowieka i cało-
kształtu jego działania. Niesie ona bowiem dwie niezbywalne korzyści: 
prowadzi do poznania realnego świata (a nie wytworów naszej myśli 
czy konstruowanych teorii) oraz gwarantuje spełnienie się człowieka 
jako bytu poznającego, który jako taki może spełnić się tylko w pozna-
niu prawdy, a której nośnikiem jest konkretnie istniejący byt 68. 

 Zatem dobrze się dzieje, kiedy filozofia klasyczna jest właśnie 
filozofią tomistyczną. Wniosek jest taki, że

filozofia, którą proponuje tomizm współczesnemu człowiekowi, nie dla-
tego jest dobrą filozofią, że jest tomistyczna. Wie on, że im prawdziwsza 
będzie filozofia, tym będzie bardziej tomistyczna 69,

66 Interesujące uwagi na temat tendencji esencjalistycznych w europejskiej fi-
lozofii, zob. E. Gilson, Being and Some Philosophers, dz. cyt., s. 154-190.

67 H. Schnadelbach, Filozofia w nowoczesnej kulturze, dz. cyt., s. 46.
68 A. Maryniarczyk, Dlaczego tomizm dziś?, „Człowiek w Kulturze” (1994), 

nr 2, s. 162.
69 Tamże, s. 163.
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to wszystkie inne propozycje muszą się okazać jednym wielkim 
horrendalnym nieporozumieniem. Odwracając ten argument, moż-
na powiedzieć, że również wersja filozofii klasycznej przedstawia-
na przez neotomizm egzystencjalny może z perspektywy innych 
koncepcji okazać się czymś niewłaściwym, co nie gwarantuje tego 
odpowiedniego poznania bytu, prawdy i adekwatnego wyjaśnie-
nia. Wobec takich, bardzo często spotykanych u filozofów praktyk, 
można zalecić pewną ostrożność w formułowaniu zbyt mocnych 
wniosków dotyczących waloryzacji teorii filozoficznej w katego-
riach opierających się tylko na własnych przedzałożeniach 70.
 4. Warto przytoczyć w tym kontekście uwagę L. Koja, który prze-
strzegał przed nieustannie grożącym filozofii prowincjonalizmem 
myślowym. Ma on miejsce wtedy, kiedy absolutyzujemy perspek-
tywę jednego stylu filozoficznego i przez jego pryzmat oceniamy 
inne, i to jeszcze bez należytego ich zrozumienia. Aby uniknąć pro-
wincjonalnych postaw, należałoby osłabić normatywny wymiar fi-
lozofii, a dowartościować bardziej jej wymiar hermeneutyczny. Nie 
wydaje się bowiem w pełni zasadne, aby czynienie z jakiegoś kierun-
ku filozoficznego normy dla innych przysporzyło mu dobra i było 
chwytliwym argumentem retorycznym oddziałującym na wrażli-
wość współczesnego człowieka, stroniącego raczej od wszelkiego 
typu sformułowań typu „na zawsze”, „nieodwołanie”, „ostatecznie”, 
„bezwzględnie”. Wpisanie się w tego typu retorykę jest dosyć trud-
nym zadaniem, doprowadzającym wielu filozofów do poznawczej 
kapitulacji, przejawiającej się w sfrustrowaniu i rezygnacji z poszuki-
wania prawdy z tymi, których retoryka zaczyna się od słów „nie” lub 
„nic pewnego”. Tomiści egzystencjalni czasem narzekają, że tomizm 
jest postrzegany jako ideologia, jako archaicz na filozofia oderwana 
od życia albo jako oficjalna ideologiczna wykładnia religii chrześci-
jańskiej, ale wszelkie przyczyny powstania tych, skądinąd nośnych 
epitetów, lokują oni po stronie tych, którzy ich używają, zarzucając 
im aprioryzm i brak zrozumienia ich filozofii dotykającej „tajemnicy 
istnienia”. Sami raczej nie „biją się w piersi” i nie twierdzą, że coś jest 
złe po ich stronie – z ich metodą, językiem czy retoryczno‑wykłado-
wym wymiarem filozofii 71. Po tej stronie jest wszystko dobrze, tylko 

70 W sprawie argumentacji w metafizyce i jej epistemologicznej walidacji, 
zob. W.H. Walsh, Metaphysics, dz. cyt., s. 168‑170.

71 Tylko nieliczni tomiści dostrzegli ideologiczne zagrożenie tej filozofii. Na-
leżał do nich np. S. Swieżawski.
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nowoczesność i wygenerowane przez nią kierunki filozoficzne, które 
oderwały się realnego bytu, nie potrafią poznawać, a tylko myśleć 
i myśleć 72. Skądinąd, ktoś kiedyś w dyskusji z sarkazmem powie-
dział, że tomiści wprawdzie potrafią poznawać, ale nie potrafią my-
śleć. Aby unikać tego typu sarkastycznych wycieczek, które nic nie 
wnoszą poza wzajemnymi urazami, raczej należy eksplikować zwar-
tość hermeneutyczną danej filozofii (pokazywać jej przedzałożenia, 
porównywać z przed założeniami naszych interlokutorów), niż agi-
tować za jej wzorcowym (normatywnym) charakterem, który bardzo 
często jest eksponowany za pomocą niepozbawionej przesady kry-
tyki innych stanowisk filozoficznych. Przejawem prowincjonalizmu 
myślowego jest właśnie wspomniany przez L. Koja samozachwyt 
nad własną teorią filozoficzną, prowadzący do napuszonej postawy 
poznawczej, roszczącej sobie pretensje do pouczania innych, którzy 
myślą odmiennie od ustalonych w danej hermeneutyce prawd. Do-
piero dystans wobec własnej perspektywy pozwala dostrzec praw-
dę reprezentowaną przez inne opcje. Rację temu przyznają nawet 
neotomiści:

Tu dopiero rodzi się filozof, który nie jest już niewolnikiem własnej 
szkoły i który w stosunku do niej potrafi się zdystansować oraz szu-
kać trafnych rozwiązań także w innych systemach myślenia filozo-
ficznego. Dopiero bowiem wtedy jest się zdolnym dostrzec prawdę 

