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Uchwycić człowieka „na skraju dwóch światów”, w jego rozpięciu mię-
dzy skończonością a konkretnym historycznym uwarunkowaniem – taki 
jest zamysł tej publikacji. Już od samego wstępu jasne jest, że nawet 
najbardziej subtelna teoretyczna refleksja o człowieku nie może być 
oderwana od konkretnego doświadczenia bycia człowiekiem. całościo-
we ogarnięcie świata i człowieka w nim żyjącego domaga się iście inter-
dyscyplinarnego podejścia. […]

książkę można traktować jako zaproszenie do refleksji nad fenomenem 
ludzkiej egzystencji, jako wspólnotowe, wieloautorskie doświadczenie 
fenomenologiczno-hermeneutycznego docierania do rozumienia, kim 
jest człowiek.

z recenzji prof. dra hab. andrzeja wiercińskiego

Publikacja prezentuje podejście interdyscyplinarne i dość różnorodne, 
biorące się z różnych nurtów rozważań filozoficznych, a także nauk hu-
manistycznych i szczegółowych, z intencją uwspółcześnienia tradycyjnej 
problematyki antropologicznej i pedagogicznej. z tej pozycji próbuje do-
strzegać i odpowiadać na pewne praktyczne wyzwania współczesności, 
związane z przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi. czegoś takie-
go należałoby życzyć sobie w przypadku innych publikacji naukowych, 
których autorzy nie zawsze kuszą się o zarysowanie pewnych wniosków 
praktycznych płynących z prezentowanych refleksji.

z recenzji dra hab. zbigniewa Pańpucha
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Wprowadzenie

 „Na skraju dwu światów: jednego, z którego wyrasta i który przera-
sta największym wysiłkiem swego ducha, i drugiego, do którego się 
zbliża w najcenniejszych swych wytworach, stoi człowiek, w żadnym 
z nich naprawdę nie będąc ‘w domu’”1 – pisał przed laty Roman In-
garden o ludzkiej rzeczywistości. I dalej: „Chcąc się na skraju tym 
utrzymać, pętany wciąż od nowa przez bezwład świata fizyko-biolo-
gicznego i ograniczany jego naturą w swych możliwościach, a zara-
zem czując jego niedostatek i jego nieodpowiedniość do ludzkiej swej 
istoty, wydobywa człowiek z siebie moc twórczego życia i otacza się 
nową rzeczywistością. Ta rzeczywistość dopiero odsłania mu perspek-
tywy na zupełnie nowe wymiary bytu, ale w tym nowym, przeczu-
wanym świecie znajduje moce równie mu obce, jak świat, z które-
go pochodzi, i znacznie bardziej go przerastające niż to wszystko, do 
czego on dorosnąć potrafi”2. Ten niemalże poetycki fragment refleksji 
rodzimego fenomenologa, abstrahując od jego potencjalnych odczy-
tań ściśle antropogenetycznych, wydaje się trafnie określać rozpiętość, 
którą mierzy się każda troska o człowieka. Z jednej strony sytuuje się 
rzeczywistość, którą człowiek przekracza, lecz która równocześnie, 
w mniejszym lub większym stopniu, go determinuje: uwarunkowania 
biologiczne, historia, szeroko pojęta cielesność, otoczenie, społeczne 

1 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 38.

2 Tamże.
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interakcje itp. Z drugiej strony staje on w obliczu rzeczywistości, któ-
ra jego samego przekracza, jakkolwiek w znacznej mierze stanowi 
świat jego wytworów: nauki, techniki, sztuki. Osobny status można 
tutaj przyznać przekonaniom etycznym i wierzeniom religijnym, dy-
stansując się wprawdzie tym samym od czystego konwencjonalizmu, 
ale nie deklarując silnego stanowiska ontologicznego w aksjologii czy 
filozofii religii. Autentyczna troska o człowieka nie może zmniejszyć 
swojego zasięgu.

Naszkicowany właśnie zakres antropocentrycznego zatroskania 
sprawia, że odpowiadająca mu refleksja winna unikać spojrzenia „po-
przez okna systemu”3 – mamy tu na myśli systemowość redukcyjną 
względem doświadczenia – czy wyłączności jakiejś uprzywilejowanej 
perspektywy. Dlaczego? Ponieważ takie myślenie „ani nie wydaje się 
właściwą metodą odkrywania tradycji, ani właściwą metodą odkry-
wania transcendencji człowieka”4. Ryzykuje ono bowiem nie tylko 
rozminięciem się z najaktualniejszymi i najcenniejszymi elementami 
spuścizny tych, którzy nas poprzedzili, ale również konfliktem nie tyle 
z przedstawicielami stanowisk otwarcie bądź skrycie wrogich czło-
wiekowi, ile z jego obrońcami, którzy wszelako czynią to na innych 
drogach. A to oznaczałoby głębokie nieporozumienie, niepotrzebne 
poróżnienie. Pożądane natomiast okazuje się oddzielenie pluralizmu 
metod adekwatnych do badania wielorakich aspektów interesującej 
nas rzeczywistości od jedynowładztwa traktowanej ekskluzywnie me-
tody, zmierzającej do niwelacji różnic5. Takie bowiem podejście ozna-
cza ostatecznie separację od ludzkiego doświadczenia.

W przedłożonej Czytelnikowi pracy spotykają się rozmaite ujęcia: 
metodologiczne, historyczno-filozoficzne, antropologiczne (filozo-
ficzne i biblijne), neurobiologiczne, psychologiczne, socjologiczne, 
pedagogiczne, prawne, kulturoznawcze, artystyczne, technologiczne, 
matematyczno-informatyczne i cybernetyczne. Ich różnorodność ma 
w zamyśle odzwierciedlać kompleksowość przewodniej dla całości 
troski o człowieka.

3 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 312.

4 Tamże, s. 338.

5 Por. tamże, s. 337-338.
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Monografię otwierają trzy teksty, zebrane w pierwszej części za-
tytułowanej Mówić o człowieku – ale jak? Studium poświęcone nie-
-dyscyplinarnym strategiom badawczym dostarcza nie tylko szkicu 
cennych uściśleń terminologicznych i propozycji typologii, służących 
szerokiemu zastosowaniu, ale także metodologicznych podstaw dla 
dociekań prowadzonych w ramach niniejszej książki. Tekst drugi, 
poświęcony podstawom filozoficznego podejścia do człowieka, uza-
sadnia jego nieredukowalność. Przedstawiając interpretację, w świetle 
której paradoksalną konsekwencją nowożytnej filozofii podmiotu oka-
zała się eliminacja całościowego doświadczenia tegoż podmiotu oraz 
emancypacja naukowego obiektywizmu, postuluje filozoficzne od-
zyskanie owego zmarginalizowanego wymiaru. Ostatnie rozważanie 
w pierwszej sekcji, utrzymane w optyce kulturoznawczej, zarysowuje 
zręby paradygmatu rytualnego. Chodzi w tym przypadku o interdy-
scyplinarną orientację badawczą, skoncentrowaną na ludzkim działa-
niu uchwyconym w skonwencjonalizowanych formach, które stanowią 
ucieleśnienie wiedzy jednostek i zbiorowości.

W część drugą, opatrzoną tytułem Usłyszeć poprzedzający nas 
przekaz, wprowadza antropologiczno-biblijne studium na temat czło-
wieczego pragnienia słuchania i bycia słyszanym oraz jego implika-
cji. Ono też zapoczątkowuje chronologiczną prezentację stanowisk 
w dziejach filozofii, począwszy od starożytności po współczesność, 
które to inspirując do dnia dzisiejszego, dają wyraz trosce o wielo-
rakie aspekty ludzkiej rzeczywistości. Badanie problematyki uczuć 
u św. Augustyna dostarcza okazji do podniesienia postulatu antropo-
logii integralnej. Kolejny artykuł porusza kwestię genezy i praw życia 
społecznego w oparciu o idee Tomasza Hobbesa. Antropologiczne, 
pedagogiczne i etyczne poglądy Roberta Owena, uwydatnione w ich 
oryginalności na tle koncepcji Claude’a Adriena Helvetiusa i Johna 
Locke’a, stanowią następny przedmiot namysłu. Przekroczenie progu 
współczesności zaznacza z kolei krytyczne studium Nietzscheańskie-
go ideału nadczłowieka, dramatycznie istotnego dla dwudziestego stu-
lecia. Dwa dalsze teksty poświęcone są myśli Feliksa Konecznego, 
w szczególności korelacji jego idei wielości cywilizacji z zapatrywa-
niami na człowieka i na rzeczywistość prawa. Zagadnienie sposobu 
mówienia o człowieku, jego naukowości i adekwatności podejmuje 
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analiza następna, skupiająca się na filozofii Martina Heideggera wyło-
żonej w Byciu i czasie, i poddająca dyskusji jej paradygmatyczny cha-
rakter. Wreszcie ostatni w niniejszej sekcji tekst rozpatruje fenomeny 
afektywności i języka w nieklasycznych rozwinięciach fenomenologii 
u Michela Henry i Paula Ricoeura. Argumentuje w ten sposób na rzecz 
antropologicznej nierozstrzygalności pierwszeństwa pomiędzy bezpo-
średnim doświadczeniem i jego kulturowym zapośredniczeniem.

Część trzecia przedkładanej Czytelnikowi monografii nosi tytuł: 
Przemyśleć dzisiejsze szanse i zagrożenia, aby działać inaczej. Artykuł 
otwierający, z dziedziny krytyki artystycznej, ma o tyle paradygma-
tyczny charakter, o ile proponuje przekroczenie zbyt uproszczonej po-
laryzacji konserwatyzmu i postępowości, dokonujące się na bazie kry-
terium aksjologicznego. Badanie drugie, prowadzone w perspektywie 
konstruktywizmu społecznego, koncentruje się na reprezentatywnych 
dlań teoriach dotyczących procesu uczenia się, odsłaniając jego psy-
chologiczne, społeczne, pedagogiczne i neurobiologiczne wymiary, 
a tym samym wkład w poznanie człowieka. Prawna analiza specyfiki 
i nowego kształtu zagrożeń, przed którymi staje współcześnie małolet-
ni użytkownik mediów audiowizualnych, przynosi nie tylko wytyczne 
odnośnie do prewencji, ale jednocześnie niesie w sobie refleksję nad 
postępującymi zmianami tożsamościowymi – zwłaszcza na płaszczyź-
nie interakcji społecznych – wskutek wzrastającej transgraniczności 
komunikacji medialnej. Już nie o zagrożeniach dla małoletnich, lecz 
dla samych edukatorów traktuje artykuł o humanistycznym paradyg-
macie w pedagogice, stanowiący głos na rzecz zmiany sposobu wyra-
żania społecznych oczekiwań wobec nauczycieli z perfekcjonistyczno-
-kompetencyjnego na osobowo-godnościowy.

Pracę wieńczy część czwarta zatytułowana Dostrzec i podjąć wy-
zwania jutra. Pierwsze z rozważań, szkicując różnorakie aspekty 
wzmagającej na sile digitalizacji człowieczego otoczenia i transfor-
macje w obszarze antropologii słowa, odnotowuje zarówno walory, 
jak i niebezpieczeństwa tego stanu rzeczy. Wzmocnienie tych pierw-
szych, a osłabienie drugich pozostaje niezbywalną funkcją wyważonej 
antropologii filozoficznej. Następne studium daje wyraz konfrontacji 
humanistyki z kluczowymi przejawami postępu technologicznego, 
podnosząc takie kwestie, jak determinacja ludzkiej kondycji przez 
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stechnicyzowane otoczenie, posthumanizm i cyborgizacja człowieka, 
wzrost sztucznej inteligencji i androidyzacja maszyn. W tak określo-
nym kontekście nieodzowna staje się rewizja definicji ludzkiej pod-
miotowości i sprawczości, jakkolwiek niezbędna okazuje się również 
optyka humanistyczna, wyznaczana przez intencjonalność, odpowie-
dzialność i wartościowanie. Książkę zamyka tekst podnoszący sprawę 
wyzwań ery cyfrowej. Odnotowując swoiste dla tej ery przekształce-
nia, związane ze zmianą punktu odniesienia dla człowieka, szkicu-
je on w inny jeszcze sposób – w odwołaniu do fenomenologicznych 
ustaleń E. Stein – nieredukowalną cezurę pomiędzy ludzkim duchem 
i światem jego korelatów.

Tytułową dla niniejszej monografii troskę o człowieka można ro-
zumieć dynamicznie, jako całokształt zabiegów na rzecz stawania się 
człowiekiem. Każde z zamieszczonych tutaj studiów jest tego ekspre-
sją poprzez refleksyjną nutę, która się w nim kryje. Wszystkie one 
zakładają zatem to, co według W. Stróżewskiego, stanowi rację ist-
nienia pedagogiki jako nauki i sztuki: niedoskonałość człowieka, jego 
dynamiczną strukturę umożliwiającą zmianę na lepsze6. A jednak, 
mimo niedoskonałości jej przedmiotu, samą tę sztukę wolno uznać za 
najdoskonalszą, gdyż ów przedmiot jest żywy, a jej celem – tworze-
nie jego człowieczeństwa. I chociaż ludzka kruchość, jak i kruchość 
ucieleśnianych przez człowieka wartości, czyni z niej zarazem sztukę 
tragiczną, to przecież nie pozwala z niej zrezygnować, ponieważ ów 
wysiłek kształtowania siebie sam również składa się na istotę człowie-
czeństwa7. Dziękując Autorom poszczególnych tekstów za twórczy 
wkład, wyrażamy nadzieję, że oddana do rąk Czytelnika praca będzie 
użytecznym przyczynkiem na drodze realizacji tego wysiłku.

Monika Szymczyk
Robert Grzywacz

6 Por. W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Kraków 2013, s. 277.

7 Por. tamże, s. 285-286; R. Ingarden, Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 68-69.





Mówić o człowieku – ale jak?





jacek Poznański

Nie-dyscyplinarne strategie badawcze. 
Propozycja uporządkowania

W naukach zajmujących się człowiekiem nieraz podkreśla się niezwy-
kłą złożoność, wielopoziomowość i wieloaspektowość tego przedmio-
tu badań. Wskazuje się, że żadna poszczególna dyscyplina nie posiada 
odpowiednich pojęć, teorii czy metod, by poprawnie opisać i wyjaśnić 
człowieka. Bardziej adekwatne ujęcia wymagają z pewnością współ-
pracy badaczy o różnorodnych kompetencjach naukowych. Jak poka-
zuje analiza stanu współczesnej nauki, współpraca ta może przybrać 
różne formy. W publikacjach naukowych ostatnich kilkunastu lat 
można zanotować wyraźny wzrost zastosowania terminów, w których 
„dyscyplinarność”1 jest poprzedzana wieloma przedrostkami. Mają one 
za zadanie nazywać zjawiska w świecie naukowym, polegające na na-
wiązywaniu takich relacji pomiędzy dyscyplinami naukowymi, których 
celem jest zdobywanie wiedzy (a więc nie dydaktyka czy administra-
cja). Obok silnej tendencji do dywersyfikacji, specjalizacji i rozrostu 
struktury wiedzy, przybiera bowiem na sile tendencja do jej integro-
wania, systematyzowania, scalania. Wydaje się, że jest ona również 

1 Czasem można spotkać również stosowane zamiennie określenie „dyscyplinowy”, 
przykładowo artykuły w: Granice dyscyplinarne w humanistyce, red. J. Kowalew-
ski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2006. W artykule po przedrostkach poprzedzają-
cych słowo „dyscyplinarność” używam łącznika, aby wyraźnie ukazać odmienność 
używanych terminów, zawierających ten sam rdzeń.
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wzmacniana przez ogólne dążenie do transgresji wszelkich granic, 
w tym wypadku granic pieczołowicie dotychczas wyznaczanych i oma-
wianych przez metodologów poszczególnych dyscyplin naukowych.

Przez ostatnie 45 lat, to jest od czasu publikacji Ericha Jantscha 
z 1970 i 19722, wielu filozofów i metodologów próbowało przedstawić 
adekwatne uporządkowanie różnorodnych form relacji pomiędzy dyscy-
plinami naukowymi3. Moim artykułem włączam się w tę naukoznaw-
czą i metodologiczną dyskusję4. Punktem wyjścia jest dla mnie reflek-
sja Armina Krishnana przedstawiona w jego tekście Five strategies for 
practising interdisciplinarity5. Głównym celem przedstawionych przeze 
mnie szkicowo rozważań jest określenie typów rozważanych w litera-
turze przedmiotu strategii badawczych (a więc nie nauk), rozumianych 
jako ogólny sposób podejścia do prowadzenia badań6. Przedstawiam pro-
pozycję typologii, dla której ustalenia stosuję cztery wyróżnione przeze 
mnie cechy. Dla celów diagnostycznych formułuję je w postaci pytań: 
czy granice dyscyplin, a zarazem ich tożsamość, zostają w jakiś sposób 

2 Inter- and transdisciplinary university: a systems approach to education and innova-
tion, „Policy Sciences” 1970, t. 1, n. 4, s. 403-442; Towards interdisciplinarity and transdi-
sciplinarity in education and innovation, w: Interdisciplinarity. Problems of teaching 
and research in universities, red. G. Berger, A. Briggs, G. Michaud, L. Apostel, OECD, 
Paris 1972, s. 97-121.

3 O problematyce porządkowania we współczesnym naukoznawstwie, zob. A. Bronk, 
S. Majdański, Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza, „Na-
uka” 2009, nr 1, s. 47-66.

4 Krótkie przeglądy najważniejszych propozycji: J. Kozłowski, Narodziny i rozwój dy-
scyplin naukowych, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9601/kozlow.html 
(dostęp: 29.06.2016); oraz M. Walczak, Między dyscypliną a badaniami interdyscy-
plinarnymi: uwagi o metodologicznym statusie kulturoznawstwa, „Roczniki kulturo-
znawcze” 2010, t. 1, s. 24-28.

5 A. Krishnan, Five strategies for practising interdisciplinarity, National Center for Re-
search Methods, University of Southampton, 2009, http://eprints.ncrm.ac.uk/782/1/
strategies_for_practising_interdisciplinarity.pdf (dostęp: 29.06.2016). Ustanowiony 
w 2004 roku National Center for Research Methods jest najważniejszą w Wielkiej 
Brytanii jednostką badawczą, zajmującą się metodologią badań w naukach społecz-
nych, prowadzonych za pomocą mieszanych metod.

6 Zob. A. Bronk, S. Majdański, Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa nauko-
znawcza, dz. cyt., s. 62-63. Autorzy piszą szeroko o zaletach typologicznego porząd-
kowania nauk, co można też odnieść do strategii badawczych: Typologia „nauk, którą 
uważa się za bliższą faktycznemu stanowi nauk, za bardziej naturalną i elastyczną, bo 
uwzględniającą dynamikę rozwoju nauki”.
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naruszone?; jaki rodzaj problemu badawczego jest podejmowany? (na-
ukowy, pozanaukowy); jaka jest struktura prowadzenia badań? (hierar-
chiczna, paralelna); ilu badaczy musi być zaangażowanych w badanie? 
(jeden, wielu). Cechy te uważam za istotne ze względu na przewidywa-
nie natury i rozwoju przyszłej nauki. Przedstawione przeze mnie upo-
rządkowanie strategii badawczych ma właśnie w tym zadaniu pomóc7.

W moich rozważaniach wprowadzam dychotomicznie dwa ogólne 
typy strategii badawczych: dyscyplinarną i nie-dyscyplinarne8. Uważam, 
że taka terminologia jest lepsza niż dotychczas zaproponowane z na-
stępujących względów. Po pierwsze, czasami przeciwstawia się mono-
-dyscyplinarne i pluri-dyscyplinarne strategie badawcze. Jednak mono-
-dyscyplinarność jest dla niektórych autorów terminem równoznacznym 
z intra-dyscyplinarnością. Dlatego lepiej pozostać przy pozbawionej 
przedrostka dyscyplinarności, jako strategii, która respektuje klasyczne 
ujęcie dyscyplin naukowych i relacji pomiędzy nimi. Po drugie pluri-dy-
scyplinarność jest czasem traktowana nie jako zbiorcza nazwa różnych 
strategii, lecz jako jedna ze strategii obok multi- i cross-dyscyplinarności. 
Nieraz też termin pluri-dyscyplinarność używany jest zamiennie z termi-
nami multi-dyscyplinarność, a nawet inter-dyscyplinarność. Z tego po-
wodu lepiej mówić o strategiach nie-dyscyplinarnych, czyli strategiach 
w jakiś sposób kwestionujących wystarczalność dla celów adekwatnego 
badania klasycznej dyscyplinarnej struktury nauki.

1. Dyscyplinarna strategia badań

Moje rozważania zakładają pojęcie dyscypliny naukowej. Struktura dy-
scyplinarna nauki ukształtowała się w zasadniczych zrębach w wieku 
XIX, pod wpływem różnych procesów historycznych, społecznych, oraz 
refleksji filozoficznej, głównie epistemologiczno-metodologicznej. 

7 J. Such zwraca uwagę, że „[s]chematy klasyfikacyjne nauk są zawsze zrelatywizowa-
ne do zadań, które mają pełnić”, tenże, Klasyfikacja nauk, w: Filozofia a nauka. Zarys 
encyklopedyczny, red. Z. Cackowski, J. Kmita, K. Szaniawski, P. J. Smoczyński, Wroc-
ław 1987, s. 298.

8 Takie ujęcie tylko pod pewnymi względami przypomina propozycję J. Sucha wydzie-
lenia klasycznych i nieklasycznych nauk, zob. tenże, Klasyfikacja nauk, dz. cyt., s. 304.
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Wraz z nią ukonstytuowała się dyscyplinarna strategia badawcza. 
W jej ramach istnieje grupa epistemologicznie i metodologicznie od-
dzielnych obszarów wiedzy, zwanych dyscyplinami. Każda dyscyplina 
rozwinęła własne metody badania świata, standardy oceny procedur 
i rezultatów naukowych oraz teorie (wraz z terminami i pojęciami), 
które posiadają specyficzne dla nich problemy. Wokół dyscyplin ukon-
stytuowały się określone społeczności naukowe i instytucje, w ramach 
których praktykuje się je oraz formuje nowych badaczy. Dodatkowo, 
przedstawiciele poszczególnych dyscyplin na przestrzeni lat ukształto-
wali postrzeganie swoich dyscyplin w oczach społeczeństwa oraz ich 
miejsce i role w ramach całej nauki. Aspektem tego zagadnienia są 
spory dyscyplin o pierwszeństwo w interpretacji świata, o autorytet 
czy fundamentalność proponowanych w ich ramach teorii. Te różnora-
kie aspekty pojęcia dyscypliny kształtują też wielowymiarowe grani-
ce, które oddzielają dyscypliny od siebie9.

W badaniach naukowych od dyscypliny odróżnia się temat albo 
przedmiot badań w sensie nietechnicznym. Tak, na przykład, przed-
miotem badań jest człowiek. Wokół tego przedmiotu ukonstytuował 
się wielowymiarowy i wieloaspektowy obszar wiedzy o człowieku. 
Ponieważ wskazanie jedynie przedmiotu badań nie wystarcza, aby 
wyodrębnić dyscyplinę, w klasycznym podejściu wymagano jeszcze 
podania aspektu, punktu widzenia, pod którym dany przedmiot badań 
jest rozważany, a następnie określenia celu (celów) oraz metody (me-
tod) badawczej. Odrębną od tematyki badań jest problematyka danej 
dyscypliny, czyli zespół stawianych w jej ramach pytań, wyrażających 
dostrzegane w kontekście teorii danej dyscypliny problemy.

Choć wspólny przedmiot nie wymaga prowadzenia badań w ra-
mach niedyscyplinarnych strategii, to na pewno można oczekiwać, że 
z czasem do tego dojdzie, gdyż jak pokazuje historia nauki, w mia-
rę rozwoju wiedzy wyczerpują się możliwości adekwatnego ujęcia 
przedmiotu w ramach jednej dyscypliny. Z czasem uczeni zaczynają 
wyczuwać granice rozwoju swojej perspektywy badawczej. Współ-
cześnie wskazuje się także, że konsekwentne podejście dyscyplinarne 

9 Zob. J. Kozłowski, Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych, dz. cyt.; oraz A. Krishnan, 
Five strategies for practising interdisciplinarity, dz. cyt.
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sprawia, iż wiele ważnych przedmiotów badań, a także interesujących 
problemów, zostaje pominiętych albo nieadekwatnie wyjaśnianych 
i rozumianych (np. umysł, procesy poznawcze). Dlatego ważną dro-
gą wyłaniania się niedyscyplinarnych strategii badawczych jest za-
wiązanie współpracy kilku dyscyplin wokół wspólnego tematu. Tak 
powstają tzw. para-dyscypliny, które często w nazwie mają „badania 
nad” (ang. studies), np. badania nad kobietami, studia postkolonialne, 
badania nad rodziną. Są to zazwyczaj zestawienia różnych relewan-
tnych dla tematu badania (kobieta, postkolonializm, rodzina) dyscy-
plin. Często takie „badania nad” nie mają jasno określonego statusu 
epistemologiczno-metodologicznego, co dawniej było zasadnicze dla 
wyodrębniania dyscyplin. Nie jest też jasne, jaki typ niedyscyplinar-
nej strategii przyjmą. Są one raczej swego rodzaju proto-nauką, która 
szuka swej tożsamości.

2. Niedyscyplinarne strategie badawcze

Niedyscyplinarne strategie charakteryzują się tym, że dla zdobycia no-
wej wiedzy na dany temat, lub rozwiązania problemu postawionego 
w ramach określonego tematu badań, angażowana jest fachowa wie-
dza lub metody z więcej niż jednej dyscypliny naukowej. Pojawia się 
jakiś rodzaj współpracy10. W poniższym podziale odróżniam strategie, 
które nie naruszają granic, i te, które naruszają granice dyscyplinarne. 
Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że wszystkie dyscypliny do pewnego 
stopnia zachodzą na siebie i mają mniejsze lub większe części wspól-
ne – wskazuje na ten fakt np. Mario Bunge11. Gdy natomiast w moim 
ujęciu mówię o naruszaniu granic dyscyplin, to mam na myśli taki 
między-dyscyplinowy przepływ wiedzy lub metod, który sprawia, że 
zaangażowane dyscypliny ulegają jakiegoś rodzaju przekształceniom, 
zmianom, co może w krańcowej sytuacji prowadzić do powstania 

10 Charakterystyki dyskutowanych w artykule strategii podaję w nawiązaniu do A. 
Krishnan a, Five strategies for practising interdisciplinarity, dz. cyt.

11 M. Bunge, Emergence and convergence. Qualitative novelty and the unity of know- 
ledge, Toronto 2003, s. 277.
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odrębnych pojęć, teorii i metod zakorzenionych w dyscyplinach skła-
dowych i tworzących, przykładowo, oddzielne tzw. interdyscypliny12.

3. Strategie zachowujące granice dyscyplin

Czasami nie-dyscyplinarne podejścia są traktowane jako przypadki 
inter-dyscyplinarności. Z powodu rozpowszechnionego użycia tej na-
zwy, przyjmuję, że termin interdyscyplinarność można użyć w sensie 
szerokim, w którym oznacza on dużą klasę różnych, w istocie nie-
dyscyplinarnych strategii badawczych, oraz wąskim, którego używam 
w tym artykule, a w którym oznacza on szczególny typ współpracy 
dyscyplin. Przechodzę do omówienia typów niedyscyplinarnych stra-
tegii zachowujących granice, czyli takich, które nie prowadzą do prze-
kształcenia dyscyplin.

Multi-discyplinarność to termin często tłumaczony na język polski 
jako wielodyscyplinarność. Oznaczana tą nazwą strategia polega na 
tym, że badacze z poszczególnych dyscyplin pracują równolegle nad 
wspólnym problemem, ale jest to praca niezależna, bez wyraźnej łącz-
ności, brak jest wymiany pomiędzy samymi dyscyplinami. Jedynie 
końcowy rezultat przyjmuje postać sumy lub kompilacji rezultatów 
dyscyplinarnych badań. Zwornikiem w takich badaniach jest temat, 
problem oraz osoba kierownika projektu badawczego. W ramach ta-
kich badań kierownicy czasem rzeczywiście syntetyzują czy też inte-
grują perspektywy dyscyplinarne w koherentny obraz. Ilustracją są tu 
liczne konferencje na zadany problem oraz następująca po nich publi-
kacja pod redakcją organizatora. Pewien rodzaj syntezy nieraz bardzo 
różnych perspektyw pojawia się wtedy we wstępie do takiej książ-
ki. Strategia multi-dyscyplinarna może też przyjąć formę ściślejszej 
współpracy pomiędzy badaczami różnych dyscyplin. Wtedy kierow-
nik badań przedstawia plan badań, decyduje z góry, jakie metody mają 
być zastosowane. On też ocenia i układa w całość elementy wiedzy 
uzyskane przez badaczy multi-dyscyplinarnego zespołu.

12 Zob. liczne przykłady: R. Poczobut, Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne, w: Inter-
dyscyplinarnie o interdyscyplinarności. Między ideą a praktyką, red. A. Chmielewski, 
M. Dudzikowa, A. Grobler, Kraków 2012, s. 39-61.
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Strategią, w której dochodzi do pewnej ingerencji jednej dyscypliny 
w drugą, jest pluri-dyscyplinarność. Terminu tego używam do sytuacji, 
gdy pewna liczba dyscyplin pracuje obok siebie w strukturze o cha-
rakterze hierarchicznym. Ta wyróżniająca cecha tego rodzaju badań, 
mianowicie hierarchiczność, polegałaby na tym, że badany problem 
znajduje się wewnątrz jednej dyscypliny naukowej, ale jest badany przy 
wsparciu innych dyscyplin. Wnoszą one różnorodne wymiary, ale za-
wsze są podporządkowane i służą tej jednej, głównej dyscyplinie w roz-
wiązaniu postawionego przez nią problemu. Przy tym metody, pojęcia, 
czy teorie pożyczone z innych dyscyplin zachowują swoją oryginalną 
tożsamość. Przykładem mogą być tutaj badania nad odkryciem leku na 
określoną chorobę. Dyscypliną główną jest wtedy farmakologia, nato-
miast dyscyplinami wspomagającymi: biochemia, chemia, medycyna.

Hierarchiczność charakteryzuje również cross-dyscyplinarność. 
Cechą odróżniającą ją od pluri-dyscyplinarności jest to, że zazwyczaj 
podejmuje tę strategię jedna osoba (nie ma wymogu współpracy bada-
czy) i zaangażowane są jedynie dwie dyscypliny. Polega ona na zasto-
sowaniu teorii lub metod z jednej dyscypliny w innej dyscyplinie do 
rozwiązania jej problemu lub nowego jego naświetlenia. Można wy-
różnić dwie wersje cross-dyscyplinarności. Badacz, stosując narzędzia 
z innej dyscypliny, zagłębia się w swoją macierzystą dyscyplinę, aby 
dowiedzieć się, co te obce kategorie lub metody mogłyby powiedzieć 
o jego przedmiocie badań lub problemie. Przykładem może być po-
litolog, który stosuje teorię gier (matematyka) do analizy politycznej 
instytucji. W drugiej wersji cross-dyscyplinarności badacz może sto-
sować pojęcia i metody swojej własnej dyscypliny do badań zjawisk 
i obiektów innych dyscyplin. Tak jest w przypadku antropologa kultu-
rowego, który używa metod etnograficznych do analizy powstawania 
wiedzy w laboratoriach fizycznych takich jak CERN.

We wszystkich dotychczas omówionych podejściach granice dy-
scyplin pozostają zachowane w sensie, że zachowana zostaje tożsa-
mość dyscyplin, które współpracują ze sobą. Po zakończeniu badań 
nad problemem pozostają niezmienione i wycofują się na swoje dy-
scyplinarne pozycje. Istnieją też strategie badawcze, które na różne 
sposoby naruszają granice dyscyplin, prowadzą do jakiegoś rodzaju 
przekształcenia zaangażowanych w taką strategię dyscyplin, w wyniku 
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czego czasem powstają odrębne jednostki klasyfikacyjne nauki. Do ta-
kich strategii zaliczam: inter-dyscyplinarność, supra-dyscyplinarność, 
mega-dyscyplinarność oraz trans-dyscyplinarność. Należy podkreślić, 
że w debacie nad niedyscyplinarnymi strategiami pojawia się duża 
liczba odmiennych pojęć. W szczególności istnieje wiele definicji „in-
terdyscyplinarności” czy „transdyscyplinarności”, dwóch najczęściej 
w tym kontekście używanych terminów.

4. Strategie naruszające granice dyscyplin

Interdyscyplinarność to strategia badań, która polega na systematycznej 
wymianie pojęć, teorii i metod dwu lub więcej dyscyplin. Interdyscy-
plinarne podejście rozwija się często na granicach pomiędzy dyscypli-
nami, w obszarze ich nakładania się, co spowodowane jest istnieniem 
tego samego tematu badawczego i podobnych problemów13. Niesie ono 
ze sobą pewien rodzaj przekształcenia przynajmniej niektórych frag-
mentów wszystkich zaangażowanych w dane interdyscyplinarne bada-
nia dyscyplin14. W tej strategii definiuje się i umieszcza na wyższym 
poziomie wspólne zasady dla kilku powiązanych dyscyplin. Przenie-
sienie metod z jednej do drugiej dyscypliny prowadzi do specyficznego 
rozwoju tych metod. Natomiast w odniesieniu do zdobywanej w takiej 
strategii wiedzy poszukuje się sposobów jak najściślejszej jej integra-
cji, nieraz poprzez zbudowanie specjalnego, nowego języka.

Supra-dyscyplinarna15 strategia jest rodzajem współpracy dyscy-
plin naukowych, która prowadzi do wypracowania wspólnej perspek-
tywy badawczej. Nie musi istnieć wspólny przedmiot ani określony 
problem badawczy. To odróżnia tę strategię od wszystkich omawianych 
dotychczas. Podobnie jak przy inter-dyscyplinarności, pobudzana jest 

13 Interdyscyplinarność jako strategia badań rozwija się często w sytuacji dyscyplin 
pogranicznych lub stykowych, czyli takich, które łączą aspekty przedmiotu badań 
wcześniej rozważane w ramach osobnych dyscyplin.

14 Czasami zachodzi proces bliski interdyscyplinarności, który można określić jako tzw. 
hybrydyzację fragmentów różnych nauk. Zob. np. M. Dogan, The hybridization of so-
cial science knowledge, „Library Trends”, t. 45, n. 2, 1996, s. 296-314.

15 Krishnan nie rozróżnia intedyscyplinarności i supradyscyplinarności.
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tu otwartość na dzielenie pojęć, teorii i metod z innymi dyscyplinami. 
W przypadku tej strategii badawczej chodzi o tworzenie swego rodzaju 
paradygmatów uprawiania nauki, które mogły być stosowane do róż-
nych dyscyplin16. Obecnie istnieje dużo rywalizujących supra-dyscyplin 
w rozważanym przeze mnie sensie. Można tutaj zaliczyć strukturalizm, 
dekonstrukcjonizm, poststrukturalizm, feminizm, teorię złożoności, czy 
ogólną teorię systemów. Ważną cechą tego rodzaju badań jest tworzenie 
różnych – nieraz rywalizujących – podejść w ramach tej samej dyscy-
pliny. Powstają wtedy nowe rodzaje barier w nauce: granice wewnątrz 
samych dyscyplin. Przykładowo, strukturalistycznym socjologom i li-
teraturoznawcom będzie stosunkowo łatwiej się porozumieć niż struk-
turalistycznie nastawionemu literaturoznawcy z badaczem z tej samej 
dyscypliny, ale pracującym w oparciu o założenia dekonstrukcjonizmu.

Mega-dyscyplinarność (czasami też super-dyscyplinarność) to 
współczesna forma idei jedności nauki, rozwijanej zwłaszcza w neo-
pozytywizmie. Strategia mega-dyscyplinarna badań dochodzi jednak 
do tej idei z odmiennej strony. W XX wieku wszystkie ukonstytuowa-
ne wiek wcześniej dyscypliny rozwinęły się do tego stopnia, że obec-
nie w ramach tego samego obszaru wiedzy często w pewnym stopniu 
nakładają się z innymi dyscyplinami. To zjawisko sugeruje, aby spo-
krewnione dyscypliny scalać w ramach jednej, mega-dyscyplinarnej 
strategii badawczej, która miałaby na celu utworzenie z nich megady-
scyplin17. Megadyscypliny pozostają w ramach dyscyplinarności, cho-
ciaż wymagają nowego jej rozumienia i nowego zorganizowania jej 
struktury. Zajmują się wciąż jednym tematem, a obok różnych szczegó-
łowych dyscyplinarnych problemów rozwiązywane są również nowe, 
„mega-dyscyplinarne” problemy, wcześniej niedostępne dla badania. 
Przykładem integracji w ramach tego samego obszaru wiedzy mogą 
być tzw. historyczne nauki społeczne, megadyscyplina, która unifikuje 
kilka nauk społecznych. Międzyobszarową megadyscypliną jest nauka 

16 J. Kozłowski takie zjawisko w nauce nazywa badaniami transdyscyplinarnymi, zob. 
tenże, Narodziny i rozwój dyscyplin naukowych, dz. cyt.

17 Jest to pojęcie zbliżone do pojęcia „dyscypliny kompleksowej”. Wallerstein posługuje 
się terminem uni-dyscyplinarność (ang. unidisciplinarity), który wydaje się blisko-
znaczny z terminem mega-dyscyplinarność. Zob. I. Wallerstein, Analiza systemów-
-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007, s. 144.
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o systemie ziemskim, która jednoczy elementy nauk przyrodniczych 
i nauk społecznych po to, by rozumieć Ziemię jako zintegrowany fi-
zyczny i społeczny system.

Od powyższych strategii wyraźnie odróżnia się trans-dycyplinar-
ność (rozumiana w jednym z ważnych znaczeń). Dla potrzeb mojego 
artykułu przyjmuję za Jürgenem Mittelstrassem, że „przez transdyscy-
plinarność rozumiemy takie badanie, które (…) wychodzi poza granice 
dyscyplinarne, i które definiuje i rozwiązuje swoje problemy niezależ-
nie od poszczególnych dyscyplin naukowych, zawsze mając na uwadze 
nienaukowe zagadnienia”18. Problemy w badaniach trans-dycyplinar-
nych (inaczej niż w dotychczas omówionych strategiach) pochodzą nie 
z zakresu problematyki zaangażowanych dyscyplin naukowych, albo 
ogólniej, problematyki naukowej, ale z pozanaukowego świata. Cho-
dzi więc o problemy poza- lub trans-naukowe. Trans-dyscyplinarna 
strategia badań charakteryzuje się tym, że we współpracę badawczą, 
obok uniwersytetów, angażuje się przemysł oraz inne nieakademickie 
organizacje (NGO, prywatne firmy, rządy). Celem takiego badania 
jest często aplikacja, np. rozwój nowej technologii lub sformułowa-
nie wytycznych dla działania. Uczestniczący w trans-dyscyplinarnej 
strategii posiadają odmienne interesy, wykształcenie i przygotowanie, 
ale pracują razem nad wytworzeniem wspólnego pożądanego wyni-
ku. W takim podejściu naukowcy muszą pracować w ścisłej łączności 
ze swoimi pozaakademickimi klientami, którzy zamawiają badania. 
Trans-dyscyplinarne badania wymagają nieraz stworzenia nowych po-
jęć, teorii i metod, które adekwatnie ujmowałyby przynajmniej naj-
ważniejsze aspekty pozanaukowego problemu i dostarczały rozwiązań 
uznawanych za takie przez zamawiających badania.

18 J. Mittelstraß, Die Häuser des Wissens, Wissenschaftstheoretische Studien, Frankfurt 
am Main 1998, s. 44. W odmiennym znaczeniu terminu transdyscyplinarność używa 
np. Poczobut, nawiązując do rozważań G. Minatiego, zob. R. Poczobut, Interdyscypli-
narność i pojęcia pokrewne, dz. cyt., s. 56-59. Znaczenie to jest bliskie używanemu 
przeze mnie terminowi supra-dyscyplinarność.
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Podsumowanie 

Artykuł miał na celu przedstawienie propozycji typologii niedyscypli-
narnych strategii prowadzenia badań. Jestem świadomy szkicowego 
charakteru tych uwag. Konieczne jest dalsze dookreślenie poszczegól-
nych strategii, na to jednak nie pozwala ograniczone miejsce. Przed-
stawione propozycje określeń poszczególnych strategii mają charakter 
regulujący, a więc są otwarte na zastrzeżenia, podobnie jak i sama ty-
pologizacja, która w moich rozważaniach ma charakter pragmatyczny, 
mianowicie ma pozwalać na wysuwanie prognoz odnośnie do rozwo-
ju badań naukowych, w tym badań nad człowiekiem. Każda bowiem 
z nie-dyscyplinarnych strategii ma odmienny wpływ na dyscypliny 
naukowe oraz naukę jako całość, jej rozwój i innowacyjność. Niektó-
re z nich nie naruszają tożsamości dyscyplin, choć prowadzą do ich 
wzbogacenia, inne zmieniają same dyscypliny, budują między nimi 
mosty, reorganizują ich strukturę, jeszcze inne mogą prowadzić do 
powstania nowych dyscyplin naukowych albo prowadzić do powsta-
wania nowych podziałów w ramach samych dyscyplin. Czasem bada-
nia mogą również prowadzić do zorientowania nauki na pozanaukowy 
świat19. Prawie wszystkie strategie wymagają prowadzenia badań ze-
społowych, które różnią się jedynie stopniem intensywności i jakości 
wymiany pomiędzy badaczami.

W każdym razie nie-dyscyplinarności nie należy rozumieć jako 
końca strategii dyscyplinarnej, jako anty-dyscyplinarności lub post-dy-
scyplinarności, które w taki czy inny sposób ignorują ideę dyscyplin 
i granic dyscyplinarnych. Aby docenić korzyści nie-dyscyplinarnych 
strategii, konieczne jest zdobycie kompetencji podczas studiowania 
i praktykowania określonej dyscypliny. Nie-dyscyplinarność wy-
maga natomiast od badacza świadomości i respektowania faktu, że 
problemy badawcze są na ogół wielowymiarowe. Daje też nowe spoj-
rzenie na miejsce i rolę poszczególnych dyscyplin. Obydwa rodzaje 
strategii nie tyle winny być przeciwstawiane, co raczej widziane jako 
komplementarne.

19 Por. A. Krishnan, Five strategies for practising interdisciplinarity, dz. cyt.
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Non-disciplinary research strategies. 
a proposal of systematizing

Summary: The article explores an issue of non-disciplinary research 
strategies from the problem field of the science of science. Based on 
Armin Krishnan’s reflection on scientific research strategies, it propo-
ses a typology of non-disciplinary strategies. The types of strategies 
are determined by definitions which are formulated in reference to the 
following questions: are the disciplinary boundaries and identities put 
in question? what kind of problem is considered in a particular stra-
tegy? what is the structure of research? how many researchers are en-
gaged in it? Such a proposal of typology aims to help formulate some 
general forecasts concerning the nature and development of the future 
science. Each of the types changes the scientific research in a distinct 
way. Nevertheless, non-disciplinary research considered in the article 
does not mean the end of disciplinary studies. On the contrary, the first 
type of research strategies presupposes the second one.

Keywords: research strategies, typology, disciplinarity, 
nondisciplinarity



Piotr S. Mazur

Doświadczenie bycia człowiekiem jako podstawa 
antropologii filozoficznej1

Podczas gdy dla filozofii klasycznej wyzwaniem było poznanie i wy-
jaśnienie tego, co dane jest w doświadczeniu, dla wielu współczesnych 
filozofów doświadczenie bycia człowiekiem jest fikcją i fikcją jest „ja” 
jako jego podmiot. Stając na takim naturalistycznym stanowisku, podą-
ża się za rozstrzygnięciami nauk szczegółowych, ale też dramatycznie 
odrywa od ludzkiego doświadczenia. Mając na względzie ten problem, 
J. R. Searle pyta: „Jak do tego doszło, że wielu ludzi głosi poglądy, 
które pozostają w jawnej niezgodzie z ich doświadczeniem?”2. Nie da 
się zniwelować rozziewu pomiędzy poznaniem naukowym a zdrowo-
rozsądkowym poprzez odrzucenie roszczenia doświadczenia potocz-
nego do prawdziwości. Doświadczenie to, jakkolwiek niedoskonałe 
i naznaczone błędami, jest fundamentem całego poznawczego odnie-
sienia człowieka do świata. Wyprzedzając wszelkie ujęcia aspektowe, 
właściwe dla poznania naukowego, ujmuje byt ludzki jako fakt o cha-
rakterze przedmiotowym (realnym jako przedmiot) i podmiotowym 
(realnym jako podmiot).

1 Prezentowany tekst jest fragmentem monografii Zarys podstaw filozofii człowieka. 
Antropologiczne zastosowanie metody separacji, aktualnie przygotowywanej do 
druku.

2 J. R. Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, Warszawa 1999, s. 29.



30 Piotr S. Mazur

1. Trudności nauk szczegółowych o człowieku

Badania człowieka prowadzone w naukach szczegółowych imponują 
swoimi osiągnięciami, ale nie mogą dostarczyć odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania, które człowiek stawia pod adresem samego siebie. 
Celnie ujmuje to V. Possenti, stwierdzając, że „decydującym momen-
tem narodzenia się myśli o człowieku (a więc i kultury w sensie antro-
pologicznym) na Zachodzie jest zalecenie wyroczni delfickiej: „Poznaj 
samego siebie”. Jeśli zgodzić się, że poszukiwanie rozumienia „ja” 
jest trudniejsze od szukania rozumienia kosmosu, to sensowne staje 
się pytanie: czy rozumienie „ja” znacząco posunęło się naprzód wraz 
z naukami, czy też potrzeba do tego innych narzędzi i dróg dojścia? 
Jeśli świat da się pojąć i przedstawić metodami europejskich nauk, 
to nader trudno jest utrzymywać, że tą samą metodą można dojść do 
rozumienia i przedstawienia człowieka. Trudno o postęp w poznaniu 
tam, gdzie podmiot i przedmiot się utożsamiają”3.

Postęp ten, mimo zaawansowanych badań, jest ograniczony nie 
tylko dlatego, że nauki szczegółowe zwykle stosują nieadekwatne do 
poznania ludzkiego podmiotu metody poznawcze, ale także dlatego, 
że są tym, czym są – naukami szczegółowymi, z założenia badający-
mi człowieka w różnych aspektach partykularnych. Francuski filozof 
P. Manent twierdzi z kolei, że trzema najważniejszymi elementami 
świadomości nowożytnego człowieka, znajdującymi odzwierciedlenie 
w nauce są: historia, społeczeństwo i ekonomia. Każda z tych dziedzin 
bierze pod uwagę swój homogeniczny zestaw faktów i ogniskuje się 
na swoim punkcie widzenia, wytwarzając własny pogląd na pozostałe 
dwie dziedziny. Zarazem spojrzenia te krzyżują się i trudno dokładnie 
rozróżnić, co należy do danej dziedziny. Ponadto w swoim działaniu 
naukowiec nie ogranicza się do wysuwania hipotez i wyprowadzania 
wniosków. W zakresie „faktów” właściwych dla swojej dziedziny jest 
absolutnie suwerenny i jest metodologicznie zwolniony z konieczności 
wiązania ich z innymi faktami – ogólnie rzecz ujmując – z fenomenem 

3 V. Possenti, Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie ponowożytnej, tłum. 
T. Żeleźnik, Warszawa 2005, s. 228.
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człowieka4. W rezultacie, w poszczególnych naukach dochodzi do 
utożsamiania ich danych z rzeczywistym człowiekiem. Tymczasem 
nie powinny one tego czynić, gdyż nie godzą się na uwzględnienie 
wielości i zróżnicowania aspektów składających się na naturę, świat, 
byt, czy samego człowieka. Zarodzone na tym tle nawoływania do in-
terdyscyplinarności badań służą wyłącznie narzucaniu swoich założeń 
i zasad przez jedne dziedziny innym dziedzinom5. Oznacza to, że na-
uki szczegółowe, podobnie jak filozofia, nie przemawiają i najpraw-
dopodobniej nie są zdolne do przemawiania na temat bytu ludzkiego 
wspólnym głosem. Każde ujęcie jest niepełne, a jeśli do takiej pełni 
zmierza, przekracza kompetencje danej dziedziny i automatycznie na-
znaczone zostaje redukcjonizmem.

Z podnoszonego przez Manenta problemu zdawał sobie sprawę już 
M. Scheler: „(…) Mamy antropologię przyrodniczą, filozoficzną i te-
ologiczną, które nie troszczą się wzajemnie o siebie, nie mamy jednak 
jednolitej idei człowieka. Ponadto stale rosnąca wielość zajmujących 
się człowiekiem nauk specjalistycznych – jakkolwiek mogą one być 
wartościowe – znacznie bardziej przesłania jego istotę, aniżeli ją na-
świetla. (…) można powiedzieć, że w żadnym okresie historii czło-
wiek nie stał się tak problematyczny jak obecnie”6. Spór, jaki toczy 
się we współczesnej antropologii, ma charakter bardziej fundamen-
talny, niż to było za czasów niemieckiego fenomenologa i nie polega 
na problematyczności obrazu człowieka wynikającej z wielości jego 
teorii zaczerpniętych z różnych dyscyplin naukowych, tylko na proble-
matyczności istnienia człowieka takim, jaki jawi się w doświadczeniu 
potocznym, z jego osobową jaźnią i tożsamością. Scheler jest przeko-
nany, że jest jakaś istota człowieka, natomiast brakuje adekwatnego 
jej ujęcia i właściwego scalenia tego obrazu. W świetle współczesnych 
rozstrzygnięć tezę tę należałoby odwrócić: nie ma jednolitego obra-
zu człowieka, bo w perspektywie nauki faktem pierwszym i zasadni-
czym są substruktury i funkcje człowieka, który jako bytowa całość 

4 Zob. P. Manent, The City of Man, Princeton 1998, s. 111.

5 Por. tamże, s. 112.

6 M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, w: tenże, Pisma z antropologii filozo-
ficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 47.
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jest ich agregatem. Realność człowieka, z jaką mamy do czynienia 
w doświadczeniu potocznym, ma niewiele wspólnego z realnością, 
którą przyjmuje nauka. Sposób naukowego widzenia ludzkiej realno-
ści klarownie uchwycił, przy okazji analizy koncepcji Kartezjusza, E. 
Mounier: „Rozumiemy, co skłoniło Kartezjusza do dualizmu. Przed 
nim sądzono słusznie, że rzeczywistość człowieka i świata stanowi 
jedność duchowo-materialną, zawsze pomieszaną i nierozdzielną. Ta-
kie spojrzenie, ogarniające całość, utrudniało analizę części, i na to, by 
nauka współczesna mogła się rozwinąć, trzeba było spojrzeć na rzeczy 
z punktu widzenia czysto mechanistycznego, wyzwalając się od uzna-
wania tych „sił”, ni to materialnych, ni to duchowych, które utrudniały 
ich tłumaczenie. Poznanie świata rzeczy i władztwo nad nim, wyzwo-
lone w ten sposób, zaczęły rozwijać się w zawrotnym tempie. Równo-
legle poznanie człowieka jako podmiotu istniejącego – jego wnętrza, 
wolności, duchowości – pozostało tak bardzo w tyle, że na skutek tego 
nawet w naszych nawykach myślowych powstało coś w rodzaju impe-
rializmu przedmiotu” 7.

Diagnoza Mouniera na temat pokartezjańskiego sposobu ujmowa-
nia człowieka nie straciła niczego ze swojej aktualności, jeśli tylko 
doprecyzuje się, o jaki „imperializm przedmiotu” chodzi. Nie jest to 
bowiem przedmiotowość rozumiana ontycznie (substancjalnie), lecz 
przedmiotowość ograniczona do układu przedmiotów formalnych 
współczesnych nauk szczegółowych, przede wszystkim przyrodni-
czych. W imperializmie tym podmiotowość człowieka traktowana 
jest jako coś wtórnego, nierzadko fikcyjnego, co stanowi przeszkodę 
w domknięciu scjentystycznego obrazu człowieka, który naznaczony 
jest partykularyzmem (spojrzenie na całość wyłącznie przez pryzmat 
niektórych części), naturalizmem (redukcja do materii) i funkcjonali-
zmem (spojrzenie na całość czy części wyłącznie w aspekcie spełnia-
nych funkcji).

Z ograniczeń, na jakie natrafia poznanie naukowe w poznaniu czło-
wieka można wyciągać różne wnioski. Przede wszystkim konieczne 
jest nowe, pozbawione dotychczasowej protekcjonalności, spojrzenie 

7 E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, tłum. J. 
Zabłocki, Kraków 1964, s. 201.
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na filozofię i podejmowane w jej ramach wysiłki wyjaśnienia bytu 
ludzkiego. Dyskredytacja filozofii nie unieważnia bowiem filozoficz-
nych pytań o człowieka. Mimo zaawansowanych narzędzi poznaw-
czych, jakimi dysponują nauki szczegółowe, wciąż nie są one zdolne 
do całościowego poznania człowieka. Czy z faktu, że człowiek jest 
bytem nie dającym się ująć całościowo, nie wynika, że jest on kimś 
więcej niż to, w czym się przejawia, że jest transcendentny wobec 
wszelkich form jego poznawczej konceptualizacji? Dlatego, nie lek-
ceważąc tego, co głoszą nauki szczegółowe na temat człowieka, ko-
nieczne jest takie jego filozoficzne ujęcie (autonomiczne), w którym 
nie dochodzi do negacji czy redukcji jego podmiotowości. Jedocześnie 
poznawcza rewaloryzacja doświadczenia bycia człowiekiem wymaga 
unikania błędów pokartezjańskiej filozofii podmiotu.

2. od filozofii podmiotu do filozofii bez podmiotu

Jest czymś znamiennym, że filozofia nowożytna, która narodziła się 
z apoteozy podmiotu opierającego się metodycznemu wątpieniu, prze-
szła drogę do całkowitej jego dekonstrukcji. Skoro ludzkie „ja” nie 
jest realne, to nie ma i nie może być antropologii filozoficznej jako 
ogólnej nauki o człowieku. Są natomiast szczegółowe kwestie doty-
czące człowieka. Czy wobec tego zasadne jest podejmowanie pró-
by szukania podstaw filozoficznej wiedzy o człowieku? Aczkolwiek 
podmiotowość człowieka jest dziś obiektem zainteresowania i nauk 
szczegółowych, i filozofii, to z kartezjańskiego dualizmu obronną 
ręką wychodzi jedynie substrat w postaci res extensa. Jeśli właściwym 
terminem określającym status podmiotu w filozofii współczesnej jest 
„nieuchwytność” (elusiveness), to konieczna jest odpowiedź na pyta-
nie, czy dotyczy to jego istnienia czy jego poznawczego oglądu. Czło-
wiek wszak nie zniknął, a jego podmiotowość nie jest dziś w żaden 
sposób mniej realna niż była za czasów Arystotelesa czy św. Tomasza, 
a jednak horyzont poznawczy został tak ukształtowany, że nie mieści 
się ona w polu racjonalności wyznaczonym przez współczesną na-
ukę i filozofię. Siła tego paradygmatu jest tak wielka, że przekreśla 
oczywistość podmiotowości i w rezultacie wymaga udowodnienia jej 
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realności, co graniczy z absurdem, jeśli nim po prostu nie jest. Zatem 
faktem jest to, co o człowieku mówią nauki przyrodnicze czy spo-
łeczne, nie jest nim natomiast to, czego doświadcza on jako istnieją-
cy podmiot. Ta jawna sprzeczność może się utrzymywać w kulturze 
tylko za cenę ogromnego zawężenia i zubożenia rozumienia człowie-
ka. Realność ludzkiego podmiotu zostaje przesłonięta przez dyskurs 
o nim, po to, by ostatecznie zredukować go do tego dyskursu. Problem 
nie polega więc na tym, że są różne stanowiska na temat tego, kim 
jest człowiek, lecz na braku zgody na to, czy na dany do wyjaśnienia 
fakt człowieka składają wyłącznie treści uzyskane w doświadczeniu 
zewnętrznym, czy też „współtworzą” go także treści doświadczenia 
wewnętrznego.

Współczesne rozumienie człowieka ukształtowało się pod wpły-
wem ewolucji nowożytnej filozofii podmiotu. O ile Descartes poddał 
w wątpliwość istnienie przedmiotowości, o tyle Kant uczynił podmio-
towość warunkiem istnienia przedmiotu. Idealiści XIX wieku całą rze-
czywistość przenieśli w porządek świadomości i uzależnili od ludz-
kiej jaźni. W wieku XX, pod wpływem inspiracji myślą Kierkegaarda, 
akcent padł na ludzką egzystencję, w której Heidegger dostrzegł klucz 
do zrozumienia wszelkiego bycia (istnienia). Zamysłowi, by w pod-
miocie oglądać wszelkie istnienie, przeciwstawiały się jednak psycho-
analiza czy strukturalizm, pozbawiając ludzki podmiot wewnętrznej 
przejrzystości i oczywistości, a jednocześnie wskazując na takie czyn-
niki, których jest on pochodną lub które w taki sposób go kształtują, 
że nie jest on tym, czym wydaje się być. M. Foucault podkreśla, że 
„(…) badanie psychoanalizy, językoznawstwa i etnologii przesunęły 
miejsce podmiotu w stosunku do praw rządzących jego popędami, do 
form języka, do reguł jego działania czy do systemu jego mitycznych 
bądź wymyślonych wypowiedzi; (…) stało się jasne, iż sam człowiek, 
pytany, czym jest, nie potrafi zdać sprawy ze swego seksualizmu ani 
ze swojej podświadomości, z systematycznych form swego języka ani 
z prawidłowości swoich fikcji (…)”8. Akcentowaniu struktur i funk-
cji towarzyszyło osłabianie trwałości i tożsamości podmiotu, którego 
skutkiem było uznanie jej za coś przypadkowego, niekoniecznego, 

8 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1997, s. 38.
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czasowego, zrelatywizowanego, kontekstualnego. W rezultacie karte-
zjańskiego zwrotu i całkowitego zanurzenia się w refleksji, podmioto-
wość ludzka niemal zupełnie została wchłonięta przez idealizm i osta-
tecznie jako produkt myśli – zdekonstruowana.

Naturalizm, dążąc do przezwyciężenia kartezjańskiej opozycji pod-
miot-przedmiot, wyprowadzał podmiotowość z materii i redukował ją 
do materii lub eliminował ją w wyjaśnianiu człowieka9. Wsparciem 
dla naturalizmu okazały się: pozytywistyczny empiryzm i behawio-
ryzm. Transformizm i odkrycie uwarunkowań genetycznych, a także 
budowy ludzkiego mózgu zrewolucjonizowany spojrzenie na człowie-
ka. Początkowo traktowano go jako ostatni etap ewolucji i centrum 
kosmosu. Pozycję tę gwarantować miał mózg, który jako najbardziej 
złożony system biologiczny, w świetle neuronauk okazał się układem 
połączeń między neuronami, bez centrum, w którym mieściłaby się 
istota człowieczeństwa. Problemy związane z ludzką podmiotowoś-
cią próbuje się rozwiązać naterenie nauk szczegółowych, uznając, że 
klucz do jej genezy mają nauki przyrodnicze, zaś do funkcjonowania 
– skorelowane z nimi i z ich metodami – nauki społeczne.

Naturalistyczny paradygmat poznania naukowego odciska piętno 
nie tylko na wynikach poznania naukowego, ale też na jego aksjo-
logii, gdyż określa, jakiego typu wiedza zasługuje na miano pozna-
nia naukowego. W tym sensie cała tradycyjna filozofia z jej wiedzą 
o człowieku znalazła się na całkowitym marginesie i co najwyżej jest 
tolerowana jako dodatek do nauk humanistycznych. W opozycji do 
redukcjonizmu antropologicznego kształtuje się szeroko rozumiana 
filozofia egzystencji ludzkiej, podkreślająca wyjątkowy charakter ist-
nienia ludzkiego podmiotu, czy znaczenie relacji interpersonalnych 
(dialogicznych), gdzie gwarantem realności „ja” jako podmiotu jest 
jakieś „ty”. Przedmiotowy wymiar istnienia ludzkiego podmiotu tra-
ci jednak na znaczeniu, gdyż podmiot ten staje się przede wszystkim 
świadomościowym korelatem relacji dialogicznej. Ograniczając real-
ność ludzkiego podmiotu do zakresu świadomości, rezygnuje się przy 
tym z roszczenia do naukowości osiąganych rezultatów poznawczych, 

9 J. Searle podkreśla, że „paniczny lęk, by nie popaść w dualizm kartezjański”, jest jednym 
ze źródeł współczesnego materializmu. Tenże, Umysł na nowo odkryty, dz. cyt., s. 30.
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co widoczne było już w egzystencjalizmie. Tym samym uznaje się, 
że obiektywne (naukowe) ujęcie ludzkiej podmiotowości dokonuje się 
w naturalistycznym redukcjonizmie.

W obu głównych pokartezjańskich tradycjach doszło do tego same-
go – do całkowitej dekompozycji ludzkiej podmiotowości. Człowiek 
nie jest już podmiotem i centrum swojego istnienia, lecz czymś przy-
godnym, peryferyjnym, znikającym, iluzorycznym, wielorako uwarun-
kowanym przez czynniki znajdujące się w nim samym lub w świecie. 
Jakkolwiek proces dekonstrukcji podmiotu w filozofii zaszedł bardzo 
daleko, to rację ma M. Frank, który tezę o śmierci podmiotu uznaje za 
nieuzasadnioną i będącą wyrazem pewnej mody10. Jak podkreśla nie-
miecki filozof, opór przeciw unicestwieniu podmiotu płynie nie tylko 
z tradycji niemieckiego idealizmu i fenomenologii, ale także z krę-
gu filozofów analitycznych czy z filozofii umysłu. Nawet jeśli pogląd 
ten nie może przeciwstawić się kulturowemu wpływowi silniejszych 
nurtów filozoficznych i naukom szczegółowym, nie pozwala jednak 
zbagatelizować kwestii podmiotu.

3. odzyskać doświadczenie bycia człowiekiem

Pod pewnymi względami współczesny depozyt wiedzy o człowieku 
jest zdecydowanie pełniejszy niż kiedykolwiek. Zostały bowiem odsło-
nięte wielorakie uwarunkowania oraz relacje wewnętrzne i zewnętrzne 
człowieka, mające wpływ na jego rozumienie. Mimo wszystkich po-
pełnionych w tradycji pokartezjańskiej błędów, udało się naszkicować 
swoistą mapę ludzkiej podmiotowości. Mapa ta, choć niedoskonała, 
zawiera szereg cennych, w tradycji antycznej i średniowiecznej jedy-
nie domniemanych czy ledwie zarysowanych punktów, związanych 
zwłaszcza ze świadomościowym wymiarem tej podmiotowości. Mapa 
ta nie pozwala natomiast, przynajmniej do tej pory, wyłonić spójnego 
obrazu bytu ludzkiego. Dlatego konieczne jest dążenie do gruntow-
nego uzgodnienia uzyskanych dotychczas rezultatów poznawczych 

10 Por. M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwoliński, Warszawa 
2002, s. 111-112.
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z tym, co o człowieku mówi jego własne doświadczenie, prowadząc 
do, jeśli nie pełnego, to chociaż pełniejszego zrozumienia samego 
siebie.

Trudno zaprzeczyć, że na sposób rozumienia człowieka i ludzkiej 
podmiotowości wpływ mają koncepcje fenomenologiczne, egzysten-
cjalistyczne, dialogiczne, hermeneutyczne, strukturalistyczne czy 
naturalistyczne, mimo że proponowane przez nie rozstrzygnięcia nie 
są ze sobą w wielu podstawowych kwestiach zgodne. Nie chodzi jed-
nak o rewaloryzację takiej czy innej koncepcji podmiotowości, czy 
o uzgodnienie ze sobą różnych antropologii. Celem powinna być ra-
czej odpowiedź na najważniejsze wyzwanie, z jakim musi zmierzyć 
się filozofia człowieka, a mianowicie próby naukowego wyjaśniania 
człowieka z pominięciem doświadczenia bycia człowiekiem, a osta-
tecznie z pominięciem realności jego istnienia jako podmiotu. Nie 
może być trafna koncepcja człowieka odrzucająca realność ludzkiej 
podmiotowości, bo człowiek jest człowiekiem właśnie jako swoistego 
rodzaju podmiot (osobowy). Problemem filozofii jest więc nie tylko – 
jak się niekiedy podkreśla – odzyskanie realnego świata, ale również 
zerwanie z nowożytnym konstruowaniem podmiotowości i odzyskanie 
jej jako bytowania realnego, także w sensie przedmiotowym, obiek-
tywnym. Nie da bowiem wyjaśnić człowieka z pominięciem doświad-
czenia bycia człowiekiem.

Poznanie bytu ludzkiego związane jest z pewnym paradoksem. 
Z jednej bowiem strony można mówić o powszechności poznawczego 
dostępu do człowieka jako faktu (bytu), danego do wyjaśnienia. Z dru-
giej jednak pozostaje problemem, jaki aspekt tego bytu uznać za punkt 
wyjścia poznania. Czy chodzi o to, co dostrzegamy na zewnątrz, czy 
raczej o to, co przeżywamy wewnątrz? A jeśli nawet akceptujemy jed-
no i drugie, to co w jednym lub drugim ujęciu jest kluczowe, co win-
no mieć pierwszeństwo przed wszystkimi innymi ujęciami lub – jeśli 
wszystkie ujęcia są równie istotne – jak uzgodnić ze sobą ich rezultaty 
poznawcze? Niezależnie od zajmowanego stanowiska filozoficznego, 
problem nie jest łatwy do rozstrzygnięcia.

Nauki szczegółowe i znaczna część nurtów filozoficznych przypi-
suje sobie prymat w przemawianiu w imieniu i najczęściej zamiast 
ludzkiego „ja”. Tylko nieliczne nurty, ze swoimi uwarunkowaniami 
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i założeniami, próbują „oddać mu głos”, a jeszcze mniejsza ich część 
dysponuje narzędziami, by dokonać unaukowienia tego, co niesie 
ze sobą ludzka podmiotowość. Z niepowodzeń nowożytnej filozo-
fii refleksji nie wynika konieczność zanegowania podmiotu. Należy 
pozwolić „przemówić” podmiotowi nie tylko przez ekspresję jego 
wewnętrznych przeżyć, aktów i doświadczeń, ale przede wszystkim 
przez to, że jest i przez to, czym jest.

Podsumowanie

Podjęcie przez filozofię na nowo kwestii człowieka jest zasadne 
z dwóch powodów. Przede wszystkim z powodu samego człowieka, 
który stawiając sobie pytania egzystencjalne, stosownie do udzielo-
nej na nie odpowiedzi, kształtuje siebie i otaczającą go rzeczywistość. 
Człowiek bowiem jest jedynym bytem, którego sposób istnienia zale-
ży od tego, jak siebie pojmuje i co o sobie myśli. A ponadto zasadność 
problemu człowieka wynika z natury samej filozofii, która mając do 
czynienia z rzeczywistością, nie może się uchylać przed jej pozna-
niem, niezależnie od swojej niedoskonałości i poznawczych uchybień. 
Trzeba odwołać się do obu tych źródeł, ale nie można się do nich ogra-
niczyć. Trzeba też dążyć do wskazania tych aspektów bytu ludzkie-
go, których adekwatnego ujęcia nauki szczegółowe nie umożliwiają, 
a zarazem tych, których uwzględnienie jest konieczne w uprawianiu 
nieredukcjonistycznej filozofii człowieka. Pierwszym z nich jest re-
alność bytu ludzkiego, manifestująca się zarówno w doświadczeniu 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym (doświadczeniu bycia człowiekiem) 
jako fakcie danym do opisu, interpretacji czy wyjaśnienia.
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experience of being human person 
as a basis for philosophical anthropology

Summary: The aim of this article is to emphasize that although natu-
ral sciences provide a lot of knowledge about man, paradoxically, they 
tend to explain human being without taking into account the experien-
ce of being a human. According to the author, the common experience 
of being a human person should be a basis for philosophical anthropo-
logy. However, it is necessary to avoid the errors of the post-Cartesian 
philosophy of reflection in an understanding of human being.

Keywords: experience of being human, philosophy of man, anthro-
pology, the self





Dariusz grzonka

Rytuał i sensorium: paradygmat rytualny 
w naukach humanistycznych

Zwrot rytualny, czy też, patrząc z szerszej perspektywy, zwrot perfor-
matywny w naukach o kulturze koncentruje się na działaniu, aktywiza-
cji ciała, momencie transformacji, zatem odnosi się do tych sfer ludz-
kiej aktywności, które spełniają się bardziej w kulturze uczestnictwa 
niż w kulturze kontemplacji czy naukowego oglądu1. Z tego punktu 
widzenia zarówno rytuał, jak i performans, które w innym miejscu 
rozważań zostaną przedstawione w bardziej syntetycznej formie, sta-
nowią obiecującą propozycję teoretyczno-metodologiczną dla tych 
badań, których przedmiotem są stany, zjawiska, zachowania, praktyki, 
czynności obecne i widoczne w kulturze, cechujące się swoistym bra-
kiem pełnej palety kolorów, są nieoczywiste, siłą rzeczy hybrydyczne, 
skażone subiektywnością i naznaczone groteską. Zwrot performa-
tywny stanowi poważną alternatywę względem klasycznych studiów 
kulturowych, zbudowanych wokół hermeneutyki tekstu jako zwornika 
i podstawowego medium kultury. Pod wieloma względami orientacja 
na działanie pozwala nam lepiej zrozumieć fenomen samych tekstów, 
różnorodnych artefaktów, czy innych dzieł kultury, które metaforycz-
nie ulegają „poruszeniu”, przestając być zamkniętymi całościami, któ-
rych znaczenie zawarte jest w nich samych.

1 Zob. D. Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. 
K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.
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1. W stronę performansów

Zwrot performatywny opiera się na procesualnej wizji kultury i, w szer-
szym kontekście, całego życia społecznego. Doris Bachmann-Medick 
opatruje to następującym komentarzem: „Kultura jawi się raczej jako 
znaczeniowo otwarty, performatywny i dzięki temu również zorien-
towany na zmianę proces, do którego można dotrzeć za pomocą jed-
noznacznego wokabularza działania oraz inscenizacji”2. Charakte-
ryzując w podobnym tonie istotę performansów kulturowych, John 
McKenzie przekonuje, że performans jest ucieleśnioną aktualizacją sił 
kulturowych3. Jakkolwiek najbardziej widoczny jest w sztukach wi-
dowiskowych, to jego oddziaływanie daleko wykracza poza ramy try-
wialnej rozrywki. Poprzez performanse bada się współczesną kulturę 
organizacyjną, opisuje zasady wymiany symbolicznej i komunikacji, 
i to w każdym jej aspekcie (niewerbalnym, werbalnym, interpersonal-
nym, grupowym, masowym). Performanse i zasady je organizujące 
stanowią dla wielu badaczy użyteczną formułę, pozwalającą zrozu-
mieć istotę ruchów społecznych i kontestacji. McKenzie przywołuje 
trafne skojarzenie Richarda Schechnera, ojca założyciela performance 
studies, który powiedział, iż performanse to „zachowane zachowa-
nia”, czyli archaiczne formy działania, myślenia, organizowania do-
świadczenia, obecne również w ponowoczesnym świecie4. Sam ter-
min performans nie posiada polskiego ekwiwalentu, który oddawałby 
potencjał semantyczny, tkwiący w angielskim czasowniku perform 
i jego rzeczownikowej formie performance. We współczesnej angiel-
szczyźnie perform wiąże się z takimi czynnościami, jak: „wykony-
wanie”, „działanie”, „przeprowadzanie”, „występowanie”. Z czasem 
pojawiły się kolejne znaczenia, odnoszące się do szerokiego spektrum 
zachowań, poczynając od sprawowania obrzędów i piastowania stano-
wisk, na kontroli jakości urządzeń i sprawności technicznej kończąc5. 

2 Tamże, s. 123.

3 Por. J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, tłum. T. Kubikowski, 
Kraków 2011, s. 10.

4 Por. tamże.

5 Por. J. Wachowski, Performans, Gdańsk 2011, s. 13.
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Performans pozwala opisać zarówno indywidualny, społeczny, jak 
i materialny aspekt życia, nic więc dziwnego, iż zagorzali zwolennicy 
performatyki uznają ją za dyscyplinę, która może stanowić pomost nie 
tylko pomiędzy naukami humanistycznymi i społecznymi, ale również 
przyrodniczymi i technicznymi.

W Performansie Jacka Wachowskiego odnajdujemy bardziej kla-
rowny wywód i typologię zarówno samych performansów, jak i sfer 
ich odziaływania, które powiązane zostają z trzema wymiarami: ma-
terialnym, afektywnym i kognitywnym. Performatywność materialna 
polega na inicjowaniu, przekształcaniu, modyfikowaniu funkcjonowa-
nia artefaktów, przedmiotów i, bardziej ogólnie, elementów przyrody 
nieożywionej. Na poziomie konkretnych działań odpowiadają temu 
eksperymenty, pokazy, doświadczenia, ale również instrukcje obsługi, 
regulaminy i inne elementy wpływające na funkcjonalność urządzeń. 
Performatywność kognitywna wiąże się z operacjami wiedzy, jej 
utrwalaniem, przekazywaniem, wdrażaniem. Na poziomie insceniza-
cyjnym będą to wykłady, szkolenia, pokazy oraz inne formy przekazu, 
w których liczy się przede wszystkim aspekt poznawczy i po części 
materialny. Uzupełnieniem nadmienionej triady jest poziom afektyw-
ny, zatem generowanie zmian postaw, emocji, modyfikacja nastroju 
uczestników danego zgromadzenia. Oprócz typów i wymiarów, może-
my, za Wachowskim, określić przestrzenie, w których dany performans 
funkcjonuje. Owa lokacja przestrzenna również posiada specyficzne 
własności, wpływające na przebieg określonych performansów6.

Orientacja na działanie i jego egzemplifikacje w postaci rytuałów, 
gier, skodyfikowanych gestów nie stanowi jedynie podręcznego re-
pozytorium terminów, poprzez które „stare” wartości umieszczamy 
w nowych opakowaniach, ale wpisuje się w zmiany zachodzące w sa-
mej sztuce, poczynając od lat 60. ubiegłego wieku. Estetyka perfor-
matywności, o której pisze Erika Fischer-Lichte, oznacza koncentra-
cję na emocjonalnym potencjale, który zawarty jest w samej istocie 
kultury. „Tak rozumiany performans wymyka się siatce pojęć domi-
nujących teorii estetycznych. Z uporem przeciwstawia się ambicjom 
hermeneutycznej estetyki, która stara się zrozumieć dzieło sztuki. 

6 Por. tamże, s. 124-125.
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Idzie tu bowiem nie tyle o zrozumienie kolejnych działań artystki, ile 
o doświadczenie – jej własne i widzów; mówiąc krótko: o przemianę 
uczestników performansu”7.

2. W stronę rytuału

Każdy rytuał, jeśli spojrzeć na niego z pewnej odległości, może bu-
dzić przynajmniej uśmiech politowania. Jego sednem jest działanie 
i emocjonalne znaczenie, które przypisują mu uczestnicy. Z tego sa-
mego powodu tuż po ustaniu działania rytualnego sam rytuał wydaje 
się pusty i pozbawiony znaczenia, przede wszystkim dla obserwato-
rów, zarówno tych, którzy jako widzowie śledzili cielesne sekwencje 
ruchu, jak i dla tych, którzy nie mając bezpośredniego wglądu w jego 
przebieg, rekonstruują go na podstawie relacji, opisów czy innych 
form dokumentacji. Edward Muir, w pracy poświęconej rytuałom 
doby nowożytnej, trafnie wskazuje, że rytuał pozwala nam zrozumieć 
niematerialne formy uczestnictwa w kulturze, indywidualne i społecz-
ne temporalności, orientacje przestrzenne i manipulacje emocjami, ale 
jednocześnie, by trafnie móc go zinterpretować, nie możemy tracić 
z oczu tej wyjątkowej cechy zachowania rytualnego, związanej z jego 
jednostkowym ustanowieniem w prywatnym sensorium znaczeń i pa-
mięci. Możemy wskazywać na pewne specyficzne cechy rytuału, jego 
kolektywność, związek z sacrum, aktywacje ciała, wpływ na psychi-
kę, ale rytuał jednocześnie jest czymś więcej niż sumą wymienionych 
cech. To raczej ustanowienie pewnego porządku, syntezy różnego 
rodzaju doświadczeń, które w innych formach ekspresji kulturowych 
pojawiają się oddzielnie8.

Badania nad rytuałami ułatwiają tworzenie synkretycznych uniwer-
sów znaczeń, w których osobiste przeżycia konstytuują rzeczywistość, 
są rodzajem kalejdoskopu z migotliwymi drobinami relacji, ruchów 
i emocji układającymi się w obraz, by za chwilę stać się zaczątkiem 

7 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 
2008, s. 18.

8 Por. E. Muir, Ritual in Early Modern Europe, wyd. 2, Cambridge 2005, s. 2-3.
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nowej konfiguracji. Taka optyka zakłada zmianę w postrzeganiu 
postaci samego badacza oraz właściwej procedury czy tematu. Od-
rębne światy społeczne przenikają się i wzajemnie odkształcają. 
Kiedy czynimy rytuał zwornikiem systemu badawczego, powinni-
śmy uwzględnić, iż pod wieloma względami badania te podważają 
utarte przekonanie o badaczu jako żywej inkarnacji obiektywizmu 
i naukowości. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln zauważają, iż 
z chwilą, kiedy to przedmiotem badań stają się fenomeny kulturowe 
o bardzo niejednoznacznym statusie, będące emanacją światopoglą-
du jednostek, różnego rodzaju sfer prywatnych, dostępnych obser-
wacji i analizie w stopniu ograniczonym i naznaczonym sporą doza 
subiektywizmu, wówczas praktyka badawcza nie może opierać się 
na modernistycznym fundamencie nauki, kreującej wzorzec badacza 
jako ostoi obiektywizmu. Pisząc o zmianie w postrzeganiu etnografii 
i postaci etnografa, wymieniają cztery wierzenia i powinności stano-
wiące fundament procesu badawczego. Są nimi obiektywizm, współ-
udział w imperializmie (przekonanie, iż ingerencja w świat tradycyjny 
prowadzi do jego deformacji), wierzenie w zabytki (wizerunki kultur 
przypominają obiekty muzealne) oraz wiara w bezczasowość, zatem 
że świat owych rdzennych kultur w istocie jest nieskażony nowoczes-
nością. W konsekwencji etnograf organizował swoją pracę poprzez 
mniej bądź bardziej świadome podporządkowanie ogólnym wymo-
gom metodologicznym, strukturyzował teksty, aby zachować ów wzo-
rzec powinności i odpowiedzialności. Dążył do obiektywizmu i był 
przekonany, iż takowy można zachować, a przede wszystkim, że ów 
obiektywizm jest synonimem poznania naukowego. Przedmiot badań 
był radykalnie oddzielony od samej postaci badacza, a takie klasyczne 
przekonanie wciąż znajduje wielu admiratorów9. Emerytowana pro-
fesor antropologii, Cora Du Bois, której opinie przywołują Denzin 
i Lincoln, z ubolewaniem stwierdza, że klasyczna antropologia była 
niczym wizyta w muzeum sztuki, w którym można delektować się 
osiągnięciami ludzkiego rozumu i artyzmu, natomiast współczesna 

9 Por. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakoś-
ciowych, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, tłum. 
K. Podemski, Warszawa 2009, s. 40.
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nam antropologia przypomina wędrówkę po garażowej wyprzeda-
ży10. Z jednej strony klasyczny świat, nad którym możemy zapano-
wać, jego rytuały są zrozumiałe i włączone w ciąg opozycji uznawa-
nych za naturalne: jednostka – zbiorowość, świecki – sakralny, męski 
– żeński, tradycyjny – nowoczesny. Jego stany są opisywalne, jego 
oddziaływania poddane władzy rozumu. Po drugiej stronie rozciąga 
się świat „gatunków zmąconych”, by przywołać znane określenie Cli-
forda Geertza, zwolennika tych optyk badawczych, które nie zawiera-
ją się w dyscyplinach o ściśle zakreślonych granicach. Poszukiwanie 
uniwersaliów w rodzaju „narodu”, „rodziny”, „religii” i odnoszenie 
ich do różnych wytworów kultury możemy, za Geertzem, określić 
jako stratygraficzną koncepcję relacji pomiędzy tym, co biologiczne, 
tym, co społeczne i tym, co kulturowe w naturze ludzkiej. „Według 
tej koncepcji – jak charakteryzuje ją autor Interpretacji kultur – czło-
wiek jest połączeniem wielu warstw, z których każda nakłada się na 
te, które leżą pod nią, będąc jednocześnie podkładem dla tych, które 
znajdują się nad nią. Analizując człowieka, odkrywamy warstwę po 
warstwie, przy czym każda z nich jest sama w sobie kompletna i nie-
redukowalna; zdejmując jakąś warstwę, odkrywamy kolejną, zupełnie 
inną. Wystarczy zedrzeć całą tę pstrokaciznę form kultury, by znaleźć 
strukturalne i funkcjonalne regularności organizacji społecznej”11. 
Każdy kolejny krok owego „odzierania” to odsłanianie mechanizmów 
psychicznych, społecznych, aż do osiągnięcia biologicznego czy neu-
rologicznego portretu człowieka. Tym sposobem psycholodzy, filozo-
fowie, historycy, lekarze czy neurolodzy konstruują obraz człowieka, 
który zachowuje status quo poszczególnych dyscyplin, podtrzymując 
ich suwerenność i wyjątkowość. Dla Geertza stanowisko to jest wy-
razem konformizmu; istnieją doświadczenia graniczne, zachowania 
i praktyki normujące nasze życie, których nie rozpoznamy, korzystając 
z dobrodziejstw selektywnego doboru faktów. I w tym miejscu poja-
wiają się rytuały i wszelkie zachowania, których nie sposób wypro-
wadzić z li tylko biologicznych, psychologicznych czy historycznych 

10 Por. tamże, s. 41.

11 C . Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków 2005, 
s. 55.
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uwarunkowań. Potrzebujemy opisu gęstego, który umożliwi ukazanie 
całości czynników wpływających na daną praktykę. Uniwersalia, aby 
pozostać uniwersaliami, muszą być powiązane z określonymi mecha-
nizmami psychologicznymi oraz ich społecznymi, historycznymi, czy 
ekologicznymi i ekonomicznymi kontekstami12.

Przedmiotem nowej antropologii i, szerzej, wszystkich nauk o czło-
wieku, kulturze, społeczeństwie będzie, zdaniem Geertza, nie tyle 
gromadzenie informacji na temat wzorca zdarzeń ze świata społecz-
nego, ale „określenie afektywnego znaczenia, emocjonalnej ważności, 
jakie ów wzorzec posiada. Nie zajmujemy się już rozwiązywaniem 
problemów, lecz wyjaśnianiem uczuć”13. Publicznymi obrazami emo-
cji, o czym pisze w kolejnym fragmencie Geertz, są jedynie rytuał, mit 
i sztuka. Tym sposobem rytuał stanie się jednym z poszukiwanych mo-
deli, poprzez który możemy oddać złożoność ludzkich doświadczeń, 
w tym również sposób, w jaki ustanawiane są różnorodne praktyki 
symboliczne oraz sama cyrkulacja symboli w kulturze. Brakującym 
ogniwem pomiędzy zachowaniem rytualnym a przekazem kulturo-
wym będzie podstawowy dla logiki rytuału porządek sensoryczny, 
zatem ustanowienie ciała i cielesności jako podstawy całej wymiany 
symbolicznej. Doświadczenie skoncentrowane na ciele będzie podsta-
wową formą ekspresji praktyk kulturowych, ale też rodzajem interak-
cyjnej sieci łączącej znaczenia, symbole i praktyki. Wiedza zawarta 
w ciele i wiedza wyrażana poprzez ciało, zatem różnego rodzaju kon-
cepcje ucieleśnienia, pojawiają się w licznych współczesnych koncep-
cjach nauk społecznych. Erika Summers-Effler, wskazując na miejsce 
rytuału w studiach z zakresu socjologii emocji, podkreśla, iż cykl: in-
terakcja – emocje – symbole – interakcja stanowi podstawowy wzo-
rzec organizacji społecznej14. Interakcyjny wymiar życia społecznego 
ułatwia proces cyrkulacji wartości, norm kulturowych, które poprzez 
praktyki, zwyczaje, obrzędy i inne skodyfikowane i ustrukturyzo-
wane zachowania nadają kształt kulturowym skryptom zachowania. 

12 Por. tamże, s. 57.

13 Tamże, s. 99.

14 Por. E. Summers-Effler, Ritual Theory, w: Handbook of the Sociology of Emotions, red. 
J. Stets, J. H. Turner, New York 2006, s. 135.
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Takie rozumienie wymiany symbolicznej, odbywające się na drodze 
codziennych interakcji, zmienia postrzeganie rytuałów jako ściśle po-
wiązanych ze sferą przekonań i praktyk religijnych. Rytualizacja staje 
się integralnym elementem wszelkich praktyk społecznych, służących 
uzyskaniu gratyfikacji emocjonalnej bądź podtrzymujących funkcjo-
nowanie instytucji. Kultura dostarcza emocjonalnych markerów zacho-
wania, które stanowią podstawowy budulec określonych schematów 
czy skryptów zachowania. Rozpowszechnienie tego typu zachowań 
powoduje, iż po części znikają z naszego pola uwagi, roztapiają się 
w życiu codziennym, ponieważ są sednem interakcji międzyludzkich. 
Dramaturgiczne koncepcje rytuału, które na polu socjologii wiążą się 
z teoriami Erwina Goffmana15 i Randalla Collinsa16, przywołują lite-
racką metaforę życia jako rodzaju sceny, na której deskach aktorzy 
społeczni praktykują swoje jednostkowe jestestwa.

Badanie rytualnych aspektów życia społecznego wydaje się wielu 
przedstawicielom nauk humanistycznych praktyką nie do końca speł-
niającą kryteria naukowości. Używam tutaj terminu „praktyka” w tym 
znaczeniu, w którym Roland Grimes, jeden z najbardziej rozpozna-
walnych przedstawicieli studiów rytualnych (ritual studies), przypisuje 
metodzie poznawania specyfiki działań rytualnych. Dla wielu badaczy 
poznanie rytuałów wiąże się z drogą bądź ściśle rygorystycznych na-
ukowych dociekań, bądź przeciwnie, jawi się jako dziedzina paralelna 
względem sztuki i domagająca się co najmniej posiadania śladowej 
„duszy” artystycznej. Praktycznie zorientowany Grimes powiada: ani 
nauka, ani sztuka; aby zrozumieć istotę rytuałów, potrzebujemy kon-
kretnych umiejętności, tego, co określa mianem rzemiosła (craft). Bo-
wiem rzemiosło jest pokrewne artyzmowi, ale jednocześnie nie rości 
sobie prawa do bycia nieodgadnionym, rzemiosło jest funkcjonalne. 
Jest ono wreszcie czymś, czego możemy się nauczyć bez uciekania się 
do metaforycznych predestynacji. Ścisły naukowy rygoryzm prowadzi 
do zagubienia tego potencjału transformacji, który z założenia cechuje 
rytuał. Z kolei poszukiwania, których pożywką będzie jedynie wyob-
raźnia i gust artystyczny badacza, jakkolwiek pod wieloma względami 

15 Zob. E. Goffman, Relacje w przestrzeni publicznej, tłum. O. Siara, Warszawa 2011.

16 Zob. R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. K. Suwada, Kraków 2011.
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interesujące, nie wprowadzają istotnego elementu zrozumienia, który 
powinien cechować dociekania naukowe17.

Studia rytualne rozwijają się od lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. Jakkolwiek różne dyscypliny nauk społecznych i humanistycz-
nych poświęcały wiele uwagi rytuałom, przede wszystkim w ich re-
ligijnym i społecznym aspekcie, to dopiero narodziny ritual studies 
jako samodzielnej dyscypliny umożliwiły powiązanie w teoretyczno-
-metodologiczną całość tych form doświadczeń jednostkowych i spo-
łecznych, które opatrujemy pojemną formułą rytuału. Na rozwijającej 
się i bynajmniej nieostatecznej liście rytuałów możemy podzielić je 
na: kolektywne i zbiorowe, religijne i świeckie, improwizowane i ta-
kie, które są ściśle powiązane z jakimś kanonicznym tekstem. Kolejne 
opozycje tworzą rytuały towarzyszące zmianom i je prowokujące oraz 
te, które konfirmują zastane sytuacje, rytuały krótko- i długotrwałe, 
rytuały synkretyczne i te, które nie wykraczają poza ścisłe kanony 
kultury i tradycji18. Ta z konieczności krótka wyliczanka sfer rytual-
nych pozwala zrozumieć, iż poprzez rytuał można opisać zbiorowość, 
jednostkowe losy, sposoby doświadczenia i partycypacji w świecie, 
sposoby kreowania znaczeń, obieg symboli, by wreszcie umieścić je 
w szerszym spektrum teorii opisujących funkcjonowanie społeczeń-
stwa i oddziaływanie kultury. Analogicznie do języka, również i rytuał 
posiada swoją wewnętrzną organizację, swoją własną gramatykę. Na 
rytuał należy spoglądać jak na pewną całość, zbudowaną z sekwen-
cji działań, rytów, zachowań, quasi-rytualnych gestów i czynności, 
które na pozór odległe są od tego, co zwykle z rytuałem wiążemy. 
To rodzaj kompozycji, w której poszczególne części pasują do siebie 
i które jednocześnie mogą być elementem innych złożonych konstruk-
cji. Metaforę gramatyki rytuału jako budowli rozwija Axel Michaels, 
wskazując, iż rytuały składają się z bloków (units). Poszczególne blo-
ki zbudowane są z w miarę jednorodnych elementów (prefabricated 
structural elements), które są mobilne i łatwo je przemieszczać. Każ-
de włączenie nowego elementu bądź przesunięcie już istniejącego jest 
zgodne z ogólnym planem. Innymi słowy, niezróżnicowane elementy 

17 Por. R. Grimes, The Craft of Ritual Studies, Oxford 2014, s. 4.

18 Por. tamże, s. 6.
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składowe składają się na całość tylko wtedy, jeśli podporządkowane są 
jakiejś widocznej bądź ukrytej harmonii. Gramatyka rytuału to wzór 
łączenia elementów, które poza systemem nie mają znaczenia19. Me-
taforę rytuału jako architektonicznej całości przywołuje, za Michae-
lem Oppitzem, Axell Michaels podkreślając, iż elementy-prefabrykaty 
rytuału funkcjonują na wielu poziomach jednocześnie. Są materialne 
w tym znaczeniu, iż absorbują realnie istniejące przedmioty i zazna-
czają poprzez nie obecność w określonym continuum czasu i prze-
strzeni. Podobnie jest z prefabrykatami językowymi, które pozwalają 
składać zaklęcia, modlitwy, pieśni, inwokacje z gotowych i już istnie-
jących formuł, poprzez nadanie im nowego znaczenia. Prefabrykaty 
językowe związane będą nie tylko z prostymi werbalizacjami, ale rów-
nież z całą kulturą akustyczną czy też doświadczeniem sonicznym. 
Śpiew, rytm, artykulacja, bycie słuchaczem i wykonawcą jednocześ-
nie, multiplikacja głosu, dźwięku, glosolalia to również językowe 
komponenty. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do sfer zachowań 
cielesnych, które również składają się z gestów, ruchów, ich sekwen-
cji, transpozycji, sposobów poruszania. Dodajmy do tego zewnętrzne 
oznaki statusu i przynależności: sposób ubierania się, aparycję, cechy 
jednostkowe i modyfikacje cielesne. Wreszcie wzory emocji, sposoby 
partycypacji w działaniu, wzory podporządkowania i formy sprzeci-
wu. To w istocie skomplikowana i złożona całość podporządkowana 
logice działania rytuału20. Dzięki tej specyficznej własności możemy 
poprzez rytuały dekodować bardziej podstawowe mechanizmy koja-
rzenia i łączenia rzeczy, idei, przekonań, praktyk w rozpoznawalne 
przez uczestników całości.

Określenie owych zasad łączenia i, analogicznie, rozłączania mo-
żemy nazwać paradygmatem rytualnym. W tej mierze ritual studies są 
orientacją badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, hojnie czer-
piącą z dorobku wielu różnych dyscyplin akademickich, jeśli nawet 
samo pojęcie rytuału w danych teoriach nie zostało wyrażone w sposób 

19 Por. A. Michaels, The Grammar of Rituals, w: Ritual Dynamics and the Science of Rit-
ual. T. 1: Grammars and Morphologies of Ritual Practices in Asia, red. A. Michaels, 
Wiesbaden 2010, s. 11.

20 Por. tamże.
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dobitny. Przykładem będą badania językoznawcze, lingwistyka kogni-
tywna czy komunikacja niewerbalna, których badawcze osiągnięcia 
przenoszone są na grunt studiów nad rytuałami. To, oczywiście, może 
prowadzić i często prowadzi do utraty koherencji samego przedmiotu 
zainteresowań. Przy tak odmiennych założeniach rytuał nieustannie 
przemieszcza się w stronę takich pojęć, jak: praktyka, widowisko, per-
formans, dramat społeczny, ryt, obrzęd, ceremoniał, skrypt kulturowy, 
scenariusz działania, wzorzec narracyjny. To, oczywiście, jedynie naj-
bardziej typowe manifestacje bardziej podstawowego problemu, zwią-
zanego z wyznaczeniem granicy oddziaływania rytuału. Jeśli bowiem 
zastosujemy nazbyt rygorystyczne klauzule, wówczas zamkniemy ry-
tuał w metodologicznej formalinie i stanie się on eksponatem. Jeżeli 
granic nie oznaczymy, wówczas całość życia społecznego przybierze 
formę rytualną.

W starszej literaturze przedmiotu dominowało przekonanie, iż ry-
tuał to sfera działania, zatem stanowi ona przeciwieństwo spekulatyw-
nych form myślenia o religii, zbiorowości, narodzie itp. Mit, symbol, 
myśl stanowić miały nadbudowę dla praktyk rytualnych, które, pozba-
wione owego „intelektualnego” zaplecza, jawiły się jako „zwyczaj-
ne”. Wierzenia i symbole obudowane praktykami miały być dziełem 
umysłu spekulatywnego, same w sobie pierwiastków działania nie 
zawierały21. Podstawowa i zarazem wartościująca opozycja pomiędzy 
działaniem i myśleniem znajdowała potwierdzenie w, wydawałoby 
się, fundamentalnej dychotomii pomiędzy sferą sacrum i profanum. 
Emile Durheim postrzegał obie sfery jako odrębne, podporządkowane 
własnej specyficznej zasadzie porządkującej. Te w istocie samodziel-
ne światy-rzeczywistości wchodziły we wzajemny kontakt jedynie 
w zapośredniczeniu rytualnym, które ułatwiało przenikanie „święto-
ści” w obszar życia codziennego. Rytuał ułatwiał transformację, ale 
natura owego życia świeckiego zbudowana była poprzez analogie do 
pojęcia sacrum, zatem świętość i codzienność podążały odmiennymi 
ścieżkami. Sacrum jawi się jako projekcja zbiorowości, coś wykra-
czającego poza indywidualne ramy jednostkowego życia, coś, co jest 
dziełem wspólnoty i wspólnotę uświęca. Po drugiej stronie barykady 

21 Por. C . Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, New York 2009, s. 19.
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mieści się przestrzeń doczesna; jej medium jest jednostka ograniczo-
na swoim biologicznym wyposażeniem, zatem rozróżnienie na ży-
cie zbiorowe i jednostkowe odpowiada opozycji sacrum – profanum. 
W ujęciu Durkheima, rytuał to reguła postępowania względem rzeczy 
świętych, zatem odmiennych od „zwyczajnych” reguł życia wspólno-
towego22. Jako wzorzec transformacji, stawał się rytuał podstawowym 
mechanizmem, poprzez który wartości moralne, religijne, symbo-
liczne manifestowały się i odnawiały w życiu społecznym. Stąd jego 
cechy: jest tworem zbiorowości, z założenia jest niemalże „odwiecz-
ny”, sens nadaje mu związek z sacrum, które za jego pośrednictwem 
„uświęca” zbiorowość. Takie rozumienie rytuału na długie dziesię-
ciolecia naznaczyło nauki społeczne, którym trudno było uwolnić się 
spod uroku podziału, który wydawał się naturalny i uniwersalny. Au-
tor Elementarnych form życia religijnego, lokując rytuał pośród dróg 
wiodących w stronę świętości, nieświadomie przyczynił się do utrwa-
lenia istniejącego już wcześniej przekonania, iż rytuały mają sens tak 
długo, jak długo pozostają w relacji względem sacrum. Orientacja na 
archaiczność, przeszłość, religię, widoczna w podejściu etnografów 
czy religioznawców, skutkowała przekonaniem, iż rytualizacje wpisa-
ne w ramy życia świeckiego współczesnych nam społeczeństw nie są 
„prawdziwymi” rytuałami.

Jack Goody wskazuje, iż, w świetle dostępnych danych etnogra-
ficznych, traktowanie sacrum i profanum jako odmiennych sfer do-
świadczenia nie może rościć sobie prawa do bycia uniwersalną kate-
gorią23. Do podobnych wniosków doszedł Stanley Tambiach, uznając, 
że dychotomie sacrum – profanum, religia – magia czy nauka – magia 
wpisane są w model myślenia kultur zachodnich, przyzwyczajonych 
do istnienia skrajnych opozycji, porządkujących doświadczenie zgod-
nie z binarnymi zasadami porządkowania. W klasycznych rozprawach 
antropologicznych, poświęconych rytuałom przejścia, ceremonie te 
wpisane były w przestrzeń sakralną, towarzyszyły zmianom statusu, 
obrazowały i kontrolowały przejścia pomiędzy kolejnymi etapami 

22 Por. S. Lukes, Durkheim. Życie i dzieło, tłum. E. Klekot, E. Szul-Skjoeldkrona, Warsza-
wa 2012, s. 40-41.

23 Por. J. Goody, Mit, rytuał i oralność, tłum. O. Kaczmarek, Warszawa 2012, s. 50.
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życia osobniczego, wspólnotowego, czy kosmicznego. Zatem różniły 
się od praktyk codziennych swoim odświętnym charakterem, odmien-
nością realizowanych funkcji czy zadań, z reguły określanych poprzez 
łączność ze sferą sakralną. Ale, jak zauważa Tambiach: „(…) te same 
społeczeństwa odprawiają wszelkie rodzaje rytualnych cykli lub spo-
radycznych rytuałów, które przeplatają się z praktycznymi działania-
mi, takimi jak rolnictwo, rzemiosło, łowienie ryb. W tych przypadkach 
obydwa rodzaje działań, techniczne i magiczne, i magiczne/religijne, 
są swoistymi mieszankami i, choć często wewnętrznie rozróżnialne, 
w pewnym sensie zajmują tę samą przestrzeń (…)”24. Prowadzi to do 
sytuacji, w której odróżnienie zachowań technicznych (świeckich) od 
ekspresyjnych (magicznych) bywa mocno problematyczne i w wielu 
przypadkach po prostu niewykonalne.

Dotąd wskazywałem na pewne elementy życia społecznego, kultu-
ry, obiegu symbolicznego, jakie powiązać możemy z działaniami ry-
tualnymi i pośrednio odnieść do wzmiankowanego w tytule rozważań 
paradygmatu rytualnego. Roy Rappaport w Rytuale i religii w rozwoju 
ludzkości zaproponował jedną z bardziej zwięzłych definicji rytuału, 
mianowicie jest to „wykonanie mniej lub bardziej niezmiennych sek-
wencji formalnych czynów i wypowiedzi, zakodowanych bynajmniej 
nie przez wykonujących”25. Pobrzmiewają tu wszystkie klasyczne uję-
cia, zatem rytuał ma charakter zbiorowy, jest sformalizowany, składa 
się z segmentów i oddzielony jest od rutyny życia codziennego. Za-
chowania ustalone, włączone w cykl podtrzymywania życia: zdoby-
wanie pożywienia i samo jedzenie, ochrona organizmu (maskowanie, 
mimikra), zaloty, zdobywanie partnera i czynności seksualne, walka 
o przetrwanie stanowią elementy rytualizacji, które biolodzy ewolu-
cyjni odkrywają również na poziomie świata zwierzęcego. Byłyby to 
zachowania (rytualizacja), które mają podłoże w życiu instynktow-
nym, wspólne dla żyjących organizmów, zatem w pewien sposób ma-
jące praktyczne zastosowanie, ponieważ podtrzymują, chronią i orga-
nizują życie. Rytualizacja ułatwia osiągnięcie równowagi pomiędzy 

24 S. J. Tambiach, Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, Kraków 2007, s. 85.

25 R. A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, tłum. A. Szyjewski, A. Musiał, T. 
Sikora, Kraków 2007, s. 52.
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systemami. Jeżeli neurotyczne nawyki uznamy za sposób, w jaki 
chory strukturyzuje swoje doświadczenie wprowadzając doń stałe 
elementy-wzory, wówczas rytualizacja stanie się częścią bardziej roz-
powszechnionych praktyk. Rappaport określa owe rytualizacje świata 
zwierzęcego jako „stylizowane pokazy”, w których możemy dostrzec 
uderzająco podobne do ludzkich formy organizowania ruchu, prze-
strzeni i zachowania. Oczywiście, istnieje różnica pomiędzy zachowa-
niami godowymi krabów a sposobem, w jaki kapłan sprawuje obrzęd 
mszy świętej, ale, jak wnosi Rappaport, szukajmy najpierw rzeczy sta-
łych, które pozwolą nam zrozumieć sam mechanizm działania rytuału, 
dopiero później różnicujmy i twórzmy typologie26.

3. W stronę etiologii gestu

Biolodzy i etolodzy postrzegają rytualizacje jako zalążkowe formy ko-
munikacji, z których z czasem wyewoluowały bardziej złożone syste-
my porozumiewania się, takie jak: język, sztuka, myślenie symbolicz-
ne. Niektórzy archeolodzy doszukują się widowisk performatywnych 
na wczesnych etapach ewolucji homo sapiens. Arne Petersen postuluje 
kilkuetapowy proces wyłaniania się naszych zdolności do komunikacji 
i myślenia racjonalnego z praktyk zbudowanych na bazie instynktowne-
go działania, wyrażającego się w gestach, mapowaniu przestrzeni po-
przez dźwięki, zdolności do naśladowania czy tworzenia „społecznych 
konspiracji” (social conspiracy)27. Alice Roy i Michael Arbib rekonstru-
ują hipotetyczną ewolucję gestów jako zaczątku złożonego systemu ko-
munikacyjnego. Opierając się na ustaleniach prymatologów, biologów 
ewolucyjnych i neurologów, sugerują, iż zdolność do komunikacji nie-
werbalnej kształtowała już od wczesnych stadiów rozwoju naczelnych. 
Pierwsze trzy etapy rozwoju, obejmujące: zdolności manipulacyjne 

26 Por. tamże, s. 54-55.

27 Por. A. F. Petersen, On Emergent Pre-Language and Language Evolution and Tran-
scendent Feedback from Language Production on Cognition and Emotion in Early 
Man, w:, Language Origin: A Multidisciplinary Approach, red. J. Wind, B. Chiarelli, B. 
Bichakjian i in., Dordrecht 1992, s. 449-464.
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związane z budową anatomiczną dłoni (grasping), specyfikę systemu 
nerwowego (mirror system) oraz zdolność do imitacji miały być wspól-
ne dla wszystkich naczelnych. Natomiast trzy kolejne stadia, którymi 
były: złożony system gestykulacji, oparty na zdolności do naśladowania 
(complex imitation system), protoznaki (protosign) wchodzące w skład 
pantomimy, która wskazywała na rzeczy nieobecne w bezpośredniej na-
oczności, oraz protojęzyk (protospeech) służący kontroli protoznaków, 
miały być charakterystyczne jedynie dla gatunku homo. Pantomima 
byłaby elementem, w którym proste imitujące gesty wytracały swoją 
prostą naoczność, umożliwiając przejście od gestów do słów zastępu-
jących gesty28. Ten element odnajdziemy w rytuale, który nie jest zwy-
czajną imitacją, ani też prostym obrazem, tyle że ułożonym z sekwencji 
ruchowych, ale jest złożonym systemem, w którym poruszenia ciała, 
gesty, modyfikacje sensoryczne służą ekspresji stanów emocjonalnych. 
Odkrycie neuronów lustrzanych zapoczątkowało poszukiwania biolo-
gicznych (neurologicznych) podstaw kultury. Neurony te, które odnale-
ziono w mózgach zarówno ludzi, jak i małp naczelnych, ułatwiają nam 
rozpoznawanie emocji, czytanie kontekstów sytuacyjnych poprzez zdol-
ność do naśladowania czyjegoś zachowania. Uaktywniają się poprzez 
obserwację i symulację (w mózgu) czyjegoś zachowania, na nich opiera 
się mechanizm uczenia się norm społecznych, zachowań, zdolność do 
rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób29. W pracy Rama-
chandrana o neurologicznych podstawach człowieczeństwa wskazano, 
iż neurony lustrzane umożliwiają nam metaforyczne spoglądanie na 
świat cudzymi oczyma, a zarazem pozwalają nam zrozumieć, jak odbie-
rani jesteśmy przez innych30. Neurony lustrzane posiadają jeszcze jedną 
zadziwiająca właściwość, umożliwiają nam naśladowanie zachowania 
innych, co jest istotnym elementem w upowszechnianiu nowych pomy-
słów, przyczyniając się do rosnącej złożoności społeczeństw i kultur 

28 Por. A. C . Roy, M. A. Arbib, The syntactic motor system, w: K. Liebal, C . Müller, S. Pika, 
Gestural Communication in Nonhuman and Human Primates, Amsterdam – Philadel-
phia 2007, s. 9-11.

29 Por. V. S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. O czym mówi 
mózg?, tłum. A i M. Binder, E. Kołodziej-Józefowicz, Warszawa 2012, s. 138-155.

30 Por. tamże, s. 149.
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ludzkich31. Kolejny z neurologów stawiających pytanie o naturę naszego 
umysłu charakteryzuje działanie sieci neuronów lustrzanych następu-
jącymi słowami: „Ilekroć się poruszamy, w jego [tj. mózgu – D. G.] 
obszarach ruchowych pojawia się charakterystyczny wzorzec aktywno-
ści. Jedną z pierwszych niespodzianek ujawnionych przez obrazowanie 
mózgu było to, że taki wzorzec aktywności obserwuje się również wte-
dy, gdy przygotowujemy się do zrobienia ruchu lub po prostu wyobra-
żamy go sobie (…). Tak samo jest, kiedy patrzymy, jak porusza się ktoś 
inny. Nasz mózg staje się wówczas aktywny właśnie w tych obszarach, 
które byłyby aktywne, gdybyśmy sami wykonywali daną czynność. Za-
sadnicza różnica polega oczywiście na tym, że wcale się nie ruszamy”32. 
Ruch staje się elementem współtworzącym świadomość, a sama zdol-
ność do imitowania zachowania innych oraz jego dekodowania jako 
intencjonalnego spośród wielu przypadkowych kombinacji wyraża 
zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Rytuały sankcjonują obieg idei 
podtrzymujących trwanie wspólnoty; nie tyle odwołują się do emocji, 
ile posiadają zdolność tworzenia, transformowania wzorów emocjonal-
nych, które odpowiadają temu, co w języku etyki określić można jako 
moralność33. Odwołując się do koncepcji prymatologów i neurologów, 
chciałem uwypuklić jeden z kluczowych elementów związanych z funk-
cjonowaniem rytuałów, mianowicie to, iż wbrew potocznym wyobra-
żeniom o „irracjonalności” rytuałów, w istocie mogą one stanowić me-
dium upowszechniania bardziej złożonych wyobrażeń symbolicznych.

4. W stronę sensorium

W dotychczasowych rozważaniach performanse i rytuały pośrednio od-
syłały nas do kwestii ludzkiego sensorium jako składowej postulowane-
go paradygmatu rytualnego. Zauważmy, iż „narzędziem” rytuału zawsze 
jest ludzkie ciało, ale nie tylko w jego dosłownej, fizycznej obecności, ale 

31 Por. tamże, s. 152.

32 Ch. Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat, tłum. A. i M. Bin-
der, Warszawa 2011, s. 154.

33 Por. P. S. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, tłum. 
M. Hohol, N. Marek, Kraków 2013, s. 316-318.
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również poprzez specyficzne właściwości naszej sensorycznej aparatu-
ry zmysłowej. Antropologia sensoryczna oraz jej mutacje socjologiczne 
i etnograficzne stawia ludzkie sensorium w centrum uwagi. O ile mo-
żemy wyobrazić sobie emocje i odczucia innych osób, o tyle projekcje 
ich doznań sensualnych stanowią prawdziwą terra incognita. Kultury 
w sposób odmienny waloryzują status poznania zmysłowego. W modelu 
kartezjańskim duch i materia kroczą odrębnymi drogami, a ich porząd-
ki, analogicznie do Durkheimowskiej opozycji sacrum – profanum, są 
nieprzekraczalne. Gdyby za Durkheimem przyjąć, że rytuał pośredniczy 
w wymianie między rzeczywistością świętą a profanum, wówczas po-
dobne cechy transformujące wychwycić możemy w porządku zmysło-
wym. Jak rytuał wpływa na porządek cielesny? Kathryn Geurts, której 
badania związane są z eksploracją kulturowych ekspresji sensorycznych, 
podkreśla fundamentalną trudność, jaką napotykają ludzie Zachodu, kie-
dy przychodzi im się mierzyć z doświadczeniami, które mają charak-
ter symultaniczny bądź w których rytuały, zwyczaje, estetyki kulturowe 
operują odmiennym od naszego repertuarem sensualnych manifestacji. 
Problematyczne jest już „(…) [w]łączenie sposobu poruszania się czy 
ruchu w obszar takich kategorii, jak słuch, dotyk, smak, wzrok i węch. 
Jeszcze większy problem sprawia nam zrozumienie faktu włączenia do 
tej domeny «mowy»”34. U afrykańskiego ludu Anglo-Ewe nie odnajdzie-
my w zasobie leksykalnym pojęcia „zmysły”, które byłoby zbliżone se-
mantycznie do analogicznego pojęcia w językach indoeuropejskich i od-
nosiło się do poznania poprzez wzrok, słuch, smak, dotyk i powonienie. 
Termin seselelame, które w słownikach definiowane jest jako „zmysł”, 
w istocie oznacza rodzaj odczuwania poprzez ciało, myślenia ciałem, 
odczuwania w ciele. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „odczuwać-
-odczuwanie-wewnątrz-ciała”, co pokazuje, jak trudno nam przekładać 
na inne języki modele reprezentacji zbudowane na odmiennych od na-
szych zasadach35. Cytowany przez Geurts Thomas Csordas proponuje 
dla określenia takowych fenomenów percepcyjnych pojęcie „cielesnych 

34 K. L. Geurts, O kamieniu, chodzeniu i mówieniu w Afryce Zachodniej. Kategorie kul-
turowe i antropologia zmysłów, w: Estetyka Afryki. Antologia, red. M. Cymorek, Kra-
ków 2008, s. 21.