72 Niekiedy tomiści sami sobie zaprzeczają, kiedy piszą, że żaden system nie 
może być czystym fałszem. W praktyce filozofowania zdarza im się nie realizo-
wać tej zasady. „Niewątpliwie, jak w każdej rzeczy ludzkiej, tak i w filozofii zda-
rzają się błędy, i to czasami bardzo zasadnicze. Jesteśmy bytami przygodnymi, 
a więc wielostronnie ograniczonymi także w naszym poznaniu. Przygodność ce-
chuje nie tylko nasze życie, ale i naszą myśl. Jeśli nasze życie kończy się śmiercią, 
to często i w naszej myśli pojawia się «śmierć» w postaci błędów. Stąd tyle fał-
szywych twierdzeń w systemach filozoficznych. Jest w nich jednak także wiele 
prawdy. Żaden system filozoficzny nie może być czystym fałszem – to jest non-
sens. Fałsz czysty sam by się zupełnie zatracił, sam by siebie zniszczył. Nie było-
by w ogóle systemu. Jeśli są systemy filozoficzne – to na pewno są w nich jakieś 
ujęcia prawdziwe. Chodzi o to, byśmy byli zdolni odróżnić to, co jest prawdziwe, 
od tego, co nieprawdziwe, i zdać sobie sprawę z warunków osiągania prawdy 
i powodów fałszu. Nie wolno nam odrzucać cudzej myśli dlatego, że jej autor się 
nam nie podoba. Gdy znajdujemy prawdę, winniśmy ją przyjąć, skądkolwiek 
by ona pochodziła: czy od oponenta, czy od przyjaciela. Tam, gdzie będzie fałsz, 
winniśmy się odciąć, gdziekolwiek by się on znajdował: czy we mnie, u przyja-
ciela czy u przeciwnika. Filozofii chodzi o prawdę, o poznanie świata – i to jest 
jej najwyższą wartością”, M.A. Krąpiec, Sens uprawiania filozofii, <www.sapientio-
kracja.pl/> (dostęp: 5.04.2014).
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w rozmaitych, nawet najbardziej sobie wrogich systemach filozoficz-
nych, jeśli w ogóle można mówić o „wrogości” w poznaniu 73.

 Czy jednak nie zatrzymują się oni w tej kwestii na poziomie 
deklaracji? Nic bowiem nie szkodzi filozofii tak, jak trafnie opisa-
ny przez Koja myślowy prowincjonalizm, czyli robienie z filozofii 
zbioru niekwestionowanych dogmatów, w którym bardziej niż ra-
cjonalne argumenty liczą się emocjonalne przywiązania do szkół, 
mistrzów i psychologiczna niechęć do otwarcia na szersze perspek-
tywy epistemologiczne. Licytacja dorobków naszych mistrzów 
i szkół prowadzi do krótkowzrocznej perspektywy poznawczej, 
oddala od metodologii racjonalnej dyskutowalności, co z perspek-
tywy licytujących wywołuje zawsze zdziwienie, bo skoro są już są 
w posiadaniu prawdy bytu, to po co z kimkolwiek dyskutować.
 Uprawiając filozofię klasyczną, musimy pamiętać o tym, że fi-
lozofia ta może wykazać swoją autentyczność tylko w ogniu rze-
telnego, otwartego i krytycznego dialogu (w duchu racjonalizmu 
krytycznego) z różnymi nurtami filozoficznymi, które rezydują 
(nie bezkolizyjnie) na współczesnej mapie szkół i kierunków fi-
lozoficznych. Stąd też metodologia racjonalnej dyskutowalności 
powinna być tak naprawdę fundamentalną cnotą mądrościową 
klasycznego filozofa. Filozof klasyczny jest bowiem wierny fun-
damentom, ale nie skrajnemu fundamentalizmowi, który jest naj-
większym, obok myślowego prowincjonalizmu, zagrożeniem dla 
uprawiania rzetelnej i odpowiedzialnej filozofii. Odrzucenie skraj-
nego fundamentalizmu nie prowadzi, jak twierdzą niektórzy, do 
totalnego zakwestionowania filozofii pierwszych zasad, ale do 
krytycznej refleksji nad ich wartością epistemologiczną, w kontek-
ście stale poszerzającej się ludzkiej wiedzy. Choć nie podzielamy 
krytyki, jaką ks. J. Tischner w latach 70. ubiegłego wieku sformu-
łował pod adresem filozofii klasycznej (tomistycznej), to w jednej 
kwestii nie sposób się z nim nie zgodzić. Ludzi niezdolnych do 
jakiegokolwiek dialogu określa on mianem „ludzi z kryjówek”. Są 
to ludzie, którzy przeważnie ze strachu i z obawy przed konfronta-
cją chowają się w jakichś intelektualnych kryjówkach, bo czują się 
tam bezpiecznie. Stamtąd próbują strzelać ze swoich „teore tycz‑
nych dział ciężkiego kalibru” do wszystkich tych, którzy próbują 

73 Tamże.
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ich z kryjówki wyciągnąć. Jednakże strzelanie to nierzadko przy-
pomina krzyk rozpaczy i frustracji, a wystrzeliwane pociski w ni-
kogo nie trafiają, a często wymierzone są w przeciwników, którzy 
realnie, jak na ironię, nie istnieją…