35 Por. tamże, s. 10-11.
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form uwagi”, oznaczające specyficzne wyczulenie na obecność (cieles-
ną) innych. Ciało staje się medium, poprzez które nawiązywane są i kon-
firmowane relacje interpersonalne. Jest częścią bardziej złożonego sy-
stemu kulturowych form manifestacji i kontroli doznań zmysłowych36. 
Rozmówcy Kathryn Geurts seselelame traktowali jako rodzaj systemu, 
w którym ciało staje synkretycznym uniwersum zmysłów, które poprzez 
formy cielesne udostępniane są innym uczestnikom życia społecznego. 
Wrażenia kinestetyczne wiązano z tak odległymi od siebie zachowania-
mi, jak sposób poruszania się i bycie osobą moralną. Azolizozo (ruch) 
i azolime (odczucia związane z usposobieniem) mieszczą się w jednej 
kulturowej sekwencji doświadczenia świata poprzez ciało (seselelame).

Innym z zadziwiających pojęć jest sesetonume, oznaczające „odczu-
wanie w ustach”, które bynajmniej nie koncentruje się na doznaniach 
smakowych, ale obejmuje wszelkie wrażenia, których powiernikiem 
będą usta, związane z jedzeniem, przełykaniem śliny, piciem, oddy-
chaniem, całowaniem i innymi czynnościami seksualnymi, oraz mową. 
Umiejętność artykulacji w kulturze Anglo-Ewe staje się polem senso-
rycznym, sposobem odczuwania, nie zaś, jak w kulturach zachodnich, 
sposobem mówienia37. W kolejnym studium, poświęconym cielesnym 
formom poznania w społecznościach afrykańskich, Geurts wskazała, iż 
techniki posługiwania się i odczuwania poprzez ciało pozwalają Afry-
kańczykom oddać bardziej złożoną i synkretyczną naturę „rzeczywisto-
ści”. Europejski model, opierający się na prymacie „pięciu zmysłów”, 
Geurts uznaje za model naiwny (folk model). W afrykańskim senso-
rium to zmysł równowagi i balansu ciała oraz synestezyjne pomiesza-
nie doznań stają się zwornikiem doświadczenia. To poprzez nie (ruch, 
balans, równowagę, dźwięk) koduje się nie tyle świat doznań i emocji, 
co przede wszystkim stanowią one narzędzie ekspresji indywidualnych 
cech osobowych, marzeń, posiadanej wiedzy, wyrażają zdrowie i cho-
robę oraz określają szczególne predyspozycje danej osoby38.

36 Por. tamże, s. 11.

37 Por. tamże, s. 21.

38 Por. K. L. Geurts, Culture and the Senses, Embodiment, Identity, and Well-Being in an 
African Community, Berkeley – Los Angeles – London 2002, s. 227-229.
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Przykład sensorycznego uniwersum ludu Anglo-Ewe pozwala po-
minąć teoretyczne rozważania na temat form ustanowienia sensorium 
w kulturze. Rytuał jest działaniem, zwrot rytualny jest orientacją na 
działanie, która ustanawia w swoim centrum cielesny aspekt poznania.

5. W stronę paradygmatu rytualnego

Czym jest postulowany paradygmat rytualny? Najprościej rzecz uj-
mując, stanowi on przykład orientacji badawczej, teoretycznej i me-
todologicznej, o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze, którego 
przedmiotem będzie ludzkie działanie ujęte w skonwencjonalizowane 
formy rytuału, przedstawienia, gry, performansu, widowiska. Orien-
tacja ta w sposób naturalny stanowi pomost pomiędzy różnymi ob-
szarami nauk społecznych i humanistycznych oraz przyrodniczych 
i technicznych. Paradygmat rytualny nie zrywa z tradycją hermeneu-
tyczną, ukierunkowaną na badanie „treści” kultury, ale dokonuje me-
taforycznego „ożywienia” tekstu poprzez jego „poruszenie”. Tekstual-
ny charakter uzyskują doświadczenia powiązane z ludzką cielesnością 
i indywidualnym sensorium. Stają się one „tekstem” otwartym na in-
terpretację z chwilą włączenia ich poprzez zabiegi inscenizacyjne (od 
rytuałów po zachowania codzienne i rozmowy) w obręb codzienności. 
Rytuały wytwarzają poczucie wspólnoty, składają się z elementów 
(prefabrykatów) związanych z całością naszego doświadczenia (ele-
menty materialne, leksykalne, sekwencje gestów), z tego też powo-
du zajmowanie się nimi ułatwia zrozumienie funkcjonowania kultury 
i społeczeństwa. Na koniec pozwolę sobie przywołać definicję gestu, 
który zaproponował Michel de Certeau: „Działanie gestu to uporząd-
kowany ciąg elementarnych czynności tworzących sekwencje o róż-
nej długości, uzależnionych od intensywności wymaganego wysiłku, 
zorganizowanego według wzorca przekazanego przez innego poprzez 
naśladowanie (…), odtworzonego z pamięci (…) lub ustanowionego 
metodą prób i błędów na podstawie podobnych czynności (…)”39. Gesty 

39 M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność, t. 2: Mieszkać, gotować, 
tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2011, s. 186.
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stanowią osnowę taktyk i strategii życia codziennego, które składają się 
na sztuki działania. Tak rozumiane rytuały stopniowo zatracają swój 
związek z czynnościami religijnymi, w zamian zyskując zdolność do 
wyrażania czegoś więcej niż tylko stany emocjonalne jednostki czy 
zbiorowości. Pozwalają zaznaczyć swoją obecność, zamanifestować 
przynależność bądź też przeciwnie, dostarczają podstawowych wzo-
rów protestu. Są zatem ucieleśnioną wiedzą jednostek i zbiorowości.

Ritual and sensory experience: 
ritual paradigm in humanities

Summary: Ritual paradigm is an interdisciplinary theoretical, empi-
rical and methodological strategy of research concerned with human 
activity based on sensual and kinesthetic experience. This double-fold 
experience is usually expressed in some typical social manifestations 
like: social rituals, plays, performances or exhibitions. This ritual pa-
radigm could be treated as a natural bridge between humanistic, social, 
natural and technical branches of science. According to some leading 
theories of performance studies (McKenzie, Wachowski, Fischer-
-Lichte), ritual studies (Durkheim, Rappaport, Goody, Michaels), and 
sensual anthropology (Geurts), a theoretical model can be created to 
explain how human experiences both in social and personal contexts 
can be transmitted and transcended by powers of ritual action and sen-
sory embodiment. The article attempts to show how ritual processes 
are modified by social and individual capabilities, especially incorpo-
real terms of a face-to-face interaction. Thinking through the prism 
of rituals is shown as a kind of embodied knowledge by which our 
experiences are formalized and structured.

Keywords: ritual, performance, anthropology
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ludzkie pragnienie, by słuchać i być słyszanym, 
w oparciu o wybrane teksty biblijne

Antropologia biblijna postrzega człowieka zawsze „z…”, zawsze w re-
lacji. Podstawowy dla niej poziom to więź z Bogiem. Znamienne jest, 
że w opisie tego kontaktu autorzy biblijni odwołują się szczególnie do 
dwóch zmysłów, posługując się hebrajskimi czasownikami: šm‘ (słu-
chaj) i r’h (patrz). Wnikliwa analiza pokazuje, iż przewagę zyskuje 
ten pierwszy. Fakt ten nie dziwi, gdy człowiek uświadomi sobie, że 
jest to właściwie pierwszy kanał percepcji, z którego każdy korzysta. 
Dziecko w okresie prenatalnym przecież już odbiera dźwięki oraz od-
czytuje je jako przyjazne bądź jako zagrażające. Bóg też proponuje 
człowiekowi kontakt przez głos. Wybiera ten sposób jako najbardziej 
odpowiedni. Co ciekawe – w Starym Testamencie człowiek nie do-
świadcza Boga wzrokiem – opis widzenia „twarzą w twarz” (Rdz 
32,31; Wj 33,11; Lb 12,8; 14,14 i in.) to metonimia komunikacji, bli-
skości. Percepcja głosu to jednak coś więcej niż odbiór słowa. Lokuje 
się tu tembr, odbiór emocji w nim pobrzmiewających, natężenie, głoś-
ność, a także odbija się refleksem stopień zażyłości, wspomnień, prze-
bytych doświadczeń. Przede wszystkim jednak głos osoby pozwala 
przeżywać obecność. I faktycznie to jest w Biblii pierwsze – i wydaje 
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się, że nawet najważniejsze – doświadczenie. Zaskakuje fakt, iż dopie-
ro po grzechu pojawia się w ustach człowieka stwierdzenie skierowane 
do Boga: „usłyszałem Twój głos w ogrodzie” (Rdz 3,10), połączone 
z konstatacją towarzyszącego strachu. Ponieważ już wcześniej nastę-
powała wymiana komunikatów między Stwórcą a człowiekiem – za-
stosowanie šm‘ dopiero w tym miejscu wydaje się wskazywać, iż do-
tąd jakby nie było różnicy między głosem Boga a głosem człowieka. 
Przepływ dokonywał się bez żadnych barier. Poczucie bezpieczeństwa 
i zrozumienia było tak intensywne, że człowiek nie odbierał głosu 
Boga jako płynącego z zewnątrz, ale jako zinterioryzowany, własny. 
Grzech pierwszych ludzi – popularnie nawet określany nieposłuszeń-
stwem (nie-po-słuchaniem) – opisuje sytuację, w której człowiek wy-
brał inny głos, łudząco podobny. Przegrał w konfrontacji pamięciowej.

Przez cały Stary Testament Bóg buduje więź z człowiekiem po-
przez głos. Znamiennym jest tekst Wj 19,5: „Teraz jeśli pilnie słuchać 
będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczegól-
ną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy 
cała ziemia”. Warto zwrócić uwagę, iż akcent pada na doświadczenie 
audyczne, a nie zachowywanie słowa. Bóg nie ma zamiaru dyscypli-
nować człowieka nakazem słuchania. W tej relacji bliskość zostaje 
postawiona na pierwszym miejscu. I do niej wzywa też wyznanie 
wiary Semity, w którym on codziennie powtarza: „Słuchaj, Izraelu”. 
Odmienność mentalności zaznacza się tu bardzo wyraźnie: Żyd nie 
ma wątpliwości, że głos Boga jest słyszalny. Może on posiadać roz-
maite mediacje – istnieje przecież diametralna różnica ontologiczna 
między Stwórcą a człowiekiem – stąd też kanały percepcyjne muszą 
być uchwytne dla tego ostatniego. Typowy dla Semity sposób opisu 
za pomocą obrazu i poprzez wzbudzanie emocji uzewnętrzni się więc 
również w przedstawieniu głosu Boga z pomocą gromów, trzęsienia 
ziemi (teofania synajska – Wj 19,16-19; 20,18). O problemie związa-
nym z właściwym jego rozpoznaniem wspomni J 12,28n. Wiąże się on 
z percepcją bodźców audycznych.

W doświadczeniu człowieka, które zwerbalizowała i ubrała w de-
finicje psychologia, czynność słuchania skorelowana jest z umiejęt-
nością koncentracji uwagi, swobodną wyobraźnią, zdolnością opisania 
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w słowach oraz empatią1. Zdaniem E. Fromma, bez zakorzenienia 
w rozumieniu i miłości nie dochodzi ono do skutku2. Lokuje się więc 
tym samym w przestrzeni relacji, mając istotny wpływ na jej kształt. 

Na kartach Pisma Świętego termin šm‘ najczęściej pojawia się 
w księgach: Jeremiasza, Izajasza i Powtórzonego Prawa. Prowadzące 
miejsce tekstów prorockich w tej statystyce pokazuje, że w koncepcji 
biblijnej zagadnienie słuchania stanowi rezultat Bożej inicjatywy kon-
taktu z człowiekiem i jest też nawoływaniem do przyznania Jemu jako 
Osobie i przekazywanemu przezeń słowu odpowiedniej rangi. Warto 
zauważyć, iż Jego ingerencje mają na celu dobro i szczęście – stąd de 
facto teksty te pragną doprowadzić człowieka do twórczej refleksji nad 
własną egzystencją i zmienić fatalistyczne lub bezmyślne nastawienie 
do własnej osoby. Wezwanie: słuchaj ma przyciągnąć uwagę, obudzić, 
zainspirować, zmobilizować. Rozszerza również horyzont percepcji. 
Zaznacza się tu też afirmacja relacji Bosko-ludzkiej i fakt, jak bardzo 
Bogu na niej zależy. Księga Powtórzonego Prawa natomiast porząd-
kuje niemalże cały materiał w mowy, które przypisuje Mojżeszowi. 
Ich późniejsza redakcja wydaje się odzwierciedlać w swoim stylu po-
uczenie na wzór ojcowskiego3. Słuchanie zyskuje więc rys znamien-
ny dla procesu wychowania. Okazuje się zatem znamionować rozwój 
osobowy. 

Analizowany kanał percepcji wiąże się z fundamentalnym prag-
nieniem człowieka, by odbierać bodźce, ale i znaleźć jednostkę, która 
przyjmie nadawane tą drogą komunikaty. Domaga się ujęcia holistycz-
nego, ponieważ obejmuje psychologiczne, fizjologiczne i psychofi-
zyczne elementy relacji: dźwięk – organizm4. Tym samym też oka-
zuje się paradygmatem w naukach o człowieku. Zarówno w języku 
codziennych rozmów, jak i dyskusjach naukowych odróżnia się proces 
słyszenia, dokonujący się niemalże automatycznie – stąd posiadający 

1 Por. E. Fromm, O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy, Warszawa 
– Wrocław 1996, s. 174.

2 Por. tamże.

3 Por. R. Jasnos, Dydaktyczny charakter biblijnej księgi na przykładzie Deuteronomium, 
„Pedagogia Christiana” 2009, nr 2/24, s. 83nn.

4 Por. hasło „słuch, słyszenie”, A. S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 682.
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rys pasywności – od słuchania, będącego czynnością świadomą5. Dy-
ferencja ta znajduje swoje ciekawe odzwierciedlenie w prośbie Salo-
mona, którą kieruje do Boga w odpowiedzi na złożoną mu propozycję 
(1 Krl 3,5). Jego pragnieniem jest lēb šomē‘a (1 Krl 3,9) – serce potra-
fiące wysłuchać6, rozumiejące, uzdolnione do rozeznawania7. Akcent 
w tym określeniu pada na umiejętności, natomiast jego powiązanie 
z organem ludzkiego ciała stanowi metaforę tego, co skryte we wnę-
trzu człowieka8. Warto wspomnieć, iż biblijna symbolika wiąże serce 
nie tyle z emocjami, co postrzega je jako ośrodek decyzji, przestrzeń 
rozumowania9. Powiązanie czynności słuchania z tymi procesami dla 
psychologii współczesnej jest truizmem. Dołącza ona tu jeszcze poję-
cie odpowiedzialności10, kładąc nacisk na wyeliminowanie zakłóceń, 
aby dokonująca się komunikacja mogła osiągnąć cel11. Odzwiercied-
lają się tu obserwacje pokoleń, które werbalizuje już Prz 18,13, przy-
znając słuchaniu priorytet przed mówieniem.

H. Witczyk, zajmując się zagadnieniem ucha w kontekście komu-
nikacji diafanicznej, przywołuje tekst Ps 40(39),7: „nie podobały Ci 
się ofiary krwawe ani dary, lecz wydrążyłeś mi uszy”. Kładąc akcent 
na semantykę czasownika krh i konteksty, w jakich jest on używany 
– np.: wykop studni (Rdz 26,25), cysterny (Wj 21,33) czy grobu (Rdz 
50,3), zwraca uwagę na funkcję ucha jako kanału, przez który treści 

5 Por. Z. W. Brześkiewicz, Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym, Warszawa 1996, 
s. 28.

6 Por. S. Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur, Kraków 
2011, s. 275.

7 Por. J. Łach, Modlitwa króla Salomona o mądrość (1 Krl 3,6-15), „Ruch Biblijny i Litur-
giczny” 1984, nr 37, s. 43.

8 Por. S. Hałas, Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur, dz. cyt., 
s. 273.

9 Por. W. Pikor, Rola serca w nowym przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28), „Verbum Vi-
tae” 2003, nr 4, s. 55; por. też P. Klimek, Sens teologiczny wyrażenia tablice serc w Jr 
17,1, w: Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego 
Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę 
kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin, red. Z. Godlewski, Warszawa 2007, s. 293.

10 Por. Z. W. Brześkiewicz, Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym, dz. cyt., s. 30.

11 Por. tamże, s. 31.



Ludzkie pragnienie, by słuchać i być słyszanym 67

docierają do samego wnętrza człowieka12. Warto zauważyć, iż kilka 
wersetów wcześniej, w przywołanym Ps 40, to Bóg zostaje przed-
stawiony jako Ten, który słucha. Powstaje zatem spontanicznie pyta-
nie, czy jest to wskazówka, sugerująca umiejętność posiadaną przez 
człowieka, stworzonego przecież na Jego obraz i podobieństwo (Rdz 
1,27). Ps 45(44),11 oznajmia bowiem, iż bliskość z Bogiem ma miej-
sce wówczas, gdy uszy człowieka słuchają.

W analizowanym sposobie percepcji kryje się pewna ambiwalen-
cja, którą autor biblijny najtrafniej definiuje w Ps 44(43),2. Słuchanie 
pozwala człowiekowi odkryć Boga działającego w historii i daje tym 
samym nadzieję, że w chwili traumy – gdy będzie wołał w swoim 
wnętrzu do Niego – usłyszy Głos i otrzyma pomoc13. Potrzebna jest 
tu jedynie otwartość, a dla owocnego skorzystania z ofiarowanej rady 
również przeniesienie uwagi na rozmówcę14. Liczba wezwań kiero-
wanych do Boga w Starym Testamencie nie pozostawia wątpliwości 
co do przekonań ich nadawców, iż są słuchani przez Boga. Znamien-
ne sformułowanie, padające w wyznaniu z Wj 2,24 i na wielu innych 
miejscach Pisma Świętego, brzmi: „I wysłuchał Bóg ich jęku”. Zazna-
czająca się w ten sposób bliskość i wymiana, znamienna dla procesu 
komunikacji, podkreśla stopień wzajemnego poznania. Przyłożenie do 
tego faktu stwierdzenia psychologii, iż słuchanie staje się ułatwione 
poprzez językowe upodobnienie się do rozmówcy, stosowanie tych 
samych elementów językowych15 powtórnie odsyła do prawdy o du-
chowej sferze człowieka, powstałej jako odzwierciedlenie Stwórcy. 
Opisuje ona drugi aspekt wspomnianego paradygmatu w nauce o czło-
wieku, jakim jest pragnienie bycia słuchanym, które całkowicie może 
się realizować w kontakcie z Bogiem.

Szczególną przestrzeń, w której człowiek odkrywa rangę głosu 
Boga i sprawdza swoją umiejętność wsłuchania się w niego oraz stopień 

12 Por. H. Witczyk, “Pokorny wołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji 
diafanicznej w Psalmach, Lublin 1997, s. 372.

13 Por. tamże, s. 375.

14 Por. http://static.scholaris.pl/49/20130904_52274248aa1c6/umiejetnosc-sluchania_53626.pdf, 
s. 1, (dostęp: 23. 06. 2016).

15 Por. tamże.
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zaufania mu, stanowią krańcowe doświadczenia egzystencjalne. Spo-
śród ksiąg biblijnych najwyrazistsze są one w Apokalipsie św.  Jana. 
Jej Sitz im Leben naznaczone jest traumą ucisku, wszechogarniającym 
lękiem, cierpieniem, doświadczeniem zwodzenia. Splatają się z nimi 
pokusa beznadziei, rozpaczy (Ap 6,10), widmo przerastających siły 
i możliwości człowieka katastrof, dokonujących się na różnych płasz-
czyznach – od wszechświata po ludzkiego ducha. Warto zaznaczyć 
jednak, iż księga ta ukazuje teologię historii, a nie przedstawia wizji 
przyszłości. Zarysowane w niej sytuacje mają miejsce każdego dnia 
w normalnym ludzkim życiu. Grecki termin apokalypsis oznacza bo-
wiem nie tyle objawienie w znaczeniu ukazania nowej rzeczywistości, 
lecz odsłonięcia pełnego wymiaru aktualnych wydarzeń16. Księga ta 
odpowiada na pytanie o sens, prowadzi w kierunku poszukiwania go.

W tekście Apokalipsy św. Jana 46 razy pojawia się termin akouō 
(słyszę, słucham), w tym 32 razy łączy się ze słowem fōnē (głos, 
dźwięk). Ciekawy jest fakt, że ani razu człowiek nie pyta tu Boga, 
czy go słyszy. Na żadnym miejscu też nie prosi, by został usłysza-
ny – ten fakt jakby nie podlegał dyskusji. Ponieważ doświadczenie 
historii narodu wybranego pokazuje, że to Bóg wychodzi pierwszy 
z inicjatywą kontaktu (tu szczególnie znamienna jest propozycja przy-
mierza) – zatem generuje pewność Jego zainteresowania, miłości do 
człowieka – i jego permanentne ukierunkowanie na ludzkie sprawy 
i ludzkie szczęście. Tym samym potrzeba bycia słyszanym zostaje 
zaspokojona. Bóg przenika człowieka; autor natchniony Apokalipsy 
wyrazi to terminem oida (greckie: wiem, doświadczam z tobą), poja-
wiającym się w takim kontekście 10-krotnie. Zatem nie powstaje prob-
lem czy On słyszy17. Stworzona tym terminem przestrzeń semantyczna 
daleko przekracza ludzkie pragnienie bycia wysłuchanym, przyjętym 
i zrozumianym. W tak intymnej relacji nie trzeba bowiem już nic tłu-
maczyć ani martwić się o nieadekwatność komunikatów do doświad-
czenia wewnętrznego, jakie miało zostać przekazane. Owszem: Bóg 

16 Por. J. Nowińska, Apokalipsa św. Jana – księga o sensie zmagań, „Lumen Bibliae. Pis-
mo Nowej Ewangelizacji przy Ogrodzie Biblijnym w Myczkowcach” 2014, nr 4, s. 137.

17 Por. hasło oἶδα, w: T. Friberg, Analytical Lexicon to the Greek New Testament, dostęp-
ny w komputerowym programie Bible Works 9.0.
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jest przyzywany, by ukazał sens doświadczeń, które są udziałem czło-
wieka – i udzielił sił, wlał nadzieję (znamienne erchou z Ap 6,1.3.5.7; 
22,17.20). I w tej przestrzeni pojawiają się konstatacje percepcji słu-
chowej komunikatów pochodzących od Boga.

Prolog Apokalipsy nazywa błogosławionym tego, który odczytuje, 
i tych, „którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim na-
pisane” (Ap 1,3). Uzasadnienie zostało zawarte w stwierdzeniu: „bo 
chwila jest bliska”. Zwykłe, ludzkie pragnienie słuchania zostaje wy-
niesione do rangi zasługi i nobilitowane jako wyznacznik doświad-
czania szczęścia/bycia obdarowanym. Ta zaskakująca ambiwalencja 
ukazuje, jak ludzka potrzeba – a więc w pewnym sensie słabość – 
okazuje się kluczem do mocy. W przywołanym wersecie uobecnia się 
też pewna sugestia, iż w traumie okażą się niezbędne więzi, stworzone 
właśnie w oparciu o uprzednie słuchanie.

Ap 1,10 wiąże proces słuchania z działaniem Ducha18, któremu 
człowiek się poddaje i dzięki temu wchodzi w doświadczenie bliskości 
Boga (po bodźcach audycznych pojawiają się wizualne – Ap 1,12nn) 
oraz odbiera posłanie (Ap 1,11). To pneuma podejmie rolę swoistego 
przewodnika po tajemnicach otrzymanej misji – Ap 2,7 przedstawia 
wezwanie: „Kto ma ucho19, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Koś-
ciołów” i in. Tautologia przywołanego sformułowania podkreśla do-
stępność doświadczenia audycznego, lecz również wskazuje na wagę 
ludzkiej decyzji podjęcia – bądź nie – tego procesu. Zdanie to okre-
ślane jest mianem formuły przebudzenia20. Słuchanie ma zainspirować 
nie tylko do uchwycenia dźwięku, lecz i przyswojenia treści. Powinno 
być zatem aktywne i inteligentne. Zdaniem U. Vanni’ego należy tu 
również umieścić zdolność interpretacji słyszanych informacji21.

Apokalipsa odwołuje się także do dokonującego się na tej dro-
dze motywu poznania oraz pamięci. Rozpoznanie głosu, który już 

18 Por. J. Nowińska, Głos Jezusa porównany do trąby mówiącej z człowiekiem – obraz 
siły, nakazu czy intensywnej komunikacji (Ap 1,10; 4,1), w: Jezus Chrystus, red. J. Króli-
kowski, Tarnów 2015, s. 250.

19 Tłum. własne, JN.

20 Por. D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Częstochowa 2008, s. 192.

21 Por. U. Vanni, Apocalisse. Una assemblea liturgica interpreta la storia, Brescia 1979, 
s. 32.
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był słyszany, pozwala bohaterowi w Ap 4,1nn zaufać, przyjąć zapro-
szenie i wejść w nieznaną przestrzeń. Czynność słuchania ponownie 
ukazuje się jako element inicjacyjny progresu. Apokalipsa rysuje też 
przed odbiorcą klimat pogłębionej percepcji audycznej, wprowadzając 
wizualizację dźwięku (Ap 5,11)22. Ustanawia tym samym pragnienie 
słuchania na pozycji klucza do wyjątkowego, dogłębnego poznania 
rzeczywistości. Ono również pozwala odkryć Boga jako Pana rzeczy-
wistości, ogarniającego ją swoją mocą i porządkującego (Ap 8,13). 
Dementuje wrażenie równowagi sił dobra i zła, gdyż spośród bodźców 
audycznych ponad wszystkimi dźwiękami obecny jest jedynie głos jak 
szum wielu wód (Ap 1,15; 14,2; 19,6), przewijający się jak nić – pew-
na, zawsze obecna, do uchwycenia, nie do zniwelowania w jakikol-
wiek sposób.

Autor natchniony Apokalipsy proponuje jakby pewien typ formacji 
ludzkiego pragnienia słuchania i bycia słyszanym. Warto zwrócić uwa-
gę na kilka jego punktów. Ciekawe jest, pojawiające się w Ap 10,4nn, 
wezwanie do interioryzacji usłyszanego przesłania zanim zostanie ono 
przekazane dalej, wypowiedziane. Okazuje się, iż bez refleksji staje 
się ono w pewien sposób wybrakowane, wadliwe. Słuchaniu zatem po-
winno towarzyszyć krytyczne myślenie, swoista inkubacja we wnętrzu 
człowieka, cisza i konfrontacja z innymi informacjami, przekazywany-
mi przez otaczający świat. Bohater Apokalipsy bowiem słucha także 
wydarzeń – rozpoznaje w scenariuszu sytuacyjnym Głos, Obecność. 
Dzięki temu następuje transformacja jego podejścia do codziennej eg-
zystencji. Doświadczenie Boga, uchwytnego słuchem wewnętrznym, 
duchowym, daje poczucie bezpieczeństwa. Pojawia się również we-
zwanie do weryfikacji rzeczywistości odbieranych słuchem za pomocą 
wzroku (por. Ap 22,8). Istotne okazuje się także podążanie za usłysza-
ną treścią – por. Ap 22,1723.

Właściwe słuchanie zawsze prowadzi do przemiany – jest bowiem 
percepcją, przyjęciem, dyskusją. Człowiek nie chce być nieposłusz-
ny – zbyt wielkie jest w nim pragnienie słuchania i bycia słyszanym 

22 Więcej patrz: J. Nowińska, Co słyszysz poza słowem. Sound design Apokalipsy św. 
Jana, Warszawa 2016, s. 159-168.

23 Por. D. A. Aune, Revelation, t. 3, Dallas 1997, s. 1228.
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– często jednak niewłaściwie konstatuje, powątpiewając w autentyzm 
głosu Boga, który percypuje. Odrzuca doświadczenie audyczne, 
stwierdzając: to nie ten głos; miał brzmieć inaczej, nie w tym momen-
cie, nie przy takiej kondycji. Wydaje się to stanowić efekt braku bądź 
jedynie fragmentarycznego kontaktu z własnym wnętrzem. Porzuce-
nie ćwiczenia słuchania prowadzi do stwierdzenia: dźwięku nie ma, 
głosu nie ma. Wydaje się istotnym zatem podejmowanie tej percepcji, 
by najpierw zdobyć smak obecności, a następnie jego mocą powracać 
do praktyki słuchania. Ap 3,20 właśnie w takim kontekście zamiesz-
cza propozycję: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój 
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną”. Tu aktywne słuchanie zostaje postawione wobec wyzwania roz-
poznania głosu Osoby w dźwięku uderzeń o drzwi – ale również wobec 
wizji bliskości, wzajemności, w którą może w rezultacie wprowadzić.

Autor biblijny, zdając sobie sprawę z predylekcji ucha do dźwię-
ków przyjemnych, lekkich i harmonijnych, wzmacniał wymowę treści 
melodyką samych słów i ich układów. Teksty Pisma, znane głównie 
na drodze percepcji słuchowej, przez swoje brzmienie nie tylko zapa-
dały w pamięć, lecz również oddziaływały na emocje, budując w od-
biorcy doświadczenie tembru głosu Boga. Stwierdzenie, zawarte w Rz 
10,17: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy”, potwierdza tę świado-
mość, dokumentując zarazem wagę, jaką przypisywano analizowanej 
czynności.

Pismo Święte, postrzegając człowieka jako jedność psycho-ducho-
wo-fizyczną, każde z pragnień lokuje w przestrzeni spotkania z Bo-
giem, czyniąc je kanałem do tworzenia z Nim więzi. Słuchanie zaj-
muje tu – jak widać – szczególną pozycję. Autor biblijny nie poświęca 
właściwie miejsca tematyce słuchania człowieka przez człowieka 
– poza konstatacjami tego faktu – ponieważ postrzega je jako efekt 
komunikacji ze Stwórcą. Jeśli On staje się pierwszym słuchaczem 
i pierwszym słuchanym, to ludzka potrzeba, tytułowa dla niniejszego 
artykułu, zostaje zaspokojona w takim stopniu, by człowiek mógł stać 
się autentycznym odbiorcą głosu innych ludzi.
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Human desire to hear and to be heard 
on the basis of selected biblical texts

Summary: Listening and being listened to are important human 
needs. They are also among the main topics in the Bible. Throughout 
the whole Old Testament God creates the relationship with humans 
by voice, this, however, is dependent on their decisions, openness and 
listening. An ability to listen is the key to recognize each other and 
get closer in the relationship between the Divine and human person. 
The biblical human did not doubt that he could listen to God – but 
very often he wasn’t obedient. The Book of Revelation describes the 
importance of listening in the time of trauma, persecutions and fear. 
Even during such periods, God is audible and approachable and ready 
to listen to humans and to help them. So if people restore contact with 
Him as an auditor they will be able to listen to Him and to each other.

Keywords: listening, voice, communication, experience, relationship
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antropologia integralna na przykładzie 
św. augustyna koncepcji uczuć

We współczesnych sporach dotyczących natury ludzkiej istoty za-
sadniczym pytaniem, wobec którego staje każdy filozof, jest pytanie 
o właściwą wizję człowieka; wizję, będącą paradygmatem w upra-
wianiu antropologii filozoficznej. Antropologii, która da zrozumie-
nie, wgląd w naturę ludzką i dookreśli to, jakim bytem jest człowiek. 
W moim artykule, na podstawie koncepcji uczuć św. Augustyna z Hip-
pony, chcę pokazać, że człowiek to byt integralny, co znaczy, że jest 
on istotą, w której połączone są dwa pierwiastki, duchowy i cielesny. 
Jest bytem, w którym to złączenie jest ścisłe i konieczne. Artykuł ten 
ma na celu pokazanie, jak istotne jest postrzeganie natury człowieka 
jako integralnej, czyli będącej scaleniem między innymi cech biolo-
gicznych i psychicznych. Przedstawienie koncepcji uczuć pozwoli na 
pokazanie, że cechą charakterystyczną antropologii św. Augustyna 
stała się właśnie owa integralność, czyli jedność bytowa istoty ludz-
kiej. W artykule opiszę, czym są uczucia, następnie wskażę na ich 
źródło oraz podmiot. Wymienię i scharakteryzuję cztery podstawowe 
rodzaje uczuć. Tekst ten jest próbą usystematyzowania tego trudnego 
zagadnienia, o którym Biskup z Hippony pisał intuicyjnie dla wyraże-
nia stanów emocjonalnych, w jakich sam się znajdował. Pokażę także, 
jak funkcjonują w tej koncepcji uczucia, jakie są miedzy nimi zależ-
ności oraz jak uczucia kształtują człowieka. Samo zaistnienie uczuć, 
ale także ich wzajemne relacje i zależność, oraz sposób ich funkcjo-
nowania ma pokazać, że św. Augustyn stał na stanowisku broniącym 
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integralności bytu ludzkiego. Nawet jeżeli w niektórych jego pismach 
można znaleźć negatywne podejście do ciała, to nie jest to negacja 
ciała, a jedynie nakaz panowania nad namiętnościami cielesnymi, od-
dalającymi człowieka od jego celu ostatecznego. Filozof nie trakto-
wał duszy i ciała jako tożsamych, czy równorzędnych pierwiastków, 
uważał je za odrębne i odpowiedzialne za inne funkcje organizmu, 
jednak zespolone ze sobą ściśle w jednej naturze ludzkiej. Dusza 
jako nieśmiertelna, prosta substancja rozumna, koordynuje i nadzo-
ruje wszystkimi funkcjami życiowymi organizmu ludzkiego. Jest ona 
podstawą życia i ze względu na nią w ciele zachodzą procesy bio-
logiczne. Jest doskonalsza niż ciało i przysposobiona do kierowania 
nim, a czynić to ma właśnie poprzez opanowanie uczuć zmysłowych. 
Ciało, jako mniej doskonałe, śmiertelne i materialne, w pełni zależne 
jest od duszy. Święty Augustyn podkreślał w swoich pismach, że ciało 
nie jest jednak złem ontycznym, nie jest zatem złem samym w sobie. 
Ciało podlega wszakże złu w sensie moralnym, dlatego właśnie filozof 
nakazywał opanowanie ciała i wsłuchanie się w pochodzący od Boga 
głos duszy. Niewątpliwie autor Wyznań pozostawał pod wpływem fi-
lozofów greckich, odrzucił jednak dualizm platoński i manicheizm, 
podkreślając pochodność od Boga zarówno elementu duchowego, jak 
i cielesnego w człowieku. Dowodem tej zmiany jest jego koncepcja 
uczuć, które ogarniają tak życie biologiczne, jak i duchowe, i są przy-
kładem antropologii integralnej. Według św. Augustyna uczucia są 
wpisane w naturę ludzką, ale częściowo stanowią tajemnicę. 

Samo określenie, czym jest uczucie w filozofii św. Augustyna przy-
sparza niemałych problemów. Biskup z Hippony nie dokonał bowiem 
systematyzacji ani teoretycznej charakterystyki uczuć, nie poświęcił ich 
opisaniu odrębnego dzieła. Jednak poprzez opisanie uczuć pokazał, jak 
bogate i niezbadane pozostaje wnętrze człowieka. Nie jest do końca jasne 
co dokładnie Augustyn rozumiał pod słowem „uczucie”. Jest to termin 
niejednoznaczny, który służył mu do oznaczenia „uczuć”1, „wrażeń”2, 

1 Zob. św. Augustyn, O muzyce, tłum. D. Turkowska, w: tenże, Dialogi filozoficzne, red. 
W. Sieńko, Kraków 2001, s. 679.

2 Zob. tenże, O wielkości duszy, tłum. D. Turkowska, w: tenże, Dialogi filozoficzne, red. 
W. Sieńko, Kraków 2001 , s. 379.
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„doznań”3, „niepokojów, których dusza doświadcza”4, „poruszeń 
duszy”5, namiętności6 oraz odczuć7. Wszystkie te określenia odnoszą 
się do uczuć, jednak ich rozumienie jest różne i zależne od kontekstu, 
w jakim są użyte. I tak, gdy filozof pisze o doświadczeniu zmysłowym, 
posługuje się terminem „doznanie”, w odniesieniu do poznania posłu-
guje się terminem „wrażenie”, w odniesieniu do cnót moralnych posłu-
guje się zamiennie terminami „namiętność”, „poruszenie”, „niepokój”, 
czy „wstrząśnienie”. Terminy te nie oznaczają więc konkretnych uczuć, 
ale raczej stany, jakich doznajemy. Filozof z Hippony bardziej skupia 
się na opisie doświadczenia stanów emocjonalnych, czy doznań ciała, 
niż na teoretycznej analizie problemu i języka uczuć. Jednakże, idąc za 
tradycją, odróżnia doznanie (pathe) od afektu (affectus): „Dwojakie jest 
zdanie filozofów o tych wstrząśnieniach ducha, które Grecy nazywają 
pathe, nasi zaś niektórzy, jak np. Cyceron – zaburzenia, inni – popędy 
albo zapały, inni wreszcie, jako i Apulejusz – dosłownie z greckiego 
słabościami”8. Uczucia w rozumieniu greckiego pathe są powiązane 
z duszą człowieka, bo wywołują w niej słabości i narzucają się jej, przez 
co musi ona poświęcić im uwagę. Są one w jakiś sposób przetwarzane 
przez duszę, utrwalane za pomocą pamięci i intelektu, akceptowane lub 
odrzucane przez wolną wolę i jako takie wchodzą w sferę duchową. Na-
tomiast uczucia w rozumieniu affectus są powiązane ze zmysłowością 
jako narzędziem odbierania bodźców zewnętrznych. Uczucia cielesne 
w postaci wrażeń przedostają się do duszy, a tam dzięki władzom duszy 
są przetwarzane i zapamiętywane. Affectus obejmuje te wszystkie uczu-
cia, które bezpośrednio są związane z ciałem, np. głód czy pragnienie, 
których źródłem jest przemiana fizjologiczna.

3 Zob. tenże, O nieśmiertelności duszy, tłum. D. Turkowska, w: tenże, Dialogi filozoficz-
ne, red. W. Sieńko, Kraków 2001, dz. cyt., s. 318.

4 Zob. tenże, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Kęty 1998, s. 331.

5 Zob. tenże, O nieśmiertelności duszy, dz. cyt., s. 315.

6 Zob. tenże, O wolnej woli, tłum. D. Turkowska, w: tenże, Dialogi filozoficzne, red. 
W. Sieńko, Kraków 2001, dz. cyt., s. 501.

7 Zob. tenże, O wielkości duszy, dz. cyt., s. 328.

8 Tenże, Państwo Boże, dz. cyt., s. 331. Augustyn wylicza to, co Grecy określali jako pat-
he: perturbationes – zaburzenia, affectiones – popędy, affectus – zapały, passiones – 
słabości.
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Również i określenie tego, co jest podmiotem oraz źródłem uczuć 
w ujęciu św. Augustyna, przysparza niemałych trudności. W tekstach 
można znaleźć liczne odniesienia do duszy jako podmiotu przeżyć, 
a także jako do źródła, z którego wypływa uczucie. Autor Państwa 
Bożego uznaje wyższość duszy nad ciałem, które jest przez nią kiero-
wane i prowadzone. To ona, dzięki swoim dyspozycjom naturalnym 
– woli, pamięci i intelektowi, porusza ciałem. Tym samym przyspo-
sabia je do odbierania różnego rodzaju bodźców ze świata zewnętrz-
nego. W dziele O Trójcy Świętej poruszona zostaje kwestia obecności 
w duszy trzech elementów: pamięci, intelektu i woli. Władze te są 
immanentne wobec siebie, a działanie, jakiego dokonuje człowiek, jest 
w nich wzajemnie przenikającym się aktem intelektualnym, wolityw-
nym oraz utrwalonym w pamięci9. W koncepcji św. Augustyna dusza 
ludzka jest zapewne podmiotem przeżyć. Jest ona zatem odpowie-
dzialna za to, czy i jak w ogóle człowiek czuje. W dialogu O nieśmier-
telności duszy św. Augustyn określa terminem „uczucia” „doznania 
duszy, pragnienie, radość, strach, utrapienie, usiłowanie, uczenie 
się”10. Wyliczenie to wskazuje na niematerialny wymiar uczuć. Dzia-
łanie duszy jako podmiotu doznającego nie może jednak odbywać się 
poza ciałem. Bez zmysłów bowiem nie byłoby możliwe odbieranie 
bodźców z otoczenia. Dlatego św. Augustyn w dziele O Trójcy Świę-
tej mówi o zmianach, jakim poddana zostaje dusza ze względu na to, 
czego doznaje ciało, ale też ze względu na to, czego doznaje ona sama. 
„Gdy oko albo inne zmysły czegoś szukają, to i dusza czegoś szu-
ka. Ona bowiem kieruje uwagę zmysłów cielesnych i znajduje, skoro 
zmysły docierają do poszukiwanych przedmiotów. Tak samo sprawa 
się ma i z tymi rzeczywistościami, które dusza poznaje sama, bez po-
średnictwa zmysłów, które odnajduje zstępując w siebie, czy to będzie 
substancja wyższa, Bóg, czy też inna część duszy, np. kiedy ocenia 
obrazy zmysłowe (gdyż istotnie znajduje je w swym wnętrzu, gdzie 
zostały wprowadzone przez ciało)”11. Zatem albo dusza zwraca się do 
zmysłów, bo kieruje organy zmysłowe na przedmiot, albo zwraca się 

9 Zob. tenże, O Trójcy Świętej, tłum., M. Stokowska, Kraków 1996, s. 326 – 327.

10 Tenże, O nieśmiertelności duszy, dz. cyt., s. 318.

11 Tenże, O Trójcy Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 320.
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do rozumu poprzez przypominanie lub mniemanie. Odtwarza wtedy 
wrażenia odbierane przez ciało i zapamiętuje je. 

Dusza jest dla Augustyna racją konieczną zaistnienia jakiegokol-
wiek uczucia, bo zmiana, o ile nie jest uświadomiona, nie wywołuje 
uczucia, ponieważ „wrażenie polega na tym, że dusza uświadamia so-
bie doznanie ciała”12. Rysuje się tu wyraźny związek, jaki łączy duszę 
z ciałem przy tworzeniu się uczuć. Niektóre uczucia, jak na przykład 
wspomnienie radości, pochodzą bezpośrednio z samej duszy. Wywo-
łują one jednak określoną przemianę w ciele. Trzeba uznać zatem, że 
uczucia łączą się i współdziałają ze sobą w ciele ze względu na du-
szę. A. Kijewska w następujący sposób opisuje ten stosunek duszy 
i ciała w koncepcji św. Augustyna: „[K]iedy Augustyn mówi o relacji 
duszy do ciała, posługuje się takimi sformułowaniami jak zestrojenie 
(contemperatio), nie dające się opisać zmieszanie (ineffabilis mixtu-
ra), a o duszy mówi, że ma skłonność do opiekowania się ciałem, za 
sprawą witalnej uwagi. Augustyn, chociaż był przekonany, że to du-
sza jest podmiotem wszelkiego poznania, także poznania zmysłowe-
go, ostatecznie odrzucił platoński postulat ”ucieczki” od ciała, jako 
postawy właściwej filozofowi”13. Na kanwie uczuć widać wyraźnie, 
jak ścisły i konieczny jest związek ciała i duszy. Każde poruszenie 
przechodzi jakoś przez ciało i duszę, niezależnie od tego, czy dusza 
produkuje je sama i wtedy jedynie przywołuje je z pamięci, wywołu-
jąc reakcję w ciele, czy tworzy je za pomocą organów cielesnych, od-
bierając bodźce ze świata zewnętrznego wobec siebie. Funkcja duszy 
względem ciała jest nadrzędna, ponieważ to dusza pożąda za pośred-
nictwem woli. Dusza kieruje swoją uwagę na przedmiot, który wy-
wołał doznanie. Uczucie zmysłowe jest znane duszy i samo przez się 
jest wystarczające do tego, by dusza je poznała. Dusza nigdy nie po-
zostaje w niewiedzy wobec tego, co odczuwa ciało. Święty Augustyn 
w swoich wczesnych pismach powołuje się na filozofię Plotyna, któ-
ry w Enneadach utożsamiał wyrażenie łacińskie non latet ze stanem 

12 Tenże, O wielkości duszy, dz. cyt., s. 379.

13 A. Kijewska, Augustyńskie dziedzictwo, w: Przewodnik po filozofii średniowiecznej. 
Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Kraków 2012, s. 25.



78 Monika Szymczyk

czuciowym, z grec. pathe14. Dusza pozostająca w ciągłym działaniu, 
poruszeniu, jest siłą, która napędza ciało. W związku duszy z ciałem, 
rola tej pierwszej staje się czynna, bezustannie targana pożądaniem. 
Poprzez wyrażenie „non latet” św. Augustyn zaznaczał właśnie tę cią-
głą czujność duszy.

 E. Gilson, który obszernie opisuje św. Augustyna teorię wrażenia, 
wypowiada podobną opinię. Według tej teorii, dusza w jakiś sposób 
posiada w sobie te obrazy, które zostały dostrzeżone przez ciało. Zara-
zem posługuje się w jakiś sposób ciałem, jest jakby przyczyną kiero-
wania uwagi zmysłów cielesnych. „Nazwę wrażenie nadaje się wszel-
kiemu odczuciu cielesnemu, gdy nie jest ono samo przez się nieznane 
duszy i wymyka się jej[…]. Powiedzenie, że wrażenia są cielesnymi 
odczuciami, przypomina po prostu dobrze znany fakt, że nie ma wra-
żenia bez działania z zewnątrz jakiegoś przedmiotu na organ zmysło-
wy: światła na oko, dźwięku na ucho itp. na inne zmysły”15. Dusza nie 
jest ograniczona do ciała w zakresie odczuwania. Tu dopiero ujawnia 
się jej niezależne względem ciała działanie, zakładające to, że wykra-
cza ona swoimi władzami poza to, co cielesne. Dzięki swoim funk-
cjom, czyli pamięci, woli, intelektowi, możliwe jest przeformowywa-
nie doznań ciała we wrażenia właśnie. E. Gilson pisze, że wrażenie to 
jakby swoiste czucie duszy, choć wywołane przez ciało, pociąga ją, 
wywiera piętno. „Co więcej [dusza] wtedy, gdy czuje – podlega tylko 
własnemu oddziaływaniu, to w pewien sposób musi się zużywać na 
korzyść swego ciała, by jakoś dostosować się doń i czuwać nad nim”16.

W koncepcji uczuć św. Augustyna dusza nie jest jedynym źródłem 
uczuć. Jest ona konieczną racją ich doznawania, ale w niektórych przy-
padkach ich źródłem jest także ciało. Wytwarza ono uczucia cielesne, 
ale czyni to w sposób przypadłościowy i w pełni zależnie od duszy 
jako podmiotu uczuć. Nawet przemiany fizjologiczne w organizmie 
ludzkim powstają przy udziale „uwagi” duszy, przy szczególnej z nią 
współpracy i z racji na jej specyficzną własność ciągłego „baczenia 

14 Por. św. Augustyn, O wielkości duszy, dz. cyt., s. 388, przyp. 26 (D. Turkowskiej).

15 E. Gilson, Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Warszawa 1953, 
s. 76.

16 Tamże, s. 82.
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na ciało”, w którym ona się znajduje. Augustyn wylicza następujące 
doznania ciała: „wiek, choroby, bóle, prace, dolegliwości, rozkosze”17. 
To ciało pożąda i pragnie zadowolenia, czy też uciech zmysłowych, 
które mogą prowadzić do zła moralnego. Na tej podstawie słusznym 
jest stwierdzenie, że ciało jest w jakiś sposób odpowiedzialne za uczu-
cia, już choćby dlatego, że przypadłościowo je produkuje, bo to w nim 
zachodzą przemiany fizjologiczne. Jest przecież źródłem wrażeń cie-
lesnych, doznań zmysłowych, bólu czy rozkoszy18. Uczucie powstające 
w ciele „chwyta dusza dzięki zmysłowi wewnętrznemu, niezależnie 
od tego, czy jest ono wynikiem przemiany fizjologicznej w organi-
zmie, czy jest wynikiem reakcji duszy na postrzeżony przez zmysły 
przedmiot. Ciało jest przekaźnikiem, narzędziem duszy, która odbiera 
i przetwarza informacje uzyskane przy pomocy organu ciała. Funkcja 
ciała jest tu podrzędna względem działania duszy, która tworzy wra-
żenia rzeczy. Jak to zostało wyżej powiedziane, ciało podlega duszy, 
ponieważ jest dobrem niższym w relacji do niej. Zgodnie zaś z kla-
syczną zasadą, że to, co niższe, nie może rządzić tym, co wyższe – 
w hierarchii bytów stworzonych znajduje się [dusza] wyżej od ciała”19. 

Cztery podstawowe uczucia: smutek (tristitia), obawa (metus), ra-
dość (leatitia), pożądanie (cupiditas) są wyodrębnione, jednak należy 
pamiętać, że biskup z Hippony nie dokonał ich usystematyzowania, 
a jedynie przyjął takie rozróżnienie, powołując się na swoich poprzed-
ników. Pozostając pod silnym wpływem filozofii stoików i Ploty-
na, próbował połączyć te koncepcje z wiarą chrześcijańską. Dlatego 
centralnym punktem w poglądzie na uczucia jest ujarzmienie uczuć 
zmysłowych (cielesnych) przez rozum wyższy i prawą wolę. Dzięki 
przyporządkowaniu uczuć do duszy Biskup z Hippony przezwyciężył 
dualizm i zaznaczył, że człowiek jest i ciałem, i duszą, a więc jest 
integralną jednością bytową. E. Gilson widział w koncepcji autora Wy-
znań wymienione wyżej cztery podstawowe zmysłowe działania du-
szy: „wszystkie działania zmysłowe duszy sprowadzają się do czterech 
podstawowych uczuć: pożądania (cupiditas), radości (laetitia), obawy 

17 Św. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, dz. cyt., s. 318.

18 Zob. tamże.

19 A. Kijewska, Augustyńskie dziedzictwo, dz. cyt., s. 23. 
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(metus) i smutku (tristitia). Otóż pożądanie oznacza zgodę na odruch, 
którym wola podąża za jakimś przedmiotem; radość jest upodobaniem 
w posiadaniu otrzymanego przedmiotu; obawa jest ustępstwem przed 
odruchem woli, która cofa się przed jakimś przedmiotem i odwraca się 
od niego; wreszcie smutek jest niezgodą na doświadczane zło. W ten 
sposób każde poruszenie duszy zmierza do zdobycia lub zachowa-
nia jakiegoś dobra albo do uniknięcia lub odsunięcia jakiegoś zła”20. 
Poruszenia duszy, jak chciał św. Augustyn, mają, zdaniem Gilsona, 
wspólny początek, którym jest dusza, a dokładnie wola człowiecza. 
To ona (wolna wola) bowiem kieruje organy zmysłowe na konkretny 
przedmiot. Dusza, dzięki swym uzdolnieniom naturalnym, wpływa na 
ciało, wywołując w nim uczucia zmysłowe w postaci wrażeń, a dzięki 
swej czujnej obecności, stale wywołuje w nim określone poruszenia.

Podział uczuć na bierne (passiones) i czynne (affectus), pokazuje, 
że podstawą ich wyróżnienia jest relacja podmiotu wobec tych uczuć. 
Passiones są uczuciami biernymi, nie angażującymi woli, pamięci lub 
wyobraźni człowieka. Są wynikiem naturalnych skłonności czy po-
trzeb fizjologicznych, wynikających z przemian w organizmie. Trud-
ność, jaka się pojawia, związana jest z koncepcją duszy, jaką prezen-
tował Augustyn. Dusza jako ta, która czuwa nad ciałem, nie może nie 
być świadoma tych przemian, może jednak nie być w nie zaangażowa-
na. Na tym właśnie polega bierność tych uczuć, że nie wnoszą one nic 
więcej do świadomości człowieka, niż to, co wcześniej było w jego 
naturze jako fizjologia. Odmiennie jest z affectus. Są to uczucia czyn-
ne, w które angażują się wszystkie władze duszy: zarówno pamięć 
o doświadczonym już uczuciu, obecna w świadomości, jak i obra-
zy lub kojarzące się dźwięki czy zapachy. Wszystkie one powodują, 
że wywołane jest uczucie, które dodatkowo porusza naszym ciałem. 
Nieustanny wpływ władz duszy i integralna jedność duszy z ciałem 
wzbudzają uczucia, z których jedne wpływają na drugie, wywołu-
jąc nowe afekty. Ze względu na genezę Augustyn odróżniał uczucia 
cielesne od duchowych. Zaproponowane tu rozróżnienie na uczucia 
zmysłowe, czyli te związane z dziedziną ciała, i na doznania duszy, 
związane z jej działaniem i funkcjonowaniem w ciele, nie oznacza ich 

20 E. Gilson, Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, dz. cyt., s. 173.
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całkowitego rozdzielenia, ale jakiś sposób współdziałania i wymiany 
informacji. W pierwszym wypadku chodzi o konkretne uczucia, wy-
wołane przez określone poruszenia duszy. Natomiast w drugim chodzi 
o doznanie ciała, czyli zmysłu zewnętrznego. Święty Augustyn roz-
różnia zatem wrażenie będące uświadomionym doznaniem ciała, któ-
re można związać ze stanem psychicznym, i doznanie będące, według 
niego, swoistą zmianą w organie ciała, a zatem zmianą fizjologiczną 
w organizmie. „Wrażenie polega na tym, że dusza uświadamia sobie 
doznanie ciała”21. Do zaistnienia pewnych uczuć niezbędne jest ciało, 
łączące duszę ze światem zewnętrznym, transcendentnym wobec niej. 
Doznanie jako zmiana w organie ciała dokonuje się za pomocą zmy-
słu zewnętrznego i pozostaje pod wpływem przedmiotu pożądania. 
Filozof z Hippony stwierdza, że zmysł cielesny odczuwa, ale także 
kwalifikuje uczucie, podobnie jak zmysł wewnętrzny, który służy do 
oceny wrażeń. „Zmysł cielesny także niejako wydaje sąd o przedmio-
tach fizycznych”22, a czyni to dlatego, że wola kieruje jego uwagę na 
postrzeżony przedmiot.