Wniosek końcowy

Niezależnie od tego, jak dalej potoczy się los filozofii akademickiej, 
czy faktycznie, jak wieszczą wytrawni politykierzy, instytuty filo-
zofii upadną i nastąpi całkowite zmarginalizowanie filozofii, i tak 
nie przestaniemy być filozofami. Pewnym sposobem uprawiania 
filozofii może być przestawiana w różnych odsłonach w tej pracy 
idea filozofii klasycznej jako filozofii wielkich pytań, które ludz-
kość artykułowała na przestrzeni historii filozofii. Jest to filozo-
fa podejmująca wielkie problemy filozoficzne i reprodukująca je 
w czasach współczesnych, uwzględniająca uwarunkowania kultu-
rowe (zwłaszcza wrażliwość i mentalność współczesnego człowie-
ka) oraz standardy epistemologiczno‑metodologiczne określane 
przez aktualnie panujące wzorce naukowości. Tego typu filozofia, 
jak twierdził K.R. Popper, jest zmaganiem się z problemami, któ-
re powstają zarówno wewnątrz samej filozofii, jak i na zewnątrz 
niej, z inspiracji nauk przyrodniczych i humanistycznych. Choć, 
jak się wydaje, ta druga perspektywa, może być heurystycznie bar-
dziej wartościowa dla przyszłości filozofii. Nie jest to jednak żadne 
wielkie odkrycie filozoficzne o tak doniosłej randze, żeby jego kon-
sekwencją była jakaś rewolucja w dziedzinie filozofii. Jak zostało 
zaznaczone we wstępie do niniejszej pracy, wynik tych analiz, jako 
owoc metafilozoficznego majsterkowania, ma przede wszystkim 
charakter lokalny, a nie globalny. Nie jest ani zbyt oryginalny, ani też 
twórczy. U podstaw tegoż skromnego przedsięwzięcia nie leży żad-
na poważna misja filozoficzna, której zadaniem byłoby nałożenie 
jarzma prawdy na kogokolwiek. Ma raczej nauczyć czegoś samego 
piszącego niż czytelnika, który ze względu na przyjęte przedzało-
żenia nie zawsze musi być gotów zaakceptować wyartykułowane 
wyżej wnioski. Nie sposób jednak nie zgodzić się z filozofem anali-
tycznym C. McGinnem, że już samo odkrycie intelektualnych ogra-
niczeń naszych zdolności analizowania problemów filozoficznych 
jest jakimś sukcesem, który pozwala nam realistycznie spojrzeć na 
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swoje własne intelektualne możliwości 74. Prawdziwa pasja filozo-
fowania polega bowiem na trafnej umiejętności określania granic 
wiedzy filozoficznej. Jest to ważna cnota usprawniająca nas do rze-
telnego i krytycznego filozofowania, choć ma się wrażenie, że rzad-
ko spotykana wśród zacnego grona tylko filozofów 75. Dlatego też 
filozof klasyczny musi mieć świadomość tego, że problemy filozo-
ficznie są z istoty chronicznie problemami obarczonymi kontrower-
syjnością. Nie może on zaproponować takiego rozwiązania, które 
od tej kontrowersyjności byłoby wolne, chyba że mocą prywatnej 
deklaracji postanowi inaczej. Ale tam, gdzie w grę wchodzą tego 
typu postanowienia, w ogóle nie może zacząć się dyskusja. Kończąc 
niniejsze, i tak już przydługie rozważania, można za H. Schnadel-
bachem powiedzieć „filozofia [klasyczna, P.D.] zbyt długo istnieje, 
by być tylko modą” 76.

74 Zob. C. McGinn, Problems in Philosophy, dz. cyt., s. 153‑154.
75 Na temat granic wiedzy filozoficznej zob. B. Russell, Problemy filozofii, 

dz. cyt., s. 156‑165.
76 H. Schnadelbach, Filozofia w nowoczesnej kulturze, dz. cyt., s. 45.
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Rekapitulacja

1. Zaprezentowanych  szesnaście  studiów,  dotyczących  najważniej-
szych  z  punktu  widzenia  epistemologii  i  metodologii   zagadnień 
z  zakresu  filozofii  klasycznej, wyrasta  z  założenia  o  kontrowersyj-
nej  i  dyskusyjnej  naturze  filozoficznego  przedsięwzięcia.   Filozofię 
można poznawać na  różne  sposoby. Poprzez  chodzenie na wykła-
dy, seminaria naukowe, studium tekstów, podążanie drogą wielkich 
mistrzów oraz przez twórczą konfrontację różnych systemów filozo-
ficznych. Z  tej  idei międzysystemowej dyskusji wyrosły wszystkie 
zaprezentowane w pracy studia i rozprawy. Ich celem w pierwszej 
kolejności było poznanie struktury, a następnie ograniczeń różnych 
kierunków filozofii współczesnej, przede wszystkim tomizmu egzy
stencjalnego i filozofii naukowej, które uchodzą za jedne z ważniej-
szych  systemów  filozofii  współczesnej  i  nad  którymi,  w  przeko-
naniu  piszącego,  warto  się  pochylić  w  duchu  międzysystemowej 
konfrontacji.  Wybór  tomizmu  egzystencjalnego  i  rozpatrywanych 
przezeń problemów w tym kontekście nie był przypadkowy, doty-
czył wszak filozofii, która z realizacją metody dyskutowalności ma 
pewne  problemy.  Taka  strategia  pozwala  na  przezwyciężenie  za-
rzutu  izolacjonizmu  dyskusyjnego,  który  bardzo  często  formuło-
wany  jest pod adresem tomistów egzystencjalnych, zwłaszcza tych 
wywodzących  się  z  polskiej  szkoły.  Przełamywanie  izolacjonizmu 
dyskutowalności  musi  przyjmować  u  swoich  podstaw  fundamen-
talną  przesłankę,  a mianowicie,  że  żaden  paradygmat  filozoficzny 
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nie ma patentu na ostateczną prawdę, żaden nie jest w stanie zapro-
ponować ostatecznych rozstrzygnięć, których nie można by proble-
matyzować na podstawie czy to krytyki immanentnej, czy też kryty-
ki transcendentnej. Z natury rzeczy, każdy paradygmat filozoficzny 
jest ograniczony, a ograniczoność tę najlepiej poznaje się poprzez nie-
uprzedzoną i opartą na zasadach racjonalizmu krytycznego dysku-
sję, w której tezy jednego kierunku filozoficznego są konfrontowane 
z tezami innych systemów filozoficznych.
  2. Taka konfrontacja pozwala  rozpoznać ograniczenia konkret-
nych paradygmatów, stwarza szansę na twórcze odświeżenie apa-
ratury  pojęciowej  i  dopracowanie  dyskursu  argumentacyjnego, 
który  nie  powinien  w  żadnym wypadku  polegać  tylko  na  para-
frazowaniu  tekstów klasyków  i powtarzaniu opinii mistrzów,  ale 
stale powinien mieć na uwadze, że racjonalne są tylko takie prze-
konania,  które  dysponują  racjami  dającymi  się  wylegitymować 
poprzez  procedurę  dyskutowalności w  intersubiektywnej  dysku-
sji  między  różnymi  szkołami  i  nurtami  filozoficznymi.  Poznanie 
granic odpowiedzi,  których może udzielić dany paradygmat,  jest 
z  epistemologicznego  punktu widzenia  bardzo ważne. Uzyskane 
wnioski  pozwalają  na  bardziej  realistyczne  formułowanie  zadań 
i celów dyskursu filozoficznego, który zawsze konstytuowany jest 
przez uwarunkowane historią, kulturą, nauką i osobowością prak-
tyki argumentacyjne. Dostrzeżenie ograniczeń własnych propozycji 
teoretycznych w przypadku  jakiegokolwiek systemu  filozoficzne-
go, nie tylko zresztą tomizmu egzystencjalnego, pozwala na zrozu-
mienie, że dziś nie można traktować paradygmatów filozoficznych 
jako pooddzielanych od siebie wysepek, których egzystencja toczy 
się bezkolizyjnie. Paradygmaty  filozoficzne są niejako skazane na 
siebie. Stąd też w tym kontekście niektórzy mówią nie tyle o para-
dygmatach co o interparadygmatach. Żaden paradygmat nie broni 
się mocą postulowanej przez siebie prawdy, ani też żaden paradyg-
mat filozoficzny w obecnym stadium rozwoju kultury nie ma takiej 
mocy retorycznej, aby stać się uniwersalnie obowiązującym, wedle 
którego wytycznych wszyscy uprawialiby filozofię i kształtowaliby 
zgodnie z jego założeniami wszelkie dziedziny kultury i aktywno-
ści człowieka.
  W obecnej  sytuacji kulturowej musimy zaprzestać myśleć o  fi-
lozofii  jako o wyróżnionej nauce, która na wzór klasycznej filozo-
fii  pierwszej  rościłaby  sobie  prawo do  fundowania  nauk,  czy  też 
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pouczania naukowców, jak powinni postępować w swoich prakty-
kach badawczych. Tym bardziej że badania epistemologiczne doty-
czące granic poznania filozoficznego upoważniają nas do w wnio-
sku, że musimy zrezygnować z koncepcji filozofii pouczającej o tym, 
jak ma być jednoznacznie umeblowany i wedle jakich praw ma być 
uporządkowany świat, i skierować się raczej ku koncepcji filozofii 
dialogującej  i dyskutującej  różne aporie. Chodzi o  filozofię, która 
potrafi odnaleźć się we współczesnej sytuacji kulturowej tak bardzo 
naznaczonej przez pluralizm heterogenicznych opcji światopoglą-
dowych i ideologicznych, coraz częściej wpływających na zadania 
i cele filozofii.
  3. W ten sposób potraktowano w tej pracy paradygmat tomizmu 
egzystencjalnego – właśnie  jako filozofię dialogującą  i dyskutującą 
z różnymi nurtami filozofii współczesnej, zwłaszcza filozofii nauko-
wej, odwołującej się do danych nauk empirycznych i  fenomenolo-
gii.  Przeprowadzona  dyskusja międzysystemowa pokazała  szereg 
ograniczeń  w  rozwiązaniach  problemów  filozoficznych  propono-
wanych przez  tomizm egzystencjalny. To oczywiście nie podważa 
wartości tego kierunku filozoficznego, tylko pokazuje, że zapropo-
nowane przez jego zwolenników rozwiązania nie mogą być uważa-
ne, po pierwsze, za niekontrowersyjne, po drugie, za uniwersalnie 
wiążące  wszystkie  dyskursy  filozoficzne.  Uznanie  kontrowersyj-
ności rozwiązań i ograniczeń konceptulanych pozwala na sformu-
łowanie strategii radzenia sobie z nasuwającymi się teoretycznymi 
anomaliami. O  ile  nauki  empiryczne wypracowały  na  przestrzeni 
wieków  skuteczne  sposoby  radzenia  sobie  z  tego  typu  anomalia-