Uczucia w antropologii św. Augustyna, ze względu na kondycję 
moralną człowieka, można podzielić także na dobre lub złe. „Od jako-
ści woli człowieczej zależy, czy uczucia duchowe złe są czy dobre”23. 
Święty Augustyn nie tylko dzielił uczucia na dobre i złe, ale też wa-
runkował ich jakość dobrą względnie złą wolą. „Wiele zależy od ja-
kości woli człowieka: jeśli jest wola przewrotna, to i te poruszenia 
jej będą przewrotne; jeśli dobra, to nie tylko niewinne, lecz i chwa-
lebne będą”24. Błędne było, jego zdaniem, myślenie platoników i ma-
nichejczyków o tym, że to ciało jest odpowiedzialne ze złe uczucia. 
Dowartościowując ciało, św. Augustyn powiązał sferę uczuć z duszą 
i w konsekwencji uczynił i ją odpowiedzialną za zło moralne. „Nie 
należy więc winy za grzechy i występki przypisywać ku krzywdzie 
Stwórcy naturze ciała, która w rodzaju swoim i w zasadzie jest do-
bra; […] – bez względu na to czy by ktoś wybrał życie według ciała, 

21 Św. Augustyn, O wielkości duszy , dz. cyt., s. 379; por. tamże, s. 379-388.

22 Tenże, O wolnej woli, dz. cyt., s. 540.

23 Tenże, Państwo Boże, dz. cyt., s. 514.

24 Tamże.
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czy według duszy, czy według całego człowieka, złożonego z duszy 
i z ciała (dlatego też, człowiek oznaczony być może albo nazwą samej 
duszy, albo nazwą samego ciała)”25. Krytykując pogląd poprzedników, 
św. Augustyn wyraźnie opowiada się za ograniczeniem odpowiedzial-
ności ciała za zło moralne. Według S. C. Byers, podział na uczucia 
dobre i złe moralnie pochodzi od stoików. Uczucia moralnie dobre 
wiążą się, jej zdaniem, z terminem używanym przez stoików jako eu-
patheiai, czyli z beznamiętnością, będącą wyzbyciem się wszelkich 
poruszeń prowadzących do zaburzeń w człowieku. Natomiast uczucia 
złe moralnie łączą się z pathe, czyli z namiętnościami26. Według tego 
rozróżnienia, można by uznać poniekąd, że wszystkie uczucia, które 
rodzą się w człowieku, powinny być zgaszone, ponieważ prowadzą do 
poruszeń ciała, a tym samym oddalają człowieka od jego celu. Każde 
jednak uczucie, które się zrodzi, winno być odpowiednio osądzone 
przez prawą wolę i na drodze zdrowego osądu oddalone. Nieuleganie 
uczuciom, w myśl tej koncepcji, ma być podstawą duchowych aktów 
człowieka, które przy pomocy pamięci, woli i rozumu mają adekwat-
nie osądzić stany czy poruszenia, jakich doznaje człowiek. Według 
Byers, pokazanie różnicy pomiędzy beznamiętnością a namiętnością 
doskonale odzwierciedla ducha filozofii św. Augustyna27. Obojętność 
uczuciowa umożliwia bowiem człowiekowi postępowanie zgodne 
z rozumem, który jest najważniejszą władzą duszy, a uleganie uczu-
ciom oddala go od Boga, który jest jego celem ostatecznym. 

Odwołanie do stoików nie determinuje poglądów Augustyna. Po-
stulat opanowania uczuć, a przynajmniej wygaszenia namiętności 
ciała, nie stoi na przeszkodzie przyjęcia odmienności ciała i duszy, 
a zarazem uznania ich bytowej jedności. W rezultacie uczucia zwią-
zuje on z wolą i tym samym, wbrew stoikom, uwalnia ciało od od-
powiedzialności za zło moralne. Obciążenie ciała odpowiedzialnością 
za zło moralne i uleganie namiętnościom niesie ze sobą ryzyko jed-
nostronności, a w konsekwencji – dualizm. Powyższe podziały uczuć 

25 Tamże, s. 513.

26 Por. S. C . Byers, Perception, sensibility, and moral motivation in Augustine. A Stoic- 
Platonic system, New York 2013, s. 83.

27 Por. tamże, s. 62-64.
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mogą rodzić podejrzenie, że antropologia Augustyna pozostaje dua-
listyczna. Jednak podzielenie woli na prawą i perwersyjną, a rozumu 
na niższy i wyższy pokazało, że za zło moralne może być również 
odpowiedzialna dusza z jej władzami: wolą, pamięcią i rozumem. Złe 
przekonania, mniemania, nieprawidłowe oceny sytuacji, jak i nawyki, 
również mogą doprowadzić człowieka do upadku. Dlatego w swojej 
koncepcji uczuć św. Augustyn, uznał odpowiedzialność za zło moral-
ne zarówno ciała, jak i duszy. Sama dusza, która ożywia ciało, ma 
być siła skłaniającą człowieka do działania. Jest ona odpowiedzialna 
za powstawanie uczuć jako ich pierwsze źródło, a zarazem podmiot. 
Dusza też poprzez swoje władze winna zapanować nad uczuciowy-
mi poruszeniami ciała, aby w konsekwencji złego postępowania nie 
sprowadzić człowieka – jego duszy i ciała – w stronę przeciwną jego 
celowi ostatecznemu, czyli zbawieniu. 

J. Pastuszka podkreśla, że połączenie pomiędzy uczuciami ducho-
wymi a doznaniami ciała możliwe jest dzięki władzom duszy, któ-
re są w najwyższym stopniu przystosowane do odbierania bodźców 
i przetwarzania ich na uczucia czy też wrażenia. Wyróżnione zostają 
następujące uzdolnienia duszy: „na stopniu najniższym obejmują one 
rozmnażanie i odżywianie, na stopniu życia zmysłowego – zmysły ze-
wnętrzne oraz zmysł wewnętrzny, pożądania (appetitus), pamięć, wy-
obraźnię odtwórczą i twórczą. Na stopniu życia umysłowego uzdol-
nienia te obejmują rozum, wyższą inteligencję i wolę. Uczucia są 
związane z pożądaniem i wolą”28. Święty Augustyn stoi na stanowisku 
uznającym wyższość uczuć duchowych nad uczuciami zmysłowymi. 
Święty Tomasz twierdzi, że, zdaniem św. Augustyna, doznania, jakie 
powstają w duszy, nie zawsze wywołane są przez ciało, bo przecież 
wtedy, gdy dzieją się pod wpływem woli, są zasadniczo produkowane 
w duszy. Tu, jak podaje Tomasz, św. Augustyn sprzeciwia się platoni-
kom, którzy ciało uznawali za źródło uczuć. Wola przenika uczucia, 
a wszystko, czego pragnie, przechodzi w jakiś sposób przez ciało, to-
też wola staje się podobna uczuciu zmysłowemu. Uczucie duchowe 
jako akt woli możliwe jest tylko pod warunkiem, że ciało człowieka 

28 J. Pastuszka, Grande profandum est ipse homo. Koncepcja człowieka według św. Au-
gustyna, w: Zagadnienia Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 1973, s. 286-287.
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doznaje tego aktu woli29. W tym przypadku dusza sama zdolna jest do 
tego, by produkować niektóre z uczuć. „Nie tylko ciało pobudza duszę, 
by pożądała, trwożyła się, radowała, smuciła, lecz także dusza może 
sama siebie pobudzać do tych poruszeń”30. Poruszenie duszy zmysło-
wej zasadnie nazywane jest uczuciem zmysłowym31, tylko w tym sen-
sie, że dotyczy rzeczy aktualnie postrzeżonej przez zmysł zewnętrzny, 
rozum niższy bowiem zarządza informacją przekazaną przez organ 
ciała, rozum wyższy natomiast szacuje i wydaje sąd o postrzeżeniu32. 
Trzy władze duszy, które kierują i przetwarzają informacje odebra-
ne od zmysłów ciała, koordynują uczucia, kształtują je, utrwalają 
w pamięci. Dlatego M. A. Krąpiec podkreśla, że, według Augustyna, 
człowiek to i dusza, i ciało, oraz zauważa on, jak ważna jest w antro-
pologii kwestia „ujarzmienia” sfery uczuciowej oraz umiejętna oce-
na doznawanych wrażeń zmysłowych. „Dusza zatem musi opanować 
ciało i przez to opanowanie ma je, tak jak i siebie, poddać ostatecznie 
Bogu przez wewnętrzne akty ducha, zwłaszcza zaś przez miłość”33. 
Miłość ma być siłą. napędową każdego działania, czy to duchowego, 
czy to zmysłowego, oraz ostatecznie ma doprowadzić człowieka do 
celu ostatecznego. 

Uczucia bez wątpienia zależne są od władz duszy, czyli od rozumu, 
woli i pamięci. Jak wiadomo, zmysły będące narzędziami ciała odbie-
rają bodźce z zewnątrz i przekazują je do duszy. Dusza dzięki swoim 
funkcjom przetwarza je na wrażenia będące odbiciem przedmiotów 
zmysłowych. Uczucia, w myśl tej koncepcji, są poruszeniami woli, 
która chce posiąść lub odrzucić postrzeżony przez zmysł przedmiot, 
lub wywołuje go z pamięci jako przedmiot intencjonalny. I tak uczucia 
zależne są w jakiś sposób od rozumu, który wydaje sądy i jest naczel-
ną władzą w człowieku. On to odróżnia nas od zwierząt i powoduje, że 
potrafimy dokonywać odpowiedniej interpretacji rzeczywistości zmy-
słowej, przywoływać pewne fakty z pamięci, czy wnioskować o czymś 

29 Zob. św. Tomasz, De passionibus. O uczuciach, dz. cyt., s. 103.

30 Tamże, dz. cyt., s. 94.

31 Zob. tamże, s. 14.

32 Zob. tamże, s. 14.

33 M. A. Krąpiec, Dzieła. Ja – człowiek, Lublin 1991, s. 42.
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na podstawie odczuwanych stanów. „Mniemanie opiera się na rozu-
mowaniu lub na wierze, które mogą być mylne lub zgodne z prawdą. 
Czujemy zaś dzięki naturze lub przyzwyczajeniu. Może się zdarzyć, 
że inaczej sądzimy, a inaczej odczuwamy. Łatwo to poznać choćby 
z tego, że często nasz sąd o tym, co należy czynić, nie zgadza się 
z tym, co nam sprawia przyjemność. Niekiedy prawdziwsze jest to, co 
czujemy, niż nasze sądy, jeżeli odczucie opiera się na naturze, sąd na 
fałszu”34. Rozumem dokonujemy więc osądu, czy i jak zakwalifikować 
uczucia: czy do instynktów, czy popędów – tych niższego rzędu, rozu-
mianych tu jako uczucia zmysłowe (cielesne), czy raczej do uczuć du-
chowych, tych wyższych stanów ducha, niekoniecznie wywołujących 
przemiany w ciele. 

Uczucia zależne są od woli: „wola jest wszystkim w odniesieniu 
do uczuć, a raczej uczucia są niczym innym jak właśnie wolą”35. Od 
woli bowiem zależne jest to, co i jak chce człowiek, czego pożąda i jak 
spełnia się to chcenie. Tu mocno podkreślony jest woluntarystyczny 
wątek całej filozofii Augustyńskiej, gdzie właśnie to, jaka jest wola, 
będzie mieć decydujący wpływ na tworzenie się i funkcjonowanie 
uczuć. Podkreślenie wyzbycia się namiętności cielesnych wypływają-
cych z działania nieprawej woli, a osądzonych prawym rozumem, staje 
w centrum myśli św. Augustyna. A. Kijewska, znana badaczka pism 
św. Augustyna, wskazuje, że w jego koncepcji to właśnie wola jest 
główną przyczyną powstawania uczuć, zarówno cielesnych, jak i du-
chowych. Człowiek, jako stworzony przez Boga, jest bytem dobrym, 
jednak posiada wolną wolę, aby móc dokonywać wolnych wyborów. 
Sam Augustyn w dialogu O wolnej woli rozróżnia dwa rodzaje przed-
miotów, których pragniemy. Jedne to te, do których popycha nas wola, 
drugie to pragnienie zmysłowych wrażeń. „Widzeniu duchowemu pod-
lega [...], po pierwsze, sama dusza i dlatego mamy świadomość życia; 
następnie ciało, którym dusza zarządza; dlatego w czynności porusza 
odpowiednie członki w odpowiednim czasie. Natomiast przedmiotem 
wrażeń zmysłowych są wszelkie byty cielesne”36. Te, których dostarcza 

34 Św. Augustyn, O wolnej woli, dz. cyt., s. 601.

35 S. C . Byers, Perception, sensibility and moral motivation in Augustine, dz. cyt., s. 88.

36 Św. Augustyn, O wolnej woli, dz. cyt., s. 647.
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wola, to uczucia duchowe, a te, które dostarczają doznań zmysłowych, 
to uczucia cielesne. Są i takie uczucia, które wynikają z przypomnie-
nia sobie doznania lub z wyobrażenia sobie stanu emocjonalnego. Te 
właśnie uczucia są uczuciami duchowymi, ponieważ pochodzą wy-
łącznie od samej duszy, a ponadto, jak pisze św. Augustyn, wola jest 
ich źródłem. „Wola człowieka – zależna od tego, w jaki sposób jest od-
pychana albo przyciągana – przemienia się w takie lub inne uczucia”37. 

 Uczucia zależne są również od pamięci. Pamięć bowiem obejmuje 
wszystko, cokolwiek człowiek poznał, cokolwiek dostrzegł zmysłami. 
Wszystkie przedmioty pożądania postrzeżone przez zmysły cielesne 
są obecne w jego pamięci i mogą zostać przywołane w postaci wrażeń 
zmysłowych. W dowolnym momencie istnienia człowiek jest w stanie 
odtworzyć uczucia, jakich niegdyś doznawał. Nie sama pamięć od-
powiada za to przypominanie sobie, lecz wespół z wolą, która pożą-
da, oraz rozumem, który osądza, wywołuje dusza wrażenia zmysłowe 
będące właśnie uczuciami. Jak pisze A. Kijewska, uczucia zapełnia-
ją przestrzeń w pamięci, tam są przechowywane, by w odpowiednim 
czasie mogły zostać na powrót przypomniane sobie przez duszę, wy-
wołując wrażenia zmysłowe, które nie są już jednak wprost przeżywa-
nymi poruszeniami. Uczucia są zatem obecne w pamięci jako w pe-
wien sposób „przetworzone”, czyli mogą wywołać doznania cielesne, 
a czasem, pomimo że o nich człowiek pamięta, nie mogą wzbudzić 
tych doznań. Decydującym czynnikiem w ich powstawaniu wydaje się 
zatem wola, od której zależne jest właśnie to, czy w danym momen-
cie chcemy, czy nie chcemy przedmiotu pożądania. Nieodparta chęć 
człowieka do bycia szczęśliwym jest pożądaniem tego dobra, jakim 
jest szczęście ostateczne. Bezustanne szukanie uciech cielesnych jest 
niczym innym, jak właśnie poszukiwaniem szczęścia ostatecznego. 

Uczucia, jakie w nas powstają, są pewnego rodzaju odpowiedzią 
duszy na zmiany, które dokonują się w organizmie ludzkim. To, czego 
doznaje ciało, odczuwa i dusza, nie dlatego, że ciało działa na du-
szę, bo to nie jest możliwe, lecz dlatego, że jakikolwiek stan ciała nie 
uchodzi jej uwadze. W dialogu O wielkości duszy św. Augustyn pyta: 

37 Cyt. za: Św. Tomasz z Akwinu, De passionibus. O uczuciach, dz. cyt., s. 103.
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„a czyż nie doznajemy wszystkiego, co odczuwamy?”38. Cytat ten po-
kazuje zależność doznania od zmysłów oraz wrażenia od stanu świa-
domości. Poprzez czucie dusza ma świadomość własnych ruchów, czy 
też swych czynności, i to dzięki nim zdolna jest do reakcji na doznania 
ciała, jakimi są np. przyjemność czy zadowolenie, a także smutek czy 
przygnębienie. To właśnie dzięki temu, że słyszy dźwięki, czy czuje 
zapach, potrafi na nie reagować odpowiednimi stanami, które Augu-
styn nazywa uczuciami. Doświadczenie tych stanów psychofizycz-
nych świadczy o tym, że w człowieku dusza i ciało są ściśle ze sobą 
zespolone. Wzajemnie się uzupełniają i wpływają na siebie, a dusza 
nieustannie weryfikuje docierające dzięki zmysłom bodźce ze świata 
zewnętrznego39. Takie odziaływanie na siebie i wzajemne przenikanie 
się uczuć między duszą a ciałem opisuje Augustyn w dialogu O natu-
rze dobra, gdzie, na przykładzie gniewu, smutku oraz bólu, stwierdza, 
że uczucia te zależne są w pewnym stopniu od duszy, ale także i od 
ciała. „Ból zaś, który niektórzy przede wszystkim uważają za zło, go-
ści albo w duszy albo ciele”40. Zarówno ból, smutek, jak i gniew, które 
pojawiają się w duszy wbrew woli, są następstwem doznania cielesne-
go. Uczucia te zaistniały ze względu na ciało i wiążą się z określoną 
przemianą, która w nim zachodzi. Są one w ciele, bo tam zaistniały 
pierwotnie, na przykład ból, który jest związany z uszkodzeniem cia-
ła, ale są również w duszy, która obejmuje to wszystko, co dzieje się 
w ciele41. Dlatego łączenie uczuć z ciałem i z duszą nie jest bezzasad-
ne, jeśliby uznać, że Augustyn odrzucił dualizm diametralnie dzielący 
duszę i ciało. 

Chociaż analiza podstawowych uczuć pokazuje, że św. Augustyn 
wyróżniał dwa rodzaje poruszeń, jedne od strony ciała, drugie od 
strony duszy, to ostatecznie ciało pobudzane jest przez przedmioty 
materialne, na które uwagę kieruje dusza za pomocą swej władzy – 
woli. Dusza natomiast potrafi pobudzić samą siebie dzięki wyobraźni, 

38 Św. Augustyn, O wielkości duszy, dz. cyt., s. 381.

39 Zob. tenże, O muzyce, dz. cyt., s. 680-683.

40 Tenże, O naturze dobra, tłum. D. Turkowska, w: tenże, Dialogi filozoficzne, red. W. 
Sieńko, Kraków 2001, s. 838.

41 Zob. św. Tomasz, De passionibus. O uczuciach, dz. cyt., s. 93-94. 
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pamięci, czy intelektowi. Pragnienie jakiegoś dobra ściśle wiąże się 
z wolą, która pożąda danego dobra lub go nie chce. Wola kieruje 
uwagę duszy na przedmiot, a czyni to za pośrednictwem narządów 
zmysłowych. W koncepcji św. Augustyna uczucia zależne są więc za-
równo od ciała, od przedmiotów zmysłowych, jak i od wrażeń, wyob-
rażeń, władz duszy, kondycji psychicznej, czy nawet temperamentu 
człowieka. Wszystkie te czynniki warunkują powstanie uczucia. Wola 
i rozum dodatkowo powinny panować nad tymi poruszeniami, które 
oddalają człowieka od moralnego postępowania. Należy dodać, że 
zmysły zewnętrzne – wzrok, słuch, węch, smak, dotyk – mają swój 
udział w powstaniu uczuć. Wpływają na ich intensywność i częstotli-
wość, także dzięki nim przedmiot zostaje zauważony. Uczucia nie po-
wstałyby zatem bez ciała, które za pośrednictwem zmysłów dostrzega 
przedmioty, i bez dokonujących się w nim przemian. Nie powstałyby 
one bez przedmiotów, które determinują pożądanie, wywołując tym 
samym cały szereg różnego rodzaju uczuć do i od przedmiotu pożąda-
nia. Nie powstałyby także bez duszy, która wprawia ciało w ruch. To 
właśnie władze duszy – pamięć, która przechowuje obrazy przedmio-
tów postrzeżonych; wola, która przyciąga lub odpycha od przedmiotu; 
a także rozum, który koordynuje je i nimi kieruje, będąc najwyższym 
pierwiastkiem duszy – są odpowiedzialne za powstawanie uczuć. Ści-
sły związek uczuć i z ciałem, i z duszą wskazuje na integralną jedność 
duszy i ciała, dzięki której uczucia wpływają na siebie i wzajemnie się 
uzupełniają, są w ciągłym ruchu, są dynamiczne. Uczucia niewątpli-
wie są zależne od siebie. Wielokrotnie okazuje się, że gdy odczuwamy 
tęsknotę, pojawia się ból czy łzy, gdy się pojawia radość, nasze uspo-
sobienie staje się bardziej łagodne, uśmiechamy się. Wpływają one na 
kondycję całego organizmu oraz na dyspozycję psychiczną człowieka. 
Bezustannie przenikają się w ramach jedności cielesno-duchowej, wy-
wołując nieskończony strumień różnych uczuć. 

Świętego Augustyna koncepcja uczuć pokazuje, jak niesamowi-
tym, a zarazem tajemniczym i złożonym bytem jest człowiek. Patrząc 
na człowieka, widzimy jego biologiczną naturę, z drugiej strony mamy 
świadomość jego życia osobowego (duchowego). Ciało odbiera bodź-
ce ze świata zewnętrznego i jest ożywiane przez duszę. Władze ducho-
we koordynują funkcje życiowe, będąc tym samym odpowiedzialnymi 
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za działanie ludzkiego organizmu, w tym także za czucie, doznawanie, 
etc. Święty Augustyn w swojej antropologii dokonał zwrotu ku sa-
memu sobie, ludzkiemu wnętrzu, własnym przeżyciom i doznaniom. 
Uczucia stają się w jego antropologii dowodem na konieczność pogo-
dzenia i połączenia doświadczenia wewnętrznego jednostki ludzkiej 
oraz doświadczenia życia biologicznego. Filozof wyraźnie zaznaczał, 
jak ważny jest człowiek, jego życie wewnętrzne, troski i trudy codzien-
nego życia. Nakłaniał do wyrzeknięcia się złych uczuć i wniknięcia 
człowieka w sferę swego życia osobowego. Naszkicował tym samym 
wizję człowieka jako bytu postrzeganego integralnie. Ciało ludzkie, 
w myśl tej antropologii, ma być integralną częścią natury ludzkiej, 
a dusza stanowić ma o jej godności i podmiotowości. Razem tworzyć 
mają jeden byt, jedną idealnie zestrojoną i doskonale współpracującą 
naturę ludzką. Filozof zarysował poprzez tę koncepcję pierwszy psy-
chologiczny portret człowieka, którego istnienie na świecie, zależne 
w pełni od Stwórcy, jednocześnie jest dramatem, który uwidacznia 
się w momentach wolitywnych i podczas aktów rozumowych. Św. 
Augustyn w swej antropologii przezwyciężył dualizm oddzielający 
duszę i ciało, przyznając duszy część winy za zło moralne. Pokazał 
tym samym, że odpowiedzialność za zło moralne leży w gestii i ciała, 
i duszy, a zatem w gestii całej natury człowieka. Dlatego człowiek 
jest w tej antropologii postrzegany jako jedność bytowa, a to powinno 
stanowić paradygmat w uprawianiu nauki o człowieku.
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integral anthropology on the basis 
of St. augustine’s concept of feelings

Summary: The article presents an analysis of St. Augustine’s texts 
according to their readings by A. Kijewska, S. C. Byers, M. A. Krą-
piec, E. Gilson and J. Pastuszka. The article aims to characterize and 
systematize some different notions regarding feelings which are the 
basis for presenting an idea of integral anthropology. The anthropo-
logy in question is the one according to which human being is com-
posed of two elements: a spiritual one and a corporeal one. Close in-
terconnections within the field of feelings, their functioning as well 
as mutual interrelations between soul and body indicate an integral 
unity of a human being. In his anthropology, St. Augustine overcomes 
the duality of soul and body. He focuses on the inner life of a human 
being, their experiences and feelings. St. Augustine underlines the role 
of body without diminishing the importance of soul. Such a well-ba-
lanced approach should be a paradigm for philosophical anthropology.

Keywords: philosophical anthropology, integral anthropology, ontic 
unity of human person, soul, body, feelings
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jednostka a społeczeństwo – wybrane elementy 
społecznej teorii Tomasza Hobbesa

Proces socjalizacji, poprzez który człowiek włącza się w życie spo-
łeczne, dokonuje się dzięki interakcji z innymi ludźmi. Po części już 
w okresie socjalizacji pierwotnej, a wyraźnie na etapie socjalizacji 
wtórnej człowiek podejmuje określone role społeczne i współdziała 
z innymi. Poprzez działanie tego rodzaju konkretny człowiek wpływa 
na kształt i formę życia społecznego, ale jednocześnie jest także przez 
nie kształtowany1. Cały ten proces ukazuje najważniejsze elementy, 
jakie odnajdujemy w socjologicznym paradygmacie opisu człowieka. 
Bez względu na różne orientacje teoretyczne, obecne w socjologii, 
wspólne dla nich jest to, że opisują człowieka w kontekście społecz-
nym2. Od czasu kiedy ludzie zaczęli poddawać analizie teoretycznej 
zasady wspólnego życia, powstało wiele różnych teorii na temat jego 
organizacji. Pomimo różnic, jakie są w nich widoczne, wspólnym mia-
nownikiem dla większości jest opis człowieka w perspektywie relacji 
z innymi, a przez ich pryzmat, z całymi grupami. Wiele z tych teorii 
określa nawet ten rodzaj relacji jako nadrzędne w stosunku do wszyst-
kich innych rodzajów oddziaływań społecznych3. Dlatego też każda 
próba socjologicznej analizy kwestii związanych z paradygmatem 

1 Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 450-464.

2 Por. N. Elias, Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2008, s. 7.

3 Por. J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. G. Woroniecka, J. Szmatka, A. 
Manterys, Warszawa 2004, s. 397-417.



92 Jarosław Charchuła

opisu człowieka, powinna uwzględniać odniesienie do życia społecz-
nego, w tym, między innymi, do jego genezy i form organizacji.

Nie ma więc w socjologii jednego paradygmatu, który byłby repre-
zentatywny dla wszystkich, są natomiast szkoły i myśliciele, którzy 
stanowią punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń badaczy życia spo-
łecznego4. Wśród autorów, którzy ciągle inspirują swoją twórczością, 
niewątpliwie należy wymienić Tomasza Hobbesa5. Ten angielski filo-
zof pozostawił po sobie bardzo obszerny system, co do interpretacji 
którego nie ma zgody po dzień dzisiejszy6. Istotne jest jednak to, że 
opracował on system, który w swoim czasie był jednym z bardziej 
wpływowych sposobów interpretacji społecznej natury człowieka. 
Dlatego też, próbując zanalizować najważniejsze elementy socjolo-
gicznego paradygmatu w opisie człowieka, warto przybliżyć kluczowe 
założenia teorii Hobbesa. Badacze, którzy analizują jego myśl spo-
łeczną, podkreślają złożoność całej konstrukcji, a także przestrzegają 
przed zbyt powierzchownymi i pochopnymi jej ocenami. Potwierdze-
niem tego, że Hobbes jest nadal popularnym myślicielem, jest fakt, iż 
poza licznymi publikacjami o charakterze biograficzno-historycznym, 
filologicznym czy filozoficznym, powstają ciągle liczne artykuły i mo-
nografie będące współczesnymi interpretacjami jego myśli.

Hobbes w swojej teorii społecznej najwięcej uwagi poświęca za-
sadom funkcjonowania samej społeczności. Zastanawia się nad przy-
czynami jej powstania, nad warunkami, jakie muszą być spełnione, 
aby ona zaistniała. Analizuje także przyczyny jej rozkładu i upadku. 
Porusza też kwestie siły i mocy owej społeczności. W pracach angiel-
skiego filozofa można również odnaleźć dociekania na temat celów, 
dla jakich społeczność ta została stworzona, co należy do jej istoty 
i jakie funkcje powinna spełniać. Najważniejsze elementy tych właś-
nie założeń zostaną przybliżone w niniejszym artykule.

4 Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966, s. 64-87.

5 Por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 66-69.

6 Por. W. Wudel, Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, Warsza-
wa 1971, s. 7-15.
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1. geneza życia społecznego

Zdaniem Hobbesa, ludzie nie zawsze żyli w zorganizowanej zbioro-
wości. Unormowane społeczeństwo poprzedzał stan przedpaństwowy, 
zwany często także stanem natury. W owym przyrodzonym stanie 
ludzkości wszyscy byli równi7. Równość ta dotyczyła sił cielesnych 
i zdolności duchowych. Oczywiście, nie oznaczała ona dokładnej iden-
tyczności wszystkich; angielski myśliciel wskazuje raczej na porów-
nywalne możliwości ludzi. Hobbes był daleki od utopijnych wizji rów-
ności absolutnej. Twierdził natomiast, że wszyscy posiadają podobny 
potencjał możliwości, a pewne różnice występują tylko w konkretnych 
zdolnościach. Zależą one w dużej mierze od stylu życia człowieka, od 
jego zainteresowań i sposobu spędzania czasu. Choć, jak słusznie za-
uważa A. Krawczyk, niekwestionowaną zasługą Hobbesa było wpro-
wadzenie do filozofii społecznej pojęcia stanu naturalnego, to nie był 
on pierwszym myślicielem opisującym stan pozbawiony praw, utożsa-
miany ze stanem wojny. Pomimo iż pojęcie stanu natury sięga swoimi 
korzeniami jeszcze do starożytności, to jednak „dopiero od czasów 
Hobbesa idea stanu natury na stałe włączona została do kanonu zagad-
nień kluczowych w dorobku historii myśli społeczno-politycznej”8.

W zależności od tego, jak ludzie żyją i co robią, aktualizują i rozwi-
jają różne potencjalne uzdolnienia. Dlatego też pewne różnice między 
ludźmi są nieodzowne i konieczne. Niemniej jednak, nie oznacza to, 
aby jedni od drugich byli lepiej przystosowani do życia, a to z tej racji, 
iż zaniedbania w pewnych zdolnościach można nadrobić, wykorzy-
stując inne, lepiej rozwinięte. I tak, na przykład, człowiek silniejszy 
fizycznie może zostać pokonany przez słabszego, jeżeli ten drugi wy-
każe się większą przebiegłością9. Oczywiście, należy w tym miejscu 
dodać, że pewne zdolności duchowe, czy raczej władze duchowe, jak 
je nazywa Hobbes, nie są dla niego tym samym co wiedza. Jej bowiem 

7 Por. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świe-
ckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 107.

8 A. Krawczyk, Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2011, s. 46.

9 Por. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świe-
ckiego, dz. cyt., s. 107.
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człowiek nie otrzymuje, nie jest ona mu dana jako coś gotowego, ale 
musi do niej dochodzić i ją zdobywać10. Mówiąc zatem o równości 
ludzi pod względem władz duchowych, angielski filozof nie twierdzi, 
że posiadają oni jednakową wiedzę, ale tylko podobne możliwości jej 
zdobycia. Równość uzdolnień jest, zdaniem Hobbesa, istotnym zagad-
nieniem dlatego, iż z niej wypływa równość nadziei (na osiągnięcie 
celów wbrew innym), ta z kolei jest przyczyną braku zaufania. Brak 
ów natomiast jest główną, choć nie jedyną przyczyną wojny, która to-
czy się w stanie natury11.

Wśród najważniejszych rodzajów przyczyn powodujących między-
ludzką konfliktowość Hobbes wymienia właśnie rywalizację, nieuf-
ność i żądzę sławy. Pierwsza z nich „sprawia, że ludzie dokonują napa-
dów dla zysku, druga, że czynią to dla swego bezpieczeństwa, trzecia 
zaś, że czynią to dla swej sławy. Pierwsza posługuje się gwałtem, aże-
by uczynić się panem innych mężczyzn, kobiet, dzieci i trzody; druga, 
ażeby tych samych rzeczy bronić; trzecia czyni użytek z gwałtu dla 
takich drobnostek, jak słowo, uśmiech, odmienna opinia czy jakiś inny 
znak niedostatecznego uważania”12. Są to podstawowe powody, dla 
których ludzie ze sobą walczą w stanie natury. Równość możliwości 
sprawia, że ich pragnienia są podobne, co w konsekwencji powoduje, 
iż stają się dla siebie zagrożeniem. Wówczas zmniejsza się zaufanie do 
drugiego człowieka, które jest jeszcze pomniejszane przez chęć pod-
porządkowania go sobie oraz żądze sławy i popularności. To wszystko 
w dalszej perspektywie powoduje realne zagrożenie dla pokoju i jest 
przyczyną wojny13.

Hobbes uważa, że wojna w stanie natury jest czymś nieodzownym 
i koniecznym. Nie wynika to jednak z tego, jakoby ludzie widzieli 
w niej coś pozytywnego i dążyli do niej jako celu samego w sobie. 
Nie pragną oni wojny tylko dla wojny i walki tylko dla walki. Wojna 
nie jest dla nich wartością samą w sobie. Ona tylko stwarza możliwość 

10 Por. tamże, s. 39-41.

11 Por. T. Hobbes, Elementy filozofii, t. 2, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1956, s. 208.

12 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 109.

13 Por. tamże.
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do osiągnięcia pewnych korzyści. Zdaniem autora Lewiatana, ludzie 
umieją ocenić realne korzyści i straty związane z wojną, jak i poko-
jem, ale, niestety, nie potrafią poprzeć tego odpowiednim działaniem. 
Nie ulega wątpliwości, że bardziej cenią pokój i w nim widzą swo-
je szczęście. Niemniej jednak, utrzymanie tego pokoju przez dłuższy 
czas jest niemożliwe, ponieważ ludzie w stanie poprzedzającym ist-
nienie państwa zabiegają wyłącznie o swoje dobro, co z konieczności 
koliduje z dobrem innych. W stanie tym jedyną grupą, która w jakiś 
sposób łączy ludzi, jest rodzina. Niestety, jest ona zbyt słaba, aby za-
bezpieczyć swoich członków przed atakiem innych. W owym stanie 
nie ma żadnych wzajemnych zobowiązań, dlatego też każdy może czy-
nić to, co uzna za stosowne i odpowiednie dla zabezpieczenia własne-
go dobra. Ludzie mogą liczyć tylko na siebie i na swoją siłę, ponieważ 
nikt inny nie stanie w ich obronie14.

Stan natury jest więc okresem anarchii, w którym panuje po-
wszechny strach. Ludzie są ze sobą w ciągłym konflikcie, co jest tym 
okrutniejsze, że często przybiera taką formę, „jak gdyby każdy był 
w wojnie z każdym innym”15. To wszystko sprawia, że dominuje strach 
i niepewność. W takich warunkach niemożliwa jest uczciwa praca, nikt 
też nie zajmuje się uprawą ziemi, ponieważ istnieje nieustanne zagro-
żenie utraty owoców powstałych z tego wysiłku. Podobny zastój jest 
też w dziedzinie wiedzy, której nikt nie pogłębia, ponieważ wszyscy 
zaangażowani są w walkę. Ogólnie, zdaniem Hobbesa, można stwier-
dzić, że stan natury jest dla ludzi bardzo niekorzystny; jest stanem, 
w którym „z reguły można oczekiwać tylko zła i przejawów najgor-
szych skłonności ludzkich. Głównym motywem działań jednostek jest 
ich własne, subiektywnie pojmowane dobro, a jedynymi prawami są 
te, które jednostki stanowią same dla siebie”16. Uciążliwej sytuacji nie 
polepsza nawet to, że panuje tu pełnia wolności i każdy może czynić 

14 Por. W. Wudel, Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, dz. cyt., 
s. 64.

15 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 110.

16 A. Krawczyk, Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, dz. cyt., s. 48.
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to, co uzna za stosowne. Jedyna rzecz, z którą musi się liczyć w swoim 
działaniu, to własne możliwości i siła innych17.

Stąd też autor Lewiatana postrzega człowieka jako istotę anty-
społeczną, wrogo nastawioną do otoczenia i troszczącą się jedynie 
o swoje dobro. Zmusza go do tego stan natury, w którym przyszło 
mu żyć. Gdyby tak nie postępował, wówczas zostałby pokonany przez 
innych. Każdy bowiem za wszelką cenę dąży przede wszystkim do 
zabezpieczenia własnego bytu i nie liczy się w tej walce z dobrem 
innych. Jest ono mu zupełnie obojętne i nie stanowi dla niego żadnej 
racjonalnej wartości. Choć, zdaniem Hobbesa, rozważania dotyczą-
ce stanu przedpaństwowego mają charakter hipotezy18 i nie zakłada 
on, aby było możliwe, że wojna wszystkich ze wszystkimi ogarnie 
w pewnym momencie historycznym cały świat, to jednak stwierdza, 
że w czasach jemu współczesnych są miejsca na ziemi, gdzie owa woj-
na trwa. Jako przykład podaje plemienne waśnie pomiędzy dzikimi 
ludami Ameryki: „Ktoś może przypadkiem pomyśleć, że nigdy nie 
było takiego czasu ani takiego stanu wojny, o jakim tu mowa; i ja my-
ślę, że taki stan nigdy nie istniał powszechnie na całym świecie; lecz 
wiele jest miejsc, gdzie ludzie żyją w takiej wojnie nawet i teraz. Oto 
bowiem ludy dzikie w różnych miejscach Ameryki nie mają żadne-
go rządu poza władzą w małych rodzinach, których zgoda zależy od 
przyrodzonych pożądań; i ludy te dzisiaj żyją jak zwierzęta”19. Warto 
w kontekście tych słów podkreślić także widoczną ignorancję Hob-
besa „w kwestii życia plemion indiańskich; można z tego wnosić, że 
Hobbes opiera się bardziej na zakorzenionych w jego kulturze stereo-
typach i pogłoskach dotyczących Indian niż na rzetelnej wiedzy pły-
nącej z badań terenowych”20. Słusznie zatem zauważa A. Krawczyk, 
iż „trudno jest więc do końca uwierzyć, że opisany przez Hobbesa 
stan natury jest stanem wyłącznie hipotetycznym (…). Klasycznym 

17 Por. tamże, s. 49.

18 Por. R. Tokarczyk, Hobbes. Zarys żywota i myśli, Lublin 1998, s. 96.

19 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 111.

20 A. Stępnik, Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych 
nauk, w: „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2012, nr 4 (84), s. 392-393.
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przykładem stanu natury w świecie współczesnym filozofowi mogła 
być chociażby polityka międzynarodowa”21, którą Hobbes przedstawia 
następująco: „[królowie i suwerenowie] wciąż sobie zazdroszczą wza-
jemnie i pozostają w stanie i postawie gladiatorów, którzy wysunęli 
swój oręż i mają oczy utkwione jeden w drugim”22.

W owej koncepcji stanu natury widać więc wyraźnie, choć cza-
sem może z pewnym przejaskrawieniem, piętno czasów współczes-
nych Hobbesowi. Tak właśnie jawili mu się ludzie epoki wczesnego 
kapitalizmu, walczący o swoje dobro kosztem innych, bezwzględni, 
często amoralni i areligijni23. Takie przenoszenie wizerunku ludzi 
w przeszłość nie jest w koncepcji angielskiego filozofa czymś przy-
padkowym i słabo przemyślanym. Ma to ścisły związek z dwiema co 
najmniej tezami, które w jego systemie mają duże znaczenie24. W myśl 
pierwszej, rozwój ekonomiczny nie jest gwarantem rozwoju moralne-
go człowieka. Sam rozwój potęgi gospodarczej człowieka, zwiększe-
nie jego stanu posiadania nie jest równoznaczny z poprawą kondycji 
moralnej. Zdaniem autora Elementów filozofii, człowiek ze swej na-
tury jest raczej obojętny niż zły. Dlatego też zwiększanie wpływów 
gospodarczych i podporządkowywanie sobie innych nie może w żaden 
sposób oddziaływać na moralność człowieka. Druga teza, która jest 
jakby uzupełnieniem i przedłużeniem pierwszej, głosi, że dopiero pań-
stwo wprowadziło reguły etyczne. W tym ujęciu to dopiero zaistnie-
nie społeczności państwowej stwarza możliwość oceny czynów pod 
względem etycznym. Jednak samo ustanowienie norm nie jest wystar-
czającym bodźcem do ich przestrzegania. Dlatego też muszą być one 
poparte aparatem władzy państwowej25.

21 A. Krawczyk, Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, dz. cyt., s. 46.

22 W. Wudel, Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, dz. cyt., 
s. 66.

23 Por. R. Tokarczyk, Hobbes. Zarys żywota i myśli, dz. cyt., s. 96.

24 Por. W. Wudel, Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa, dz. cyt., 
s. 60-68.

25 Por. T. Hobbes, Elementy filozofii, dz. cyt., s. 284-288.
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2. Prawa życia społecznego

Wojna w stanie poprzedzającym istnienie państwa jest, zdaniem Hob-
besa, wywołana przez namiętności tkwiące w człowieku. To one popy-
chają go do działań, które zagrażają innym ludziom i są przyczyną kon-
fliktów. To za ich sprawą ludzie pozostają w ciągłym stanie wojny. Jest 
on bardzo niekorzystny dla człowieka, ponieważ uniemożliwia wszech-
stronny rozwój. Dlatego też pożądane jest, aby ludzie jak najszybciej 
opuścili ten stan26. Możliwość uczynienia tego dostarcza sama natura 
człowieka. Został on obdarzony namiętnościami i rozumem. Jedne na-
miętności popychają go do wojny, inne natomiast motywują, aby za-
biegał o pokój. Do grona tych ostatnich należą „strach przed śmier-
cią, pragnienie takich rzeczy, jakie są niezbędne do wygodnego życia, 
oraz nadzieja, że pilnością i pracą człowiek będzie mógł je zdobyć”27. 
O ile namiętności wyznaczają pewien kierunek, czy raczej cel dzia-
łania, o tyle rozum podaje sposoby jego osiągnięcia. To on, zdaniem 
autora Elementów filozofii, rozpoznaje, w jaki sposób można skutecz-
nie osiągnąć cel. Te rozpoznane przez rozum warunki, na jakich moż-
na budować pokój, to pewne normy, które angielski myśliciel nazywa 
prawami natury28. Dokładna definicja tych praw, przedstawiona przez 
Hobbesa, brzmi: „Prawem natury [...] jest przepis lub reguła ogólna, 
którą znajduje rozum i która człowiekowi zabrania czynić to, co jest 
niszczące dla jego życia lub co odbiera mu środki zachowania życia”29.

Wśród wszystkich praw natury, które podaje Hobbes, najważniej-
sze są trzy pierwsze. Na czele listy znajduje się prawo stwierdzają-
ce, że człowiek może szukać swoich korzyści w wojnie tylko wtedy, 
gdy wszystkie próby osiągnięcia pokoju zawiodły30. Zgodnie z tą 
regułą, konflikt zbrojny jest środkiem ostatecznym, który może być 

26 Por. J. Charchuła, Hobbes’s Theory of State. The Structure and Function of State as the 
Key to its Enduring, „Forum Philosophicum” 2010, t. 15, s. 195-199.

27 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 112.

28 Por. T. Hobbes, Elementy filozofii, dz. cyt., s. 217-220.

29 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 113.

30 Por. tamże, s. 114.
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wykorzystany tylko w przypadku, kiedy inne możliwości nie przynio-
sły oczekiwanego skutku. Celem jednak, ku któremu zmierza ludzkie 
działanie, powinien być przede wszystkim pokój. Istotne jest tutaj nie 
tylko jego osiągnięcie, ale także jak najdłuższe utrzymanie31.

Drugim ważnym prawem, które niejako wynika z poprzedniego, 
jest prawo nakazujące człowiekowi, aby dla osiągnięcia pokoju był 
gotów zrezygnować z przyrodzonego uprawnienia do wszystkich 
rzeczy. To uprawnienie uzyskał on na mocy tego, że natura uczyni-
ła wszystkich równymi. W konsekwencji ludzkie apetyty i pragnienia 
są podobne. Oczywiście, nie jest możliwe, aby wszystkie one zostały 
zaspokojone. Dlatego właśnie – jak to zostało wcześniej już przed-
stawione – pojawia się konflikt i ludzie pogrążają się w stanie wojny. 
Hobbes uważa, że jedyną szansą rozwoju dla ludzi jest pokój, a warun-
kiem, aby go osiągnąć i utrzymać, jest rezygnacja z tego uprawnienia 
do wszystkiego. Reguła ta nakłada na człowieka taki obowiązek tylko 
w przypadku, kiedy inni ludzie też są gotowi do ustępstw. W przeciw-
nym bowiem razie nie osiągnąłby nic, a jego działanie nie byłoby już 
racjonalnym dążeniem do pokoju, ale zwykłą bezmyślnością32.

Człowiek, zrzekając się swojego uprawnienia, może zrezygnować 
z wielu rzeczy, ale nie wolno mu nigdy wyzbyć się tego, co jest naj-
ważniejsze, czyli środków potrzebnych do zabezpieczenia i zachowa-
nia życia. Byłoby to bowiem sprzeczne z tym racjonalnym dążeniem 
do przetrwania, które każe mu zabiegać o pokój. Powstałby wówczas 
pewien absurd: człowiek, który dla ratowania życia zabiega o pokój, 
musiałby z tego życia zrezygnować, aby utrzymać pokój. Dlatego też 
angielski filozof twierdzi, że można rezygnować z wielu praw, ale nie 
z tych, które chronią i zabezpieczają życie. Nie ma bowiem takiej ko-
rzyści, która mogłaby zrekompensować utratę życia33.

Następnym, trzecim już z kolei prawem natury jest prawo nakazu-
jące człowiekowi przestrzeganie zawartych umów34. Zgodnie z tym, co 

31 Por. tamże. 

32 Por. tamże, s. 116.

33 Por. tenże, Elementy filozofii, dz. cyt., s. 222.

34 Por. tenże, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
dz. cyt., s. 126.
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pisze Hobbes, umowa, czy inaczej kontrakt, to po prostu „wzajemne 
przenoszenie uprawnień”35. Oznacza to, że jeden człowiek nie prze-
szkadza drugiemu w korzystaniu z jego naturalnego uprawnienia do 
wszystkich rzeczy. Zrzekając się i przenosząc swoje uprawnienie na 
drugiego człowieka, nie obdarzamy go jednak czymś, czego wcześniej 
nie posiadał. Pozwalamy mu jedynie na korzystanie z jego własnego 
przywileju do posiadania wszystkiego, czego pragnie. Innymi słowy, 
przeniesienie jest więc tylko powstrzymaniem się od przeszkadzania 
drugiemu. To zaprzestanie szkodzenia, może być spowodowane na-
dzieją na uzyskanie innych korzyści. Wówczas mamy do czynienia 
z pewnym rodzajem handlu wymiennego: rezygnujemy z jednej rze-
czy, aby otrzymać inną. Impulsem do zawarcia umowy, zdaniem Hob-
besa, są strach, obawy oraz chęć obrony przed innymi. Decydując się 
na przekazanie swoich uprawnień, człowiek jednocześnie w zamian 
otrzymuje inne dobro w postaci bezpieczeństwa i zabezpieczenia środ-
ków do zachowania życia. Stąd też wyjście człowieka ze stanu natury 
– ustanowienie społeczeństwa – Hobbes rozumie jako bunt człowieka 
przeciw naturze, w której życie zawiera w sobie wszystkie rodzaje zła. 
Byt w takim stanie natury staje się uciążliwym i nieznośnym dla ludzi 
do tego stopnia, że decydują się oni na zawarcie ugody i powołanie do 
życia nowego sztucznego człowieka – tytułowego Lewiatana36.

Podsumowanie 

Chociaż Hobbes żył na przełomie szesnastego i siedemnastego wie-
ku, to jednak stworzony przez niego system nadal jest żywo komen-
towany. Zbudowana przez niego konstrukcja teoretyczna dla jednych 
była natchnieniem, dla innych zaś przedmiotem krytyki. Podnosił on 
jednak kwestie, których aktualność ciągle nie straciła na znaczeniu. 
Oczywiście, nie wszystkie jego propozycje dają się odnieść do współ-
czesnej sytuacji społeczno-politycznej. Pomimo tego, że z upływem 
lat pojawiają się nowe szkoły socjologiczne, a wraz z nimi zmienia 

35 Tenże, Elementy filozofii, dz. cyt., s. 224.

36 Por. A. Krawczyk, Hobbes i Locke – dwoiste oblicze liberalizmu, dz. cyt., s. 55.
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się paradygmat opisu człowieka, to jednak propozycje wypracowa-
ne przez angielskiego myśliciela ciągle stanowią inspirujący punkt 
odniesienia. Bez względu na to, którą ze współczesnych propozycji 
opisu człowieka w socjologii uznamy za bardziej przekonywającą, to 
w większości z nich da się odnaleźć echa koncepcji Hobbesa. Dlatego 
też warto przy podejmowaniu kwestii związanych z opisem człowieka 
powracać do twórczości Hobbesa i z niej czerpać inspiracje, czego 
przejawem jest również niniejszy artykuł.

individual and society – selected elements 
of Thomas Hobbes’s social theory

Summary: The process of socialization, by means of which an indi-
vidual is included in social life takes place thanks to interactions with 
other people. Partially, as early as during the primary socialization, 
and markedly during its secondary stage, human being adopts certain 
social roles and cooperates with others. Through actions of this type, 
the respective person influences the shape and form of a social life, 
and at the same time is shaped by it. Since theoretical analyses of the 
rules of social life were initiated, many theories emerged pertaining to 
its organization. Hobbes put the relations between an individual and 
society precisely at the heart of his social theory, demonstrating at 
the same time the rules for the functioning of state society, reasons 
standing behind creation thereof, as well as the conditions for its con-
tinued existence or decomposition and downfall. The issues raised in 
the article are subject to repeated investigations by current research on 
social life, and the work of Hobbes still forms a valuable reference for 
contemporary analyses.

Keywords: sociology, society, individual, socialization, social group





Marcin Murzyn

Roberta owena koncepcja natury ludzkiej 
i wynikające z niej podstawowe zalecenia 

etyczne

Robert Owen, angielski socjalista utopijny, swoje poglądy oparł na te-
zie, która głosiła, że charakter człowieka uzależniony jest od warunków 
jego wychowania. Owen twierdził, że ludzie postępują dobrze lub źle 
w zależności od okoliczności, w jakich się znaleźli. Oprócz działalno-
ści praktycznej, kierowania zakładami przemysłowymi oraz agitacji na 
rzecz polepszenia losu robotników i dzieci zatrudnianych w brytyjskim 
przemyśle, był autorem pism, w których przedstawił własną wizję zara-
dzenia problemom czasów rewolucji przemysłowej. Przedstawił wizję 
idealnej wspólnoty, opartej na racjonalnych zasadach produkcji, wycho-
wania, spędzania wolnego czasu i rozwoju człowieka1.

Owen mógł wierzyć w to, że zaproponowane przez niego projek-
ty przemiany stosunków społecznych uda się zrealizować, gdyż wy-
tworzył sobie ogólny, filozoficzny pogląd na człowieka i jego istotne 
właściwości, a także stosunek poszczególnych jednostek do zbioro-
wości oraz cel ludzkiego życia. Rozmyślał również nad tym, czym 
jest szczęście. Wszystko to sprawia, że czytając pisma Owena, można 
znaleźć informacje pozwalające na rekonstrukcję antropologii filozo-
ficznej2 w jego wydaniu.

1 Por. A. Świętochowski, Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa 1910, s. 119-128.

2 Por. A. Węgrzecki, Zarys filozofii, Kraków 2011, s. 27.
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Według Owena, człowiek jest z natury istotą dobrą3. Posiada 
wszelkie możliwości ku temu, aby stać się cnotliwym. Jednakże to, 
czy jednostka będzie w przyszłości dobra lub zła, uzależnione jest od 
okoliczności i środowiska, w jakich egzystuje. Prawdziwa – czyli zda-
niem Owena – dobra natura człowieka, może rozwinąć się tylko w wa-
runkach, które tej naturze odpowiadają. To, że na świecie żyje tylu 
ludzi złych i zdających się przeczyć optymizmowi antropologicznemu 
właściciela zakładów w New Lanark, świadczy tylko o błędnym roz-
poznaniu natury człowieka. Ponadto dowodzi tego, że społeczeństwo 
jest źle zorganizowane4.

Wszyscy ludzie, bez względu na płeć i miejsce pochodzenia, po-
siadają tę samą naturę – podobnie jak jednostki żyjące w przeszłości 
i teraźniejszości. Również ci przedstawiciele gatunku ludzkiego, któ-
rzy dopiero przyjdą na świat w przyszłości, będą mieli taką samą natu-
rę. Każdy człowiek posiada rozum, niezbędny do zdobywania wiedzy. 
Owen zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie różnią się między sobą 
zdolnościami i talentem. Wie, że nie każdy ma takie same umiejętno-
ści rozumowania – dwie osoby wychowane w podobnych warunkach 
mogą się w pewnym stopniu różnić. Uzależnione jest to od odmien-
ności poszczególnych jednostek pod względem uwarunkowań fizycz-
nych – Owen nie lekceważy tego aspektu, lecz nie poddaje go głębszej 
analizie, gdyż fundamentalne są dla niego różnice wynikające z roz-
maitych sposobów wychowania.

Ludzka wiedza pochodzi z doświadczenia, którego źródłem są 
otaczające człowieka przedmioty5. Każdy poznaje również za sprawą 
„przykładu i słów jego bezpośrednich przodków”6. Rozum „wchła-
nia, zestawia i porównywa różne pojęcia oraz staje się świadomym 
tego wchłaniania i porównywania pojęć”7. Według Owena, wiedza 
jest ograniczona – dzieje się tak wtedy, gdy jednostka przyswaja mało 

3 Por. W. P. Wołgin, Szkice o zachodnioeuropejskim socjalizmie utopijnym, tłum. J. Smo-
leńska, Warszawa 1989, s. 67.

4 Zob. R. Owen, Nowy obraz społeczeństwa, czyli szkice o kształtowaniu charakteru, w: 
tenże, Wybór pism, tłum. A. Prejbisz, Warszawa 1948, s. 81.