mi, o tyle w filozofii takich sposobów nie ma. Jedynym remedium 
wydaje się procedura dyskutowalności oparta na zasadach racjona-
lizmu krytycznego. Wydaje się, że można  ją nazywać uniwersalną 
metodą, wedle której prawideł powinny funkcjonować w publicznej 
przestrzeni różne typy dyskursów, również dyskursy filozoficzne.
  4. Badanie  ograniczeń  poznawczych  klasycznej  koncepcji  filo-
zofii, która swoją artykulację znalazła w ramach założeń tomizmu 
egzystencjalnego,  doprowadziło  do  opowiedzenia  się  zasadniczo 
za  klasyczną  koncepcją  filozofii.  Nie  jest  ona  zawężona  tylko  do 
jednego nurtu filozoficznego, jakim jest neotomizm, ani nie przyj-
muje w punkcie w wyjścia tak restrykcyjnych z metodologicznego 
i epistemologicznego punktu widzenia założeń, zwłaszcza  takich, 
jak  już  podkreślano,  które  ograniczałyby  jej  artykulację  tylko  do 
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jednego kierunku filozoficznego. Ograniczanie względnie nieogra-
niczanie  filozofii  do  takiego  lub  innego wyrazu  jest  zawsze  kon-
sekwencją  pewnych  decyzji  metodologicznych,  które  podejmu-
ją  członkowie  danego  paradygmatu  filozoficznego.  Jeśli  bowiem 
w naukach empirycznych element konwencji  i umowy jest czymś 
niezbywalnym,  tym bardzie ma  to miejsce w filozofii,  choć wielu 
filozofów nadal chciałoby wierzyć, że ich koncepcje są uwarunko-
wane naturą rzeczywistości, bytu, i nie ma w nich żadnych konwen-
cji  czy  arbitralnych  apriorycznych umów. Zapominają  oni  jednak 
o  tym,  że  filozofia  (teoria  filozoficzna)  jest  dziełem  poszczegól-
nych ludzi, ograniczonych i wielorako uwarunkowanych w swoich 
sprawnościach kognitywnych. To przecież homo sapiens  tworzy fi-
lozoficzne paradygmaty, zakłada szkoły, wybiera takie, a nie  inne 
historycznie  ukształtowane  poglądy,  których  założenia  następnie 
mocą decyzji przyjmuje się za „twardy rdzeń” czy „twarde jądro” 
teorii. Ani świat, ani  rzeczywistość nie mówi nam, która  filozofia 
jest najlepsza, najprawdziwsza. Świat nie  faworyzuje żadnej kon-
cepcji  filozoficznej…  Niedookreślenie  teorii  filozoficznych  przez 
dane empiryczne jest zdecydowanie większe niż w naukach empi-
rycznych, zatem upieranie się, że to rzeczywistość weryfikuje teorie 
filozoficzne, podpowiadając nam, która z nich  jest bardziej praw-
dziwa, a która mniej, niewiele ma w sobie racjonalnej argumentacji, 
a zdecydowanie więcej wiary, od której zwłaszcza filozof niemający 
żadnych empirycznych testów potwierdzenia swojej koncepcji nie 
jest wolny.
  5. Szeroka  koncepcja  filozofii  klasycznej,  która  wyłania  się  na 
podstawie przeprowadzonych studiów epistemologicznometodo-
logicznych, to filozofia problemowa (aporetyczna). Jest to filozofia 
wielkich pytań przeszłości, świadoma tego, że ich współczesna ar-
tykulacja musi dokonać się w nowej szacie pojęciowej zrozumiałej 
dla  współczesnego  odbiorcy,  z  uwzględnieniem  aktualnego  kon-
tekstu naukowego oraz kulturowohistorycznego. Tak pojmowana 
filozofia klasyczna jest bardziej poszukiwaniem, stawianiem hipo-
tez, niż dążeniem do udzielania ostatecznych odpowiedzi. Wyra-
sta z założenia, że nie ma niekontrowersyjnych rozstrzygnięć filo-
zoficznych. W każde  filozoficzne  rozwiązanie  problemu wpisana 
jest  kontrowersja wynikająca  z  tego,  że  istnieje wiele  różnych  fi-
lozoficznych paradygmatów, które na ten sam problem mogą od-
powiadać  inaczej  i  przeważnie  tak  właśnie  robią.  I  trudno  jest 
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znaleźć  jakąś  niekontrowersyjną  podstawę  rozstrzygania,  który 
z  tych  paradygmatów  jest  tym  właściwym,  można  powiedzieć: 
prawdziwym, czyli adekwatnie oddającym rzeczywistość, człowie-
ka, Boga itp. Świadomość kontrowersyjności proponowanych roz-
wiązań i notorycznej możliwość ich epistemologicznej problematy-
zacji prowadzi do tego, że szeroko pojmowana klasyczna koncepcja 
filozofii  rezygnuje  ze  zbyt  wygórowanych  aspiracji  maksymali-
stycznych, właściwych chociażby dla tej wersji klasycznej koncepcji 
filozofii, którą prezentuje neotomizm egzystencjalny. W perspekty-
wach poznawczych aporetycznej filozofii rezygnuje się z kategorii 
„wyjaśnień ostatecznych”. Wydaje się bowiem, że tego typu osta-
teczne wyjaśnienia, po pierwsze, nigdy nie  są niekontrowersyjne, 
czyli zawsze poddają się epistemologicznej problematyzacji, choć-
by z perspektywy poznawczej innych systemów filozoficznych, co 
już nie gwarantuje tym wyjaśnieniom nieobalalnego charakteru; po 
drugie, są one zawsze efektem określonych praktyk argumentacyj-
nych, u podstaw których znajduje się szereg umownie przyjętych 
założeń. Przy problemowym, aporetycznym podejściu do filozofii 
bardziej należy dowartościować hipotezy niż ostateczne i nieobala-
ne rozstrzygnięcia, które i tak swoją ostateczność czerpią z mocy za-
padających wewnątrz danego paradygmatu filozoficznego decyzji 
jego członków. Dowartościowanie roli hipotez w dyskursie filozofii 
klasycznej pozwala na bardziej realistyczną strategię rozwiązywa-
nia problemów,  lub może  raczej  zbliżania  się do  tych  rozwiązań, 
przede wszystkim poprzez  poprawne  zarysowanie  konturów  sy-
tuacji problemowej i jej eksplikację z uwzględnieniem możliwe naj-
bardziej wszechstronnego kontekstu.
  Pomimo całej niejednoznaczności niżej wyszczególnionych ka-
tegorii klasyczna filozofia aporetyczna opowiada się za realizmem, 
obiektywizmem, intuicjonizmem gnoseologicznym. Przyjmuje dys-
kutowalność,  jako metodę pozwalającą na uzyskiwanie względnej 
intersubiektywnej kontroli głoszonych tez i argumentów. Opowia-
da się za koniecznością brania pod uwagę w konkretnych prakty-
kach argumentacyjnych danych dostarczanych przez współczesne 
nauki  empiryczne  i  humanistyczne. Odwołanie  się  do  tych  nauk 