5 Zob. tamże, s. 95-96.

6 Tamże, s. 96.

7 Tamże, s. 95.
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pojęć – lub rozległa – kiedy wchłania ich dużo. Wiedza może być tak-
że błędna lub słuszna. Gdy pojęcia, którymi posługuje się podmiot, są 
niezgodne z otaczającą go rzeczywistością, mamy do czynienia z wie-
dzą błędną. O wiedzy słusznej można mówić w przypadku zachodze-
nia zgodności między pojęciami człowieka a rzeczywistością8. Powo-
duje to, że można uznać Owena za zwolennika klasycznej koncepcji 
prawdy (zwanej inaczej korespondencyjną teorią prawdy). Zgodnie 
z ową koncepcją prawdziwe są sądy lub zdania, które są zgodne z rze-
czywistością i odpowiadają temu, do czego się odnoszą – korespondu-
ją z określonym stanem faktycznym9.

Owen twierdzi, że wiedza jest ważna dla szczęścia i jakości życia 
człowieka. Gdy jest rozległa i słuszna, to ludzka egzystencja może być 
znacznie lepsza. Jednakże jednostka może czerpać korzyść z tego ro-
dzaju wiedzy tylko wtedy, gdy społeczeństwo, w którym żyje, również 
posiada wiedzę rozległą i prawdziwą. Człowiek, dzięki wiedzy, będzie 
„zażywał szczęścia w proporcji do jej rozległości, o ile społeczność, 
wśród której przebywa, posiada ten sam rodzaj i stopień wiedzy. Prze-
ciwnie, kiedy jego poglądy są błędne, a poglądy społeczności, wśród 
której przebywa, są również błędne, niedola jego będzie proporcjo-
nalna do rozmiarów tych fałszywych poglądów”10. Owen zapewniał, 
że „kiedy wiedza człowieka rozciągnie się do najdalszych granic i bę-
dzie prawdziwa bez żadnej domieszki błędu, człowiek będzie mógł 
zażywać całego szczęścia, do jakiego natura ludzka jest zdolna”11. 
Wynika z tego praktyczne zalecenie, aby jak najszybciej nauczyć lu-
dzi odróżniania prawdy od fałszu. Jedynym środkiem, dzięki któremu 
człowiek może wykrywać fałsz – uważa Owen – jest rozum, zdolny 
do porównywania i weryfikowania pojęć. Dlatego szczególną troską 
należy objąć edukację dzieci i dbać o to, aby nauczyły się samodziel-
nie i poprawnie myśleć, co sprawi, że będą zdolne do odrzucania po-
jęć wewnętrznie sprzecznych i niezgodnych z doświadczeniem. Owen 

8 Zob. tamże, s. 96.

9 Por. A. Węgrzecki, Zarys filozofii, dz. cyt., s. 114.

10 R. Owen, Nowy obraz społeczeństwa, czyli szkice o kształtowaniu charakteru, dz. cyt., 
s. 96.

11 Tamże, s. 97.
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dużego zagrożenia dopatruje się w uszkodzeniu władz rozumowania. 
Może ono nastąpić wtedy, gdy jednostce w okresie dorastania wpaja się 
błędne pojęcia. Dziecko przyjmuje wówczas określone treści na wiarę 
i traci zdolność samodzielnego myślenia – już we wczesnym etapie ży-
cia jego władza sądzenia ulega zniszczeniu. Wielką tragedią i przyczy-
ną licznych nieszczęść ludzkości – twierdzi Owen – jest to, że wszyst-
kie osoby są niewłaściwie edukowane i karmione błędnymi pojęciami. 
Zło moralne powodowane jest przez fałszywą wiedzę, która dodatkowo 
uniemożliwia należyte poznawanie prawdy o naturze ludzkiej.

Człowiek posiada nie tylko zdolność rozumowania, lecz także 
„skłonności naturalne”, które są dla niego wspólne ze światem zwie-
rząt. Są wrodzone i przejawiają się w pragnieniu „podtrzymywania, 
używania i przekazywania życia”12. Można powiedzieć, iż jest to ogół 
ludzkich popędów i instynktów. Lech Ostasz definiuje pierwsze jako 
„całościowe i periodyczne, wywodzące się z samego indywiduum 
(z wnętrza) parcie ku określonym zachowaniom”13, które są ponadto 
niezależne od woli i namysłu jednostki, zaś ich przyczyną jest jakiś 
niedobór (np. pożywienia lub partnera seksualnego)14. Odnośnie do 
instynktu ten sam autor stwierdza, że można go określić „jako na-
bywany z pokolenia na pokolenie i dziedziczony przez indywiduum 
wzór reakcji odruchowych i doświadczeń służących podtrzymywaniu 
samozachowania i reprodukcji (podtrzymywaniu gatunku)”15. Pod-
kreślając znaczenie „skłonności naturalnych”, przez które można ro-
zumieć właśnie popędy i instynkty, Owen dostrzegł ich wielką rolę, 
często pomijaną w związku z egzystowaniem człowieka w częścio-
wo sztucznym otoczeniu kulturowym i oddziaływaniem poglądów 
antynaturalistycznych.

Owen dużą uwagę przywiązuje także do ludzkiej cielesności. Obok 
kształcenia umysłowego i moralnego, ważne jest dla niego odpowied-
nie wychowanie fizyczne jednostki – jej zdrowie oraz godziwe stan-
dardy mieszkaniowe. Nie bez znaczenia są właściwe warunki pracy 

12 Tamże, s. 95-99.

13 L. Ostasz, Byt ludzki. Antropologia filozoficzna, Kraków 1994, s. 59-60.

14 Por. tamże, s. 59.

15 Tamże, s. 60.
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i formy wypoczynku – w przypadku ich braku człowiek nie ma moż-
liwości rozwoju zgodnego z własną naturą16.

Każdy człowiek ma wrodzone pragnienie szczęścia, które stano-
wi ponadto główny motyw działania jednostek. Owo pragnienie trwa 
przez całe życie. Owen określa je inaczej mianem „interesu własne-
go” oraz „umiłowania siebie samego”. Pragnienie szczęścia przynosi 
pozytywne rezultaty wtedy, gdy idzie w parze ze słuszną wiedzą – 
można wówczas mówić o „rozumnym interesie własnym”, który ro-
dzi dobre uczynki, dające korzyść ogółowi społeczeństwa. „Szczęście 
własne, wyraźnie zrozumiane i jednolicie praktykowane, da się osiąg-
nąć przez takie tylko postępowanie, które się przyczynia do szczęś-
cia społeczności”17 – żadna jednostka nie może być szczęśliwa, jeżeli 
pozostali członkowie wspólnoty wiodą nieszczęśliwe życie. Nawet 
opływający w luksusy bogacz, usatysfakcjonowany swą egzystencją, 
zadowolony z własnego życia prywatnego i zawodowego, pomniejszy 
swoje szczęście na widok pokrzywdzonej biedoty. Ponadto rzesza nę-
dzarzy może w każdej chwili wznieść bunt przeciwko klasom posiada-
jącym. Dowodzi to tego, że system niszczący szczęście znacznej części 
ludzi jest nieracjonalny i nikomu się nie opłaca – w związku z tym nie 
ma żadnego rozsądnego powodu, aby w dalszym ciągu utrzymywać 
taki stan rzeczy. Owen wyraża nadzieję, że uprzywilejowani, po zapo-
znaniu się z jego argumentami, w imię rozsądku rozpoczną działania 
zmierzające do zbudowania lepszego systemu społecznego – czyli ta-
kiego, który dawałby szczęście wszystkim jednostkom. Pozbawianie 
ludzi szczęścia jest nieetyczne18.

Według Owena, natura wyposażyła wszystkich ludzi w wystarcza-
jące „środki do założenia takiego ustroju, który każdej jednostce za-
pewni najwięcej szczęścia i uchroni ją od występku lub nędzy”19. Jed-
nakże dotychczas nikt nie potrafił korzystać z owych środków, które 
ludzkość otrzymała od natury. Nieracjonalne stosunki społeczne czy 

16 Por. R. Owen, Nowy obraz społeczeństwa, czyli szkice o kształtowaniu charakteru, dz. 
cyt., s. 80-81.

17 Tamże, s. 46.

18 Zob. tamże, s. 48.

19 R. Owen, Do mieszkańców osady New Lanark, w: tenże, Wybór pism, dz. cyt., s. 135.
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błędy systemu wychowania decydowały o tym, że nie zdołano osiąg-
nąć prawdziwego szczęścia20.

Niemniej jednak, Owen jest optymistą i uważa, że człowiek został 
tak ukształtowany, aby z konieczności postępować od niewiedzy ku 
wiedzy. Dzięki temu zrozumie, że realizacja szczęścia poszczególnych 
jednostek może dokonać się tylko wtedy, gdy szczęśliwe będzie całe 
społeczeństwo – szczęście jednostki wzrasta proporcjonalnie do za-
biegów, które czyni ona dla wzrostu szczęścia otaczających ją człon-
ków wspólnoty.

Osiągnięcie przez jednostkę szczęścia uzależnione jest przede 
wszystkim od żywionych przez nią przyzwyczajeń i uczuć, a także 
od namiętności i nawyków osób, które ją otaczają. Owen twierdzi, 
że jeśli ludziom wpoi się tylko takie uczucia i przyzwyczajenia, które 
przyczyniają się do szczęścia, to wszyscy bez trudu zdołają je zdobyć.

Zdaniem Owena, ludzie są w stanie, w swoim doczesnym życiu, 
cieszyć się pełnią szczęścia – oczywiście w takim zakresie, który 
umożliwia charakter ich natury. Pełnia szczęścia będzie udziałem 
człowieka, w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości, po spełnieniu 
trzech warunków: osiągnięciu maksymalnej rozległości wiedzy, jej 
najwyższej możliwej słuszności (prawdziwości) i wyeliminowaniu 
wszystkich błędów (wiedza nie może mieć nawet drobnej domieszki 
fałszu).

Owen nie pisze wprost o tym, jak wyobraża sobie modelowy wzór 
szczęśliwego życia. Jednakowoż, z jego licznych wypowiedzi można 
wywnioskować, że byłaby to, przede wszystkim, egzystencja zgodna 
z prawdziwą naturą człowieka. Musiałoby to być życie, dzięki które-
mu jednostka mogłaby w pełni się realizować, rozwijać się umysło-
wo, moralnie i fizycznie, a ponadto bytować w godziwych warunkach 
mieszkaniowych. Szczęśliwe życie – w rozumieniu Owena – byłoby 
możliwe jedynie w społeczności bez nędzy, konfliktów i wyzysku. 
Można by je osiągnąć tylko w takich okolicznościach, w których nikt 
nie byłby wykluczony z dostępu do niego. Szczęście będzie możliwe 
do zrealizowania dopiero po wyeliminowaniu zła moralnego i jego 

20 Zob. R. Owen, Nowy obraz społeczeństwa, czyli szkice o kształtowaniu charakteru, dz. 
cyt., s. 81.
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przyczyn. Ponadto, istotą szczęśliwą może się stać tylko i wyłącznie 
istota rozumna21. Przywołuje to na myśl pogląd Epikura (341-270 
p.n.e.), który utożsamiając szczęście z przyjemnością, głosił, iż nie 
może żyć przyjemnie ten, kto nie żyje rozumnie (ponadto również mo-
ralnie i sprawiedliwie)22. Do tego, aby wieść szczęśliwą egzystencję, 
niezbędne dla człowieka są odpowiednie warunki i organizacja pracy, 
która powinna zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe. Jednostki 
muszą mieć możliwość wypoczynku i wartościowego spędzania wol-
nego czasu. Celem życia byłoby spędzenie go w szczęśliwy sposób. 
Egzystencja rozumna, zharmonizowana z życiem reszty wspólnoty 
i mająca na uwadze dobro innych ludzi, byłaby – w opinii Owena – 
najbardziej sensowna23.

Owen formułuje również pewne zalecenia etyczne dotyczące tego, 
jak należy postępować, aby osiągnąć szczęście – przez jednostkę oraz 
całe społeczeństwo. Podstawową wskazówką jest reguła zakazująca 
krzywdzić bliźnich, a zamiast tego nakazująca zabiegać o ich dobro. 
Pożądane jest zaszczepianie w dzieciach, od najmłodszych lat, pozy-
tywnych nawyków, które wpoją im chęć przyczyniania się do szczęś-
cia wszystkich ludzi – bez względu na ich pochodzenie, zainteresowa-
nia lub wyznanie religijne24. Pod adresem rządu wysuwa następujące 
postulaty: „Kształć jaką bądź ludność racjonalnie, a będzie racjonalna. 
Dostarcz uczciwego i pożytecznego zatrudnienia ludziom tak urobio-
nym, a oni z pewnością przeniosą je ponad zatrudnienia nieuczciwe 
lub szkodliwe”25. Od władz państwa domaga się również usunięcia 
okoliczności, które skłaniają ludzi do przestępstw i popełniania zbrod-
ni – wówczas nikt nie będzie dokonywał gorszących czynów. Sfery 
rządzące powinny zrobić wszystko, co leży w ich mocy, aby ułożyć 
stosunki społeczne w oparciu o zasady ładu, uczciwości i sprawiedli-
wości. Co ważne, przedstawiciele władzy muszą być dobrotliwi wobec 

21 Zob. tamże, s. 95-130.

22 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, Warszawa 1997, s. 140.

23 Zob. R. Owen, Nowy obraz społeczeństwa, czyli szkice o kształtowaniu charakteru, dz. 
cyt., s. 95-130.

24 Zob. tamże, s. 77.

25 Tamże, s. 72-73.
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obywateli, ograniczając surowość kar. Można powiedzieć, że Owen 
w zreformowaniu społeczeństwa i polepszeniu doli jego najgorzej sy-
tuowanych warstw dopatruje się obowiązku moralnego możnych26.

Filozof ten nie był myślicielem, który wniósł do korpusu myśli 
filozoficznej coś szczególnie nowatorskiego. Swoje poglądy ukształ-
tował, nawiązując do innych filozofów. Przede wszystkim chodzi tu 
o Claude’a Adriena Helvetiusa oraz Johna Locke’a.

Oświeceniowym filozofem, który wywarł duży wpływ na uformo-
wanie się poglądów Owena, był Claude Adrien Helvetius (1715-1771). 
To właśnie od tego myśliciela właściciel zakładów w New Lanark za-
czerpnął tezę, wedle której ludzki charakter kształtuje się odpowied-
nio do warunków, w jakich jednostka jest wychowywana. Autor dzieł 
O umyśle i O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowa-
niu był zdania, że postępowanie ludzi zależy od wychowania. To ono 
kształtuje charakter człowieka i wpływa na sposób jego zachowania 
w ciągu całego życia. Jeżeli system wychowawczy jest nieodpowiedni, 
to złe nawyki ludzi nie mogą zostać wykorzenione. Odpowiadają za 
to – w opinii Helvetiusa – nieudolne rządy i potęga kleru. Do wpro-
wadzenia właściwego wychowania mogą się przyczynić dobre prawa, 
ustawodawstwo i formy sprawowania władzy. Obok krytycyzmu w sto-
sunku do duchowieństwa i religii, Owena łączyło z Helvetiusem prze-
konanie o doniosłym wpływie rządu i prawodawstwa na moralność27.

Jako jednego z ojców Oświecenia wymienia się Johna 
Locke’a (1632-1704)28, z którego filozofii Owen czerpał inspiracje, 
zwłaszcza w kwestiach pedagogicznych29. Locke twierdził, że pozna-
nie ludzkie ma charakter empiryczny, a doświadczenie stanowi jedy-
ne źródło wiedzy30. Krytykował natywizm (pogląd głoszący istnienie 
w umyśle ludzkim idei wrodzonych31) i przeciwstawiał mu stanowisko, 

26 Zob. tamże, s. 72-74.

27 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 6, tłum. H. Bednarek, Warszawa 2005, s. 36-39.

28 Zob. E. Coreth, H. Schöndorf, Filozofia XVII i XVIII wieku, tłum. P. Gwiazdecki, Kęty 
2006, s. 144.

29 Zob. M. M. Jelenkowski, Owen, Warszawa 1981, s. 34.

30 Zob. B. A. G. Fuller, Historia filozofii, t. 2, tłum. Z. Glinka, Warszawa 1967, s. 127-129.

31 Zob. J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2014, s. 419.
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według którego umysł człowieka jest niczym „czysta tablica”, zapisy-
wana stopniowo doświadczeniami zdobywanymi podczas życia32. Co 
ważne, między rozważaniami teoriopoznawczymi Locke’a a jego kon-
cepcjami wyłożonymi w Myślach o wychowaniu zachodzi ścisły zwią-
zek. Swoje teorie wychowawcze, podobnie jak Robert Owen, stworzył 
w oparciu o własne doświadczenia pedagogiczne (kształceniem dzieci 
przyjaciół zajmował się przez większość życia), badania dziecięcej 
psychiki i refleksję nad osobistymi przeżyciami z lat szkolnych. Nie 
bez znaczenia było też jego wykształcenie medyczne i praca w roli 
lekarza.

Ważnym stwierdzeniem, zawartym w Myślach o wychowaniu, jest 
to, które mówi, że przyszły rozwój człowieka jest uzależniony od 
wpływu wychowania, jakiemu poddano go w dzieciństwie i młodości. 
Skoro umysł ludzki jest „czystą tablicą”, to jej „zapisanie” następu-
je dzięki doświadczeniom – psychikę można uformować w procesie 
wychowawczym. Za pomocą odpowiednich metod, zastosowanych 
w okresie dorastania człowieka, istnieje możliwość wyrugowania 
z jego charakteru wielu wad. Jednakże wymaga to pewnego wysiłku 
ze strony osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu wychowan-
ka: rodziców, nauczycieli czy służby33.

Dla Locke’a najważniejsze było wychowanie moralne34, gdyż „nie-
śmiałość i nieznajomość świata, wady przypisywane domowemu wy-
chowaniu ani nie są koniecznym rezultatem wychowania domowego, 
ani nawet, gdyby tak było, nie są złem, którego nie można by uleczyć. 
Bardziej uporczywym i bardziej niebezpiecznym złem jest występek 
i dlatego przede wszystkim od niego należy się odgrodzić”35 – naj-
ważniejszym zadaniem dla pedagoga jest zaszczepienie u młodzieńca 

32 Zob. B. A. G. Fuller, Historia filozofii, dz. cyt., s. 127-129.

33 Locke adresował swe porady pedagogiczne do członków wyższych warstw społe-
czeństwa – ludzi majętnych, którzy mogli pozwolić sobie na zatrudnienie służących, 
a także preferował wychowanie domowe, gdyż miał negatywne zdanie na temat 
praktyk stosowanych w ówczesnym szkolnictwie angielskim.

34 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, w: J. Locke, Myśli o wychowaniu, tłum. F. Wnorowski, 
Warszawa 1959, s. 25-29.

35 J. Locke, Myśli o wychowaniu, dz. cyt., s. 56.
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cnoty. W przyszłości powinien potrafić poddawać swe namiętności 
kontroli rozumu.

Locke wiele miejsca przeznaczył na opisanie reguł zalecanych 
w wychowaniu fizycznym młodzieży. Zwalczał zbyt delikatne obcho-
dzenie się z najmłodszymi, a w miejsce tego rodzaju praktyk, pole-
cał uodpornianie dzieci na chłód i kształcenie ich zgodnie z rytmem 
przyrody. Preferował prostą i skromną dietę, a także dostrzegał ważną 
rolę snu dla kondycji fizycznej człowieka. Odzież dziecka powinna 
być lekka i wygodna, tak aby nie ograniczała swobody ruchu. Zauwa-
żał, iż rozwój fizyczny wpływa na poziom moralny i umysłowy ludzi.

Kształcenia umysłowego nie uważał za najważniejszy aspekt wy-
chowania – bowiem tym było doskonalenie moralne. Locke sądził, że 
dla dziecka wystarczające jest zapoznanie się z tymi naukami, których 
znajomość będzie dla niego w przyszłości użyteczna. Krytykował pro-
gramy nauczania współczesnych sobie szkół, gdyż obciążały umysły 
uczniów bagażem niepotrzebnej wiedzy36. Z tego względu negatyw-
nie odnosił się do zbyt dużej wagi przywiązywanej w edukacji do na-
uki łaciny, pisząc m. in.: „czyż może być coś bardziej śmiesznego, niż 
to, żeby ojciec trwonił swoje pieniądze i czas swego syna, zasadzając 
go do nauki Rzymian, gdy w tym czasie przeznacza go do handlu, 
przy którym, nie używając zupełnie łaciny, nie omieszka zapomnieć 
tej odrobiny, jaką wyniósł ze szkoły”, a której dodatkowo w więk-
szości przypadków „nienawidzi za złe traktowanie, jakie na niego 
ściągnęła”37. Zamiast studiowania tego martwego języka zalecał do-
bre opanowanie mowy ojczystej. Namawiał również do nauczania 
młodzieży arytmetyki, geometrii, chronologii, historii oraz geografii. 
Radził unikać przekazywania w procesie dydaktycznym zbędnych 
szczegółów, a za najważniejsze uznawał uczenie przydatnych infor-
macji – przykładowo, nakłaniał do zaznajamiania się przez uczniów 
z historią własnego kraju i jego prawodawstwem, co może okazać się 
pomocne w działalności publicznej38.

36 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, dz. cyt., s. 29-37.

37 J. Locke, Myśli o wychowaniu, dz. cyt., 162.

38 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, dz. cyt., 34-39.
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Owen, podobnie jak Locke, doszedł do swych koncepcji wycho-
wawczych poprzez własne obserwacje zachowania ludzi. Zgadzał się 
z autorem Myśli o wychowaniu w tym, że w procesie kształcenia moż-
na uformować charakter człowieka, a bardzo dużo zależy od wpływu 
otoczenia. Jednakże Owen rozumiał je o wiele szerzej niż Locke. Jako 
otoczenie lub środowisko traktował całe społeczeństwo, które przez 
swój system wartości i strukturę determinuje rozwój młodego czło-
wieka. Z kolei dla Locke’a „środowisko” oznaczało krąg najbliższych 
w stosunku do dziecka osób, przede wszystkim rodzinę. Należy przy 
tym pamiętać, iż Myśli o wychowaniu są zaleceniami pedagogicznymi 
dla latorośli klasy panującej; dzieci niższych warstw społeczeństwa nie 
znajdują się w kręgu zainteresowań autora tego tekstu – odmiennie niż 
u Owena, który swą uwagę skupił na znajdujących się w najgorszym 
położeniu mieszkańcach kraju. Locke twierdził, że w zaszczepianiu 
u najmłodszych skłonności do pozytywnych zachowań pożyteczne jest 
wykorzystywanie ich dbałości o interes własny – czyli postaw egoi-
stycznych. Owen nie mógł się z tym zgodzić, gdyż sądził, iż moralne 
postępowanie wynika z pragnienia udzielania pomocy innym, nawet 
za cenę własnej korzyści i z pominięciem osobistej przyjemności39.

Jak wykazano powyżej, Owen przedstawił własne stanowisko w fi-
lozofii człowieka. Nakreślił je w oparciu o poglądy wielkich poprzed-
ników – przede wszystkim Helvetiusa i Locke’a. Lecz nie przyjmował 
ich koncepcji bezkrytycznie. Mimo że nie można go uznać za myśli-
ciela oryginalnego i nowatorskiego, to potrafił odnosić się do refleksji 
innych filozofów w sposób krytyczny, niejednokrotnie modyfikując 
i udoskonalając ich tezy.

39 Zob. M. M. Jelenkowski, Owen, dz. cyt., s. 34-36.
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Robert owen’s concept of human nature 
and its impact on basic recommendations 

of ethical behavior

Summary: This study presents Robert Owen’s views on human natu-
re. Robert Owen was an English utopian socialist. He was the owner 
of a textile mill in New Lanark, Scotland. In this factory he improved 
the workers’ living conditions. Robert Owen was a political activist 
and philosopher. As a philosopher, he created a theory of an ideal so-
ciety. His main thesis in philosophical anthropology was that human 
nature is dependent on education. People are good or bad, depending 
on their life conditions. If one improves society, people will become 
better. According to Owen, every human being wants happiness. Only 
in a happy society as a whole an individual can live happily. What is 
consistent with human nature is to develop morally, physically and 
intellectually. Owen’s philosophical views are similar to the ideas of 
John Locke and Helvetius, however, to some extent, they all show their 
originality.

Keywords: utopia, utopian socialism, philosophical anthropology, 
ethics
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Nadczłowiek – niespełniony ideał filozofii 
Fryderyka Nietzschego

Idea nadczłowieka w sensie nadawanym jej przez Fryderyka Nietz-
schego do dziś jest zagadką i wyzwaniem dla interpretatorów jego 
myśli, głównie ze względu na brak jasnego jej przedstawienia1. Fi-
lozof w jednej z notatek stwierdza, że „nie było jeszcze żadnego 
nadczłowieka!”2. Jednocześnie w swoich książkach pisze, na przy-
kład, że Cezar Borgia3 i Napoleon Bonaparte4 byli bliscy osiągnięcia 
tego ideału. W Tak mówił Zaratustra Nietzsche przekonuje swoich 
czytelników, aby uczynić z idei nadczłowieka cel i uzasadnienie ludz-
kich dążeń5. Nadczłowiek przedstawiony zostaje tam jako następny 
etap rozwoju duchowego człowieka6. Natomiast w książce Ecce Homo 

1 Bogdan Banasiak zwraca naszą uwagę na fakt, że niejasność idei nadczłowieka wy-
nika z samych filozoficznych założeń filozofii Nietzscheańskiej. Tymi założeniami są: 1. 
ujmowanie przez tego filozofa świata jako stawania się, co wyklucza stałość, 2. okre-
ślenie tego, kim jest nadczłowiek, wymagałoby przekroczenia tego, co ludzkie – ar-
cyludzkie w człowieku, 3. nadczłowiek jako ideał musi być niedookreślony, gdyż nie 
może generować jednego celu dla wszystkich ludzi – por. B. Banasiak, Sny o potędze. 
Przyczynek do teorii Nadczłowieka, http://nietzsche.ph-f.org/teksty/bb_sny.pdf (do-
stęp: 20.05.2016).

2 F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1876-1889, przeł. B. Baran, Kraków 1994, s. 143.

3 Por. tenże, Zmierzch bożyszcz, tłum. P. Pieniążek, Kraków 2005, s. 73-74.

4 Por. tenże, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Kraków 2003, s. 37.

5 Por. tenże, Tak mówił Zaratustra, tłum. G. Sowinski, Kraków 2005, s. 21.

6 Por. tamże, s. 17.
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filozof twierdzi, że ludzie dobrzy nazwaliby nadczłowieka diabłem7. 
Przytoczone wieloznaczne wypowiedzi Nietzschego nie dają odpo-
wiedzi na pytanie, jaki jest nadczłowiek. Idea ta, pomimo wielkiego 
znaczenia, jakie nadał jej ten filozof, nie jest jasna i zrozumiała dla 
czytelników jego pism. Z tego powodu wydaje się uzasadnione po-
szukiwanie sensu idei nadczłowieka w jej powiązaniu z innymi ideami 
filozofii Nietzschego.

W niniejszym artykule w pierwszej kolejności analizie poddany 
będzie związek idei nadczłowieka z problemem nihilizmu, symbolizo-
wanym przez postać „ostatniego człowieka” z Tak mówił Zaratustra. 
Następnie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o wartości, 
jakimi kierowałby się nietzscheański nadczłowiek. Trzecim krokiem 
na drodze do rozjaśnienia znaczenia omawianej idei będzie przedsta-
wienie idei nadczłowieka w kontekście woli mocy. Dokonane analizy 
pozwolą na określenie znaczenia idei nadczłowieka oraz poruszenie 
problemu możliwości współdziałania nietzscheańskich nadludzi.

Celem koncepcji nadczłowieka było ukazanie innej drogi rozwo-
ju ludzkości niż ta, którą filozof zdiagnozował jako stopniowy pro-
ces upadku, nihilizmu, objawiającego się w pogłębiającym się kon-
formizmie i bierności. Chcąc zobrazować zarówno to zagrożenie, jak 
i swój ideał nadczłowieka, Nietzsche przeciwstawia go ostatniemu 
człowiekowi8.

Ostatni człowiek to jednostka podległa grupie, która nie posiada 
przywódcy9. Ostatni ludzie są szczęśliwi, ale się nie rozwijają – są 
bierni i zadowoleni z siebie10. Nadczłowiek na ich tle jawi się jako 
buntownik, niezależna jednostka aktywnie negująca wszelki rodzaj 
zastanego porządku. Jednostka, która w twórczy sposób wyznacza 

7 Por. tenże, Ecce Homo, tłum. L Staff, Kraków 2006, s. 77.

8 Por. tenże, Tak mówił Zaratustra, dz. cyt., s. 19-20. Nietzsche pisze wprost o związku 
nadczłowieka i ostatniego człowieka w jednej z notatek: „Przeciwieństwem nadczło-
wieka jest ostatni człowiek: stworzyłem go wraz z tamtym” – tenże, Pisma pozostałe, 
tłum. B. Baran, Warszawa 2009, s. 279.

9 Nietzsche pisze: „Żadnych pasterzy, jedno stado! Każdy chce tego samego, co inni; 
każdy jest taki sam, jak inni: kto odczuwa inaczej, ten z własnej woli idzie do domu dla 
obłąkanych” – tenże, Tak mówił Zaratustra, dz. cyt., s. 19.

10 Por. tamże, s. 20.
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sobie cele i wartości. Jednostka, która – co warto zaznaczyć – potrafi 
wymusić na innych przyjęcie jej punktu widzenia.

Nietzsche pisze w pracy Z genealogii moralności, że właśnie owe 
silne jednostki narzucały swoją wolę – często przemocą – ludziom, 
którzy ze swej natury byli bierni. Stan ten uległ radykalnej zmianie, 
gdy w historii doszło do przewrotu nazwanego przez tego filozofia 
przewartościowaniem wartości. Masy, pod panowaniem kapłanów, 
obaliły moralność silnych jednostek i stworzyły reaktywną oraz 
w swej istocie nihilistyczną moralność11; moralność będącą negacją 
moralności silnych jednostek. Warto zaznaczyć, że moralność ta swo-
je ugruntowanie posiadała w wierze w Boga, kusiła wizją wiecznej 
szczęśliwości w zaświatach i groziła wiecznym potępieniem w piekle. 
Omówiony tu pokrótce proces Nietzsche stara się odwrócić poprzez 
swoją filozofię12.

Filozof twierdzi, że należy odrzucić religię, która poprzez naukę 
o zaświatach nie pozwala się ludziom skupić na ich codziennej egzy-
stencji. Życie człowieka jest tu i teraz – zdaje się brzmieć nauka Nietz-
schego – los człowieka, jego szczęście jest w jego własnych rękach13. 
Jednocześnie, odrzucając religię, wieszcząc śmierć Boga i przyjmu-
jąc, że świat jest bezkresnym stawaniem się, filozof odrzucił obowią-
zywanie obiektywnie istniejących wartości moralnych. Wartości, siłą 
rzeczy, ulegają w filozofii Nietzschego nihilizacji – utracie znacze-
nia, gdyż nie posiadają trwałego fundamentu, na którym mogłoby się 
oprzeć ich obowiązywanie.

Wartości, według Nietzschego, powinny być tworzone przez czło-
wieka, jako warunki jego wzrostu i utrzymania14. Innymi słowy, war-
tości to pewnego rodzaju perspektywy widzenia życia, czyli interpre-
tacje podporządkowane temu życiu. Ludzie są różni, dlatego takich 

11 Por. tenże, Z genealogii moralności, dz. cyt., s. 22.

12 Więcej na temat sposobu przewartościowania wszystkich wartości przez „słabych” – 
por. E. Posłuszna, Nienawiść, nihilizm, kultura na krawędzi. Nietzsche wobec korzyści 
i zagrożeń związanych z transformacją wartości, Warszawa 2012, s. 37-39.

13 Por. H. Buczyńska-Garewicz, Czytanie Nietzschego, Kraków 2013, s. 27.

14 Nietzsche pisze o tym wprost: „Najgłębsze prawa samozachowania i wzrostu nakazu-
ją coś przeciwnego: by każdy wynalazł sobie swoją cnotę, swój imperatyw katego-
ryczny” – F. Nietzsche, Antychrześcijanin, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999, s. 44.
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punktów widzenia też może być wiele. Wydaje się zatem, że filozofia 
Nietzschego prowadzi do relatywizmu – i ciężko uciec od takiej kon-
statacji. Jednocześnie wartości, jako subiektywnie ustalane przez czło-
wieka, nie potrzebują pozaświatowej podstawy. Podstawą dla wartości 
jest tu – jak się zdaje – jedynie wewnętrzna konieczność ich stanowie-
nia, którą narzuca samo życie jako najważniejsza – i jedyna pewna 
w tej filozofii – wartość. Obowiązywanie wartości ma opierać się za-
tem na zanurzonej w żywiole stającego się życia woli człowieka, który 
spontanicznie powołuje je do istnienia15. Warto zaznaczyć, że wartości 
takie służą i wynikają z afirmacji życia, ale nie są one tylko wartościa-
mi pozytywnymi16. Wartości negatywne powstają niejako przy okazji 
tworzenia pozytywnych – jako ich przeciwieństwo.

Powstaje pytanie: dlaczego nadczłowiek miałby nie zmieniać raz 
przyjętych wartości na inne? Odpowiedź na to pytanie znajduje się 
w związku nadczłowieka z koncepcją wiecznego powrotu tego same-
go17. Koncepcja wiecznego powrotu rodzi maksymę działania, która 
mówi: podejmuj wybór tak, jakbyś chciał go podejmować zawsze tak 
samo, niezliczoną ilość razy18. Maksyma ta wymusza na człowieku 
brak lekkomyślności, ponieważ każdy wybór musi być świadomy 
i chciany przez człowieka. Człowiek, który dokonuje wyboru, którego 
jest całkowicie pewien oraz wierzy, że będzie go pewien przez całe 
swoje życie, niejako odcina sobie drogę do jego zmiany. Człowiek 
żyjący zgodnie z maksymą, jaką rodzi przyjęcie koncepcji wieczne-
go powrotu, jest konsekwentny w realizacji raz poczynionych wybo-
rów. Zmiana wartości, którymi kieruje się człowiek, zawsze oznacza 
negację poprzednich wartości. Odpowiedzi na pytanie: jakie warto-
ści wybiera nadczłowiek? – nie odnajdziemy, ze względu na wielość 
perspektyw życia, która to mnogość przekłada się na potencjalnie 

15 Por. tenże, Z genealogii moralności, dz. cyt., s. 25.

16 Por. K. Michalski, Płomień wieczności, Kraków 2007, s. 26-29.

17 Mirosław Żelazny pisze o związku koncepcji wiecznego powrotu i nadczłowieka: 
„ostatecznym warunkiem pojawienia się nadczłowieka miało być zwycięstwo nauki 
wiecznego powracania. Nauka o wiecznym powrocie była też najradykalniejszym ze 
środków proponowanych przez Nietzschego jako antidotum na procesy upadku” – 
M. Żelazny, Nietzsche „Ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007, s. 16.

18 Por. S. Łojek, Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności, Kęty 2002, s. 194.
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nieskończoną ilość i różnorodność afirmowanych przez nadczłowieka 
wartości. Możemy natomiast zapytać: jak nadczłowiek dochodzi do 
wartości, które nie są negacją, a są afirmacją? Innymi słowy: jak nad-
człowiek wybiera czy też tworzy wartości?

Nadczłowiek jest ostatnią z przemian ducha, którą opisuje Nietz-
sche w Tak mówił Zaratustra. Nadczłowiek jest dzieckiem, które mówi 
święte „Tak”19. Zmiana wartości jest możliwa u nadczłowieka, jako 
„rozpoczynanie od nowa”, „zapominanie”20 albo reinterpretacja prze-
szłości, która ciąży człowiekowi21. Reinterpretacja ta polega na włą-
czeniu doświadczenia, które uznaje się za błąd, do swojego nowego 
poglądu, jako jednego z etapów jego kształtowania. W takim wypadku 
każdy błąd, każda zła decyzja może być tylko stopniem na drodze do 
samodoskonalenia się jednostki. Pomimo błądzenia i zmian wartości, 
nadczłowiek kieruje się zawsze dążeniem do doskonałości – co zdaje 
się świadczyć, że jest ona dla niego jedną z najważniejszych wartości.

Nadczłowiek wzmacnia się i przezwycięża się, ponieważ jest to dla 
niego naturalne – czyli zgodne z tym, co filozof nazywa wolą mocy. 
Nietzsche przedstawia wolę mocy zarówno jako naturę świata, jak 
i człowieka22. Dlatego do natury nadczłowieka należy ciągłe wzmac-
nianie się i przezwyciężanie się, co możemy rozumieć jako nakaz sa-
modoskonalenia się. Każde cierpienie odczytuje nadczłowiek wedle 
formuły amor fati – czyli jako kochaną przez siebie konieczność23. 
Nadczłowiek afirmuje swoje życie w każdym jego szczególe. Każdy 
opór, jakiego doświadcza, jest dla niego szansą, by pokazać swoją siłę. 
Każde niepowodzenie natomiast jest interpretowane jako niezbędny 
element kształtujący siłę nadczłowieka, wedle znanej maksymy tego 
filozofa, mówiącej: „co mnie nie zabija, czyni mnie silniejszym”24. Co 

19 Por. F. Nietzsche, Tak mówił Zaratustra, dz. cyt., s. 27.

20 Por. tamże.

21 Por. tenże, Niewczesne rozważania, tłum. L. Staff, Kraków 2006, s. 66.

22 Por. B. Baran, Postnietzsche. Reaktywacja, Kraków 2003, s. 38-39.

23 Więcej na temat idei amor fati Nietzschego – por. P. Pałasiński, Amor fati Fryderyka 
Nietzschego (konieczność i przypadkowość losu człowieka), w: „Racjonalia. Z punktu 
widzenia humanistyki” 2014, nr 3, s. 35-56.

24 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, dz. cyt., s. 6.
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istotne, przezwyciężanie oporów ma, według Nietzschego, przynosić 
szczęście, rozumiane jako satysfakcja z pokonania własnych słabości25.

Nadczłowiek jest twórcą przede wszystkim wartości i celów, któ-
rymi kieruje się w życiu. Jednocześnie zdaje się, że świat zamieszkały 
przez samych nadludzi, którzy mieliby różne cele i wartości oraz bez-
względne przekonanie o słuszności własnych wyborów, byłby światem 
bezustannych wojen i konfliktów. Wydaje się, że skrajny indywidua-
lizm nadczłowieka może przybrać postać egocentryzmu, który unie-
możliwia mu życie z innymi ludźmi. Rozwiać nasze wątpliwości może 
odpowiedź na pytanie: czy nadczłowiek może być odpowiedzialny za 
innych? Wiemy, że jest on odpowiedzialny za siebie i swoje życie, 
gdyż jest ich jedynym twórcą. Pytanie, co z jego działaniami i ich 
konsekwencjami, które dotyczą innych?

Nadczłowiek to uosobienie woli mocy przejawiającej się w jego 
dążeniu do przezwyciężania tego, co go osłabia, oraz we wzmacnia-
niu panowania nad sobą i światem, w którym żyje. Świat nadczło-
wieka to świat ludzi, ich wzajemnych relacji i oddziaływań, które są 
niewątpliwie związane z wartościami. Współdziałanie ludzi wydaje 
się natomiast wymagać przyjęcia przez nich obowiązywania wartości 
odpowiedzialności.

Nietzsche twierdzi, że bycie odpowiedzialnym jest wyrazem siły 
oraz umiejętności panowania nad sobą26. Zatem odpowiedzialność jest 
wyrazem woli mocy. Czy jednak nadczłowiek, który potrafi być odpo-
wiedzialny za siebie, będzie potrafił być odpowiedzialny również za 
innych? Odpowiedź odnajdujemy w książce Z genealogii moralności, 
w której filozof wskazuje pewną cechę nadczłowieka, która uniemoż-
liwia mu popadanie w konflikt z innymi nadludźmi. Nietzsche pisze, 
że ludzie, którzy mogą przyrzekać, czyli być odpowiedzialnymi, czczą 
równych sobie. Innymi słowy, nadludzie odnoszą się do siebie z sza-
cunkiem, który wynika z ich mocy, czyli siły ducha do panowania nad 

25 Por. tenże, Antychrześcijanin, dz. cyt., s. 38.

26 Więcej na temat problemu odpowiedzialności w filozofii Nietzschego – por. P. Pałasiń-
ski, Problem odpowiedzialności w filozofii Fryderyka Nietzschego, w: Społeczeństwo 
odpowiedzialne, red. K. Cikała, W. B. Zieliński, Kraków 2015, s. 28-38.
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sobą27. Natomiast dla wszystkich jednostek, które nie są dość silne, by 
dotrzymywać słowa, nadczłowiek ma – jak pisze filozof – „w pogoto-
wiu kopnięcie”28.

Nadludzie, którzy mają, w Nietzscheańskiej wizji przyszłości, 
zastąpić dzisiejszego człowieka, będą kierować się wzajemnym sza-
cunkiem. Ten wzajemny szacunek wyklucza możliwość chaosu, nie-
kończących się wojen i konfliktów między nadludźmi. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że szacunek nadludzi do siebie dalej nie mówi nic 
o charakterze wartości, jakie oni przyjmują29. W pozbawionym do-
bra i zła świecie stawania się jedynie wola mocy, jako dążenie do sa-
moumacniania, przedstawia realną wartość. Świat nadczłowieka jest 
amoralny. Nadczłowiek z naszego punktu widzenia może być zarówno 
świętym – jeżeli tak zadecyduje – jak też diabłem. Jedynym czynni-
kiem łączącym ów anielski i diabelski obraz nadczłowieka jest pozba-
wiona bierności i konformizmu intensywność jego dążenia, jego woli 
bycia kimś ponad to, czym jest zwykły, ułomny i błądzący człowiek.

Obraz nadczłowieka, który wyłania się z naszych rozważań, to 
obraz człowieka zdecydowanego, odważnego przy obieraniu i reali-
zacji celów. Obraz człowieka, który nie wierzy w zastany ład, a jest 
twórcą nowego. Można powiedzieć, że nadczłowiek to osoba, która 
ma marzenia oraz siłę i determinację w dążeniu do ich osiągnięcia. 
Wydaje się, że świat potrzebuje takich jednostek, ponieważ to właśnie 
tacy ludzie są wynalazcami, eksperymentatorami i filozofami. Ludzie, 
którzy potrafią zakwestionować obecny porządek i podjąć próbę stwo-
rzenia nowego, zasługują z jednej strony na szacunek, z drugiej zaś na 
to, aby się ich obawiać. Strach przed nadczłowiekiem jest uzasadnio-
ny. Z powyższych analiz wynika, że Nietzsche chce przywrócić dawną 
hierarchię ludzi, w której silni – nadludzie mają tworzyć wartości. Jed-
nocześnie oznacza to, że ludzkość powróci do stanu sprzed przewar-
tościowania wartości, którego dopuściły się masy względem silnych 
jednostek, nadludzi. Ów powrót był dla autora Zmierzchu bożyszcz 

27 Por. tenże, Z genealogii moralności, dz. cyt., s. 42-43.

28 Por. tamże, s. 43.

29 Por. M. Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. 
Mała vs wielka polityka, Toruń 2009, s. 277-278.
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zadaniem jego filozofii, które nazwał „przewartościowaniem warto-
ści”. Należy zaznaczyć, że powtórne przewartościowanie wartości 
oznacza stan, w którym niewielu tworzy wartości, a wielu musi się im 
podporządkować, ponieważ nie mają dość siły, by się sprzeciwić. Dla 
Nietzschego powrót taki byłby zmianą pozytywną, jednak nietrudno 
wyobrazić sobie, że znajdzie się wielu, którzy nazwaliby to światem 
rządzonym przez tyranów.

Podsumowując, nadczłowiek Nietzschego to ideał człowieka silne-
go, żyjącego bez złudzeń życia po śmierci. Człowiek ten nadaje swemu 
życiu kształt i cele wedle własnej woli, kierując się przy tym maksymą 
wiecznego powrotu tego samego. Jego życie jest przez niego afirmo-
wane całkowicie, gdyż chce jego powtórzenia w niezmienionej formie. 
Nadczłowiek żyje w zgodzie z naturą – którą filozof określał mianem 
„wola mocy”. Wszystkie błędy i trudności są dla niego albo stopniami 
w drodze do jego rozwoju, albo możliwością dla wypróbowania swojej 
siły. Z powyższej analizy wyłania się zatem obraz człowieka pewnego 
siebie; nastawionego na sukces realisty, konsekwentnie dążącego do 
celu, nie zrażającego się niepowodzeniami i szanującego podobnych 
mu ludzi. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nadczłowiek szanuje je-
dynie podobnych mu ludzi; jest przede wszystkim nastawiony na swój 
własny rozwój, co pozwala go nazwać mianem egoisty; oraz nie przyj-
muje powszechnie panujących zasad i norm, co może zagrażać łado-
wi społecznemu. Nadrzędną wartością, którą kieruje się nadczłowiek, 
jest jego własny rozwój; rozwój, który może być rozumiany na wiele 
różnych sposobów. Wydaje się, że ten brak dookreślenia środków, jak 
i celu rozwoju nie pozwala na przyjęcie przez ludzi idei nadczłowieka 
jako ideału, do którego chcieliby dążyć w swoim życiu. Nadczłowiek 
pozostaje zatem niespełnionym ideałem filozofii Nietzschego. Idea-
łem, który po dziś dzień pobudza wyobraźnię i skłania do przemyśleń, 
lecz nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, jakimi wartościami powi-
nien kierować się człowiek w swoim życiu i do jakich celów powinien 
w nim dążyć.
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Superhuman – unfulfilled ideal 
in Friedrich Nietzsche’s philosophy

Summary: This article focuses on Friedrich Nietzsche’s concept of 
superhuman. According to Nietzsche, superhuman is a perpetual ideal 
of human development, continual self-overcoming. Nietzsche’s super-
human is also an ideal directed against Christianity. Christianity, as he 
claims, created a nihilistic morality which is an apotheosis of weak- 
ness. That is why Nietzsche believes that it is necessary to reevaluate 
all values. After this revaluation a superhuman will create his values 
consistent with his will. The study shows that, according to Nietzsche, 
superhuman should replace today’s man. This analysis attempts to 
answer the question regarding a possibility of cooperation between 
superhumans in society.

Keywords: Nietzsche F., superhuman, revaluation of all values, af-
firmation, value, will to power





Paweł Skrzydlewski

cywilizacje a obraz człowieka

Życie społeczne człowieka, także tworzone w ramach jego struktury 
i działania, wraz z całą ludzką kulturą – mają swe teoretyczne uzasad-
nienie w przyjmowanej wizji człowieka, czyli pewnym obrazie ludz-
kiej natury, który ukazuje to, co w człowieku autentycznie ludzkie 
i ważne; to, co godne w człowieku i w jego rozwoju. Istnieje zatem 
ciągła i naturalna potrzeba ukazywania tegoż obrazu człowieka – bo 
tym samym, przy jego pogłębionym poznaniu oraz skonfrontowaniu 
z samą naturą ludzką, dokonuje się ważne zrozumienie samej ludzkiej 
kultury, rzeczywistości życia społecznego i funkcjonujących w niej 
struktur i działań1.

Obecny w kulturze obraz człowieka, często nie do końca zreflekto-
wany, ma swe źródło i treściowe ugruntowanie w różnych czynnikach: 
wierzeniach religijnych, nauce, mitach, tradycji rodowej, filozoficz-
nych koncepcjach, ideologiach itp. Ma także, co godne podkreślenia, 
swe osadzenie w cywilizacjach, czyli pewnych metodach organizacji 
życia zbiorowego, historycznie ukształtowanych, charakteryzujących 
się pewną zbornością i tożsamością2.

1 Prezentowane w niniejszym artykule treści nawiązują i są formą streszczenia frag-
mentu mojej pracy Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Ko-
necznego, Lublin 2013, s. 122-149. W pracy tej dokonywałem analizy determinantów 
i sposobów realizacji ludzkiej wolności w cywilizacji łacińskiej, kierując się wynikami 
badań Feliksa Konecznego, akcentując także różnice, jakie istnieją między cywilizacją 
Zachodu (łacińską) a cywilizacjami niełacińskimi.

2 Filozofia jako zorganizowany i najważniejszy typ poznania rozumiejącego może i po-
winna tenże obraz wydobywać i poddawać analizie, zwłaszcza dziś, gdy autentyczne 
poznanie filozoficzne jest tak mało obecne we współczesnej kulturze.
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Ten właśnie fakt trafnie, na wiele różnych sposobów, ukazywał 
Feliks Koneczny, prezentując tym samym ważny problem, jakim jest 
związanie rozumienia człowieka, wytworzenie jego teorii, z danym ty-
pem cywilizacji. Cywilizacje bowiem nie tylko determinują politykę, 
dziedzinę prawa i wychowania, formy dziedziczenia i posługiwania 
się własnością itp., ale przede wszystkim kształtują samo rozumienie 
człowieka i to ono tak naprawdę wydaje się być przyczyną pluralizmu 
kulturowego, cywilizacyjnego świata3.

To, co jednak ważne, a co nie umknęło Konecznemu, to fakt, że 
obraz ten częstokroć w wielu aspektach stoi w rozbieżności z realną 
naturą człowieka, z tkwiącymi w niej potencjalnościami, jak i samym 
przeznaczeniem bytu ludzkiego. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest 
przenikanie do kultury i życia społecznego fałszów i aprioryzmów, 
które niszczą człowieka. Przykładem tego są choćby znane w cywili-
zacjach wschodnich zjawiska tworzenia się i funkcjonowania kast czy 
też przypadki, w których pewnym osobom odmawia się nie tylko pra-
wa do życia, ale także możności dysponowania swoją osobą i swymi 
naturalnymi uprawnieniami człowieka, sprowadzając życie ludzkie do 
jakiejś formy życia niewolniczego.

Zawarte w niniejszym artykule rozważania zmierzają do ukazania 
determinantów cywilizacyjnych wizji człowieka, jak i samej tej wizji. 
Poczynione rozważania zostaną zaprezentowane przy wykorzystaniu 
owoców poznania Feliksa Konecznego. Autor niniejszej pracy skupi 
się na ukazaniu przede wszystkim antropologii cywilizacji łacińskiej 
w konfrontacji z obrazami człowieka, jakie istnieją w funkcjonujących 
cywilizacjach, a wyróżnionych przez Konecznego4.

3 Zob. P. Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Ko-
necznego, Lublin 2002.

4 Jak wiadomo, Koneczny w swych pracach zwrócił uwagę na fakt istnienia siedmiu 
żywotnych cywilizacji, tj.: żydowskiej, bramińskiej, bizantyńskiej, turańskiej, arabskiej, 
chińskiej i łacińskiej. W każdej z tych cywilizacji funkcjonuje właściwy dla niej obraz 
człowieka.
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1. człowiek w okowach prawa sakralnego. obraz człowieka 
w cywilizacjach sakralnych5

Cywilizacje sakralne to takie, które całą swoją strukturę i funkcjono-
wanie zawdzięczają prawu pochodzącemu z religii. Całe trój-prawo 
(rodzinne, majątkowe i spadkowe) kierujące życiem zbiorowym jest 
w tych cywilizacjach pochodzenia religijnego6. Podobnie rzecz się ma 
z prawem publicznym i sferą działań politycznych. Wierzenia religijne 
stanowią tu czynnik naczelny, modelujący życie indywidualne i zbio-
rowe człowieka. Jej nakazy wytyczają tory życia intelektualnego, mo-
ralnego i materialnego zrzeszenia oraz jednostek. To zaś musi prowa-
dzić do częstego omijania nakazów religijnych, gdyż życie ludzkie, 
samo różnorodnie złożone i niepowtarzalne, wymaga ciągle rozwią-
zań nowych, na te zaś religia nie pozwala, gdyż jej nakazy i prawa ro-
zumiane jednoznacznie zmuszają do podporządkowania życia często 
wbrew jego naturalnym inklinacjom7.

Cywilizacje sakralne noszą więc w sobie zarodki skostnienia 
i mechanizacji ludzkiego życia, a ostatecznie działają paraliżująco na 
wszelkie przejawy twórczości i wolności człowieka8. Widoczne to jest 
szczególnie na polu sztuki (sztuk pięknych), która, wytyczona przez sa-
kralne kanony, ulega ograniczeniu. Autentyczna i dojrzała sztuka może 
rozwijać się jedynie w społecznościach złożonych z wolnych osób, 
świadomych swej podmiotowości i indywidualności, obdarzonych 
głębią filozoficznego ujmowania spraw ludzkich i całego świata9. To 
zaś suponuje prawo do swobodnego rozwoju intelektualnego z wolną 

5 Zdaniem Konecznego, z sakralnych cywilizacji tylko dwie zachowały się i funkcjonują 
do dziś. Cywilizacje sakralne posiadają cechy wspólne: „aprioryzm, ekskluzywność, 
pojęcie grzechu nieczystości i podejrzliwości względem nauki „świeckiej”” – tenże, 
Cywilizacja żydowska, t. 1, Londyn 1974, s. 32; „Religia tworzy cywilizacyę natenczas 
tylko, gdy pociąga pod swe sakralne prawodawstwo pięć kategoryi bytu, gdy roz-
strzyga nie tylko o moralności, ale też w kategoriach zdrowia, walki o byt, sztuki i na-
uki” – tenże, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935, s. 240.

6 Zob. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 248-256.

7 Zob. tenże, Cywilizacja żydowska, dz. cyt., s. 168-169.

8 Zob. tamże, s. 32.

9 „Dwa są warunki oryginalności twórczej: silny personalizm, tudzież filozoficzne ujmo-
wanie spraw” – tamże, s. 253.
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wymianą myśli. W cywilizacjach sakralnych taka postać twórczości 
nie jest możliwa, gdyż tory życia duchowego są wyżłobione przez na-
kazy religijne, a nie kierowane poznaniem istniejącej rzeczywistości10.

Koneczny zauważa również, że w cywilizacjach sakralnych nie 
ma jednego systemu rozumienia spraw moralnych (jednej etyki), 
lecz jest ich kilka; w cywilizacji żydowskiej przynajmniej cztery11, 
natomiast w bramińskiej jest ich tyle, ile jest kast. Każda kasta ma 
właściwe sobie obowiązki moralne, można jednak w każdej chwili 
je porzucić12. Istnieje sposób rezygnacji przez człowieka z realizacji 
dobra. Jest to, według Konecznego, „sposób, żeby wyjść poza ka-
sty: wyrzec się świata, stać się sanjassą, bezdomnym, nic nie posia-
dającym i niczego nie pragnącym. Taki wyniesiony jest absolutnie 
ponad wszelkie wymagania i obowiązki kultu i kast. [...] A całym 
sanjassą czy jogą stać się może każdy, gdyż każdemu wolno w tym 
świętym celu opuścić każdej chwili rodzinę czy urząd. [...] Po pro-
stu droga do świętości wiedzie przez zrzucenie z siebie wszelkich 
obowiązków”13. Jeśli dodamy do tego ideał i cel ludzkiego życia, 
który w cywilizacji bramińskiej sprowadza się do nirwany (czyli du-
chowego samounicestwienia), to jasne się staje, że życie społeczne 
nie może faktycznie służyć człowiekowi jako teren wolnej aktualiza-
cji ludzkich potencjalności14.

Jeśli do tego dołączymy obecny w cywilizacjach sakralnych wątek 
emanacjonizmu, który znosi zasadność istnienia prawdy i dobra w re-
alnym świecie, jeśli uwzględnimy wcale nierzadkie przekonanie o fa-
talizmie, to okazuje się, że cywilizacje tego typu będą zasadniczo wro-
gie człowiekowi, który jest przecież osobą, bytem spotencjalizowanym, 

10 Wymownym potwierdzeniem tej tezy jest fakt braku teologii i filozofii religii w cywi-
lizacjach sakralnych, w miejsce których istnieje jedynie sztuka komparatystyki bądź 
zespoły komentarzy.

11 Zob. Cechy siedmiu cywilizacji, w: F. Koneczny, O ład w historii, Warszawa 1991, s. 35-40; 
por. J. Skoczyński, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Kraków 1991, s. 67-72.

12 Zob. F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, dz. cyt., s. 33.

13 Tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 249-250.

14 Zob. J. Grela, Nirvana, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 7, 
Lublin 2006, s. 668-675.
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domagającym się aktualizacji prawdy i dobra15. Toteż wytwarzająca się 
w tych cywilizacjach kultura jest zawsze wybrakowana, upośledzona, 
niezdolna do spełniania naturalnej swej powinności, jaką jest uprawa 
człowieka16. Powstaje więc rozdwojenie, przejawiające się w podwój-
nym życiu człowieka – religijnym i pozareligijnym17.

Religia w tych cywilizacjach nie ma, jak to jest np. w cywilizacji 
łacińskiej, charakteru osobowej więzi z Bogiem, lecz jest rodzajem 
gromadnościowego spełniania nakazanych przepisów i obrzędów, ry-
tuałów18. To jest – zdaniem Konecznego – główną przyczyną osłabia-
nia i niszczenia w człowieku osobowego charakteru jego bytowania, 
które on nazwał personalizmem19.

Sakralizm odciska piętno również na państwie i polityce, jako że 
wraz z nim wkracza aprioryzm i zmechanizowanie życia publicznego, 
zagrożona staje się cała społeczność i tym samym każdy człowiek20. 
Jeśli uwzględnimy również to, że w cywilizacjach sakralnych zasad-
niczo na przestrzeni dziejów dominowała poligamia21, która znosi 
równość kobiety i mężczyzny, czyniąc z kobiety własność mężczyzny 
– jasnym się staje, że cywilizacje tego typu nie mogą być wsparciem 
i ostoją ludzkiej wolności. Są one raczej czynnikiem instrumentalizu-
jącym człowieka, uniemożliwiającym transcendencję osoby ludzkiej 

15 Zdaniem Konecznego, w cywilizacji żydowskiej istnieją przynajmniej cztery religie; 
tylko jedna z nich jest wolna od wpływu emanacjonizmu, zob. tenże, O ład w histo-
rii, dz. cyt., s. 35-36. W odniesieniu do cywilizacji bramińskiej, tam gdzie obecny jest 
buddyzm, Koneczny twierdzi: „Kultura czynu wykluczona. Doskonalenie polega na 
zaniku kategoryi życia” – tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 253.

16 Koneczny wskazuje, że w cywilizacji żydowskiej nie może rozwijać się sztuka przed-
stawiająca, figuratywna – zob. tenże, Rozwój moralności, Lublin 1938, s. 309, 347; 
natomiast cywilizacja bramińska, na skutek obecnego w niej emanacjonizmu, znosi 
zasadność istnienia nauki – zob. tamże, s. 341-345; zob. także P. Jaroszyński, Metafizyka 
a sztuka, Warszawa 1996.

17 Koneczny zauważa w cywilizacji żydowskiej deprecjację moralności na rzecz wyeks-
ponowania prawa. Zob. tenże, Cywilizacja żydowska, dz. cyt., s. 177. Rzecz ma się po-
dobnie w cywilizacji bramińskiej – zob. tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 250.

18 Zob. tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 250.

19 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 169-199.

20 Zob. tenże, Cywilizacja żydowska, dz. cyt., s. 290-296.

21 Cywilizacja żydowska aż do XV w. była poligamiczna; zob. J. Eisenberg, Kobieta w cza-
sach Biblii, tłum. I. Badowska, Gdańsk 1996.
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w dziedzinie życia duchowego (poznania, miłości i wolności) i w per-
spektywie życia zbiorowego, odmawiając człowiekowi podmiotowo-
ści prawnej, zupełności i godności22.

2. człowiek zredukowany do cząstki i funkcji państwa. obraz 
człowieka w cywilizacji bizantyńskiej23

Cywilizacja oparta na dominacji prawa publicznego zasługuje na 
oddzielne omówienie ze względu na jej znaczne rozprzestrzenienie 
w Europie, głównie na terenie Niemiec i Bałkanów24. Jej umocnienie 
nastąpiło wraz z rozpowszechnieniem się w Europie protestantyzmu25, 
choć jej oddziaływanie na Europę jest znacznie wcześniejsze. W cy-
wilizacji tej mamy do czynienia z monizmem prawa publicznego, tzn. 
z taką sytuacją, w której prawo publiczne, a dokładniej państwo i jego 
organa wkraczają w każdą dziedzinę życia człowieka i faktycznie do-
prowadzają do jego zinstrumentalizowania.

Władza wydająca nakazy prawne rości sobie pretensje do by-
cia jedyną przyczyną wzorczą i sprawczą ludzkiego postępowania. 

22 Na temat transcendencji osoby ludzkiej zob. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo natural-
ne, Lublin 1995, s. 115-176.

23 Cywilizacja bizantyńska ma, zdaniem Konecznego, rodowód orientalny, a jej geneza 
przypada na okres hellenistyczny. Zaistniała około IV w. p. Ch. na terenie Azji Mniej-
szej. Charakterystyczne dla niej jest przyjęcie idei państwa uniwersalnego, ogarnia-
jącego różne kultury. Podstawę takiego państwa stanowi niczym nieograniczona 
władza, wsparta biurokracją i silną armią, oraz religia państwowa. Państwo to ma 
charakter mechanistyczny, a nie organiczny, a więc ze swej natury jest antypersona-
listyczne, wspierające gromadnościowe rozumienie człowieka. Wątki kultury bizan-
tyńskiej – w szczególności koncepcje religijne i polityczne – na przestrzeni wieków 
osadzały się i rozwijały w wielu miejscach. Ostatecznie cywilizacja bizantyńska, zado-
mowiwszy się na terenie Niemiec w X i XI w., wydała – zdaniem Konecznego – silną 
kulturę niemiecką w ramach cywilizacji bizantyńskiej – zob. F. Koneczny, Cywilizacja 
bizantyńska, „Człowiek w kulturze” 1998, nr 10, s. 175-203.

24 Swoistość, genezę i funkcjonowanie cywilizacji bizantyńskiej Koneczny opisał w licz-
nych artykułach (np. tenże, O ład w historii, dz. cyt., s. 170-180) oraz w obszernej pracy: 
tenże, Cywilizacja bizantyńska, t. 1-2, Londyn 1973.

25 Zob. tenże, Protestantyzm w życiu zbiorowym, Lublin 1995; zob. A. Kossowski, Prote-
stantyzm jako przejaw cywilizacyjny, w: Kultura i cywilizacja, praca zbiorowa, Lublin 
1937, s. 234-287.
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Wyznacza też paletę środków, które mają zaprowadzić człowieka 
do obranego przez władzę celu26. Jest też „uprawniona” do stawiania 
przed człowiekiem celów, nie licząc się z naturą człowieka, jego wolą 
i z realnym dobrem27. Toteż cywilizacja bizantyńska doprowadza do 
depersonalizacji człowieka28, która dokonuje się o tyle silniej, o ile 
działania władzy oraz dziedzina działań publicznych są zwolnione 
z osądu moralnego, z reguł moralności29. Skoro bowiem władza świe-
cka ma prawo ingerować w prawdy religijne, to może wszystko, a sko-
ro tak, może dowolnie obchodzić się z człowiekiem30.

W praktyce życia zbiorowego mamy w tej cywilizacji do czynienia  
z podporządkowaniem państwu społeczeństwa dzięki niespotykanemu 
nigdzie indziej rozrostowi biurokracji, która za pośrednictwem prawa, 
zasadniczo rozumianego woluntarystycznie, organizuje wszystko31. 
Państwo w cywilizacji bizantyńskiej zmierza do wypełnienia wszyst-
kich obowiązków i powinności, zarówno indywidualnego człowieka, 
jak i społeczności oraz rodziny32. Zajmuje się edukacją33 i wychowa-
niem, handlem i pomocą społeczną, rozwojem nauki i umacnianiem 
zasad moralnych, opieką nad sztuką i rolnictwem itp. Jego omnipoten-
cja wiedzie do wyrugowania zasad moralnych z życia publicznego34. 
Charakterystyczną ideową podstawą jest tu występująca w różnych 
odmianach ideologia socjalizmu35. Jest to możliwe za sprawą ugrunto-

26 Zob. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Komorów 1997, s. 82-95.

27 Tenże, Cywilizacja bizantyńska, „Człowiek w kulturze”, dz. cyt., s. 175-203.

28 Fakt ten podkreśla również M. A. Krąpiec (tenże, Prawa człowieka i ich zagrożenia, 
„Człowiek w kulturze” 1993, nr 3, s. 49-57).

29 Zob. F. Koneczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 212-213.

30 Zob. tenże, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 22-23.

31 „Formułki prawnicze zamiast sumienia, formułki zdane na samowolę każdorazowej 
władzy – toć to wyraźny bizantynizm. Oto etatystyczna cywilizacja bizantyńska” – 
tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 213.

32 Zob. tamże, s. 218-222.

33 Zob. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 156-170.

34 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 218-219.

35 Zdaniem Konecznego, w czasach nowożytnych oddzielenie polityki od moralności nastą-
piło na gruncie bizantynizmu. „Zasadniczo oddzielił jednak politykę od moralności dopiero 
Kasper Schoppe (Scioppius, 1576-1649) w dziele Poedia politices; konkludował, że wystar-
cza, jeśli polityka nie zachwala czegoś ewidentnie występnego” – tamże, s. 215.
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wanego, choć nie zawsze wyrażanego przekonania, że człowiek jako 
jednostka nie potrafi poznawać i realizować dobra, nie potrafi tego 
również konkretna rodzina ani grupa społeczna, dlatego musi to czy-
nić podmiot lepszy i doskonalszy, tj. państwo36.

Człowiek w cywilizacji bizantyńskiej pojmowany jest jako element 
żyjący życiem większej i doskonalszej od niego całości, jaką jest pań-
stwo. Dlatego pozbawiony został podmiotowości prawnej, a co za tym 
idzie – godności ludzkiej37. Nie może być wolny, bo wolność przy-
sługiwać może tylko państwu – jedynemu suwerenowi38. Zagrożony 
zostaje także sposób realizacji przez człowieka celu jego życia – skoro 
religia staje się instrumentem władzy, a państwo i jego organy wystę-
pują w roli, jeśli nie „źródła” prawdy o Bogu, to przynajmniej „re-
daktorów” i „korektorów” prawd religijnych i przykazań. To właśnie 
w tej cywilizacji funkcjonuje najlepiej cezaropapizm, prowadzący do 
połączenia władzy państwowej i religijnej, polityki i religii, państwa 
i Kościoła39.

3. człowiek własnością despoty. obraz człowieka 
w cywilizacji turańskiej

Jak cywilizacja bizantyńska opiera się na supremacji prawa publiczne-
go, tak cywilizacja turańska, rozpowszechniona głównie we wschod-
niej Słowiańszczyźnie40, opiera swe struktury życia zbiorowego na 

36 Zob. F. Koneczny, Napór Orientu na Zachód, w: Kultura i cywilizacja, praca zbiorowa, 
dz. cyt., s. 184-187.

37 Zob. M. A. Krąpiec, Prawa człowieka i ich zagrożenia, dz. cyt., s. 52-55.

38 Problem celu państwa, jego stosunku do człowieka, jest żywo dyskutowany we 
wszystkich teoriach politologicznych i filozoficznych; zob. J. Gaul, Państwo: „mecha-
nizm ucisku”, przedsiębiorstwo czy „organizacja solidarnej współpracy”?, „Znak” 1988, 
nr 403, s. 91-95; L. Mażewski, Kościół – państwo – społeczeństwo, tamże, s. 61-67; B. 
Sutor, Etyka polityczna, tłum. A. Marcol, Warszawa 1994, s. 182-252.

39 Zwrócono uwagę, że cywilizacja bizantyńska stała się ideową podstawą dla wielu 
działań publicznych w Unii Europejskiej, zob. J. Chodorowski, Czy zmierzch państwa 
narodowego?, Poznań 1996; tenże, Rodowód Unii Europejskiej, Krzeszowice 2010.

40 Z poglądami na temat cywilizacji turańskiej koresponduje relacja z pobytu w Rosji 
Astolphe’a de Custine’a (tenże, Rosja w roku 1839, t. 1 i 2, tłum. P. Hertz, Warszawa 
1995). Koneczny analizuje cywilizację turańską w licznych pracach, głównie jednak 
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prawie prywatnym41. Prawo to ma źródło w woli władcy (jedynie 
w niej) i, podobnie jak to ma miejsce w cywilizacji bizantyńskiej, 
jest czysto woluntarystyczne, a zatem oderwane od dobra człowieka. 
Władca jest panem wszystkiego i wszystkich ludzi42, zarządza spo-
łecznościami i konkretnymi osobami, które uważa za swoją prywatną 
własność43. Może uczynić z nią wszystko, bowiem są jego prywatnym 
„majątkiem”, pozbawionym wszelkich uprawnień. To powoduje, że 
zarówno społeczność, jak i jednostki ją tworzące mogą występować 
tylko jako niewolnicy panującego44.

Cywilizacja turańska – zdaniem Konecznego – kierując się pryma-
tem sił fizycznych, przyporządkowana jest w swych wszystkich działa-
niach wojnie, podbojowi, fizycznej agresji, co miażdży życie duchowe 
w człowieku45. Wszystkie jej struktury nastawione są na ten cel. Roz-
wój może dokonywać się w tej cywilizacji jedynie na skutek opanowa-
nia przez nią dóbr wytworzonych przez inne społeczności. Gdy brak 

w Dziejach Rosji. „Wpływy turańskie cywilizacyjne ograniczyły się do Słowiańszczy-
zny wschodniej. Graniczyła ona z ludnością turańsko-mongolską od północy, wscho-
du i południowego wschodu” – F. Koneczny, Napór Orientu na Zachód, dz. cyt., s. 188.

41 Zob. F. Koneczny, O ład w historii, dz. cyt., s. 35-40.

42 Zob. tenże, Napór Orientu na Zachód, dz. cyt., s. 177-196.

43 „Najbezwzględniej dokonał się jednak rozrost prawa prywatnego w publiczne u lu-
dów Azji centralnej, u Turańców. Władca przejął wszystkie prawa despotycznego sta-
rosty rodowego: stał się właścicielem wszystkiego i wszystkich w swym państwie; 
jeśli zezwala niektórym poddanym na jakieś prawa, rozumie się to zawsze tylko do 
odwołania. Wszystkie kultury cywilizacji turańskiej zmierzają do tego, ażeby każdy 
stawał się osobiście zawisłym od władcy; cała ludność, to jego czeladź niewolna. 
Władca posiada nieograniczone prawa prywatnego właściciela na każdym miejscu 
i względem każdej osoby. Prawo prywatne władcy, rozszerzone wszędzie i gdziekol-
wiek, stało się prawem publicznym. Jest to monizm prawny, gdyż całe życie zbiorowe 
i publiczne oparte jest na prawie prywatnym. Nie ma większej despocji, jak przy takim 
monizmie. A przytem jest to cywilizacja obozowa, a prawa wodza nie ulegają ogra-
niczeniu ani podczas pokoju. Ale ludy te gniją, gdy nie wojują i w dłuższym pokoju 
nie tworzą nawet społeczeństw” – F. Koneczny, Różne typy cywilizacji, w: Kultura 
i cywilizacja, praca zbiorowa, dz. cyt., s. 132.

44 Z poglądami Konecznego na cywilizację turańską korespondują wyniki rozważań 
B. Jasinowskiego i A. Szymańskiego; zob. B. Jasinowski, O cywilizacji wschodnio-
-chrześcijańskiej, w: Kultura i cywilizacja, praca zbiorowa, dz. cyt., s. 150-175; A. Szy-
mański, Bolszewizm jako prąd kulturowy i cywilizacyjny, w: tamże, s. 197-233.

45 Zob. A. Hilckman, Wschód i Zachód, w: F. Koneczny, O ład w historii, dz. cyt., s. 105.
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udanych podbojów i wojen, ludy cywilizowane po turańsku popadają 
w stagnację i upadek, gdy zaś wojują, rozrastają się i umacniają46.

Charakter cywilizacji turańskiej (głównie przez dominację siły fi-
zycznej i ciągłe wojny oraz antyintelektualizm, wypływający z prze-
konania, że wszelkie zło rodzi się w myśli, a ze złem należy walczyć)47 
nie pozwala na wytworzenie się społeczeństwa, a tym bardziej naro-
du48. Bogactwo dóbr materialnych nigdy nie prowadzi tam do rozwoju 
nauki, tym bardziej do umocnienia edukacji. Poczynania człowieka, 
ogołocone z dobrze usprawnionego rozumu (zarówno w życiu indy-
widualnym, jak i zbiorowym), muszą być kalekie i nie osiągające celu. 
Wśród ludów turańskich nie ma też miejsca na kultywowanie tradycji, 
wreszcie na nieskrępowany rozwój duchowy człowieka, ciągle nara-
żonego na zmienność i bezrozumny despotyzm władcy.

Despotyzm władcy jest na tyle silny i bezwzględny, że władca wy-
stępuje w roli także przywódcy religijnego49. To sprawia, że człowiek 
nie może uchodzić w tego typu cywilizacji za osobę, gdyż nie posiada 
osobowej godności, nie jest postrzegany jako byt zupełny, zdolny do 

46 Zob. Niższość górą, w: F. Koneczny, O ład w historii, dz. cyt., s. 55-60.

47 Racji tego stanowiska dopatruje się Koneczny w przesyceniu kultury turańskiej wąt-
kami orientalnymi, w szczególności gnozą. Swe przekonanie opiera na badaniach B. 
Jasinowskiego, który w pracy Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pier-
wiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu (Wilno 1933) ukazuje na przestrzeni 
dziejów wszechobecność poglądów gnostyckich w kulturze rosyjskiej: „Nie w każdej 
cywilizacji zmieści się nauka. Próbujmy przenieść ją do cywilizacji turańskiej; albo pró-
ba spali na panewce, albo też cywilizacja turańska będzie rozsadzona” – F. Koneczny, 
Rozwój moralności, dz. cyt., s. 349.

48 Zob. tenże, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 282-283.

49 W tym miejscu warto przypomnieć opis faktu historycznego z XVI w., na który po-
wołuje się Koneczny. „’Prawowierie’ wschodnio-słowiańskie oddalało się do reszty 
od wyznania wiary według carogrodzkiego Fanaru. Powstały nawet wątpliwości, czy 
tam w Carogrodzie istotnie wyznają ‘prawdziwą wiarę’. Ale fakt, że najpotężniejszym 
władcą prawosławia jest Iwan moskiewski, a nawet po upadku Konstantynopo-
la Moskwa stanowi jedyne poważne państwo schizmatyckie, dawał do myślenia. 
Mnich twerski Filoteusz, w listach do Wasyla Iwanowicza (1503-1533) zastanawia się 
nad tym i głosi, jako wiara prawdziwa przeniosła się do Moskwy. ‘Nie zginęło święte 
Bizancjum, lecz jest przeniesione do Moskwy’, jako ‘do trzeciego Rzymu, a czwartego 
nie będzie’. I na tej podstawie pozdrawia Filoteusz Wasyla, jako ‘głowę chrześcijań-
stwa i pana przyszłego świata’” – F. Koneczny, Napór Orientu na Zachód, dz. cyt., 
s. 190.
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samostanowienia. Godność i zupełność oraz wolność przysługują je-
dynie władcy, a nie członkom społeczności. Dlatego cywilizacji tej nie 
można uznać za sprzyjającą człowiekowi, służącą jego naturze i aktu-
alizowaniu jego ludzkich potencjalności50.

Wręcz przeciwnie: zdaniem autora Dziejów Rosji, jest ona czyn-
nikiem zniewalającym człowieka i ostatecznie doprowadzającym do 
jego zwyrodnienia. Może to czynić dzięki stawianiu różnorodnych 
barier w dziedzinie ludzkiego poznania, takich jak obozowy charak-
ter życia, przyporządkowany zasadniczo ekspansji militarnej, a nie 
rozwojowi człowieka tworzącego zrzeszenie. Deprecjonuje duchową 
stronę człowieka supremacja sił fizycznych, stanowiących decydujący 
i ostateczny czynnik w życiu zbiorowym.

Zniewalanie osoby w cywilizacji turańskiej dokonuje się dzięki 
czynieniu z człowieka przedmiotu posiadanego przez władcę i zre-
dukowaniu celu ludzkiego życia do działań służącym dobru władcy. 
Stan ten utwierdza także monizm prawa prywatnego, który połączony 
z brakiem dóbr materialnych, faktycznie uniemożliwia człowiekowi 
bycie podmiotem w życiu zbiorowym.

4. obraz człowieka w cywilizacji arabskiej; poligamia 
uderzeniem w człowieczeństwo kobiety

Już sam fakt istnienia poligamicznych rodzin budujących społeczność 
jest wymownym świadectwem upośledzenia w tej cywilizacji znacz-
nej części ludzi ją tworzących, tzn. kobiet, które w praktyce stanowią 
własność mężczyzny. Poligamia51 i stojąca za nią struktura życia zbio-
rowego w cywilizacji arabskiej, jeśli nie odbiera kobiecie możliwość 
intelektualnego rozwoju, to rozwój ten hamuje, a dla dzieci zrodzo-
nych w rodzinach poligamicznych stwarza poważne trudności, wyni-
kające z prawa spadkowego. Tym samym cywilizacja ta nie sprzyja 

50 Fakt ten podkreśla także M.A. Krąpiec (tenże, Prawa człowieka i ich zagrożenia, dz. 
cyt., s. 57-66).

51 Nie jest ona tworem cywilizacji arabskiej, ona ją zastała i musiała, podobnie jak i nie-
wolnictwo, zaakceptować – zob. F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, s. 258.
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człowiekowi od chwili jego narodzin52. Co ważne, samo małżeństwo 
w cywilizacji arabskiej nie jest nierozerwalnym związkiem kobiety 
i mężczyzny. Jak zauważa Koneczny, małżeństwo „nie jest zresztą 
aktem religijnym, lecz kontraktem cywilnym. Imam odmawia modli-
twę z błogosławieństwem, lecz ani on, ani meczet nie są potrzebne do 
zawarcia małżeństwa. Wolno posiadać cztery małżonki legalnie; nie-
wolnice obowiązane są do powolności. Cudzołożną żonę wolno karać 
śmiercią. Kobieta nie jest równa mężczyźnie, nawet w meczecie nie 
stoi obok niego. Rozwodu udziela tylko mąż żonie”53.

Zdaniem Konecznego, w cywilizacji arabskiej, choć nie jest to 
cywilizacja sakralna, pod wpływem poglądów religijnych wypływają-
cych z Koranu i z tradycji zwanej Sunna, nastąpiło uwieloznacznienie 
i podważenie wolności ludzkiej woli54. Skutkiem tego jest przekona-
nie, że los człowieka jest sprawą nie tyle wolnych ludzkich decyzji, ile 
sprawą Boskiej opatrzności. Być może dlatego cywilizacja ta zezwala 
na „niewolnictwo i poligamię. Obecnie – argumentował Koneczny – 
niewola oficjalnie została zniesiona, ale cóż mają począć niewolnicy, 
którzy od setek lat pokoleniami pozostają w tym samym domu, a nie 
zdołają zarobić na chleb [...]”55.

W życiu osoby Koran stawia też poważne bariery w tworzeniu 
sztuk przedstawiających, figuratywnych, uniemożliwia otwartą anali-
zę, krytykę i interpretację prawd wiary, a więc to, co w cywilizacji 
łacińskiej czyni teologia56. Jak bowiem pisał Koneczny, „w katego-
rii Prawdy zajmuje się nadprzyrodzoną niewiele (teologia nad wyraz 

52 Z pejoratywnym obrazem kultury arabskiej, utworzonym przez badaczy wywodzą-
cych się z kręgu myśli zachodniej, dyskutuje – a raczej z niej drwi – E. W. Said w pracy 
Orientalizm (tłum. zbiorowe, Warszawa 1991). Ukazuje fałszywość paradygmatu kul-
tury arabskiej rozpowszechnionego wśród badaczy Bliskiego Wschodu, jednak jego 
krytyka udowadnia jedynie dobrą znajomość zachodniej literatury orientalistycznej, 
w której autor umie wypunktować jej braki. Jednak po lekturze jego książki trudno 
odpowiedzieć na pytanie, czym jest kultura arabska i jakie posiada specyficzne walory 
w aspekcie osobowego rozwoju człowieka.

53 F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 258.

54 „Niejasne są w Koranie pojęcia o wolnej woli lub o przeznaczeniu. Przesadza się wiel-
ce co do absolutnego fatalizmu islamickiego” – tamże, s. 257.

55 Tamże, s. 257.

56 Zob. F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, t. 1, dz. cyt., s. 188-191.
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nikła!), a przyrodzoną niemal nic [...]. Wszystkie bowiem jego prze-
pisy tyczą się tylko rodzinnego życia, co najwyżej rodowego i zna-
ne mu jest tylko prawo prywatne. Prawa państwowego w Koranie nie 
ma. Jakżeż więc oprzeć państwowość na Koranie? Pozostawiono to 
woli i uznaniu władzy, a zatem samowola panującego musiała stać się 
źródłem prawa... nieodzownem. A od tego krok jeden, a nieuchronny, 
do samowoli każdego urzędnika. [...]. Służbę wojskową otrzymało się 
w imię wojny świętej. System podatkowy podciągnięto pod obowią-
zek... dawania jałmużny”57.

Racji tego stanu należy szukać, zdaniem autora O wielości cy-
wilizacji, w poligamii, która nie sprzyja powstaniu społeczeństwa 
i wytworzeniu się w człowieku poczucia podmiotowości, poczucia 
personalizmu. Ważny w tym kontekście jest także wątek związany 
z opatrznością Bożą, która jawi się jako nie do ogarnięcia racjonalne-
go dla człowieka, podobnie zresztą jak Bóg, który za nią stoi i który 
jawi się jako absolutnie wolny od wszelkich ograniczeń, w tym tak-
że tych, które płyną ze strony rozumu i racjonalności. Innymi słowy, 
Bóg i jego wszechwładna opatrzność są aracjonalne przynajmniej dla 
człowieka. Stąd rozum i rozumność człowieka nie jawią się jako czyn-
niki fundujące wolność, zaś dominująca w świecie cywilizacji teza 
o wszechdziałaniu opatrzności Bożej nie tylko wydaje się wprost go-
dzić w wolność człowieka, ale także w odpowiedzialność, jaka wiąże 
się z wolnym działaniem człowieka.

Koneczny zaznaczał, że w łonie cywilizacji arabskiej mogą powstać 
i powstawały wysoko rozwinięte kultury58. Charakteryzowały się one 
tolerancją religijną, polityczną i gospodarczo-rolniczą59. Toteż można 
w tej cywilizacji wyróżnić dwa nurty: jeden akceptujący wyłącznie 
nakazy Koranu i tradycji, drugi pozwalający na nieskrępowany roz-
wój wszystkiego, co nie jest niezgodne z Koranem i tradycją60. W tym 
drugim nurcie rodzi się oryginalna kultura arabska, czego wymownym 

57 Tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 258-259.

58 Zob. tamże, s. 259-260.

59 Zob. F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, t. 1, dz. cyt., s. 195.

60 Zob. tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 259.
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dowodem jest nauka i filozofia oraz refleksja etyczna wytworzona 
w łonie tej cywilizacji61.

5. człowiek komórką rodową. obraz człowieka w cywilizacji 
rodowej, chińskiej

Cywilizacja ta powstała w starożytności, lecz, zdaniem Konecznego, 
do dziś nie utraciła sił witalnych62. Cechą szczególną tej cywilizacji 
jest jej rodowy charakter, tzn. oparcie całej struktury życia na rodzie, 
poza który jednostka nie może wykroczyć w swych działaniach63. 
„W cywilizacyi chińskiej źródłem praw jest każdy ojciec rodziny, sta-
rosta rodowy [...]”64.

Swoisty charakter cywilizacja ta zawdzięcza – zdaniem Koneczne-
go – m. in. poglądom Laotsiego, Konfucjusza i taoizmowi65, za sprawą 
których w cywilizacji tej utrwaliła się rodowa forma ustroju zbioro-
wego66. Nie występuje w niej rodzina autonomiczna względem rodu, 
czyli zrzeszenia rodzin wywodzących się od wspólnego przodka, wal-
ki o byt w dziedzinie materialnej, moralnej i intelektualnej67. W cywi-
lizacji tej nikt nie może zostać uznany za pełnoletniego dopóty, dopóki 
żyje naczelnik rodu68. Z brakiem uznania dojrzałości idzie w parze 

61 Zob. np. V. J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, Warszawa 1994, s. 74-87.

62 Ciekawym studium odsłaniającym swoistość cywilizacji chińskiej, pokrywającym się 
z wynikami rozważań Konecznego w poruszanej kwestii, może być ukazanie funkcjo-
nującej tam teorii prawa; zob. A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli 
prawnej Chin, Lublin 1998.

63 Zob. M. Granet, Cywilizacja chińska, tłum. M. Kunstler, Warszawa 1995.

64 F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 296.

65 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 147-155.

66 Większość poglądów moralnych Konfucjusza i Laotsiego uważa Koneczny za sztucz-
ne i szkodliwe, gdyż są oderwane od natury człowieka – zob. tamże, s. 197.

67 Zob. tenże, O ład w historii, dz. cyt., s. 36.

68 „Nie było kast w Chinach, toteż sprzęganie rodów w coraz większe całości było uła-
twione, i z plemion wytworzyły się wcześnie państwa dzielnicowe, które z kolei 
złączono w jedno cesarstwo już wtedy, kiedy cywilizacja chińska zorganizowała się 
dzięki ekspansji wspólnego pisma, obmyślonego w taki sposób, iż może je wyczyty-
wać w każdym języku. Cesarz stał się starostą starostów i księciem książąt. Posiadał 
władzę absolutną, ale bo też każdy starosta rodowy posiadał taką samą władzę nad 
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brak prawa do posiadania indywidualnego majątku, gdyż ten przysłu-
guje jedynie głowie rodu. To zaś pociąga za sobą ubezwłasnowolnie-
nie wszystkich pozostałych, którzy występują jako „majątek” głowy 
rodu. Cywilizacja chińska jest też czynnikiem deprecjonującym ko-
bietę, uznaje bowiem poligamię i powszechnie zezwala na konkubi-
nat, co sprawia, że kobieta występuje w roli narzędzia dostarczającego 
mężczyźnie przyjemności i potomstwa69.

Cywilizacja chińska jest też – zdaniem Konecznego – wybitnie 
niemoralna, tzn. pozbawiona troski o człowieczeństwo, o moralne do-
skonalenie człowieka jako osoby70. Dowodem na to jest powszechne 
lekceważenie podstawowych dóbr człowieka, w tym prawa do życia, 
prawa do jego przekazywania i pełnego rozwoju. Potwierdzeniem jest 
tu fakt traktowania potomstwa jako prywatnego majątku głowy rodu, 
z którym można zrobić wszystko, łącznie z odebraniem mu życia.

Niemoralny charakter tej cywilizacji wiąże Koneczny z jej areli-
gijnością, która jest objawem powszechnej płytkości życia duchowego 
członków tej cywilizacji71. Ta zaś wywodzi się w dużej mierze z typu 
języka i pisma, będącego wielką przeszkodą w pomnażaniu i upo-
wszechnianiu ludzkich doznań i myśli (abstraktów, teorii, nauki)72.

Czynnikiem wpływającym ujemnie na osobowy rozwój człowie-
ka w cywilizacji chińskiej jest fakt oparcia więzi międzyludzkich 
na biurokracji. Nie bez znaczenia jest tu także rodzaj pisma, liczą-
cy ponad 5o tys. znaków, niezwykle trudny do pełnego opanowania. 
Ujemnie działa tu tradycjonalizm, nie tolerujący zmian i rozwoju, 

członkami swego rodu i tak było do ostatnich czasów. Władza więc cesarza chiń-
skiego składa się z sumy kompetencji starostów całego państwa; było to prawo 
prywatne w rozroście, władza patriarchalna nad całym państwem. Faktycznie była 
ograniczona samorządem rodowym; rzeczywiście, nigdy władza państwowa chińska 
nie mieszała się w żadne sprawy rodowe. Od najazdu mongolskiego stanęła obok 
cesarza biurokracja, która zagarnęła wszelką władzę dla siebie i powstało prawo man-
daryńskie, które stało się prawdziwym chińskim prawem publicznym” – F. Koneczny, 
Różne typy cywilizacji, s. 131-132.

69 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 159-160.

70 „Każda cywilizacja ma swoją etykę. [...] Chińczykowi wolno własne dzieci kaleczyć, 
a nawet zabić” – tenże, O ład w historii, dz. cyt., s. 37.

71 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 173.

72 Zob. tenże, O wielości cywilizacyj, dz. cyt., s. 272-273.
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doprowadzający ludy do kulturowego skostnienia i zmechanizowa-
nia73. Kolektyw postrzegany jest jako coś pierwotniejszego i lepsze-
go od pojedynczego człowieka. Rodowe struktury życia deprecjonują 
ludzką podmiotowość, faktycznie czyniąc z człowieka narzędzie i in-
strument starosty rodu. W połączeniu z etyką rodową owocuje to sferą 
działań publicznych, których w żadnej mierze nie można zaliczyć do 
godziwych moralnie, co z kolei musi stanowić zagrożenie dla czło-
wieka i jego wolności. Jeśli do tego dodamy fakt nieobecności (bądź 
obecność marginalną) religii w życiu człowieka – można zauważyć, że 
cywilizacja chińska nie jest dobrym gruntem, na którym mogą poja-
wić się ludzkie działania transcendujące naturę i społeczność, sam zaś 
człowiek bywa redukowany do komórki rodowej, części niesamodziel-
nej jakiejś większej całości.

6. człowiek – osoba podmiotem życia indywidualnego, 
rodzinnego i społecznego. obraz człowieka w cywilizacji 
łacińskiej

Koneczny argumentował, że ze znanych i historycznie ukształtowa-
nych cywilizacji tylko cywilizacja łacińska w pełni służy człowiekowi 
– bo jej podstawą jest adekwatny do natury ludzkiej obraz człowieka 
jako bytu osobowego74. Obraz ten afirmuje nie tylko godność czło-
wieka, ale także jego rozumność i wolność, a także prymat ludzkiego 
dobra w stosunku do wszelkich zrzeszeń ludzkich. Jak jednak doszło 
do ugruntowania tegoż obrazu człowieka i na jakich elementach życia 
społecznego ów personalizm się opiera?

73 Zob. tenże, Prawa dziejowe, dz. cyt., s. 147, 159.

74 Fakt ten podkreśla również M. A. Krąpiec (tenże, Prawa człowieka i ich zagrożenia, dz. 
cyt., s. 57): „Z jakiegokolwiek punktu widzenia popatrzymy na prawa człowieka i ich 
zagrożenia – stanie się jasne, że tylko cywilizacja łacińska, typowo personalistycz-
na, wyznacza pole, w którym można całkowicie zagwarantować prawa człowieka 
jawiące się w podstawowych ludzkich inklinacjach. Tylko bowiem w cywilizacji ła-
cińskiej jest podkreślony prymat ducha, poprzez wyakcentowanie w życiu człowieka 
PRAWDY, jako celu i normy poznania, oraz roli DOBRA, jako celu i motywu ludzkiego 
działania”.
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Sama cywilizacja łacińska, zdaniem Konecznego, powstała w wie-
kach średnich i zawdzięcza swe istnienie Kościołowi katolickiemu75.

Śledząc bogatą kulturę cywilizacji łacińskiej, Koneczny doszedł do 
wniosku, że występuje w niej personalistyczne pojmowanie człowieka, 
czego wyrazem jest przyporządkowanie wszelkich działań i struktur 
dobru człowieka. Człowiek pełni rolę suwerena w życiu publicznym. 
Stało się to możliwie dzięki wielu czynnikom, wśród których Konecz-
ny wylicza cztery zasadnicze, będące zasługą Kościoła katolickiego: 
„Każda misja katolicka niesie z sobą cztery postulaty: monogamię do-
żywotnią, dążność do zniesienia niewolnictwa, zniesienie msty, wresz-
cie niezawisłość Kościoła od władzy państwowej, a to w imię niezawi-
słości czynnika duchowego od siły fizycznej”76.

Monogamia w sposób zdecydowany umocniła godność kobiety 
i tym samym jej wolność77. Nierozerwalność małżeństwa ochrania 
i umacnia kobietę, a przede wszystkim służy potomstwu, które w dłu-
gim i trudnym okresie wychowywania potrzebuje stałości i wsparcia 
ze strony obojga rodziców. Dążność do zniesienia niewolnictwa i jego 
zniesienie stało się możliwe dzięki nieodmawianiu człowiekowi prawa 
do używania rozumu oraz dzięki poszanowaniu pracy fizycznej, dzięki 
czemu straciły rację bytu znane od starożytności przesłanki za niewol-
nictwem78. Msta rodowa, znana jako jeden ze sposobów wymierzania 
sprawiedliwości, w cywilizacji łacińskiej została zamieniona na spra-
wiedliwość wymierzaną przez sądy (władzę publiczną), dzięki czemu 
zaistniał jeden z państwotwórczych czynników. Państwo zaś, podob-
nie jak jednostka, nie jest zwolnione z moralności, przez co człowiek 
– doznając pomocy od państwa – umacnia siebie i swoją wolność. 
Wreszcie niezawisłość Kościoła od władzy świeckiej jest w cywiliza-
cji łacińskiej kolejnym wzmocnieniem człowieka, wypływającym tym 
razem z przekonania o wyższości życia duchowego nad sferą biolo-
giczną, oraz jest afirmacją stanowiska, że życie ludzkie nie kończy 

75 Zob. F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, w: tenże, Kościół 
a cywilizacje, Lublin 1996, s. 31-64.

76 Tamże, s. 37.

77 Zob. tamże, s. 40.

78 Zob. tamże, s. 41.
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się i nie może być sprowadzone jedynie do doczesnej, biologiczno-
-zmysłowej egzystencji79.

Koneczny podkreślał, że autentyczna wolność człowieka zaistniała 
dzięki usunięciu z cywilizacji łacińskiej wpływów emanacjonistycz-
nych. Jej podstawą uczyniono kreacjonizm, dzięki czemu wytworzyła 
się przestrzeń na ludzkie działania, kulturę, na wolną aktualizację na-
tury człowieka80. W aktualizacji tej bierze udział wolne od sakralne-
go zideologizowania ludzkie poznanie, otwarte na bogactwo świata. 
W zrzeszeniach o charakterze emanacjonistycznym wszystko wyda-
je się pozbawione racjonalności i rządzone koniecznością; co wię-
cej, preferują one gromadnościową wizję człowieka, która wypływa 
z emanacjonistycznego rozumienia świata, a zatem traci uzasadnienie 
wszelka ludzka działalność81. Tam bowiem, gdzie w życiu społecz-
nym prym wiedzie irracjonalizm i konieczność, tam z definicji wolno-
ści być nie może.

Powyższe argumenty skłoniły Konecznego do tezy, że cywilizacja 
łacińska jest jedyną cywilizacją personalistyczną – postrzegająca czło-
wieka jako osobę, licząca się z naturą człowieka82. Celem tej cywili-

79 Zob. F. Koneczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 372-387.

80 Zob. tenże, Prawa dziejowe, dz. cyt., s. 47-59.

81 „Cały Orient albo grzęźnie w nabożeństwach albo też jest areligijny. Katolik chce odda-
wać cześć Bogu przede wszystkim uczynkami, które pragnie uświęcać. My obcujemy 
z Bogiem pod tym względem pośrednio, za pośrednictwem wszystkich przejawów 
życia, na tle naszych uczynków, gdy tymczasem Orient odnosi się do swego bóstwa 
bezpośrednio, poprzestając na samym „poszukiwaniu Boga”. Ulubione to wyrażenie 
od Indyj do Rosji! Rosjanie uważali się i uważają (Mereżkowskij, Bierdiajew) za spe-
cjalistów „bogoiskatieli”. Aleć Orient umie nawet zniewalać swych bogów, a w ży-
dowskim kabalistycznym chasydyzmie przypisuje się cadykowi wywieranie wpływu 
na wolę Bożą. Z tego zastój życia i religijnego, i świeckiego, zastój etyki [moralności – 
dop. P. S.]. [...] Ludzie Wschodu nie rozumieją obcowania z Bogiem za pomocą i przez 
pośrednictwo wszystkich kategoryj ziemskiego bytu [bo byt w emanacjonizmie jest 
zły – dop. P. S.] i odsuwają od siebie wszystko, co nie stanowi obcowania bezpo-
średniego, sądząc, że zajmowanie się kategoriami ziemskimi bytu obniża koniecznie 
poziom duszy. Całe nieporozumienie z takim Rabindranatem Tagorą pochodzi stąd, że 
on nie jest w stanie pojąć cywilizacji łacińskiej, bo nie rozumie zgoła, jako nauka, sztu-
ka, życie zbiorowe, rodzinne i publiczne mogą stanowić ogniwa łańcucha pomiędzy 
ziemią a niebem. To, co my nazywamy «uświęcaniem» jakiejkolwiek pracy, jest dla 
niego wręcz niepojętym” – F. Koneczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 175-177.

82 Zob. tamże, s. 169-182.
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zacji jest wszechstronny rozwój osoby ludzkiej, a więc także ludzkiej 
wolności, gdyż bez niej nie ma ani osoby, ani jej rozwoju83. Z per-
sonalizmem, którego namacalnym dowodem jest osobowy kontakt 
człowieka z Bogiem, idzie w parze odpowiedzialność indywidualna84. 
Inne cywilizacje w swoich urządzeniach preferują gromadność.

Wymownym dowodem afirmacji ludzkiej wolności przez cywili-
zację łacińską jest fakt, że nikt prócz człowieka nie może ponosić od-
powiedzialności za realizację i osiągnięcie celu swego życia. Dodać 
tu należy ważny fakt, że tylko cywilizacja łacińska w pełni szanuje 
ludzkie zdrowie i życie – zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, 
jak i publicznej, w jego wymiarze duchowym i cielesnym85. Ponad-
to umożliwia nieskrępowane posiadanie własności osobistej86, która 
ostatecznie zawsze pozostanie jedną z zewnętrznych podstaw i gwa-
rancji wolności działania osoby i wszelkich zrzeszeń. Jako jedyna za-
chowała ona także dualizm prawa publicznego i prywatnego, przez co 
ugruntowała prymat społeczeństwa nad państwem, rodziny względem 
społeczności i samego człowieka względem wszystkich zrzeszeń, któ-
re istnieją dla niego i jego rozwoju87. Konsekwencją personalistyczne-
go pojmowania człowieka jest moralny charakter działań publicznych 
oraz polityki, dzięki czemu w cywilizacji łacińskiej nie ma miejsca 

83 Zob. tamże, s. 372-387.

84 „Tak jest! runęłaby nasza cywilizacja łacińska, gdybyśmy przestali kultywować per-
sonalizm [...]. Z osobistego swego stosunku do Boga czerpie katolik otuchę i siły mo-
ralne choćby do przetrzymania „piekła na ziemi”. Wzmaga się przytym niezmiernie 
poczucie odpowiedzialności, skoro każdy odpowiada sam za siebie, bez względu na 
zrzeszenie, do którego należy za życia; ta przynależność przydaje mu tylko obowiąz-
ków stanu i zawodowych. [...] Osobisty stosunek do Boga siłą naszą, choćby zrze-
szenie dopuszczało się najcięższych przewinień, stosunek jednak do Boga pozostaje 
czystym, skoro zła nie aprobuje. W tym mieści się dopuszczana wyższość jednostki 
nad otoczeniem, z tego wywodzą się głębie etyki katolickiej, które musiałyby zanik-
nąć, gdyśmy stosunek do Stwórcy pojmowali gromadnie” – tamże, s. 173-174.

85 Zob. tamże, s. 238-260.

86 „Ideałem ekonomicznym cywilizacji łacińskiej jest własność nieruchoma [prywatna 
– P. S.]; a ogólnie mówiąc, jak najmniejsza ruchomość mienia, czyli jak największa 
stałość i trwałość majątku w rękach tej samej rodziny. Wszystko co ułatwia ciągłe 
przechodzenie mienia z rąk do rąk, przeciwne jest cywilizacji łacińskiej” – F. Koneczny, 
Cywilizacja żydowska, dz. cyt., s. 269.

87 Zob. tenże, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 39-77.
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na omnipotencję państwa i prawa, na aprioryzm i centralizm, który 
prowadzi do zmechanizowania życia i jednostajności, tak wrogiej per-
sonalizmowi i tym samym wolności88.

Koneczny bronił tezy, że cywilizacja łacińska jest aposteriorycz-
na, otwarta na doświadczenie rzeczywistości, czego wymownym po-
twierdzeniem jest istnienie w niej nauki89. Cywilizacji tej przypisał 
również historyzm, bez którego nie utworzy się naród, nie będzie tra-
dycji i bogactwa duchowego tej metody życia zbiorowego90. Lektura 
tekstów Konecznego wskazuje, że w cywilizacji łacińskiej upatruje on 
naturalną niszę dla rozwoju człowieka, rozwoju wolnego, nieznanego 
w żadnej cywilizacji91.

Należy tu podkreślić, że w pełni ludzki charakter cywilizacji ła-
cińskiej ma źródło w Kościele katolickim, który przed wiekami wy-
chował społeczności do życia na miarę godności i celu życia człowie-
ka92. Kościół katolicki, a dokładniej jego nauka moralna i teologiczna 
o człowieku, stała się fundamentem dla realizacji ludzkiej wolności93. 
Nauka ta nakazuje zarówno jednostce, jak i całemu zrzeszeniu reali-
zować dobro, postępować moralnie, wedle nakazów rozumu uboga-
conego prawdą ze świata i Prawdą objawioną. Nakazuje, że człowiek 
ma zawsze i wszędzie czynić dobro94 – od tego nikt nie może być 
zwolniony. Oto proprium cywilizacji łacińskiej – nieznane w żadnej 
innej kulturze. Jego realizacja jest możliwa dzięki aposterioryzmo-
wi, organiczności życia społecznego, liczącej się z realnie istniejącą 
rzeczywistością. Cywilizacja łacińska wyróżnia się również in plus 
oparciem wszelkich rodzajów prawa stanowionego na naturalnych 

88 Zob. tenże, Prawa dziejowe, dz. cyt., s. 320-341.

89 Zob. tenże, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 341-371.

90 Zob. tenże, Prawa dziejowe, dz. cyt., s. 342-362.

91 Zdania tego jest także M. A. Krąpiec; zob. np. tenże, Prawa człowieka i ich zagrożenia, 
dz. cyt., s. 57-66.

92 Zob. F. Koneczny, Kościół a cywilizacje, dz. cyt.

93 Zob. F. Koneczny, O cywilizację łacińską, Lublin 1996. Jest to zbiór czterech artykułów 
z przedwojennej „Myśli Narodowej”: Państwo a metoda życia zbiorowego, Nauka 
a cywilizacja, Czy polityka należy do cywilizacji, Rozmnożenie bolszewizmu.

94 Zob. tenże, O ład w historii, dz. cyt., s. 60-66.
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uprawnieniach ludzkich95. Ale to, co jednoczy i zarazem usprawiedli-
wia jej charakter działania, to personalistyczny obraz człowieka.

Podsumowanie

Już pobieżne zapoznanie się z tym, jak w poszczególnych cywiliza-
cjach jest rozumiany człowiek, skłania do wniosku, że tylko cywili-
zacja łacińska może być ostoją osobowego rozwoju człowieka. Jest 
ona taką – dzięki swemu personalistycznemu obrazowi człowieka. Za-
prezentowana wyżej charakterystyka sześciu cywilizacji wykazuje, że 
żyjący w nich człowiek napotyka na poważne przeszkody w realizacji 
swego człowieczeństwa. Przeszkody te to supremacja sił fizycznych 
kosztem życia duchowego człowieka, mechanistyczny charakter zrze-
szenia, poddający organiczny charakter życia sztucznym prawidłom, 
aprioryzm, brak rodziny wyemancypowanej z życia rodowego, brak 
autonomicznego w stosunku do państwa społeczeństwa, emanacjo-
nizm odmawiający rzeczywistości dobra i prawdy, sakralność, monizm 
prawny. Przeszkody te – choć nie w każdej cywilizacji występujące 
łącznie – wpływają negatywnie na człowieka, stojąc w sprzeczności 
z osobowym sposobem istnienia i działania człowieka.

95 Zob. tenże, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 19-38.
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civilizations and the image of human

Summary: The article deals with the concept of civilization as it was 
elaborated by F. Koneczny. The analyzed author characterized seven, 
still existing civilizations: Brahmin, Jewish (here both are put into one 
category: sacral), Byzantine, Turanian, Arab, Chinese, and Latin. Each 
of them is correlated with a particular view of human person. The 
article argues that only the Latin civilization can guarantee a perso-
nal development of human being because of its personalistic image. 
According to Koneczny, the remaining types of civilizations show va-
rious important deficiencies in this regard.

Keywords: F. Koneczny, types of civilization, image of human, per-
sonalistic view, human development



katarzyna Szoch-jędrys

cywilizacyjne determinanty prawa w ujęciu 
Feliksa konecznego

Feliks Koneczny zapisał się w dziejach nauki przede wszystkim jako 
jeden z twórców koncepcji cywilizacji, w której odnajdujemy istotne 
wątki o charakterze filozoficznym, w tym zagadnienia relacji: czło-
wiek – cywilizacja – prawo, rzucające światło na całą jego twórczość. 
Jak podkreśla L. Gawor, Koneczny „może uchodzić nie tylko za te-
oretyka cywilizacji czy historyka o filozoficznym zacięciu, ale i  za 
filozofa dziejów, podejmującego próbę opisania struktury ludzkiego 
społeczeństwa i mechanizmów nim rządzących”1.

Twórczość F. Konecznego pozostaje obiektem zainteresowań ba-
daczy wielu obszarów nauki: historyków, historiozofów i filozofów. 
„Zakres naukowych dociekań polskiego historyka, pomijając jego stu-
dia historiograficzne, dotyczy struktury życia społecznego, jego orga-
nizacji, podstaw, natury, prawidłowości przekształceń i ich przyczyn. 
Problematyka ta jest uzupełniana analizami wielu zjawisk społecznych 
z dziedziny prawa, państwa, moralności, religii, ogarnianych zawsze 
z szerszego punktu widzenia (jednostką miary jest tu cywilizacja)”2. 

1 L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002, 
s. 17.

2 P. Bezat, Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2004, s. 5. „(…) 
[O] jego podstawowej książce zatytułowanej O wielości cywilizacji, przetłumaczo-
nej i wydanej w języku angielskim w Londynie w 1962 roku, w przedmowie do niej 
Arnold Toynbee napisał, że: stanowi ją kilka wzajemnie niezależnych studiów nad 
strukturą życia społecznego w największej skali, jakie pojawiły się w obrębie dwóch 
ostatnich generacji” – cyt. za: L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Fe-
liksa Konecznego, dz. cyt., s. 7.
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Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, praca naukowa twór-
cy pluralizmu cywilizacyjnego staje się przedmiotem kolejnych ana-
liz, jednakże mało w nich aspektów ściśle filozoficznych, a nader in-
teresująca pozostaje wyłoniona z całego jego dorobku filozofia prawa. 
„Świadectwem tego są próby interpretowania myśli Konecznego, do-
konane w polskiej literaturze, gdzie jest ona przedstawiana bądź jako 
teoria socjologiczna (Z. Pucek), bądź jako historiozofia (K. Kurowska 
i J. Skoczyński)”3. Jak zauważa L. Gawor, badanie i przedstawianie 
koncepcji cywilizacji w ramach jedynie socjologii czy filozofii dzie-
jów byłoby zbytnim jej zubożeniem4.

W niniejszym artykule najczęściej odnosić się będę do cywilizacji 
łacińskiej, niemniej jednak konieczne będzie w niektórych miejscach 
porównanie jej z innymi wielkimi cywilizacjami. Koneczny wyróżnił 
ich siedem: bizantyjską, turańską, żydowską, łacińską, arabską, chiń-
ską oraz bramińską. Co stanowiło więc, oprócz metody badawczej wy-
nikającej z  doświadczenia, czyli aposteriorycznej, o  wyodrębnieniu 
tak wielu form ustroju życia zbiorowego? Otóż podstawowymi kryte-
riami wyodrębniania cywilizacji są różnice w sposobach pojmowania 
świata, osadzonego w nim człowieka oraz celu jego życia5.

Koncepcja cywilizacji krakowskiego uczonego – przy czym cywili-
zacja, jak twierdzi ów autor, jest „trzonem całej historii powszechnej”6, 
najwyższym piętrem historii7 – skonstruowana jest na bazie płasz-
czyzn organizacji społecznej, obejmującej: prawo, stosunek danej 
zbiorowości do pojmowania i opanowania czasu oraz, przede wszyst-
kim, stosunek do pięciu kardynalnych wartości bytu ludzkiego, zwa-
nych przez F. Konecznego quincunxem. Polski historyk uważa, że te 
płaszczyzny obejmują wszelkie przejawy życia społecznego, a tym sa-
mym to na nich konstruuje się cała rzeczywistość społeczna. Omawia-
jąc te zagadnienia w formie wykładu o aksjologiczno-normatywnych 

3 L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 8-9.

4 Por. tamże.

5 Por. H. Kiereś, Filozofia i humanistyka, „Człowiek w Kulturze” 1998, nr 10, s. 116.

6 F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Warszawa – Komorów 2001, 
s. 12.

7 F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Warszawa – Komorów 2001, s. 316-317.
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podwalinach społecznych więzi, zmianach struktur społecznych, ich 
form rozwojowych, analizuje przede wszystkim powody zaistniałych 
zmian8. Koneczny pisze na ten temat: „cywilizacja to metoda ustro-
ju życia zbiorowego (więc nie tylko publicznego, bo życie rodzinne 
również jest zbiorowe, chociaż niepubliczne). W metodach odróżniać 
należy różnice zasadnicze i  drugorzędne odmiany – toteż w danej 
cywilizacji mieścić się może szereg odmian cywilizacyjnych, które 
zwijmy kulturami”9. Omawiany autor podkreśla – wyróżniając cywi-
lizację i kulturę – że nie można dokonywać rozróżniania cywilizacji 
od kultury jedynie na podstawie oznaczenia stron życia: zewnętrznej, 
czyli materialnej, w odniesieniu do cywilizacji, i wewnętrznej i ducho-
wej w stosunku do kultury, jako że obydwie te strony przenikają się 
wzajemnie. Uważa, że każda kultura obejmuje jednocześnie obydwie 
strony, tak duchową, jak i materialną, które rozwijają się równolegle 
oraz równocześnie. Koneczny proponuje stosowanie słowa „kultura” 
w odniesieniu do części danej cywilizacji, np. kultura polska w ra-
mach cywilizacji łacińskiej10.