nie przekreśla jednak autonomii epistemologicznej filozofii, o któ-
rą tak bardzo chodzi przedstawicielom tomizmu egzystencjalnego. 
W proponowanej strategii argumentacyjnej chodzi raczej o podkre-
ślenie, że współczesne badania wielkich tradycyjnych problematów 
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filozoficznych  domagają  się  uwzględnienia  kontekstu  zarówno 
współczesnych nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych. Jeśli 
dla kogoś niepokonalną przeszkodą  jest wejście w matematyczne 
struktury  nauk  przyrodniczych,  to  powinien  przynajmniej  uznać 
wnioski  płynące  z  historii  nauki.  Bez  tego  kontekstu  artykulacja 
wielkich filozoficznych pytań ludzkości pozostaje niepełna i powie-
la błędy tych, którzy głoszą radykalny demarkacjonizm nauki i filo-
zofii. Filozofia aporetyczna rezygnuje z ustanowienia czegoś takie-
go  jak  filozofia pierwsza, która badałaby podstawy  i  fundamenty 
innych  nauk  oraz  dawała  przesłanki  do  budowy  świata  kultury 
i  wszelkich  innych  aktywności  człowieka.  Dyskurs  filozofii  apo-
retycznej  jest  ciągłym przechodzeniem z płaszczyzny metaprzed-
miotowej do przedmiotowej. Filozofia aporetyczna nie jest filozofią 
pierwszą, można powiedzieć, że jest czymś w rodzaju płaszczyzny 
spotkania różnych dziedzin dyskursu wiedzy.
  6. Należy  zaznaczyć,  że  sama  koncepcja  szeroko  pojmowa-
nej aporetycznej  filozofii klasycznej  jest  tylko pewną hipotezą ba-
dawczą,  przy  której  zbytnio  nie  należy  się  upierać,  kiedy  znajdą 
się argumenty mocno świadczące na jej niekorzyść. Na podstawie 
przedstawionej w  pracy  dyskusji  zarysowano  tylko  pewną  opcję 
metafilozoficzną,  mocno  uwarunkowaną  osobistą  drogą  studio-
wania,  własnymi  preferencjami  metodologicznymi,  które  zastały 
ukształtowane przez  intelektualną podróż między  różnymi para-
dygmatami.  Trzeba  pamiętać,  że wybór  takiej  opcji  dokonuje  się 
w oparciu o czynniki nie tylko racjonalne, ale też osobowościowo
emocjonalne. Niektórzy za wszelka ceną chcieliby pozbyć się tych 
drugich czynników, aby mieć niejako czyste sumienie intelektualne, 
że  ich  filozofia  jest w pełni  racjonalnie uzasadnionym  systemem, 
w którym czynniki zakłócające logikę argumentacji, takie jak emo-
cje, zostały całkowicie wykluczone. Jest to kolejny ideał (mit) wy-
znawany jeszcze przez wielu żyjących filozofów, którym trudno po-
godzić się z faktem, że o wyborze określonej teorii filozoficznej nie 
decyduje tylko sam rozum, ale w dużym stopniu emocje. Prezen-
towaną w pracy  opcję metafilozoficzną  starano  się  uwiarygodnić 
teoretycznie w praktyce prowadzenia międzysystemowej dyskusji. 
Jeśli faktycznie opcja ta pozwala na w miarę wszechstronne potrak-
towanie problemów filozoficznych, bez zbędnych „cięć i skreśleń”, 
to  być  może,  można  by  z  większą  pewnością  sugerować  ją  jako 
pewien wzorzec  dla  realizacji  zadań  i  celów  filozofii,  pogrążonej 
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obecnie, jak twierdzą niektórzy, w merytorycznym i instytucjonal-
nym kryzysie.
 7. Tym jednak, co można by jakoś uznać za najbardziej wymier-
ny  i  trwały rezultat niniejszych studiów,  jest właśnie sam fakt, że 
w jakimś mniej lub bardziej doskonałym stopniu została przepro-
wadzona  międzysystemowa  dyskusja,  w  której  skonfrontowano 
tomizm egzystencjalny z  innymi nurtami aktualnie kształtującym 
panoramę współczesnej filozofii. Dyskusja, którą – o czym mogli-
śmy się przekonać, śledząc poszczególne analizy – zostało objętych 
kilka najważniejszych problemów teoretycznych. Ich wybór, jak za-
znaczono we wprowadzeniu, był podyktowany przede wszystkim 
osobistymi zainteresowaniami badawczymi piszącego, jak również 
preferencjami  filozofów  omawianych w  niniejszych  studiach,  dla 
których problemy te stanowiły centralne kwestie decydujące o „być 
albo nie być” samej filozofii; dla piszącego zaś stanowiły przyczy-
nek do rozpoczęcia międzysystemowej dyskusji, w której, jak wielo-
krotnie to podkreślałem, chodziło o poznanie ograniczeń propono-
wanych rozwiązań. Dyskusja ta była pewną skromną i ograniczoną 
próbą  realizacji  filozofii  problemowej  (aporetycznej),  która  o  filo-
zoficznych problematach  stara  się mówić  (odpowiedzialnie) przy 
uwzględnieniu możliwie szerokiego kontekstu  filozoficznego, na-
ukowego  i  kulturowego,  jeśli  nie  na  poziomie  przedmiotowym, 
który  w  przypadku  korzystania  z  danych  nauk  empirycznych 
mógł by napotkać pewne  trudności,  to chociaż na poziomie meta-
przedmiotowym, na którym chodziło bardziej o rekonstrukcję pew-
nych typów praktyk argumentacyjnych oraz ich epistemologiczną 
waloryzację. Oprócz rekonstrukcji poglądów, rejestracji problemów 
czy  tropienia  różnych praktyk argumentacyjnych starałem się  też 
formułować mniej lub bardziej wyważone i poparte praktykami ar-
gumentacyjnymi  oceny  pod  adresem  poszczególnych  rozwiązań. 
Te nie pozostają  jednak poza kontrowersją,  jak  już powiedziałem, 
nie ma niekontrowersyjnych problemów filozoficznych, więc także 
zaproponowane w pracy oceny wystawione są – poprzez samo ich 
sformułowanie – na krytykę.
  Ta  wymierna  korzyść,  którą  jest  sam  fakt  prowadzenia  takiej 
dyskusji, nie upoważnia w żadnym wypadku do postawienia krop-
ki  nad  i.  Raczej  otwiera  pole  dla  kolejnych międzysystemowych 
konfrontacji, w  których  starcie  różnych  typów dyskursów  filozo-
ficznych  może  przynieść  pod  względem  heurystycznym  szereg 
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interesujących poznawczo rozwiązań. Mogą one prowadzić do róż-
nych  typów  ciekawych  syntez, w  których  rozpatrywane  dawniej 
w  izolacji  problemy,  zostaną  pełniej  objaśnione,  a  nie  ostatecznie 
rozstrzygnięte.
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Recapitulation

1. The assumption that the very fabric of philosophy is subject to 
controversy and debate lies at the very foundations of the 16 stud-
ies presented through the perspective of epistemology and the 
methodology of areas within the scope of classical philosophy. Phi-
losophy can be explored in many different ways: by attending lec-
tures, research seminars, through the study of texts as well as crea-
tive confrontation with different philosophical systems. It is from 
this intersystem discussion that all of the assertions in this paper 
originate. Their objective was, firstly, to discover the structure and 
then specific restrictions emerging from different branches of con-
temporary philosophy, most of all, Existentialist Thomism, which is 
seen as one of most important systems of contemporary philosophy, 
which, according to the author of this paper, is well worth spending 
more time on in the spirit of intersystem confrontation. Hence, the 
choice of Existentialist Thomism was not accidental. It referred to 
the school of philosophy which sees certain problems in the debat-
ability method. This strategy allows for overcoming the allegation 
of discussion isolationism, very often thrown at the advocates of 
Existentialist Thomism, especially those originating from the Pol-
ish school. Overcoming discussion isolationism has to have, at its 
very foundations, the following underlying precept: no philosophi-
cal paradigm has a monopoly over the ultimate truth, none is ca-
pable of offering the ultimate solutions, whose intrinsic problems 
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could not be exposed, whether through inherent or transcendental 
criticism. By definition, every philosophical paradigm is finite, and 
its finite nature is best discovered through discussion, unbiased and 
rooted in the principles of critical rationalism, where the assertions 
of one philosophical branch are confronted with the assertions of 
the other philosophical systems.
 2. Such a confrontation allows for exploring the limitations of 
specific paradigms, it provides an opportunity for creative and fresh 
approaches to the underlying conceptual framework, as well as re-
fining the argumentative discourse, which should under no circum-
stances be confined to paraphrasing the assertions of the classics 
and repeating the opinions of the masters but, instead, should con-
stantly take into consideration the fact that only those convictions 
are rational that hold arguments that can be exposed through the 
procedure of debatability in an inter‑subjective discussion between 
various schools and philosophical branches. Discovering the limi-
tations to answers offered by a given paradigm is of great impor-
tance from the epistemological standpoint. The conclusions arrived 
at allow for a more realistic definition of tasks and philosophical 
discourse objectives, which is always established through argumen-
tation practices conditioned by history, culture, science, personal-
ity. In any philosophical system, not only Existentialist Thomism, 
discovering the limitations to one’s own theoretical precepts makes 
it possible to understand that today one cannot treat philosophi-
cal paradigms as isolated islands, the existence of which is collision 
free. Hence, in this context, some refer to not only paradigms but 
inter‑paradigms. No paradigm is capable of defending itself by the 
power of its inherent truth, nor is any philosophical paradigm in 
the current stage of cultural development, endowed with the kind 
of rhetorical power to make it universally acceptable, whose rec-
ommendations everyone would adhere to while pursuing philoso-
phy, and all areas of culture and human activity would follow its 
assumptions. In the current cultural context, we must stop think-
ing about philosophy as a distinguished science, which, following 
the classical metaphysics, would usurp the right to establish new 
branches of science or instruct scientists on how they should act, 
across their research activities. This provides all the more reason 
why epistemological research dedicated to investigating the limits 
of philosophical exploration in title asks to the conclusion that we 
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must give up the concept of philosophy as the one in charge of in-
structing us how this world should be furnished and what laws it 
should follow. Instead, it should go in the direction of increasing-
ly dialogue‑based and debating philosophy, the kind that can find 
its place in contemporary cultural setup, so heavily influenced by 
the pluralism of heterogenous worldview and ideological options, 
which, in turn, increasingly influence the tasks and objectives of 
philosophy.
 3. It is exactly in this manner that Existentialist Thomism has 
been treated in this paper, as dialogue‑based, and in discussion with 
different currents of contemporary philosophy, especially scientific 
philosophy, referring to specific empirical sciences as well as phe-
nomenology. The intersystem discussion conducted has revealed 
a variety of limitations in resolving philosophical problems, as put 
forward by Existentialist Thomism. This, of course, does not under-
mine the value of the philosophical direction but, instead, demon-
strates that solutions proposed by its proponents cannot be consid-
ered as, first, uncontroversial, second, universally binding for all 
philosophical doctrines. Acknowledging the controversial nature 
of solutions and conceptual limitations allows for formulating the 
strategies for dealing with the ensuing theoretical anomalies. While 
empirical sciences have worked out over centuries effective ways of 
dealing with such anomalies, philosophy has no such means at its 
disposal. The only remedy available seems to lie in the debatability 
procedure based on the principles of critical rationalism. It appears 
that one may call it a universal method that should be followed in 
a variety of public space discourses, including the philosophical 
discourse. 
 4. Exploring the cognitive limits to the classical concept of phi-
losophy, articulated within the framework of the key assumptions 
of Existentialist Thomism, has led to the predominant reliance on 
the classical concept of philosophy, which, however, is not confined 
to just one current in philosophy, such as Thomism, and which does 
not adopt from the outset such methodologically and epistemologi-
cally restrictive assumptions, especially the ones that would con-
fine its articulation to only one philosophical current. Restricting or 
not restricting philosophy to this or any other articulation is always 
the consequence of certain methodological decisions taken by advo-
cates of a given philosophical paradigm. If in empirical sciences the 
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aspect of convention, agreement is inalienable, it is more so in phi-
losophy, even though many philosophers would be inclined to be-
lieve that their concepts are conditioned by the very fabric of reality, 
existence, and there are no conventions or a priori agreements. They 
forget, however, that philosophy (philosophical theory) is the work 
of specific individuals restricted and conditions by their cognitive 
capabilities. It is homo sapiens who create philosophical paradigms, 
establish schools, choose such and no other historically conditioned 
views, whose underlying assumptions are followed by decisions 
which in turn become the “core backbone” or the “hard nucleus” of 
the theoretical framework. Neither the world nor the reality around 
us tell us which philosophy is the best, the closest to the truth. The 
world does not favour any philosophical concept... The degree of 
non‑verifiability (with empirical data) is much higher in philosophi-
cal sciences compared to empirical sciences. Hence, stubbornly de-
fending the position that it is the reality that verifies philosophical 
theories telling us which is more true and which is not has very little 
rational reasoning behind it, and much more faith, in case of which, 
a philosopher who has no empirical tests to confirm it, is all the 
more free from it.
 5. There is a broad concept in classical philosophy which emerg-
es from epistemological and methodological studies. It is referred 
to as the problem philosophy (aporetic). If the philosophy of the 