Koneczny zaznacza, że cywilizacja jest pojęciem, abstraktem, któ-
ry łączy kultury istniejące namacalnie11. Cywilizacja jako „metoda 
życia zbiorowego” jest sposobem określającym prawne reguły sto-
sunków międzyludzkich, jednolity system społecznego pojmowania 
czasu oraz wszechstronny zakresowo zespół zinternalizowanych przez 
określone zbiorowości i jednolicie rozumianych wartości. Metoda taka 

8 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 47, 10.

9 F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 1, Warsza-
wa – Komorów 2002, s. 7.

10 Por. tamże. Jak widać, F. Koneczny przyjmuje rozumienie pojęcia kultura przede 
wszystkim w aspekcie socjologicznym, również jako sposób funkcjonowania dane-
go zrzeszenia, por. P. Jaroszyński, Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego 
w: „Człowiek w Kulturze” nr 10, dz. cyt., s. 25-26. „Inny sposób rozumienia kultury 
sprowadza ją jedynie do społecznie wyuczonych zachowań i wzorów zachowań, 
pozostawiając poza obrębem kultury jej korelaty materialne. W tradycyjnej refleksji 
kultura nieraz była utożsamiana z cywilizacją i odnoszona do pewnego poziomu roz-
woju; podobnie wartościujące rozumienie kultury występuje w języku potocznym” 
– Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, red. A. Podsiad, Z. Więckowski, War-
szawa 1983, s. 192.

11 Por. F. Koneczny, Prawa dziejowe, Warszawa-Komorów 2001, s. 36.
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sprowadza się faktycznie do wytworzenia w określonych społeczeń-
stwach wspólnego, spójnego i logicznie powiązanego, przyjętego na 
zasadzie dobrowolności – co Koneczny podkreśla – systemu poglą-
dów i pojęć, tworzących w sumie określony i jednolity paradygmat 
kulturowy.

Zdaniem omawianego myśliciela, każdy taki kulturowy wzorzec 
konstruowany jest na podstawie naczelnej zasady, zwanej przez niego 
zasadą współmierności, która stanowi proces usystematyzowania tre-
ści trzech wyróżnionych płaszczyzn organizacji społecznej, zgodnie 
z nadrzędną regułą wewnętrznej niesprzeczności różnorodnych pojęć 
i poglądów, wchodzących w skład każdej z tych płaszczyzn. Zasada 
współmierności pełni rolę integrującą nie tylko w  obrębie systemu 
prawa, świadomości czasu i pojmowania zasadniczych wartości ludz-
kiej egzystencji. Swym zasięgiem obejmuje ona jednocześnie wszyst-
kie płaszczyzny, konstruując z nich jednolity system kulturowy, stoi 
na straży jego spójności oraz usiłuje uzgodnić z danym kulturowym 
status quo wszelkich nowych kulturowych faktów.

Na podstawie obserwacji rozwoju ludzkości Koneczny ostatecz-
nie wyróżnia siedem form życia zbiorowego. Są to: ród, plemiona, 
ludy, społeczność, społeczeństwo, naród oraz państwo. Jednocześnie 
w każdej z tych form może zachodzić inny sposób podchodzenia do 
rozumienia rzeczywistości, człowieka, a zatem również wszystkiego, 
co dookoła. Następuje tu pewnego rodzaju ewolucja formy życia zbio-
rowego, gdzie ukoronowaniem jest państwo12.

Ważną cezurą w rozwoju ludzkości było uformowanie się ponad-
narodowej struktury społecznej i w konsekwencji wyłonienie się sfery 
prawa publicznego. Zjawisko to możliwe było wyłącznie w ramach 
naturalnego procesu, nazwanego przez autora O wielości cywilizacji 

12 Por. F. Koneczny, O ład w historii, Wrocław 1999, inaczej P. Bezat: „Feliks Koneczny 
wyróżniał cztery kręgi życia społecznego: rodzinę, społeczeństwo względnie społecz-
ność, państwo i naród”. – P. Bezat, Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego, 
dz. cyt., s. 26. Jak pisze W. Szurgot, F. Koneczny „nie zawsze zachowuje konsekwencję 
w swoich rozważaniach. I tak w ustroju rodowym w O wielości cywilizacji wymienia 
pięć form organizacji ustroju rodowego, w Prawach dziejowych pisze już o sześciu, zaś 
O ład w historii wymienia ich siedem, a sześć z nich opisuje” – W. Szurgot, Prawo jako 
fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego, Krzeszowice 2007, s. 27.
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emancypacją rodziny, co pozwoliło na przekształcenie wspólnoty 
żyjącej w rodzie w system społeczny, plemienny, ponadplemienny. 
To właśnie rodzina stała się podstawową komórką nowej organizacji 
społecznej13.

Dla autora koncepcji cywilizacji, istotna różnica pomiędzy ustro-
jem rodzinnym i rodowym wynika z podejścia do prawa własności, 
z tego, czy każdy pełnoletni członek zrzeszenia może posiadać swój 
odrębny majątek. Jeśli osoba pełnoletnia może porzucić ród i zależ-
ność od rodu, prowadzić swoje gospodarstwo, wówczas możemy mó-
wić o emancypacji rodziny i w konsekwencji o pojawieniu się ustroju 
rodzinnego. To właśnie własność prywatna, osobista podnosi dobrobyt 
jednostek i ich rodzin, jednocześnie przyczyniając się do głębszej re-
fleksji nad prawem własności indywidualnej. Autor zaznacza, że włas-
ność prywatna stanowi najlepszy środek ku doskonaleniu moralnemu 
i społecznemu, uważając, że to dlatego właśnie Kościół katolicki i jego 
etyka nawołują do indywidualnego bogacenia się14.

Poczucie i prawo własności indywidualnej jest podstawą organi-
zacji ustroju społecznego, począwszy od ochrony ogniska, a później 
terytorium wyznaczonego przez rodzinę, czyli małżonków i dzieci. 
Tu buduje się trójprawo. Należy też zaznaczyć, że niniejszym poglą-
dem omawiany myśliciel zaprzecza istnieniu tzw. komunizmu pier-
wotnego15. F. Koneczny stwierdza, że jeśli cywilizacja oparta jest na 
własności, wówczas każdy jej członek powinien dążyć do posiadania 
własności przede wszystkim nieruchomej, do powiększania jej, a taka 
cywilizacja powinna wręcz umożliwiać to pomnażanie własności, tym 
samym powodując niemożliwość zaistnienia proletariatu16.

I tak, przyjmując rozwiązania Arystotelesa i św. Tomasza z Akwi-
nu dotyczące państwa i jego celu, Koneczny buduje swą koncepcję 
cywilizacji, a także wynikającą z niej koncepcję prawa, jako metodę 

13 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 71.

14 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 26.

15 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 69.

16 Por. F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 2, dz. 
cyt., s. 268.
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porządkowania ustroju życia zbiorowego, stosunków, przede wszyst-
kim w obszarze publicznym17. Jak wiadomo, etykę, u której źródeł 
stoi moralność, wytwarza człowiek umiejscowiony w społeczeństwie, 
również prawo jako system norm jest jego dziełem. Może jednak zda-
rzyć się sytuacja, kiedy etyka nie będzie zgodna z obowiązującym 
w danym państwie prawem, kiedy będzie wręcz temu prawu przeczyć. 
Jest to sytuacja, w której takowa opozycja może przynieść korzystne 
rezultaty zarówno dla społeczeństwa, jak i państwa. Niemniej jednak, 
odwrotna sytuacja – kiedy prawo przeczy etyce – przynieść może je-
dynie negatywne rezultaty dla każdego ze zrzeszeń18.

Prawo publiczne, według F. Konecznego, nie jest tworem państwa, 
powstało jeszcze bez udziału państwa, jedynie z samych stosunków 
społecznych. To samo, ukonstytuowane społeczeństwo u zarania sta-
nowi już swoje prawo zarówno prywatne, jak i publiczne. Właściwy 
rozwój społeczeństwa wynika z przyjętego od samego początku jego 
funkcjonowania, czyli jeszcze przed zawiązkami państwowości – du-
alizmu prawa, czyli istnienia zarówno prawa prywatnego, jak i prawa 
publicznego19.

Jak podkreśla P. Skrzydlewski, na poziomie społeczności i społe-
czeństwa pojawia się nowy obszar życia zbiorowego, nieobecny jeszcze 
na etapie wspólnoty rodowej, mianowicie obszar życia publicznego, 
który nadbudowuje się na relacjach pomiędzy monogamicznymi ro-
dzinami, jeszcze w trakcie funkcjonowania etapu plemiennego. W wy-
niku ewolucji form życia zbiorowego, kiedy społeczność dojrzewa, 
aby strukturalnie przejść do etapu społeczeństwa, a później państwa, 
sfera życia publicznego zaczyna regulować, obok trójprawa, wszelkie 
relacje ogólnospołeczne. Dlatego też pojawia się, obok prawa pry-
watnego, prawo publiczne20. Musimy zaznaczyć za P. Skrzydlewskim, 
analizującym teksty Konecznego, że „społeczeństwo […] istnieje tam, 

17 Por. K. Stępień, Dobro osoby celem prawa? Na kanwie koncepcji prawa Feliksa Ko-
necznego, w: „Człowiek w Kulturze” 1998, nr 10, dz. cyt., s. 53.

18 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 65.

19 Por. tamże, s. 43.

20 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 73.
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gdzie ludzie żyją we wspólnocie, opartej nie tylko na celach biologicz-
nych, lecz także realizują zadania w postaci badania, ochrony i rozwi-
jania swego własnego dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo w społe-
czeństwie mamy do czynienia z istnieniem wyemancypowanej z rodu 
rodziny, tworzącej podstawową komórkę społeczeństwa. Rodzina taka 
umożliwia i jest warunkiem koniecznym zaistnienia świadomości na-
rodowej, przejawiającej się u poszczególnych członków poczuciem 
dobrowolnej przynależności do określonego zrzeszenia”21.

Konkludując, F. Koneczny podkreśla, że „zasadnicze cechy cywili-
zacji wynikają z tego, czy opiera się ona na religii lokalnej (względnie 
wyłącznie na szczepowej); czy mieści w sobie pojęcie narodowości, 
czy też obchodzi się bez niego; czy posiada odrębne prawo publiczne, 
czy też państwowość opiera się na rozszerzonym prawie prywatnym; 
wreszcie: czy organizacja społeczna może być samodzielną, czy też 
spływa w jeden system z organizacją państwową. Do najważniejszych 
zaś cech znamiennych rozmaitych cywilizacji należą: pojęcia święto-
ści, własności, zwłaszcza ziemskiej, i małżeństwa, w związku z czym 
prawo familijne i spadkowe, wreszcie dwie kategorie myślenia: jak za-
patrują się gdzieś na jedność a jednostajność, na rozmaitość a rozbież-
ność, o ile mieszają jedno z drugim, identyfikują lub też odróżniają ści-
śle jedno od drugiego. Np. bizantynizm nie pojmuje jedności inaczej, 
jak przez jednostajność, a rozmaitość za zaprzeczenie jedności”22. 

Etyka religijna, czyli oparta o etyczną religię, ma miejsce jedynie 
w chrześcijaństwie, a dokładniej w katolicyzmie, którego wyznaczni-
kiem jest absolut i przeświadczenie, że człowiek, będąc stworzonym 
na jego obraz i podobieństwo, winien postępować moralnie, w tym 
opierając się o wskazania dekalogu23.

Zgodnie z przesłaniem Konecznego, zasady moralne powinny wy-
łaniać się ze zwyczajów panujących w danym zrzeszeniu, poprzez obo-
wiązkowe ich wypełnianie w ramach dobrowolności. Moralność więc 

21 P. Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łacińskiej, Lublin 2002, s. 71; por. także F. Konecz-
ny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 248.

22 F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 1, dz. cyt., 
s. 9.

23 Por. F. Koneczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 169.
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winna wyrastać ze stosunków społecznych, a nie z regulacji i sankcji 
państwa. W takim przypadku będziemy mieć do czynienia ze zdro-
wym państwem, które można porównać do ciągle rozwijającego się 
organizmu, w którym przybywa komplikacji, przybywa obowiązków, 
wynikłych choćby ze zmieniających się danych miejsca i czasu. Nie 
będzie to wówczas państwo, które dla swej wygody stosować będzie 
wszelkie uproszczenia życia w sferze życia publicznego, stając się me-
chanizmem pozbawionym możliwości zdrowego rozwoju24.

Autor koncepcji cywilizacji podkreśla, że w żadnej ze sfer nasze-
go życia, czyli ani w życiu prywatnym (małżeństwie, rodzinie), ani 
w życiu publicznym nie można wyznawać i działać według różnych 
zasad moralnych, a w konsekwencji etycznych. To samo dotyczy wy-
znawanej religii czy też braku wiary: albo wierzymy w Boga, albo nie. 
Obydwa kręgi sfer naszego życia muszą wynikać i pochodzić z jed-
nolitego systemu etycznego. W dziedzinie prawa również zachodzi 
taka konieczność i jest to możliwe wówczas, kiedy prawo jako system 
norm wyrasta z podłoża moralnego. Gdyby zaś było inaczej, gdyby 
prawo zostało narzucone, wówczas nie przeniknęłoby do poziomu 
relacji prywatnych i w konsekwencji musiałaby zachodzić dwoistość 
podstaw ludzkiego postępowania25.

Powołując się na J. Szymeczko, krakowski uczony definiuje ety-
kę jako naukę „o  rozumnych celach człowieka i  rozumnych czyn-
nościach, służących do ich osiągnięcia, ponieważ zajmuje się po-
rządkiem rozumnym w działaniu człowieka, oczywiście w działaniu 
moralnym”26. Przywołuje on również w swoich publikacjach definicję 
J. Woronieckiego, głoszącą, że „etyka, jako nauka filozoficzna, rodzi 
się dopiero w chwili, gdy umysł ludzki zaczyna analitycznie badać 
ogólnie przyjęte zasady życia moralnego, gdy zacznie szukać ich głęb-
szego uzasadnienia i łączyć je z podstawowymi zagadnieniami bytu 
i myśli”27.

24 Por. F. Koneczny, Rodowód monizmu prawniczego, w: „Człowiek w Kulturze” 1998, nr 
10, dz. cyt., s. 220.

25 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 54-55.

26 J. Szymeczko, Etyka katolicka, Kraków 1930, s. 6, 25.

27 J. Woroniecki, Etyka, w: Zarys filozofii, t. 2, Lublin 1930, s. 179, 198.
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Celem więc zarówno jednostki – człowieka pojętego jako osoba, 
jak i społeczeństwa, jest jakieś dobro, a w ujęciu społecznym – dobro 
wspólne. Jest to możliwe dzięki przyznaniu człowiekowi osobowego 
charakteru bytowania. Jak pisze F. Koneczny, jedynie w cywilizacji 
łacińskiej mamy do czynienia z upodmiotowieniem człowieka w sfe-
rze działań publicznych, skutkującym możliwością podejmowania 
również w tym zakresie wolnych decyzji28. Decyzje te podyktowane 
są dobrem tak człowieka, jak i zrzeszenia, w którym ten funkcjonuje. 
Prawo zaś, będąc metodą porządkującą życie zbiorowe, również win-
no być podporządkowane tym dobrom. I tak, powinno się ono kształ-
tować w cywilizacji łacińskiej, która jest dalszym ciągiem cywilizacji 
rzymsko-helleńskiej, uprawianej na chrześcijańskim podłożu. Dobro 
ogółu danego zrzeszenia, czyli dobro społeczne wymaga, aby życie 
zbiorowe było syntezą rozwoju jednostek. Jeżeli w danym zrzeszeniu 
spełniona jest możliwość syntezy rozwoju wszystkich członków zrze-
szenia, może spełnić się dobro społeczne, które oczywiście trudne jest 
do zrealizowania. Niemniej jednak, jeśli nie zapewni się możliwości 
syntezy rozwoju, wtedy dobro społeczne w ogóle nie będzie możliwe 
do osiągnięcia. Dla F. Konecznego niezbędne jest ciągłe wzajemne od-
działywanie, które jest gwarantem rozwoju całości. Ten ruch – z góry 
na dół i odwrotnie – przyczynia się do powodzenia rozwoju29.

Badając cywilizacje, Koneczny dochodzi do wniosku, że tym, co 
powoduje ich spójność, a także tym, co je różnicuje, jest sposób poj-
mowania i funkcjonowania kategorii bytu ludzkiego, których wyróż-
nia pięć. Kategorie te, obejmujące strony duchową i fizyczną człowie-
ka, to: zdrowie i dobrobyt, przynależące do strony fizycznej naszego 
bytu, dobro (moralne) oraz prawda (przyrodzona i nadprzyrodzona), 
przynależące do duchowej strony naszego bytu, a nadto górujące i sta-
nowiące pomost pomiędzy wymienionymi – piękno, będące wspól-
nym zarówno dla duszy, jak i ciała, przemawiające do umysłu poprzez 
zmysły – zwane przez Konecznego quincunxem i będące wskaźnikiem 
jedności cielesno-duchowej człowieka. Pojęcie to zostało specjalnie 

28 Por. P. Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 38-39.

29 Por. F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. 1, dz. 
cyt., s. 19, 68.
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skonstruowane jako narzędzie badawcze, pozwalające na właściwą 
analizę zagadnień cywilizacji. Quincunx stanowi wyznacznik rozróż-
niania cywilizacji jako metody życia zbiorowego. Zdaniem krakow-
skiego uczonego, wszystkie przejawy życia odnoszą się przynajmniej 
do jednej z  tych pięciu kategorii bytowania ludzkiego, a  często do 
dwóch lub nawet więcej; wszystko: myśl, uczucie oraz czyn należą 
do tych kategorii. Nadto autor podkreśla, że niemożliwe jest, aby wy-
myślić cokolwiek ludzkiego, co nie podpadałoby pod którąkolwiek 
kategorię, mieszczącą się w pięciomianie bytu ludzkiego. Wskazanie 
na pełnię człowieczeństwa, czyli jedność duchowo-cielesną ludzkiego 
bytu30 wymaga, aby obydwie płaszczyzny, tak fizyczna, jak i duchowa 
mogły się prawidłowo, harmonijnie rozwijać, co jest możliwe poprzez 
wprowadzenie organizacji powodującej ustanowienie hierarchii waż-
ności. U szczytu tej hierarchii winno królować dobro moralne, dlatego 
też wszystkie pięć kategorii bytu ludzkiego powinny być mu podpo-
rządkowane, co nie oznacza wcale, aby pojęcia moralne dominowały 
nad każdą z tych kategorii, ani też nad całym quincunxem. Pamiętać 
należy, że proces doskonalenia człowieka winien obejmować harmo-
nijny rozwój wszystkich kategorii życia31.

F.  Koneczny uważa, że te pięć kategorii ludzkiego bytowania 
wyczerpuje wszystkie przejawy funkcjonowania człowieka i dla-
tego stosunek do tych kategorii, jako jedno z narzędzi badawczych, 
pozwala na rozróżnienie cywilizacji jako form ustroju życia zbioro-
wego. W pełni przedstawiona zostaje tu koncepcja głosząca, że czło-
wiek stanowi jedność duchowo-cielesną, co jest wyróżnikiem ludzkiej 

30 Jeśli jedna z płaszczyzn nie rozwijałaby się prawidłowo, wówczas dochodzi do zabu-
rzenia harmonii, zaburzenia funkcjonowania całości bytu ludzkiego.

31 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 25; por. F. Ko-
neczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 93; por. F. Koneczny, O ład w historii, dz. cyt., 
s. 12-13; por. F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska, dz. cyt., s. 175; znaczenie etymolo-
giczne termin quincunx wyjaśnia L. Gawor – to złożenie łacińskich liczebników quin-
que i uncia (5 i 1/12), czyli quincunx to 5/12. Miary tej używano w starożytnym Rzymie 
na określenie jednostki monetarnej, równej 5/12 asa. Przenośnie to pięciokształt, układ 
pięciu punktów, pięciomian. Możliwe jest też nawiązanie do dzieła S. Orzechowskie-
go (1515-1567) Quincunx z 1564 r., L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna 
Feliksa Konecznego, dz. cyt., s. 44; por. także, P. Bezat, Poglądy polityczno-prawne 
Feliksa Konecznego, dz. cyt., s. 7.
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natury. Człowiek jako owa jedność duchowo-fizyczna istnieje i działa, 
i ta konstatacja o integralności bytu ludzkiego stanowi o możliwości 
wyróżnienia odrębnych cywilizacji32. Jedynie w cywilizacji łacińskiej, 
opartej o chrześcijański system moralny, gdzie trudnym, acz natural-
nym, jest umiłowanie prawdy we wszystkich płaszczyznach, dochodzi 
do właściwej identyfikacji człowieka jako osoby, a to staje się drogą 
prowadzącą do personalizmu33.

Autor koncepcji wielości cywilizacji uważa, że stosunek prawa 
i etyki stanowi jedno z  najważniejszych dociekań człowieka, jego 
umysłu. Podkreśla, że w tym właśnie obszarze dotykamy istoty rze-
czywistości i w niej umiejscowionego człowieka jako takiego, ży-
jącego w rodzinie, społeczeństwie, państwie. To tutaj rozgrywa się 
większość zagadnień stanowiących nasze prywatne życie, a publiczne 
już całkowicie. Istotna różnica pomiędzy prawem a etyką zachodzi na 
płaszczyźnie relacji: przymus a dobrowolność, gdzie prawo oparte jest 
o przymus, etyka zaś jest dobrowolna. Jeszcze w średniowieczu za-
równo prawo, jak i etyka opierały się o dobrowolność, będąc zgodne. 
Dopiero w epoce nowożytnej można łatwo dostrzec przeciwstawia-
nie tych dwóch dziedzin, wywołane przez wymysł etyk sztucznych, 
nie mających u swego źródła aposteriorycznej metody badawczej. Nie 
można tworzyć zasad moralnych ani przepisów prawnych według za-
łożeń apriorycznych, wbrew panującym zwyczajom w danym zrzesze-
niu. U źródła takiego sposobu myślenia stoi, zdaniem Konecznego, 
absurd. Uznaje on za wiadome, że etyka jest starsza od prawa, wy-
wodzi się przecież z moralności, z usankcjonowanych relacji społecz-
nych, a więc to prawo winno nadążać za zmieniającą się rzeczywistoś-
cią społeczną. Nie może być inaczej: prawem nie da się zastąpić etyki. 
W dawnych wiekach, pierwotnie to prawo przyczyniało się do rozwoju 
moralności, pieczętując moralne postulaty, ustalając je jako przepisy 
prawne. Właściwa identyfikacja pojęć moralnych, wypracowanych 
i  zaakceptowanych przez daną zbiorowość, umożliwiająca „spięcie” 

32 Por. A. Robaczewski, Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby, w: „Człowiek 
w Kulturze” nr 10, dz. cyt., s. 44-45.

33 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 43-50.
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ich w kategorie etyczne, pozwala na etyczne rozwiązanie zaistniałe-
go konfliktu. Pojęcia te muszą więc istnieć przed powstaniem sporu. 
Oczywiście, filozofować etycznie można bez końca, lecz tak napraw-
dę najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jaką ma być etyka danej 
cywilizacji, etyka ogółu i funkcjonującego w niej prawa34. Koneczny 
podkreśla, że „prawo i etyka związane są ze sobą tak ściśle, iż do roz-
woju prawa niezbędnym jest rozwój etyki, jako nauki o moralności. 
Nie oddziaływa atoli prawo na etykę (chyba ujemnie na blumistów); 
choćby największy rozwój nauki i prawa nie będzie mieć wpływu na 
naukę etyki. W tym szczególnym prawie przejawia się starszeństwo 
etyki i przodownicze jej stanowisko. Rozwój naukowy etyki na więk-
szą skalę, wydoskonalenie jej metod, zdobycie dla niej nowych widno-
kręgów, stanowiłby zarazem epokę w rozwoju nauki prawa”35.

Warto w tym miejscu posłużyć się słowami prawników: „rozwa-
żania nad istotą prawa, czyli cechami prawa uznawanymi za ważne 
i wyróżniające, towarzyszyły od najdawniejszych czasów rozwojowi 
myśli ludzkiej. Udzielane odpowiedzi na pytanie, czym jest prawo, 
dają się na ogół przyporządkować jednemu z trzech głównych kierun-
ków myślenia o prawie: pozytywistycznym, prawnonaturalnym lub 
realistycznym. Cechą wspólną dwu pierwszych kierunków jest to, że 
traktuje się w  nich prawo jako zespół tak czy inaczej rozumianych 
norm postępowania. W ramach trzeciego kierunku prawo rozpatrywa-
ne jest natomiast jako zespół faktów społecznych czy psychicznych, 
związanych z określonego rodzaju normami”36.

Czy sposób myślenia o prawie jest już wystarczający, aby mówić 
o filozofii prawa? Dla uzupełnienia przytoczymy inną definicję, gło-
szącą, że: „filozofia prawa to dociekania, których przedmiotem są 

34 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 19, 173.

35 Tamże, s. 36.

36 Zarys prawa, red. S. Korycki i J. Kuciński, Warszawa 2006, s. 17. Dalej tamże: „Kieru-
nek pozytywistyczny (druga połowa XIX w. i początek XX w.) uznaje, że prawem jest 
zespół norm (wypowiedzi o powinnym zachowaniu) ustanowionych i chronionych 
(sankcjonowanych) przez państwo posługujące się środkami przymusu (prawo po-
zytywne). […] Kierunek realistyczny podkreśla równie mocno swój sprzeciw wobec 
koncepcji pozytywistycznych, jak i prawnonaturalnych. Koncepcje realistyczne wyra-
żają się w różnych teoriach i doktrynach. Warto wskazać zwłaszcza na dwie: funkcjo-
nalizm i psychologizm”.
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istota, rodzaje, sposób istnienia i ostateczne przyczyny prawa. Filozo-
fia prawa zajmuje się m.in. takimi bardziej szczegółowymi zagadnie-
niami, jak geneza norm prawnych, uprawnień, obowiązków, sprawied-
liwości, kary; przedmiotem jej rozważań są również zadania instytucji 
prawnych, ocena prawodawstwa ze względu na różnorodne funkcje 
prawa oraz podstawowe pojęcia prawodawstwa. Przedmiot filozofii 
prawa można ograniczyć do prawa pozytywnego (ustanowionego, 
ogłoszonego) lub rozszerzyć na wszelkie prawo (a więc także natural-
ne i zwyczajowe); w tym drugim przypadku szczególnie widoczna jest 
integralna więź filozofii prawa z metafizyką człowieka i z etyką”37.

W tak rozumianą koncepcję filozofii prawa całkowicie wpisuje się 
myśl prawnicza autora. Zatem omówione już powyżej: koncepcja rze-
czywistości, możliwości zdroworozsądkowego jej poznania, koncepcja 
człowieka i elementów go konstytuujących, jego odniesienia do rodziny 
i innych członków zrzeszenia, czyli sposób organizowania życia zbioro-
wego, oraz metoda stanowienia prawa stanowią przedpole analizy przyj-
mowanej przez Konecznego filozofii prawa w cywilizacji łacińskiej, bez 
którego to przygotowania nie można byłoby w ogóle mówić o jakiejkol-
wiek filozofii prawa, a jedynie o pewnych jej elementach38.

L. Gawor zaznacza, że dla prezentowanego tu myśliciela „warun-
kiem istnienia w znaczącej skali historycznej każdego społeczeństwa 
jest konieczność wprowadzenia prawa. Prawo bowiem spełnia ważną 
funkcję w życiu zbiorowym, regulując zewnętrzny wymiar stosunków 
międzyludzkich co najmniej w trzech zakresach: rodzinnym, majątko-
wym i spadkowym. Autor O wielości cywilizacji traktuje prawo bardzo 
szeroko, w jego ujęciu owa normatywna sfera życia społecznego obej-
muje zarówno reglamentację ludzkich zachowań, jak i całą dziedzinę 
zinstytucjonalizowanych stosunków życia prywatnego i publicznego. 
Zakresy te, jak również relacje – mocno rozróżniane przez Konecz-
nego – między prawem prywatnym a publicznym muszą być zawsze 
ze sobą uzgodnione: „jednakowość prawa [jest L.G.] – pisze histo-
ryk – pierwszym warunkiem zrzeszenia, a potem zawsze jednakowe 

37 Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, red. A. Podsiad, Z. Więckowski, dz. cyt., 
s. 111.

38 Por. F. Koneczny, Rozwój moralności, dz. cyt., s. 171.
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pojęcia prawne rozstrzygają o poczuciu tożsamości zrzeszeniowej”. 
W przeciwnym wypadku, gdyby przykładowo prawo rodzinne nie 
było współmierne z majątkowym, społeczność by się rozpadła”39.

Wskaźnikiem rozwoju każdej cywilizacji jest, według Konecznego, 
prawo, będące narzędziem porządkującym obszar życia społecznego. 
Wszelako definicja prawa przysparza autorowi nieco problemów, tak 
iż rozumie je on bardzo szeroko: jako nakaz ustanowiony przez prawo-
dawcę, jako sztukę czynienia dobra, słuszność, pewne odbicie ładu na-
turalnego, a także jako zbiór objawionych reguł postępowania. Określa 
prawo przede wszystkim jako „system nakazów i zakazów, ustalających 
stosunki ludzkie”, dlatego też nie może się ono obejść bez sankcji, sta-
nowiących przymus wobec nieposłusznych osób. Oczywiście, prawo 
nie jest wartością ustanowioną apriorycznie, jedynie dla wyrażenia hoł-
du wartościom i formułom prawnym, lecz wyrastać musi z panujących 
zasad moralnych i to właśnie świadczy o jego wartości40.

Nawet jeśli nie będziemy przykładać początkowo wagi do metody 
stanowienia prawa oraz relacji pomiędzy prawem prywatnym i pub-
licznym, to tak czy inaczej, musimy dojść do wniosku, że to właśnie 
prawo (jako kategoria normatywna i wytworzone instytucje), regulu-
jąc stosunki życia publicznego, decyduje w istotny sposób o kształto-
waniu się różnic cywilizacyjnych41.

Musimy mieć na uwadze, że obecnie panujące, pozytywistyczne 
koncepcje prawa sankcjonują wszystko to, co pochodzi z woli usta-
wodawcy, mianując to zespołem obowiązujących norm, niezależnie 
od pojmowania rzeczywistego dobra członków danego społeczeń-
stwa. W takim przypadku prawo, ulegając błędnym założeniom, traci 
kontakt z rozumem odczytującym rzeczywistość, co w konsekwencji 
nie pozwala na wykrycie prawdy o sensie egzystencji człowieka oraz 
o nim samym. Jeśli prawo ma kontakt z rozumem, wówczas posiada 

39 L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., 
s. 48; por. F. Koneczny, Prawa dziejowe, dz. cyt., s. 31.

40 Por. F. Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, dz. cyt., s. 236; por. P. Bezat, 
Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego, dz. cyt., s. 11-15; por. także: K. Stę-
pień, Dobro celem prawa? Na kanwie koncepcji prawa Feliksa Konecznego, w: „Czło-
wiek w Kulturze” 1998, nr 10, s. 49-50.

41 Por. L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, dz. cyt., s. 79.
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także istotne znaczenie w systemie budowania osoby. Dlatego konstru-
ując w jednolity i jednoznaczny sposób swój system norm i instytucje 
prawne, służące jego realizacji, prawo musi wskazywać sposoby reali-
zacji celu, czyli dobra wspólnego42.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie uwarunkowań orygi-
nalnej koncepcji wielości cywilizacji, mającej bezpośredni wpływ na 
koncepcję prawa w ujęciu Feliksa Konecznego. Na płaszczyznę cywili-
zacyjną, warunkującą, według Konecznego, sposób rozumienia i funk-
cjonowania prawa, który to sposób stanowi zarazem główny wykładnik 
odmienności cywilizacyjnej, składają się przede wszystkim: rzeczywi-
stość społeczna, możliwości zdroworozsądkowego jej poznania, kon-
cepcja człowieka i elementów go konstytuujących, jego odniesienia do 
rodziny i innych członków zrzeszenia, czyli sposób organizowania życia 
zbiorowego oraz metoda stanowienia prawa. W związku z tym musimy, 
zgodnie z myślą omawianego autora, pamiętać, że nie w każdej cywili-
zacji prawo może pozwalać, aby rozwijały się w jej obszarze dobrze po-
jęte instytucje, służące temu prawu. Aby taki stan rzeczy mógł zaistnieć, 
należy, według Konecznego, oprzeć prawo i wszystkie aspekty społecz-
nych relacji o etykę katolicką, co jedynie może zaistnieć w cywilizacji 
łacińskiej, wyrosłej na chrześcijańskim podłożu. Niemniej jednak zasa-
dy etyczne nie są wystarczające, aby zrzeszenie mogło funkcjonować 
w sposób prawidłowy; do tego potrzebne jest właściwie skodyfikowane 
prawo, zgodne z przekonaniami i wartościami danego zrzeszenia. Po-
wyżej zostały przedstawione w skróconej formie cywilizacyjne uwarun-
kowania filozofii prawa, niemniej jednak pozostały jeszcze obszary, któ-
re wymagają bardziej szczegółowych analiz, wyznaczając tym samym 
perspektywę badawczą. Z filozoficznego punktu widzenia należałoby 
przede wszystkim osadzić koncepcję cywilizacji i prawa w perspek-
tywie klasycznej koncepcji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem 
człowieka jako osoby i pojęcia kultury jako intelektualizacji natury lub 
jako racjonalnego dopełnienia braków natury43.

42 Por. K. Stępień, Dobro celem prawa? Na kanwie koncepcji prawa Feliksa Konecznego, 
dz. cyt., s. 49-50.

43 Por. P. Jaroszyński, Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego, w: „Człowiek 
w Kulturze” 1998, nr 10, s. 28-29.
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civilizational determinants 
of law in Feliks koneczny`s approach

Summary: The article presents the precepts of Feliks Koneczny’s 
approach. His study focuses on the aspect of the plurality of civiliza-
tions and its direct impact on the idea of law. According to Koneczny, 
the level of civilization development determines the way of understan-
ding of law which operates as its main factor. The understanding of law 
is based on the following criteria: social reality and human capabilities 
of commonsense cognition of this reality, the concept of human being 
including his/her constitutive elements, an approach to the institution 
of family and community members, therefore the way of organizing 
collective life and providing legal regulations, as well as codifying – 
which all are based on community’s beliefs and values.

Keywords: Feliks Koneczny, plurality of civilizations, law, ethics, 
anthropology
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Filozofia Martina Heideggera 
i paradygmat nauki o człowieku

Martin Heidegger (1889-1976) jest powszechnie uznawany za jednego 
z najwybitniejszych myślicieli XX wieku. Wprawdzie nie podejmował 
on bezpośrednio w swojej filozofii zagadnienia ludzkiej kondycji, to 
jednak badacze jego dorobku filozoficznego wskazują na idee, który 
umożliwiają nowe rozumienie zagadnienia bytu ludzkiego. Czy w ten 
sposób można wskazać na istnienie w dorobku tego filozofa pewnego 
wzorca (paradygmatu), stylu nowego myślenia o człowieku? Studium 
jego pism jest inspirujące dla pytań o metodę badań bytu ludzkiego. 
Wprawdzie Heidegger zdecydowanie odcinał się od antropologicznej 
interpretacji jego filozofii, to jednak pojawiają się w niej istotne zagad-
nienia dotyczące człowieka. Myśl Heideggera daje tym samym możli-
wość wypracowania paradygmatu człowieka i nauki o nim.

1. Pojęcie paradygmatu

Istota ludzka jest rzeczywistością bardzo złożoną. Stwierdzenie to jest 
prawdą powszechnie znaną i niekwestionowaną. Jednak w poznawaniu 
tej rzeczywistości, którą przecież jest każdy z nas, ważnym zagadnie-
niem jest sformułowanie pewnej metody badawczej, której podstawo-
wą cechą ma być naukowość, bowiem dobra metoda daje możliwość 
weryfikacji posiadanej wiedzy. Innymi słowy, jest ona prawdziwa 
w tym znaczeniu, że jest sprawdzalna.
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Nauka o człowieku nie ogranicza się jedynie do jej metody, albo 
jednej dziedziny wiedzy, np. socjologicznej, psychologicznej itd. Cha-
rakteryzuje się ona bowiem pewną interdyscyplinarnością. Można 
zatem stwierdzić, że jej fundamentalną cechą jest otwartość na inne 
dziedziny wiedzy, metody badawcze, a nawet warunki społeczne i kul-
turowe, w jakich jest uprawiana. W filozofii, na określenie takiego sta-
nu danej nauki używa się pojęcia paradygmatu1. Słowo „paradygmat” 
pochodzi z języka greckiego – parádeigma, co oznacza wzorzec, wzór, 
a nawet pouczający przykład.

Paradygmat jako określenie charakteryzujące sposób uprawiania 
nauki pojawił się i zrobił swoistą karierę dzięki książce amerykańskie-
go filozofa i historyka Thomasa Kuhna – Struktura rewolucji nauko-
wych2. „Termin ten – pisze Kuhn w swojej książce – pozostaje w ścisłym 
związku z pojęciem nauki instytucjonalnej [normalnej – uzup. B. L.]. 
Chcę w ten sposób wyrazić, że pewne akceptowalne wzory współczes-
nej praktyki naukowej – wzory obejmujące równocześnie prawa, teorie, 
zastosowanie i wyposażenie techniczne – tworzą model, z którego wy-
łania się jakaś szczególna, zwarta tradycja badań naukowych”3. Cho-
ciaż Kuhn używa w swojej rozprawie pojęcia paradygmatu w kilkunastu 
różnych znaczeniach, to jednak wszystkie one posiadają ważną cechę, 
jaką jest możliwość jego zmiany, modyfikacji. Należy zatem zauważyć, 
że paradygmat danej nauki nie jest jakimś niezmiennym sposobem jej 
uprawiania. Chociaż charakteryzuje się on pewną trwałością, to jednak 
jest on podatny nie tylko na zmiany, lecz może być także wymieniony na 
inny paradygmat. Zmiana paradygmatu dokonuje się dzięki radykalnym 
przemianom w ramach samej nauki, które mogą przyjmować rewolucyj-
ny charakter4. Zdaniem Kuhna, zmiana danego paradygmatu dokonuje 
się poprzez czynniki społeczne i psychologiczne. I to właśnie one są 
główną przyczyną pojawienia się nowego paradygmatu.

1 Por. np. I. G. Barbour, Mity, Modele, Paradygmaty. Studium porównawcze nauk przy-
rodniczych i religii, tłum. M. Krośniak, Kraków 1984.

2 Zob. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa 1968.

3 Tamże, s. 26-27.

4 Por. K. Jodkowski, Wspólnota uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe, Lublin 
1990, s. 143-144.
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2. Paradygmat w filozofii

Zagadnienie paradygmatu, według Kuhna, odnosi się przede wszyst-
kim do nauk przyrodniczych (astronomii, fizyki itp.). Jeśli paradyg-
mat stanowi wzorzec zdobywania wiedzy, to można go także odnieść 
do aktywności intelektualnej, jaką jest filozofia. Należy zatem mówić 
o sposobie, czy też paradygmacie uprawiania filozofii przez sofistów, 
Sokratesa albo Platona, czy Arystotelesa. W sposobie uprawiania fi-
lozofii w antycznej Grecji można bowiem dostrzec pewne prawidło-
wości, które współtworzą jego swoisty paradygmat. Zasadniczą cechą 
paradygmatu filozofii greckiej jest fascynacja rozumem jako źródłem 
poznania prawdy o człowieku i świecie. Ważnym czynnikiem, któ-
ry występuje w filozofii greckiej, jest z pewnością jej metoda, co jest 
widoczne w aktywności intelektualnej Sokratesa, ale także jego na-
stępców. Również istotnym aspektem ich stylu filozofowania były po-
lemiki z innymi nurtami i ośrodkami filozoficznymi, co bardzo przy-
pomina analizowaną przez Kuhna walkę pomiędzy paradygmatami 
nauki w okresie jej rewolucyjnych przemian. Paradygmatyczny cha-
rakter filozofii greckiej ujawnia się także w jej próbach rozwiązania 
powstałych w niej kontrowersji, czego przykładem może być problem 
stałości (eleaci) i zmiany bytu (Heraklit). Koncepcję paradygmatu jako 
sposobu uprawiania nauki i filozofii można także odnieść do różnych 
etapów rozwoju myśli filozoficznej, np. średniowiecznej5, nowożytnej 
i współczesnej. Pojęcie to może być też stosowane do poszczególnych 
działów filozofii, np. w antropologii6.

5 Interesującym zagadnieniem jest także możliwość interpretacji filozofii chrześcijań-
skiej w duchu paradygmatu, jako chrześcijańskiego paradygmatu filozofii. Problem 
ten jednak wykracza poza tematykę niniejszego artykułu.

6 Por. J. Galarowicz, Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, Kraków 2014, 
s. 233.
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3. zagadnienie człowieka w dorobku filozoficznym Martina 
Heideggera

Martin Heidegger7 jest myślicielem wyjątkowym wśród przedstawi-
cieli filozofii współczesnej. Jego oryginalność polega przede wszyst-
kim na nowatorskim stylu uprawianej przez niego filozofii, w czym 
jest bardzo podobny do swojego mistrza i nauczyciela, Edmunda 
Husserla – twórcy fenomenologii, która stała się jednym z najbar-
dziej twórczych kierunków myśli współczesnej. Husserl sformułował 
program fenomenologii jako nauki, której celem jest „powrót do rze-
czy samych”. Należy także wspomnieć, że w zamyśle Husserla i jego 
najzdolniejszego ucznia – Heideggera, uprawiana przez nich filozofia 
miała być nauką i to nauką ścisłą. Zatem mogłaby ona mieć ten sam 
stopień ścisłości, co matematyka i nauki przyrodnicze.

Obiektem wnikliwych studiów Heideggera było przełomowe dla 
filozofii współczesnej dzieło Husserla: Badania logiczne8. Zwłaszcza 
interesowało go zastosowanie do analizy świadomości metody feno-
menologicznej, zwanej także redukcją fenomenologiczną. Celem tej 
metody jest bezstronny opis fenomenów, czyli zjawisk pojawiających 
się w ludzkiej świadomości. Fenomenologia bada bowiem, w jaki spo-
sób w świadomości pojawiają się różnego rodzaju treści, stany itd. 
Jej celem jest zatem odkrycie podstawowych praw fundujących akty 
świadomości. Słowo „redukcja” należy tu odróżnić od jego potoczne-
go pojmowania, jako pomijanie w zjawisku jego różnorodnych cech, 
a rozumiejąc je jako ogląd fenomenu w jego różnorodności, czemu 
pomocne jest – według Husserla – „wzięcie w nawias” przez obserwa-
tora jego przekonań, oczekiwań, własnych przed-sądów co do istnienia 
bytu i jego właściwości. Redukcję fenomenologiczną trzeba rozumieć 
jako źródłowy opis fenomenów. Tym samym, takie stanowisko poma-
ga w uchwyceniu owego fundamentalnego zespołu praw dynamiki ak-
tów świadomości. W redukcji fenomenologicznej ważnym aspektem 

7 Na temat filozofii M. Heideggera zob. K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, 
Warszawa 1998; O. Pöggeler, Droga myślowa Martina Heideggera, tłum. B. Baran, 
Warszawa 2002.

8 Por. E. Husserl, Badania logiczne, t. 1, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2006.
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jest tzw. ogląd istotowy, czyli refleksja na poziomie konstytucji sensu 
danego fenomenu. Innymi słowy, chodzi tu o uchwycenie procesu wy-
łaniania się sensu danej rzeczy albo zjawiska. Jednak fenomenologia 
uprawiana przez Heideggera nie jest dokładną kopią fenomenologii 
jego nauczyciela – Husserla. Została ona bowiem przez niego zmo-
dyfikowana9. Heidegger rozumie bowiem fenomenologię nie tylko 
jako badanie aktów świadomości, lecz jako analizę zagadnienia bycia 
bytu. Innymi słowy interesuje go to, w jaki sposób byt „jest”. I jak 
należy rozumieć różne znaczenia stwierdzenia, że dana rzecz, byt, zja-
wisko „jest”. Co tak naprawdę znaczy owo słowo „jest”? – bowiem 
to właśnie ono warunkuje nasz sposób rozumienia konkretnej rzeczy. 
Poprzednie zdanie może sugerować pewną banalność w rozważaniach 
Heideggera, gdyż wypowiedź, że dana rzecz jest, czyli istnieje, jest 
tak oczywista, iż nie wymaga komentarza. Jednak niemiecki myśliciel 
wskazuje na poważne przyczyny tak, wydawałoby się, oczywistego 
faktu: istnienia danej rzeczy. Zdaniem Heideggera, począwszy od me-
tafizyki zapoczątkowanej przez Platona i jego następców, w filozofii 
europejskiej dominuje rozumienie bytu jako jego stałej obecności. Byt 
przede wszystkim jest obecny statycznie, jak idee Platońskie lub sub-
stancja rzeczy. Heidegger sprzeciwia się takiej interpretacji bycia bytu, 
bowiem jest to wyłącznie jeden ze sposobów pojmowania bycia dane-
go przedmiotu10. Są bowiem inne sposoby bycia danej rzeczy, bytu, ja-
kim jest np. człowiek, który charakteryzuje się pewnym dynamizmem, 
co przynależy do istoty jego bycia, czyli życia.

W rozumieniu Heideggera fenomenologia jest ontologią funda-
mentalną. Przy czym należy pamiętać, że jest ona rozumiana przede 
wszystkim jako badanie fenomenu bycia bytu, który – według niemie-
ckiego filozofia – odsłania się, jak sugeruje fenomen i polskie słówko 
„zjawisko”. To bowiem, co się zjawia, ujawnia samo siebie, objawia 
się nam. Tak rozumiano byt w filozofii przedsokratejskiej, w której 
Heidegger poszukuje inspiracji dla swoich badań. Problem sensu 
bycia bytu stanowi dominujący temat filozofii Martina Heideggera, 

9 Por. J. Galarowicz, Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, dz. cyt., s. 78-82.

10 Por. tamże, s. 122-125.
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albowiem uprawianie filozofii jest sztuką zadawania pytań, a „pytanie 
o „sens Bycia” jest – dla niego – pytaniem wszelkich pytań”11.

Wprawdzie zagadnienie bycia bytu jest centralnym tematem filozo-
ficznej refleksji Heideggera, to jednak w powiązaniu z nim pojawiają 
się u niego inne problemy filozoficzne, jak krytyka tradycyjnej meta-
fizyki, technika i nauka, filozofia języka, hermeneutyka, Bóg, sztu-
ka i poezja, i oczywiście problematyka antropologiczna. Rozważania 
Heideggera w tej kwestii są bardzo oryginalne i inspirujące, zarówno 
dla samej filozofii, jak i innych nauk. Jednak należy zawsze mieć na 
uwadze fakt, że nie miał on zamiaru stworzenia nowej antropologii. 
To specyficzne podejście Heideggera do problematyki ludzkiego ist-
nienia jest obecne w dziele, dzięki któremu jest najbardziej znany – 
Bycie i czas12. Problem rozumienia ludzkiego bytu pojawia się także 
w innych ważnych pracach niemieckiego filozofa, jak np. w wydanym 
po jego śmierci dziele – Przyczynki do filozofii (Z wydarzania)13, albo 
w innych rozprawach (np. List o humanizmie14). W Przyczynkach do 
filozofii zagadnienie człowieka jest rozpatrywane z perspektywy bycia, 
natomiast w Byciu i czasie mamy perspektywę odwrotną, albowiem 
problem bycia bytu jest analizowany z punktu widzenia ludzkiego 
istnienia.

Bycie i czas jest dziełem, które przyniosło autorowi ogromną sławę, 
na co wskazuje liczba tłumaczeń na języki obce, jak i ilość prac o cha-
rakterze interpretacyjnym, co w dużym stopniu ma związek z trudny-
mi do zrozumienia pojęciami, stworzonymi przez Heideggera. Stąd 
też wywołują one również obecnie ożywione dyskusje nad ich zna-
czeniem, zwłaszcza w kwestii tłumaczeń dzieł Heideggera, także na 
język polski15. Jednak na jego usprawiedliwienie trzeba zauważyć, że 
miał on świadomość konieczności pewnego przełomu, jaki powinien 

11 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, tłum. B. Baran i J. Mizera, Kraków 1996, s. 18.

12 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994.

13 Por. M. Heidegger, Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), tłum. B. Baran i J. Mizera, 
Kraków 1996.

14 Por. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski 
i in., Warszawa 1977.

15 Por. W. Rymkiewicz, Formy istnienia: Heidegger według Arystotelesa, Warszawa 
2015, s. 7-54.
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dokonać się w filozofii, aby nie była ona jedynie skostniałą doktry-
ną, uprawianą w ramach tzw. filozofii akademickiej. Przełom ten jest 
związany z podjęciem problematyki bycia bytu, która to problematy-
ka w filozofii, poczynając od Platona, została – zdaniem Heideggera 
– zapomniana, a odnosząc jego badania do bytu ludzkiego, możemy 
stwierdzić, że zostało zagubione także właściwe rozumienie człowie-
czeństwa i istotnych pytań z nimi związanych.

4. Paradygmat egzystencjalny

W podejściu do zagadnienia bycia człowiekiem Heidegger dystansuje 
się od wiedzy na ten temat, obecnej w tradycji filozoficznej Zachodu. 
Byt ludzki nie jest dla niego przede wszystkim duszą nieśmiertelną 
w rozumieniu Platona, rozumnym zwierzęciem (animal rationale) we-
dług Arystotelesa lub rzeczą myśląca (res cogitans) Kartezjusza16.

Odpowiedź Martina Heideggera na pytanie: kto to jest człowiek? 
pojawia się w kontekście jego rozważań nad sensem bycia bytu w Sein 
und Zeit. Heidegger w tym dziele na określenie człowieka używa 
słowa Dasein (w polskim przekładzie Jestestwo)17. Jestestwo to byt, 
jakim jest każdy z nas. Specyficzny sposób bycia, który jest dany je-
stestwu, Heidegger określa słowem egzystencja. Jestestwo analizuje 
on za pomocą tzw. egzystencjałów, które należy odróżnić od kategorii 
stosowanych do charakterystyki rzeczy, przedmiotów18.

Czym jednak jest jestestwo? I jak możemy określić jego „istotę”? 
„«Istota» jestestwa – pisze Heidegger – tkwi w jego egzystencji. Da-
jące się w tym bycie wydobyć charaktery nie stanowią zatem «włas-
ności» jakiegoś tak a tak «wyglądającego» obecnego bytu, lecz tylko 
i wyłącznie możliwe dlań sposoby bycia. Wszelkie bycie-tak-a-tak 

16 Por. tamże, s. 127-135.

17 Dasein Heideggera jest stworzonym przez niego neologizmem od niemieckiego cza-
sownika dasein, co znaczy być tu (w danym miejscu). Dasein w rozumieniu Heideg-
gera znaczy tyle, co Bycie tu i teraz, albo Bycie przytomne. W polskich przekładach 
pism Heideggera przyjęto także inne tłumaczenia: Przytomność, Bycie-tu-oto, Jaw-
nobycie, Obecność.

18 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 62.
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(Sosein) tego bytu jest w pierwszym rzędzie bytem. Dlatego termin 
«jestestwo», którym ów byt oznaczamy, nie wyraża «co» tego bytu 
(jak w przypadku stołu, domu, drzewa), lecz bycie”19. Egzystencja je-
stestwa ukazuje jego wyjątkowość pośród innych bytów, bowiem tylko 
jestestwo egzystuje, natomiast nie można tego powiedzieć o zwierzę-
ciu, drzewie, kamieniu. Każde z nich tylko jest, a jestestwo – czyli 
w dużym uproszczeniu człowiek – jest zdolne do rozumienia swojego 
bycia i życia według niego. Nawet posiadane przez jestestwo ciało, 
pomimo biologicznego podobieństwa do ciał zwierząt, tylko pozornie 
łączy nas ze światem zwierząt, bo cielesność przeżywamy na sposób 
ludzki, a nie zwierzęcy, co także jest sposobem egzystowania i sen-
sem bycia. Dla pokreślenia wyjątkowości jestestwa Heidegger pisze: 
„Bycie tego bytu jest zawsze moje. W swym byciu byt ten sam odnosi 
się do swego bycia”20. Słowo „moje” znaczy, że życie jestestwa, jego 
egzystencja jest możliwa do przeżycia tylko przez konkretne jestestwo. 
Innymi słowy, nie mogę żyć czyjąś egzystencją, ale tylko swoją włas-
ną, i nikt nie może mnie w tym wyręczyć; analogicznie jak nie można 
żyć za kogoś, jego życiem. „Istota” jestestwa, czyli jego egzystencja 
nie jest statyczna, lecz zmienna, dynamiczna. Jestestwo nieustannie 
tworzy samo siebie. Ten proces tworzenia jest określony przez sposób 
rozumienia egzystencji przez jestestwo, a rozumienie własnej egzy-
stencji jest także sposobem bycia.

Heidegger przybliża strukturę egzystencji jestestwa metaforą melo-
dii. Egzystencja jest bowiem jak melodia, i jest to melodia niedokoń-
czona. Egzystencja jestestwa, podobnie jak melodia, ma swój począ-
tek i ostatni akord. A tym zakończeniem egzystencji jestestwa jest jego 
śmierć. Dlatego autor Bycia i czasu stwierdzi, że jestestwo to bycie ku 
śmierci. Tym samym Heidegger podaje inną istotną charakterystykę 
jestestwa – skończoność rozpiętą pomiędzy narodzinami i śmiercią. 
Innym obliczem skończoności egzystencji jestestwa jest jego czaso-
wość, która przynależy do istoty egzystencji. Fenomenu czasowości 
nie należy rozumieć poprzez potoczne rozumienie czasu, jako miary 
ruchu, który jest mechanicznie odmierzany poprzez cykle przyrody. 