great questions of the past, very much aware of the fact that it’s con-
temporary articulation has to be dressed in a new outfit of terms 
and denotations that will be understandable for contemporary re-
cipients, taking into account the current scientific, cultural and his-
torical context. Classical philosophy defined like this gives prece-
dence to exploration and posing hypotheses rather than aiming to 
provide the ultimate answers. It stems from the assumption that 
the run no uncontroversial philosophical outcomes. Every philoso-
phy‑grounded solution to a problem has a controversy to it result-
ing from the fact that there are many philosophical paradigms that 
can and often do address this same philosophical problem differ-
ently. And it is difficult to find an uncontroversial basis for decid-
ing which of those paradigms is the right one, one could say, the 
true one, or the one that adequately reflects the reality, the man, 
God, etc. The awareness of the controversial nature of proposed 
solutions and the notorious possibilities of their epistemological 
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problem exposure leads to the situation whereby the so‑called clas-
sical concept of philosophy resigns from excessive, maximalist am-
bitions, as represented for instance by, among others, the version 
of the classical concept of philosophy, which presents Existentialist 
Thomism. In exploratory perspectives of aporetic philosophy the 
“ultimate explanations” are given up. It seems that such ultimate 
explanations are, first of all, never uncontroversial, in other words, 
they are always subject to epistemological problem‑finding, be it 
through the cognitive perspectives of other philosophical systems, 
which is enough to deprive those explanations of inalienable status. 
Secondly, they are always the result of specific argumentation prac-
tices, at the foundation of which there are other pre‑agreed assump-
tions. With problem‑focused, aporetic approach to philosophy, one 
should give more value to hypotheses than final and inalienable so-
lutions, which only derive their final status from the power of deci-
sions taken by the advocates of a given philosophical paradigms. 
Emphasising the role of hypothesis in the classical philosophy dis-
course allows for a more realistic strategy in resolving problems, or, 
rather, coming closer to solutions, first and foremost by providing 
adequate outlines to any given problem situation and its explica-
tion, taking into account the context in its most comprehensive di-
mension. Despite the unequivocal character of the categories listed 
below, the classical aporetic philosophy favours realism, objecti‑
vism, gnoseological intuitionism. It adopts debate ability as a meth-
od allowing for obtaining relative intersubjective control over the 
advocated assertions and arguments. It acknowledges the necessity 
to take into account the data contributed by contemporary empiri-
cal sciences and humanities in specific argumentation practices. Re-
ferring to those sciences does not reject the epistemological auton-
omy of philosophy, so important for the advocates of Existentialist 
Thomism. The key aspect of the proposed argumentation strategy 
consists in emphasising the fact that exploring the grand traditional 
problems of philosophy demands taking into account the context of 
contemporary sciences, both natural sciences and humanities. With-
out this context the articulation of the great philosophical questions 
of humanity remains incomplete, and repeat the mistakes of those 
who propagate radical borderlines between science and philosophy. 
Aporetic philosophy abandons establishing the so‑called classical 
metaphysics, which would investigate the underlying foundations 
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for other sciences and provide the basis upon which the world of 
culture and all other human activities could be established.
 6. One should emphasise the fact that the concept alone of broad-
ly understood classical philosophy is only a research hypothesis, 
and one should not be too stubborn about it if arguments are pro-
vided against its credibility. Based on the discussion in this paper, 
a certain metaphilosophical option has been delineated, condi-
tioned to a large extent by personal choices in the suit of studies, 
as well as personal methodological preferences, shaped through an 
intellectual journey across different paradigms. One should remem-
ber that the choice of such an option is not made exclusively based 
on rational factors but also personality‑based and emotional ones. 
There are some who would like to get rid of the second category 
of factors at any price, in order to sustain the intellectual pure con-
science allowing them to believe that there are philosophy is fully 
rationally justifiable, through the system which has all the outside 
factors such as emotions minimised to zero. It is yet another ideal 
propagated by many as living philosopher for whom it is very dif-
ficult to become reconciled to the fact that the choice of philosophy 
is not only determined by the mind but also emotions. Efforts have 
been made to provide the theoretical authentication for the meta‑
philosophical option presented in this paper in the practical context 
of inter‑systemic discussion. If, indeed, this option allows for a com-
prehensive treatment of philosophical problems, without unneces-
sary “cuts and crossing‑outs”, perhaps then it would be possible to 
suggest with a higher degree of certainty, that it could be used as 
a reference for the implementation of tasks and objectives of philo‑
sophy which, according to some, is currently sunk in a substantive 
and institutional crisis.
 7. What could be described as the most lasting and measurable 
result of these studies is the fact that, an inter‑system discussion 
has been carried out in which Existentialist Thomism was confront-
ed with other philosophical currents which shape the panorama of 
contemporary philosophy. The discussion, as we can conclude from 
the study of individual analyses, included some of the most impor-
tant theoretical problems. The choices made, as was indicated in the 
introduction, word dictated first and foremost by personal interests 
within the research framework of the author, as well as preferences 
of philosophers covered in these papers, for whom these problems 
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constituted the central issues determining the “to be or not to be” 
for philosophy itself, and for the author they have constituted the 
starting point for the intersystem discussion, which, as I have em-
phasised many times, was mainly about exploring the limits to pro-
posed solutions. This discussion was a modest and restricted at-
tempt at realising problem (aporetic) philosophy which aspires to 
address philosophical problems (responsibly), taking into account 
the broad philosophical, scientific and cultural context, to the extent 
possible, if not on substantive level, in case of referring to data from 
empirical sciences, where major difficulties might follow, then, at 
least on meta‑substantive level where it’s more about reconstructing 
certain types of argumentation practice and its epistemological val-
uation. In addition to outlook reconstruction, problem registration 
or pursuit of different argumentation practices, I also attempted to 
formulate more or less balanced and argumentation‑practice sup-
ported assessment for individual solutions. These remain contro-
versial. As indicated earlier, the run no uncontroversial philosophi-
cal problems, hence, assessment contributed in this paper is defined 
by its critical positioning alone. This measurable outcome in the 
form of conducting such a discussion does not in any way entitle 
one to seal the victory. Instead, it opens the field for successive inter-
system confrontations, where the confrontation of different types of 
philosophical discourses may, from a heuristic standpoint, result in 
a range of interesting solutions from a cognitive perspective. They 
may lead to different types of interesting syntheses where problems 
which used to be explored in isolation now acquire a more compre-
hensive explanation but does not consist in pursuing any ultimate 
solutions.
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