19 Tamże, s. 59.

20 Tamże, s. 58.
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Czasowość nie jest tożsama z czasem, nawet w potocznym jego rozu-
mieniu, lecz stanowi jego podstawę21. Czasowość, w rozumieniu Hei-
deggera, jest możliwością bycia jestestwa, w której jest obecna prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Nie są to jednakże izolowane od 
siebie fragmenty historii jestestwa, lecz powiązane ze sobą wymiary 
jego egzystencji, które są w niej obecne tu i teraz. Jestestwo bowiem 
ma swoje dzieje i żyjąc własną egzystencją, pozytywnie przeżywa 
w aktualnej chwili swoją przeszłość i otwiera się na przyszłość, jako 
możliwość bycia.

Fenomen czasowości jest istotnym egzystencjałem w analizie je-
stestwa, lecz nie jedynym. Heidegger bowiem pisze: „Ta wykładnia 
jestestwa jako czasowości nie dostarcza jednak jeszcze odpowiedzi na 
nasze przewodnie pytanie o sens bycia w ogóle. W każdym razie zo-
staje przygotowany grunt do uzyskania tej odpowiedzi”22. Egzystencja 
jestestwa polega na jego otwartości, czyli wychodzeniu poza siebie 
samo i wchodzenie w relację ze światem. Otwieranie się jestestwa na 
świat jest możliwe dzięki tzw. nastrojom, które w rozumieniu Hei-
deggera nie są stanami emocjonalnymi, ani aktami poznawczymi. Na-
stroje, takie jak troska, trwoga, poczucie winy, tworzą swoisty klimat 
kontaktu jestestwa z samym sobą i z rzeczywistością. Jeżeli bowiem 
jestestwo jest nastrojone pozytywnie do rzeczywistości, wtedy jawi 
się ona jako miejsce jego zadomowienia. Natomiast w nastroju trwogi 
rzeczywistość wymyka się spod kontroli. Jestestwo jest jakby zawie-
szone w pustce, świat staje się czymś obcym i bez znaczenia23.

Egzystencja jestestwa wyznacza pewien horyzont jego istnienia. 
Wnętrze tego horyzontu możemy nazwać światem jestestwa, albo 
bytem wewnątrzświatowym. Bycie-w-świecie jest również podstawo-
wym egzystencjałem ukonstytuowania jestestwa24. Heidegger zazna-
cza, iż jestestwo w każdym momencie swojego istnienia jest w świe-
cie i posiada pewne rozumienie świata. Jestestwo jest jakby „rzucone” 
w świat. Sens bycia jestestwa bez bytu wewnątrzświatowego jest 

21 Por. tamże, s. 25-28.

22 Tamże, s. 25.

23 Por. J. Galarowicz, Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, dz. cyt., s. 141- 142.

24 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 73-88.
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niemożliwy do określenia. Innymi słowy, nie można zatem stwierdzić, 
że istnieje jestestwo bez świata, albo świat bez jestestwa; podobnie jak 
nie można być nauczycielem w świecie bez uczniów i szkoły. Świat 
posiada sens dzięki obecności jestestwa. Zatem nie można mówić 
o obiektywnym istnieniu bytu wewnątrzświatowego. Nie istnieje także 
żaden byt uprzedni wobec jestestwa, który konstytuowałby jego bycie 
w świecie.

Powracając do metafory jestestwa jako melodii można stwierdzić, 
że egzystencja jestestwa i jego zmienność nie jest ostatecznie zde-
terminowana, lecz jest tworzona przez samo jestestwo. Ten wymiar 
egzystencji jestestwa autor Sein und Zeit nazywa możliwością, może 
ono bowiem być w określony przez siebie sposób. Jestestwo projek-
tuje swoją egzystencję, co nie oznacza, iż jest ono absolutnie wolne 
lub że projektowanie egzystencji jest przejawem wolnej woli. Lecz 
jest wyrazem narzucenia mu sensu bycia, albowiem jestestwo jest już 
w świecie i jakby „rzucone” w świat, który nie jest przedmiotem jego 
wyboru, bo jest światem zastanym. Ten aspekt egzystencji Heidegger 
nazywa faktycznością. „Pojęcie faktyczności zawiera w sobie: takie 
bycie-w-świecie „wewnątrzświatowego” bytu, że ów byt może pojmo-
wać siebie jako uwikłany w swój „los” wraz z byciem bytu spotkanego 
wewnątrz jego własnego świata”25. Możliwość i faktyczność to dwie 
powiązane ze sobą warstwy egzystencji jestestwa.

Jestestwo w swojej egzystencji jest skoncentrowane na sobie sa-
mym, co stanowi swoisty cel jego istnienia. Tym celem dla jestestwa 
jest ono samo w sobie. Wyrazem tej skupionej na sobie egzystencji 
jestestwa jest jego troska o własne bycie. Troska, czy też zatroskanie 
się jestestwa jest pewnego rodzaju nastrojem, jaki przenika jego egzy-
stencję. Nie należy go rozumieć psychologicznie. Heidegger bowiem 
wyjaśnia: „Termin „zatroskanie” ma przede wszystkim swe przed-
naukowe znaczenie i może oznaczać: rozwijanie czegoś, załatwianie, 
„doprowadzenie do porządku” (…). Nie ma on nic wspólnego z „mo-
zołem”, „przygnębieniem” czy „troską życiową”, które ontycznie da-
dzą się odnaleźć w każdym jestestwie. Są one możliwe ontycznie – 
tak jak „beztroska” i „wesołość” – tylko dlatego, że jestestwo pojęte 

25 Tamże, s. 79.
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ontologicznie jest troską”26. Zatroskanie należy zatem – zdaniem Hei-
deggera – rozumieć bardzo szeroko, bowiem jej przejawem jest także 
zabieganie o rozrywki, zabawę i inne życiowe uciechy. Heideggerow-
ska troska ukazuje jestestwo w całej swojej interesowności jako ciągle 
w coś zaangażowane i zajęte swoimi sprawami. Można powiedzieć, iż 
jestestwo nieustannie krząta się wokół rzeczy i spraw swojego świata. 
Ta krzątanina jestestwa ma charakter pierwotny dla jego egzystencji 
i definiuje jego istotę27.

Pogrążone w trosce o własne bycie w świecie, jestestwo odnosi 
się do rzeczy, przedmiotów w nim obecnych. Jak jestestwo postrzega 
rzeczy albo byty? Autor Bycia i czasu zaznacza, że najbardziej pier-
wotnym podejściem do rzeczy jest postrzeganie ich jako narzędzi28. 
Rzeczy mają charakter „narzędziowy”, a znaczy to, iż jestestwo uży-
wa ich w swojej egzystencji, tak jak używamy krzesła do siedzenia, 
młotka do wbijania gwoździ, pióra do pisania. Ten narzędziowy albo 
„podręczny” charakter rzeczy nie jest przez nas – jestestwa – zawsze 
dostrzegany. Jednak zauważamy go, gdy rzeczy źle funkcjonują: pióro 
nie pisze, komputer nie działa, lodówka nie mrozi. Jestestwo poprzez 
używanie rzeczy jako narzędzi odsłania ich status ontologiczny, co jest 
swoistym sensem bycia bytu.

W strukturę egzystencji jestestwa jest wpisane także odniesienie się 
do innego jestestwa. Heidegger nazywa tę możliwość bycia „współby-
ciem”. Jest ono pierwotnym i fundamentalnym aspektem egzystencji, 
albowiem „jestestwo – pisze autor Sein und Zeit – z istoty jest w so-
bie samym współbyciem”29. Należy jednak zauważyć, że współbycie 
jest w sensie podstawowym cechą jestestwa, a nie wspólnoty jestestw. 
Oznacza to, że jestestwo posiada zdolność do doświadczenia w swojej 
egzystencji bytów podobnych do niego, a odmiennych od rzeczy i na-
rzędzi. Jestestwo może wejść w relację z drugim jestestwem, być z nim 
lub przeciw niemu. Lecz możliwa jest także sytuacja, iż jestestwo 

26 Tamże, s. 80.

27 Por. J. Galarowicz, Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, dz. cyt., s. 142-
143.

28 Por. tamże, s. 143-144.

29 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt. s. 166.
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przeżyje swoją egzystencję samotnie, bez spotkania bytu podobnego 
do siebie, co w niczym nie umniejsza jego egzystencji30.

Dynamika egzystencji jestestwa wyraża się poprzez jej istotę, która 
nie jest statyczna, podlega nieustannemu rozwojowi. Używając języka 
Heideggera, jestestwo nieustannie „istoczy się”31. Czynnikiem dyna-
mizującym ewolucję egzystencji jestestwa jest trwoga. Podobnie jak 
troskę, trwogę należy rozumieć jako pewien nastrój, swoisty koloryt, 
przenikający egzystencję jestestwa. Trwogę należy odróżnić od strachu 
lub lęku, które stanowią reakcje człowieka na konkretne zagrożenia; 
realne lub urojone. Nastrój trwogi ukazuje jestestwu jego znikomość 
w otaczającym go świecie i brak oparcia w rzeczach i w byciu z inny-
mi jestestwami. W trwodze ujawnia się kruchość egzystencji jestestwa, 
jego przypadkowość i bezsens. „W trwodze – pisze Heidegger – tonie 
to, co w otoczeniu poręczne, w ogóle wewnątrzświatowy byt. „Świat” 
nie może niczego więcej zaoferować, podobnie jak współjestestwo in-
nych. Trwoga pozbawia w ten sposób jestestwo możliwości, by upadając 
mogło rozumieć siebie na podstawie „świata” i publicznej wykładni”32. 
Trwoga ukazuje jestestwu jego zagubienie i zatracenie się w sposobie 
bycia, który stanowi pewne odwrócenie się jestestwa od samego siebie. 
Jak należy to rozumieć? Jestestwo bowiem może przyjąć powszechnie 
akceptowany w jego „świecie” styl życia, co wyraża się w sposobie 
mówienia na różne tematy, ubierania się, troskania się, interesowania 
się itd. – czyli powszechnie przyjęty, bezosobowy styl egzystencji. Ten 
styl bycia jestestwa Heidegger nazywa m.in. „publiczną wykładnią” 
albo „się”33. „Się” jest zatem pewnym egzystencjałem opisującym by-
cie jestestwa. „Się” jest przez Heideggera charakteryzowane jako nie-
autentyczny sposób bycia jestestwa, który jest zapomnieniem jego nie-
powtarzalnych i wyjątkowych cech. Tym samym trwoga jest zjawiskiem 

30 Por. J. Galarowicz, Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, dz. cyt., s. 147-148.

31 Heidegger używa niemieckiego rzeczownika das Wesen w formie czasownika we-
sen, co w jego rozumieniu oznacza tworzenie się istoty jestestwa. Na ten temat por. 
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii, dz. cyt., s. 245-246.

32 M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 265-266.

33 „Się“ jest literalnym tłumaczeniem neologizmu das Man powstałego od niemieckie-
go słówka man, które używa się na określenie czynności bezosobowych, np. sagt 
man, pl. mówi się. Na temat „Się”, por. M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 179-185.
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pozytywnym w egzystencji jestestwa, ponieważ „ukazując” bezskutecz-
ność pogrążania się jestestwa w „Się”, wzywa do bycia sobą. „Trwo-
ga – pisze Heidegger – ujawnia w jestestwie bycie ku jego najbardziej 
własnej możności bycia, tzn. bycie-wolnym ku wolności wybierania 
i uchwytywania-siebie-samego (…) właściwości jego bycia jako moż-
liwości, którą ono zawsze już jest”34. Bycie sobą należy rozumieć jako 
pewnego rodzaju modyfikację „się”, która jest efektem wsłuchania się 
jestestwa w swoją najbardziej własną możliwość bycia i jej wybór. Jed-
nak jestestwo nigdy nie może się „uwolnić” od wszechobecnego „się” 
i jego egzystencja jest zawsze pewnym złożeniem owego bezosobowego 
stylu bycia i bycia autentycznym (sobą)35. Bycie sobą jestestwa jest za-
tem nieustannym procesem, którego ostatnim wydarzeniem jest śmierć 
jestestwa. Stanowi ona zarazem jego nieprzekraczalną możliwość bycia 
autentycznym, właśnie w przeżyciu własnej śmierci.

Na podstawie przeprowadzonej powyżej analizy zasadniczych 
cech jestestwa można sformułować wniosek, że Heideggerowska ana-
liza bytu, zwanego jestestwem, może być wykorzystana jako swoisty 
wzorzec, czyli paradygmat w stosunku do człowieka. Jednak należy 
zauważyć, że chodzi tu o byt ludzki w bardzo ogólnym znaczeniu. 
Jestestwo nie jest bowiem tożsame z osobą ludzką, co jest zgodnie 
z intencją autora Bycia i czasu. Jednak analizy jestestwa, dokonane 
przez Heideggera, okazały się inspirujące w wielu dziedzinach nauki 
o człowieku, zwłaszcza w psychologii, teologii i, oczywiście, filozo-
fii, czego dobrym przykładem jest egzystencjalizm J.-P. Sartre’a, jak 
też teologia Rudolfa Bultmanna i niemieckiego jezuity Karla Rah-
nera. Pozytywnie jest odbierany wpływ Heideggera na współczesną 
psychologię i psychiatrię36. Zaletą Heideggerowskiego paradygmatu 

34 Tamże, s. 266. Heidegger wymienia także sumienie jako egzystencjał opisujący jeste-
stwo w procesie bycia sobą. Por. tamże, s. 380-414.

35 Na ten temat por. B. Merker, Selbsttäuschung und Selbsterkenntnis – Zu Heideggers 
Transformation der Phänomenologie Husserls, Frankfurt am Main 1988.

36 Np. psychiatra Medard Boss napisał: „studia nad filozofią Heideggera kosztowały 
mnie lata ciężkiej pracy (…). Lecz mój wysiłek opłacił się obficie, nie tylko dla moich 
pracowników i dla mnie. Porównanie naszych dzisiejszych możliwości leczenia z tymi, 
które mieliśmy przedtem, jest uderzające i mówi samo za siebie”. Cyt. za J. Galarowicz, 
Martin Heidegger: Genialny myśliciel czy szaman?, dz. cyt., s. 19.
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w podejściu do człowieka jest jego alternatywność, „wyjście poza – 
według J. Galarowicza – paradygmat filozofii pierwszego tysiąclecia 
– traktującego człowieka jako jeden z bytów i drugiego tysiąclecia – 
traktującego człowieka jako podmiot przeżyć, oraz poza skrajny indy-
widualizm (…)”37. Jednak paradygmat człowieka w ujęciu Heideggera 
posiada też pewnego rodzaju ograniczenia. Przede wszystkim jeste-
stwo jest monologiczne, skupione na sobie samym. Jestestwo nie jest 
nastawione na spotkanie drugiego człowieka, zagubiony jest tu wy-
miar ludzkiej wspólnoty. W analityce jestestwa pominięto tak ważne 
tematy, jak kwestia nadziei, dążenie do szczęścia. Koncepcja jestestwa 
jest dość pesymistyczna, bowiem jaki jest sens istnienia i wezwania do 
bycia sobą, jeżeli ludzkie życie zmierza jedynie do śmierci?38.

Podsumowanie

Kończąc powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę na dwa aspek-
ty Heideggerowskiej analizy jestestwa: terminologię opisującą ludzką 
egzystencję i jej zasadnicze rysy, jak cel życia, prawda o człowieku 
i jego świecie, relacje z innymi, bycie sobą itd. Ten drugi aspekt został 
przez autora Bycia i czasu podjęty w sposób bardzo oryginalny. Nie-
miecki filozof ukazał w nim ważne problemy człowieka i społeczeń-
stwa w jego czasach, naznaczonych kryzysem wartości cywilizacji 
Zachodu. Rozważania Heideggera zmuszają czytelnika do myślenia, 
inspirują do własnych przemyśleń i krytycznego dialogu z autorem 
fundamentalnej analityki jestestwa. Lecz pewną trudnością w zro-
zumieniu jego myśli są wypracowane przez niego pojęcia, charak-
teryzujące ludzką egzystencję. Heidegger tworzy neologizmy, które 
często mają bardzo ogólny charakter, cóż bowiem znaczy konkretnie 
bycie sobą, czy też posiadanie sumienia? Jak te pojęcia odnoszą się 
do wartości i etyki? Niejasność analiz Heideggera w pewnym stopniu 
kwestionuje naukowy charakter jego rozważań i nazywanie ich nauką. 
Chociaż z drugiej strony należy zauważyć, że uprawiana przez niego 

37 Tamże, s. 233.

38 Por. tamże, s. 233-234.
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filozofia korzysta z metody fenomenologicznej, która jest otwarta na 
krytyczną analizę, dyskusję i porównanie z innymi rozwiązaniami da-
nego problemu, a nawet swoistą weryfikację. Postawa ta jest widoczna 
u samego Heideggera, bowiem późniejsze poglądy autora Bycia i cza-
su przeszły pewną ewolucję, a w jego powojennych pismach pojawiają 
się nowe elementy w koncepcji człowieka, z akcentem na prawdę, dar 
i wolność w przeżywaniu ludzkiego losu, co świadczy o pewnej kry-
tycznej refleksji nad własnymi przemyśleniami. Innymi słowy, filozo-
fia Heideggera jest otwarta na naukową refleksję, chociaż specyficznie 
rozumianą.

The philosophy of Martin Heidegger and the paradigm 
of the science of man

Summary: The central question in this article is the issue of the scien-
ce of man in relation to the philosophy of Martin Heidegger, especially 
his most famous work – Being and Time. Heidegger’s thought has had 
an important impact on philosophy as well as other scientific discipli-
nes. His philosophy provides a paradigm of a particular approach to 
man and human life. The word “paradigm” was introduced by Thomas 
Kuhn. An important aspect of any paradigm of dealing with man is an 
understanding of human reality and its meaning. Heidegger applied 
in his philosophy a phenomenological method which is its essential 
feature. The main topic of Heidegger’s fundamental ontology is the 
problem of meaning and the truth of being, in particular being of man 
and understanding of his/her existence. In Being and Time Heidegger 
analyzes a specific understanding of human life called by himself Da-
sein. In a broad outline, this is the “essence” of man, the only being 
who understands his/her being. This way of being, called by Heideg-
ger existence, is dynamic and changing. Heidegger creates a specific 
terminology to describe man’s being. Existence of man – according 
to Heidegger – is focused on the human himself, and it is monologi-
cal too. From Heidegger’s philosophical considerations emerge both 
a paradigm or pattern of understanding man’s being and a method of 
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research regarding his/her existence. The paradigm of how to deal with 
man turned out to be very inspiring in philosophical anthropology and 
sciences of man. However, it also provoked a criticism for the reason 
of avoiding the issues relevant to every human being, such as hope, 
ethics, happiness, fellowship with other people, etc.

Keywords: paradigm, being, phenomenology, existence, method, 
science
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afektywność i język. Tożsamość człowieka 
w fenomenologii życia M. Henry oraz 

w fenomenologii hermeneutycznej P. Ricoeura

Niniejsze studium koncentruje się na przeciwstawieniu sobie dwóch 
paradygmatów w filozofii człowieka, różniących się istotnie zarówno 
na poziomie wstępnych założeń, stosowanego w nich podejścia, a co 
za tym idzie – określania obszaru badawczego, jak i na płaszczyź-
nie uzyskanych wyników. Poniższa analiza skupia się głównie wokół 
dwóch wybranych fenomenów antropologicznych: afektywności i ję-
zyka, które pełnią tu rolę decydującą, tyleż w wyodrębnieniu rozpatry-
wanych ujęć, co przy wskazywaniu na specyfikę każdego z nich. Wy-
różniona pozycja tych dwóch ludzkich czynników konstytutywnych 
– funkcjonujących jednocześnie jako kryteria – okazuje się wynikać 
z odmiennego stosunku do intencjonalności u każdego z autorów. Bie-
żące badanie stanowi ponadto próbę ustalenia, w jakim stopniu przy-
jęta przez omawianych myślicieli perspektywa metodologiczna prze-
sądza o dostępności dla dociekań filozoficznych pewnej specyficznej 
dla nich dziedziny; w jakiej mierze ta ostatnia jest de facto definiowana 
zakresowo poprzez określenie środków dostępu do niej. Tym samym 
zostaną poniżej uwydatnione mocne i słabe strony dwóch nieklasycz-
nych rozwinięć fenomenologii, które zarazem mają charakter paradyg-
matyczny z punktu widzenia analizowanych fenomenów: fenomenolo-
gia „materialna”, wypracowana przez M. Henry, oraz hermeneutyczna 
w realizacji P. Ricoeura. W zwieńczeniu przeprowadzonych rozważań 
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podkreśla się implikacje odnośnych koncepcji dla pojmowania tożsa-
mości człowieka.

1. Dwa przykłady nieklasycznego podejścia 
fenomenologicznego

Klasyczna wersja fenomenologii, której nie tylko podwaliny i program 
badawczy, ale także jego dalsze ważne rozwinięcia były dziełem E. 
Husserla, zrodziła się jako odpowiedź na kryzys filozofii pojmowa-
nej autonomicznie względem nauk szczegółowych, oraz ogólniejszy 
kryzys duchowy przełomu czasów nowożytnych i współczesnych. 
Odpowiedź ta formułowała postulat ścisłości dociekań filozoficznych, 
ich autonomii i fundacyjnego statusu, jak również powrotu do swoi-
stego dla nich typu bezpośredniego doświadczenia. Ów specyficzny 
dla badań fenomenologicznych doświadczalny punkt wyjścia wiązał 
się dla Husserla z danymi naocznymi, udostępniającymi przedmiot nie 
tylko w jego treści, lecz także pod względem sposobu jego samopre-
zentacji. Spoglądając natomiast na tę sprawę od strony ujmującego 
pewien obiekt podmiotu, twórca fenomenologii mówił o intencjonal-
ności świadomości, tzn. o wypływającym z jej istoty ukierunkowaniu 
na coś i nieodłącznej od niego, każdorazowo określonej modyfikacji 
jej aktywności (jak np. twierdzenie, chcenie, wątpienie, upodobanie 
itp.). Upraszczając rzecz na potrzeby skrótowego przeglądu, można 
zatem powiedzieć, iż w fenomenologicznym doświadczeniu – które 
utożsamiamy tutaj z przeżyciem intencjonalnym – mamy do czynie-
nia z jakimś zmysłowym „materiałem” (materią) oraz nadającą mu 
sens (formę) intencją świadomościową. O ile jednak doświadczany 
przedmiot, jako pewna jednostka sensu, przeważnie wykracza poza 
„materialną” zawartość świadomego przeżycia, wolno mówić o jego 
transcendencji1.

Dopiero przywołanie tych kilku elementów dystynktywnych 
klasycznej wersji fenomenologii pozwala właściwie usytuować te-
matykę bieżącego studium. Problem polega na tym, że Michel 

1 Zob. np. K. Święcicka, Husserl, Warszawa 1993, s. 37-58.
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Henry nazywając własne podejście „fenomenologią życia”, uprawia 
ją równocześnie w wydaniu nieintencjonalnym. Toteż z jednej stro-
ny może on powiedzieć: „Życie w źródłowym i fundującym sensie 
jest fenomenologiczne”2. Z drugiej wszelako strony cytowany autor 
precyzuje od razu, że właściwość ta nie przysługuje życiu w taki spo-
sób, iż „pokazywałoby się [jako] fenomen pośród innych”, lecz tak, iż 
„jest twórcze dla fenomenalności”3, która ukazuje się pod jego posta-
cią, tzn. dla samego ukazywania się jako takiego. Wyrażając to samo 
jeszcze dobitniej, Henry pisze: „Fenomenalność znajduje swoją źród-
łową istotę w życiu, ponieważ życie doświadcza samo siebie w ten 
sposób, że to doświadczanie samego siebie jest samoukazywaniem 
ukazywania się”4. Krótko mówiąc, materiałem albo substratem czy-
stej fenomenalności jest „coś”, co nie odsyła poza siebie, lecz zwraca 
ku samemu sobie – „coś”, co zaciera podstawowe zróżnicowanie na 
podmiot i przedmiot: to, co nazywamy „życiem”. Jednakże na tym 
nie koniec, gdyż tak określone życie problematyzuje samą relację in-
tencjonalności i naoczności, opartą na ich wzajemnym zakładaniu się, 
a tym samym wychodzi na jaw kłopotliwy status naczelnych zasad fe-
nomenologii. Drogę do przezwyciężenia tej trudności otwiera dopiero 
odkrycie źródłowego ufundowania zarówno intencjonalności, jak i na-
oczności w życiu5. Co oznacza to ich pierwotne ugruntowanie – do ja-
kiego doświadczenia odsyła? W czym i jak się ono przejawia? Henry 
pisze, że „fenomenologiczną substancją tego czystego doświadczania 
samego siebie jest transcendentalna afektywność, która jedynie czy-
ni możliwym coś takiego jak lęk, cierpienie czy radość – w konse-
kwencji coś, co doświadcza samego siebie i odnosi się tylko do siebie, 
a czego relacją z sobą jest afektywność”6. Podobnie przedstawia się 
kwestia wszystkich w ogóle modalności, tj. jakościowych modyfi-
kacji życia. Dla dyskutowanego filozofa tak pojęta afektywność jest 

2 M. Henry, O fenomenologii, tłum. M. Drwięga, Warszawa 2007, s. 158-159.

3 Tamże.

4 Tamże.

5 Por. tamże, s. 112-163; P. Gilbert, Michel Henry i immanencja, tłum. R. Grzywacz, w: 
Michel Henry – fenomenolog życia, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Kraków 2010, 
s. 111-117.

6 M. Henry, O fenomenologii, dz. cyt., s. 158-159.
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„fenomenologiczną istotą życia”, „żywym impresyjnym ciałem” – sło-
wem: „tym, co w sposób czysty nieintencjonalne”7. Fenomenologia 
nieintencjonalna dokonuje zatem radykalnej redukcji w porównaniu 
z klasyczną wersją tego podejścia: redukuje mianowicie samą inten-
cjonalność świadomości i wszystko, co jest od niej zależne – czyli 
to, co ukazuje się wskutek swoistego dla świadomości zróżnicowania 
czy „zdwojenia”. Fenomenologia życia zawiesza czy też neutralizuje 
wszelkie przedmiotowe ukierunkowanie świadomości, choćby przed-
miotem dla niej miała być ona sama, tzn. jej własna aktywność. Re-
dukcja owa „wyłącza z gry fenomenalność świata”, „ekstatyczny ho-
ryzont widzialności”, co do którego przyjmuje się zwykle, że to w nim 
„pokazuje się nam wszystko to, co jest zdolne się nam pokazać”8. Cóż 
więc pozostaje po takim zabiegu metodologicznym? Jedynie „arcyob-
jawienie przynoszące samo siebie w sobie, w swojej własnej fenome-
nalności i przez nią, to jest nieekstatyczne doznanie życia”9. Reasumu-
jąc, poszukiwanie dróg wyjścia z aporii, w które wikłają się główne 
zasady fenomenologii klasycznej, prowadzi Henry’ego do krytyki 
naoczności i intencjonalności, a w konsekwencji do uzasadniania ich 
wtórności i uwarunkowania przez nieintencjonalne doświadczenie do-
znawania samego siebie, tj. życie.

Drugie spośród rozpatrywanych tutaj nieklasycznych ujęć fenome-
nologii reprezentuje myśl Paula Ricoeura. Charakteryzując tradycję fi-
lozoficzną, do której odwoływał się on w swoich pracach, określił ją jako 
hermeneutyczny wariant fenomenologii ukształtowanej pod wpływem 
Husserla, a równocześnie mieszczącej się w linii francuskiej filozofii 
refleksji10. Najprościej rzecz ujmując, w podejściu tym chodzi o takie 
rozumienie przez człowieka samego siebie, które, zgodnie z intencjo-
nalną charakterystyką świadomości (jej zorientowaniem na coś innego 
od niej samej – „ekstatyczność”, jak powiedziałby Henry11), odbywa 

7 Tamże.

8 Tamże, s. 160.

9 Tamże.

10 Por. P. Ricoeur, O interpretacji, tłum. J. Margański, w: Teorie literatury XX wieku. Anto-
logia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 204.

11 Jak wiadomo, ta konstytutywna cecha świadomości już dla Husserla wcale nie po-
ciągała za sobą z konieczności nastawienia realistycznego, lecz odnosiła się przede 
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się za pośrednictwem świata przedmiotowego, w szczególności świata 
wytworów kultury, i wymaga uruchomienia działań interpretujących 
sens owych wytworów (dzieł). Taka „okrężna droga” samopoznania 
tłumaczy się przede wszystkim tym, iż nad bezpośrednią samoświado-
mością podmiotu ciąży ryzyko głębokiej iluzji, ujawnionej na rozma-
ite sposoby przez tzw. „mistrzów podejrzeń”12. Trzeba teraz pokrótce 
odtworzyć przebieg owego kulturowo zapośredniczonego rozumienia 
siebie, próbując jednocześnie zdać sprawę z tego, co w tym przypadku 
oznacza doświadczenie i co się dzieje w jego ramach z tak dlań istot-
ną w klasycznej fenomenologii bezpośredniością (zachowaną również 
u Henry’ego, mimo jego rozbratu z intencjonalnością).

Dla Ricoeura punktem wyjścia rozumienia jest ontologicznie pier-
wotna relacja naszej przynależności do świata, dlatego pierwsza faza 
tego procesu nie cechuje się metodyczną ścisłością, lecz nosi znamiona 
domysłu, wstępnego pojmowania. Jako taka wymaga ona na dalszym 
etapie uprawomocnienia, co pociąga za sobą krytyczny i metodycz-
ny moment wyjaśniania, który wiąże się z obiektywizacją uprzednich 
domniemań. Wyjaśnianie czyni ponadto zadość wymaganiu natury 
epistemologicznej, wypływającemu z idei nauki, która wprowadza 
kwestię ważności (obowiązywania) przyjmowanych ustaleń, wraz 
z zasadą ich uprawomocniania. Wyjaśnianie służy więc korygowa-
niu wstępnego pojmowania dzięki metodycznemu podejściu do po-
średniczących w tym postępowaniu dzieł kultury. Wreszcie uzyskane 
w ten sposób nowe zobiektywizowane spojrzenie na siebie bytującego 

wszystkim do badania przebiegów i treści samej świadomości, choć właśnie w swo-
istym dla niej „zdwojeniu” (podmiotowo-przedmiotowym). Ricoeur uważał wpraw-
dzie intencjonalność za jedno z najdonioślejszych odkryć Husserla, ale nie podzielał 
jego idealistycznej postawy. Uznawał bowiem intencjonalny prymat świadomości 
czegoś nad świadomością siebie za paralelny względem referencyjności języka. Tę 
natomiast postulował na podstawie pierwszeństwa ontologicznego doświadczenia 
przynależności człowieka do świata w zestawieniu z epistemologicznym wymogiem 
ustanawiania dystansu między podmiotem poznającym a poznawanym przezeń 
światem; por. tenże, O interpretacji, dz. cyt., s. 205-207, 211-212; tenże, Refleksja doko-
nana. Autobiografia intelektualna, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty 2005, s. 14-
15; tenże, A l’école de la phénoménologie, Paris 2004, s. 7-18, 181-185, 361-377; tenże, 
Język, tekst, interpretacja, tłum. K. Rosner, P. Graff, Warszawa 1989, s. 91-93.

12 Por. tenże, O interpretacji, dz. cyt., s. 208-210; tenże, Język, tekst, interpretacja, dz. cyt., 
s. 245, 285-289.
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w świecie – widzenie poinstruowane przez kulturowe wytwory (szcze-
gólnie rozmaite teksty) – przechodzi w ostatnie, znów niemetodyczne 
stadium: przyswojenia. Na tym trzecim etapie rozumienie powraca na 
płaszczyznę ontologiczną – dotyczy transformacji sposobu bycia pod-
miotu, który stał się uczniem „sprawy tekstu”: projekty świata rozpo-
ścierane przez obiekty kultury otwierają nowe możliwości ludzkiego 
bycia w świecie życia codziennego. Jakie zatem miejsce przysługuje 
doświadczeniu w obrębie takiej koncepcji filozofii? Na czym ono po-
lega? I co się dzieje z bezpośredniością, która wydawała się nieroz-
dzielnie z nim związana? Dla Ricoeura, podobnie jak dla Gadamera13, 
doświadczenie ma charakter hermeneutyczny – łączy się ściśle z in-
terpretowaniem – a jego przedmiotem jest tradycja, pojmowana jako 
żywe oddziaływanie dziejów i przekazów pochodzących z przeszło-
ści na ludzi współczesnych. Doświadczenie rozumienia okazuje się 
przeto zapośredniczone językowo. Inaczej jednakowoż niż Gadamer, 
francuski hermeneuta za model owej językowości doświadczenia nie 
uznaje rozmowy, lecz tekst, który staje się także wzorcem dla anali-
zy ludzkiego działania. W rezultacie bezpośredniość zostaje utracona 
bezpowrotnie wskutek wymogu epistemologicznego, ustanawiające-
go komunikacyjny dystans, który wiąże się ze znakowym wymiarem 
tradycji. Wszelako z ontologicznego punktu widzenia relacja przyna-
leżności podmiotu do świata życia codziennego utrzymuje pierwszeń-
stwo, pozostając ostatecznym odniesieniem wszelkiego dyskursu14.

Już na bazie tego skrótowego sprawozdania z ogólnego zamysłu 
zestawionych tutaj nieklasycznych ujęć fenomenologii nietrudno za-
uważyć, że w przypadku każdego z nich punkt wyjścia różni się zna-
cząco. Nieintencjonalności radykalnej wewnętrzności u pierwszego 
z wybranych myślicieli przeciwstawia się intencjonalność zorientowa-
na na zewnątrz u drugiego. Na pierwszy rzut oka ryzykowne przed-
sięwzięcie porównania obydwu stanowisk można wszakże uzasadnić 

13 Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Ba-
ran, Warszawa 2007, s. 477-492.

14 Zob. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, dz. cyt., s. 159-187, 225, 242-245; tenże, A l’école 
de la phénoménologie, dz. cyt., s. 375-377; tenże, Model tekstu. Znaczące działanie roz-
ważane jako tekst, tłum. B. Baran, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, opr. A. 
Jasińska-Kania i in., Warszawa 2006, s. 1001-1019.
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spodziewaną korzyścią poznawczą. Wolno się bowiem spodziewać 
przynajmniej częściowego wykrycia zależności między przyjmowaną 
wyjściowo perspektywą badawczą a rozstrzygnięciami dotyczącymi 
najpierw samych fenomenów, a następnie także rozmieszczenia i siły 
akcentów kładzionych w ramach odnośnych koncepcji człowieka.

2. afektywność według M. Henry i P. Ricoeura

Wychodząc od, wydawałoby się, zaledwie jednej z wielu modalno-
ści afektywnych, a mianowicie od cierpienia, Henry odnotowuje, iż 
jego samoobjawienie, „nie może być faktem cierpienia rozważonym 
w jego poszczególnej treści, jeśli prawdą jest, że dokonuje się ono tak-
że w radości, nudzie, lęku lub wysiłku. W rzeczywistości lęk objawia 
się sam sobie w jego afektywności (affectivité), w tej doznaniowej sa-
moimpresyjności, która tworzy żywe ciało (chair) tego cierpienia, jak 
każdą inną modalność życia. Jest to powód, dla którego są to wszystko 
modalności afektywne”15. Toteż, konkluduje cytowany autor, „wszyst-
kie modalności życia, modalności myśli teoretycznej i poznawczej tak 
jak i inne, są w ich osnowie afektywne, a to dlatego, że fenomenolo-
giczna materia, w jakiej źródłowo fenomenalizuje się czysta fenome-
nalność jest Arcypodległością (Archi-passibilité), w której wszelkie 
‘doświadczanie samego siebie’ staje się możliwe”16. Oto, według nie-
go, manifestacja istoty życia: doświadczanie siebie w immanencji sa-
moafektywności (pobudzania siebie, doznawania siebie przez siebie), 
radykalna pasywność, znoszenie siebie czy uleganie samemu sobie. 
Jednakowoż to doświadczanie siebie przez życie jest, jak utrzymuje 
Henry, równocześnie rozkoszowaniem się sobą, radością. Jego zda-
niem, czyste cierpienie i czyste rozkoszowanie się stanowią dwa źród-
łowe i fundamentalne nastroje fenomenologiczne. Na tej dychotomii 
z kolei opierają się wszelkie dalsze rozróżnienia naszych modalności 
afektywnych. Niemniej jednak, przywoływany autor dostrzega źródło-
wą przechodniość dwóch fundamentalnych modalności nastrojowych. 

15 M. Henry, O fenomenologii, dz. cyt., s. 103.

16 Tamże, s. 104.



186 Robert Grzywacz

Z jednej strony nie ulega wątpliwości rozmaitość doznań w ich spe-
cyficznej treści fenomenologicznej. Z drugiej wszak strony, powiada 
Henry, „wbrew ich różnicy, a niekiedy ich gwałtownej opozycji, cier-
pienie i radość, tak jak i ich różnorakie odmiany, zostają połączone 
w bardziej źródłowej tożsamości, która jest tożsamością cierpienia 
i rozkoszowania współkonstytutywnych dla istoty życia i jego bycia 
sobą”17. W rezultacie u podstaw wszelkiego ukazywania się czego-
kolwiek znajduje się modalne niezróżnicowanie czystej afektywności 
– doznawanie samej siebie, zawsze uprzednie wobec jakiegokolwiek 
dystansu, którego źródłem byłoby intencjonalna polaryzacja podmio-
towo-przedmiotowa. Specyficzna dla czystej afektywności nieinten-
cjonalność przesądza skądinąd także o jej modalnej nieokreśloności, 
skoro za wyodrębnianie odmiennych jednostek sensu odpowiada świa-
domość intencjonalna.

A jak z kolei homologiczna problematyka prezentuje się u Rico-
eura? Myśliciel ów mówi o intencjonalno-uwewnętrzniającej funkcji 
uczuć, która to funkcja stanowi odwrotność obiektywizacji18. Znaczy 
to, iż uczucia odznaczają się wprawdzie intencjonalnością, ale jest 
ona szczególnego rodzaju. Nie kieruje się ona bowiem ku obiektyw-
nie istniejącym przedmiotom, lecz ku pewnym jakościom odczuwa-
nym na bazie rzeczy lub osób, wskazując równocześnie na sposób, 
w jaki pobudzają one podmiot. Tym samym uczucia łączą w sobie 
intencję – gdyż inaczej nie byłyby komunikowalne kulturowo – i do-
znanie; intencjonalność (transcendencję) i wewnętrzność (immanen-
cję) zarazem. Połączenie takie staje się możliwe dzięki ich odniesieniu 
do naszej przedpredykatywnej, przedrefleksyjnej relacji do świata, 
poprzedzającej epistemologiczne przeciwstawienie podmiotu i przed-
miotu. Krótko mówiąc, uczucia stoją u podstaw naszej świadomości 
przynależności do świata, przynależności znajdującej wyraz w zacho-
waniu (skłonnościach, tendencjach) oraz właśnie w sferze afektyw-
nej. Ta ostatnia okazuje się nieredukowalna do zachowania, ponie-
waż to uczucia pełnią rolę detektorów, przejawów intencjonalności 

17 Tamże, s. 107.

18 Por. P. Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, dz. cyt., s. 315-331; tenże, Philosophie 
de la volonté 2: Finitude et culpabilité 1. L’Homme faillible, Paris 1960, s. 97-148.
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ucieleśnianej w predylekcyjnych zachowaniach, nawet jeśli niekiedy 
przesłaniają one prawdziwe intencje. Uczucia scharakteryzowane 
poprzez ich funkcję intencjonalno-afektywną stanowią dla Ricoeura 
funkcjonalne przeciwieństwo rozumu: jednoczą to, co on rozdziela. 
Ta specyfika ich intencjonalności daje się wytłumaczyć obiektywi-
stycznymi uwarunkowaniami, w których wykształcił się ludzki język, 
umożliwiający ich wyrażanie, a powiązany genetycznie z polaryzacją 
podmiotowo-przedmiotową.

A jednak uniwersalna funkcja uczuć, zdaniem francuskiego her-
meneuty, nie sprowadza się jedynie do jednoczenia intencjonalności 
i doznaniowości, lecz, zważywszy na ich ścisłą korelację, ujawnia się 
również w obustronnym generowaniu się poznania i czucia. Polega 
ono z jednej strony na hierarchizowaniu uczuć przez poznanie, z dru-
giej natomiast na ożywianiu i podtrzymywaniu poznania przez czucie. 
W jaki sposób poznanie porządkuje wertykalnie uczucia, jak je wy-
odrębnia w doznaniowym zmieszaniu? Instruktywna w tym wzglę-
dzie okazuje się dokonywana w poznaniu konstytucja obiektywno-
ści (w sensie kantowskim, jako dzieło transcendentalnej wyobraźni), 
w której zbiega się ograniczona perspektywa percepcji (naoczność, 
obecność) z całościową intencją znaczeniową (intencjonalność, ro-
zumienie). O ile zaś uczucie jest odwrotnością obiektywizacji, o tyle 
interioryzacja obiektywności danej w poznaniu nie przekłada się 
w sferze doznaniowej na podobną syntezę, która byłaby czymś da-
nym. Raczej pozostaje ona ciągłym zadaniem, podczas gdy dana jest 
jedynie afektywna niewspółmierność w człowieku. Wskazuje ona na 
rozdźwięk istniejący pomiędzy skończonością pożądania, specyfiku-
jącego uczucia witalne i znajdującego ukojenie zgodnie z zasadą przy-
jemności, a nieskończonością pragnienia szczęścia, które zaspokoić 
może tylko całościowe spełnienie czyjegoś życia. Ów wymóg zupeł-
ności, cechujący szczęście, nosi znamię rozumu, odpowiedzialnego za 
poszukiwanie znaczenia całości.

Natomiast pomiędzy tymi skrajnościami – doznaniowością typu 
witalnego i doznaniowością o charakterze duchowym – pośredniczy 
ludzkie „serce”, które Ricoeur utożsamia już to z thymos u Platona, 
już to z Gemüt u Kanta. Chodzi w tym wypadku o sferę uczuciowo-
ści w sensie ścisłym. Serce jest bowiem siedliskiem uczuć swoiście 
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ludzkich: żądzy posiadania, panowania i poszanowania (czci), stano-
wiąc tym samym wymiar afektywnej kruchości człowieka. Właśnie 
ze względu na tę pośredniczącą rolę serca ludzkie namiętności noszą 
znamiona obydwu krańcowości: pożądliwości i rozumu, doraźnej sa-
tysfakcji i pełni (szczęścia), gdy tymczasem właściwym wyróżnikiem 
tych pośrednich namiętności jest ich nieokreśloność. A jak z kolei 
uczucia ożywiają i wspierają poznanie? Dzieje się to w sposób, który 
uściśla po prostu ich funkcję uwewnętrzniania działań rozumu, rodze-
nia świadomości przynależności człowieczej egzystencji do świata, do 
bytu, słowem: „identyczność intencjonalności i uczucia”19. Ponieważ 
synteza poznawcza, dana w konstytucji obiektywności, nie jest czymś 
zrealizowanym afektywnie, lecz odpowiada jej po stronie subiektyw-
ności raczej uczuciowa kruchość człowieka, „serce” staje się motorem 
niekończącego się procesu poszukiwania owej syntezy. Dlatego też 
całe to nieprzerwane dążenie do pokonania antropologicznie konstytu-
tywnej niewspółmierności, które to dążenie utożsamia się z rozumie-
niem siebie, odbywa się w konfrontacji z obiektywnością, dostarczają-
cą ludzkim podmiotom projektów syntezy urzeczywistnionej.

Zrekapitulujmy zwięźle punkty węzłowe stanowiska Ricoeu-
ra w sprawie afektywności. Według niego, uczucia dają świadectwo 
ścisłej korelacji pomiędzy momentem intencjonalnym i momentem 
subiektywnego doznania, poruszenia podmiotu. Jednocześnie swo-
ją językową wyrażalność zawdzięczają one wyłącznie intencjom. 
Hierarchizowane dzięki poznaniu, ujawniają istotową dysproporcję 
w człowieku pomiędzy jego życiem organicznym a intelektualnym, 
duchowym. Jako takie z kolei, stają się niewyczerpalną pobudką dla 
rozumienia siebie w oparciu o syntezy poznawcze już urzeczywist-
nione w kulturowych obiektywizacjach. Oddajmy jeszcze głos same-
mu autorowi: „Jakkolwiek nazwalibyśmy tę źródłową dwoistość [na-
oczności i rozumu, pewności i prawdy – uzup. R. G.], zabrania ona 
uprawiania filozofii percepcji przed filozofią dyskursu i zobowiązuje 
do wypracowywania ich razem, jednej wraz z drugą, jednej poprzez 
drugą. Wydawanie sądów jest samą aktywnością rozumu, orzekają-
cego pomiędzy dwiema granicami impresji i całości. (…) jednaki 

19 Tenże, A l’école de la phénoménologie, dz. cyt., s. 326 (tłum. R. G.).
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w żywotności, człowiek jest dwojaki w człowieczeństwie”20. Wydaje 
się, że wbrew przytoczonemu postulatowi, u Henry’ego akcent pada 
wyłącznie na żywotność, co stanowi zrozumiałe następstwo zerwania 
z intencjonalnością w imię źródłowej afektywności. Pójdźmy jednak 
za sugestią Ricoeura i zanalizujmy status języka w obu porównywa-
nych podejściach.

3. Pozycja i rola języka w fenomenologii życia oraz 
fenomenologii hermeneutycznej

Dla Henry’ego źródłowa afektywność, która objawia samą siebie w so-
bie, nie daje się sprowadzić do obiektywizującego języka. To raczej ten 
ostatni ujawnia w swej fenomenalności nieredukowalną zależność od 
czystej afektywności21. W tym sensie źródłowa niejasność uczuć wią-
że się z ich istotową niedostępnością dla obiektywizującego spojrze-
nia, z pierwotnie nieintencjonalnym charakterem fenomenologicznego 
przejawiania się. Błędem byłoby zatem utrzymywanie, że brak jasności 
w sferze afektywnej ma coś wspólnego z nietematycznym, marginalnym 
ich ujmowaniem przez świadomość. Natomiast, zdaniem Henry’ego, 
ostateczna możliwość języka, a właściwie samego Logosu, tkwi w czy-
stej fenomenalności, co oznacza dlań, iż język życia stoi u podstaw języ-
ka świata. Pisze on: „Doznaniowość taka, jak się ona źródłowo ujawnia 
w samej sobie i wyłania z siłą specyficznej fenomenologicznej prezenta-
cji, jako doznaniowa i jako to, czym jest, stanowi pierwotną istotę Logo-
su, w taki sposób, że ten [ostatni, tj. Logos – uzup. R. G.] odrzuca język 
świata, język myślenia i nie może się ukazać w nim”22. Języka życia nie 
można więc pojmować w świetle języka świata. Cóż pozostaje w tej 
sytuacji? Omawiany myśliciel przyznaje: „[W] swej pierwotnej istocie 
ujawnianie się jako uczucie nie może być pomyślane ani zrozumiane; 

20 Tamże, s. 322 (tłum. R. G.). Cytowany fragment w tekście Ricoeura odnosi się wpraw-
dzie do syntezy poznawczej, ale a fortiori okazuje się on trafny w stosunku do uczu-
ciowej kruchości, której przezwyciężenia poszukuje się przecież w ścisłej korelacji 
z poznaniem.

21 Por. M. Henry, L’essence de la manifestation, Paris 1990, s. 679-691.

22 Tamże, s. 688-689 (tłum. R. G.).
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to, co w nim przemawia, nie ma znaczenia i nie może też go otrzymać. 
To, co przemawia w pierwotnym Logosie, uczucie, mówi i to nie czło-
wiek interpretuje; mówi przed wszelką interpretacją i niezależnie od 
niej, mówi w imieniu absolutu i nic nie jest władne sprzeciwić się jego 
słowu. To, co przemawia w Logosie, uczucie, mówi, a jego słowo jest 
tutaj, jest uczuciem takim, jakie ujawnia się pierwotnie w samym sobie, 
i takim, jakim jest. Dokładnie z tego powodu, ponieważ język uczucia 
jest samym uczuciem, a jego słowo tkwi w nim, ponieważ doznanio-
wość ujawnia jako doznaniowość, język ów, słowo to nie mogą być zro-
zumiane przez myślenie, nie oczekują od niego żadnej odpowiedzi”23. 
Ta relacja ugruntowania języka świata w języku życia pozostaje w ści-
słej zależności od dwóch odrębnych sposobów ukazywania się samej 
fenomenalności: jednego z udziałem intencjonalności, a drugiego bez 
jej udziału. Tak streszcza tę korelację francuski fenomenolog: „wszel-
ka językowa intencjonalność zorientowana na transcendentne znacze-
nie może się do niego odnosić jedynie pod warunkiem, iż weszła już 
w posiadanie samej siebie w samodonacji patosu, który czyni ją życiem. 
W ten sposób, jednocześnie z właściwym jej ukazywaniem, zakłada ona 
to źródłowe ujawnianie, w którym nie ma intencjonalności ani widzenia 
– w którym nic nigdy nie widać”24.

Nasuwa się przeto pytanie, skąd możemy zaczerpnąć „język życia”, 
„język uczucia”, gdzie go znaleźć? Pierwszeństwo patosu, czystego do-
znawania przed słowem, które by je wypowiadało, znajduje u Henry’ego 
z czasem umocowanie w słowie Pism biblijnych, zwłaszcza w Ewange-
liach. Język owych Pism ucieleśnia dlań to słowo, „które utworzyło te 
znaczenia w mowie ludzkiej i podyktowało te teksty”, a zarazem jest Sło-
wem Życia, „które przemawia w nas, które nas zrodziło w naszej kondycji 
Żyjących. Tak oto słyszymy je (…) dwa razy i możemy je zrozumieć”25. 
Stąd już tylko krok dzieli nas od następującego stwierdzenia dyskutowa-
nego autora: „Jeśli teraz założymy, że Słowo Boga mówi zupełnie innym 
językiem, zasadniczo różnym od języka ludzkiego, to musimy uznać, że 

23 Tamże, s. 690-691 (tłum. R. G.).

24 Tenże, Phénoménologie de la vie, t. 3: De l’art et du politique, Paris 2003, s. 340 (tłum. 
R. G.). Zob. tamże, s. 339-348.

25 Tamże, s. 344 (tłum. R. G.).
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Jego Słowo wymyka się wspomnianym wyżej koncepcjom języka [cho-
dzi o koncepcje wypracowane w ramach szeroko pojętej filozofii języka 
– uzup. RG]. Filozofia języka, która ogranicza się do języka ludzi, wy-
kazuje więc ogromny brak. Nic nie rozumie ze słowa, które jako jedyne 
jest w ostateczności ważne – słowa Boga, to znaczy sposobu, w jaki Bóg 
do nas mówi. Nie chodzi zresztą jedynie o prosty brak, lecz o strasz-
ne i ostateczne zasłonięcie. Słowo Boga nie pozostawałoby jedynie nie-
zrozumiałe, lecz całkowicie zagubione, łącznie z ideą”26. Mamy zatem 
u Henry’ego do czynienia ze swoistym uzasadnieniem autorytatywności 
pewnego rodzaju języka – właściwego dla samoobjawiającego się Życia 
absolutnego – w odwołaniu do bezwzględnego pierwszeństwa doświad-
czenia typu afektywnego w jego źródłowym niezróżnicowaniu. W kon-
sekwencji rozpatrywany filozof nie tylko nie widzi miejsca dla jakiejkol-
wiek krytycznej hermeneutyki owego słowa Życia ani nie dostrzega jej 
potrzeby, ale wręcz wszelkie podobne próby ocenia jako destrukcyjne dla 
osiągnięć fenomenologii życia27.

W filozofii Ricoeura język jest pojmowany nade wszystko jako dys-
kurs, w szczególności utrwalony na piśmie (tekst), przy czym zostają 
tutaj uwzględnione jego aspekty pragmatyczne, retoryczne i, ewentu-
alnie, poetyckie, jak również walory komunikacyjne i złożoność spo-
łecznych sytuacji komunikacji28. Dyskurs jest znaczącym zdarzeniem, 
w którym ktoś mówi coś do kogoś o czymś. Łączy w sobie orzekanie 
i działanie (funkcję propozycjonalną, siłę illokucyjną, działanie per-
lokucyjne), interlokucję i samozwrotność. Nie ogranicza się do uży-
cia opisowego, lecz poddaje się zastosowaniom twórczym, otwierając 
możliwości poetyckiej transformacji świata życia człowieka pod wpły-
wem rozmaitych tekstowych propozycji możliwych światów. Dzięki 
wspomnianemu samoodniesieniu dyskursu zobiektywizowane akty 

26 Tenże, Słowa Chrystusa, tłum. K. Mrówka, Tarnów 2010, s. 27.

27 Por. C . M. Gschwandtner, Can we hear the voice of God? Michel Henry and the Words 
of Christ, w: Words of life. New theological turns in French phenomenology, red. B. 
E. Benson, N. Wirzba, New York 2010, s. 147-157; taż, The truth of Christianity? Mi-
chel Henry’s Words of Christ, „The Journal of Scriptural Reasoning”, vol. 13, nr 1/2014: 
„Phenomenology and Scripture”, https://jsr.shanti.virginia.edu/back-issues/vol-13-no-
1-june-2014-phenomenology-and-scripture/ (dostęp: 12.08.2016).

28 Por. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, dz. cyt., s. 65-122, 224-245.
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mowy można wyrazić w kategoriach intencji komunikacyjnych. W ten 
sposób wskazuje się na zasadniczą komunikowalność intencjonalnego 
(noetycznego) wymiaru przeżyć (ich sensu), przy równoczesnej nie-
przekazywalności ich wymiaru psychicznego, nieintencjonalnego29. 
Toteż dyskurs staje się uniwersalnym zapośredniczeniem doświadcze-
nia, które bez udziału języka pozostawałoby po prostu niewysłowione. 
Właśnie z racji swojego intencjonalnego charakteru dyskurs z istoty 
podlega obiektywizacji i analizom filozoficzno-językowym. Jeśli cho-
dzi o relację doświadczenia i języka, dla Ricoeura nie ulega wątpliwości 
pierwszeństwo porządku ontologicznego – tego, co ma być wypowie-
dziane, a do czego odnosi się wszelki dyskurs – w stosunku do języka 
w jego komunikacyjnym użyciu, czyli dyskursu. Ten ostatni natomiast 
wiedzie prym w porządku epistemologicznym. Nasze człowieczeństwo 
definiuje jednakowoż przynależność do obydwu naraz30.

4. konkluzje antropologiczne: dwojakość człowieczeństwa

Zapytajmy na koniec o człowieka: czy jest on kimś, kto wpierw sie-
bie doświadcza, czy raczej kimś, kto najprzód siebie rozumie w pe-
wien sposób? A może samo to pytanie jest źle postawione? Starałem 
się wykazać, że stanowisko Henry’ego akcentuje przede wszystkim 
doświadczenie, podczas gdy Ricoeur kładzie nacisk na rozumienie 
siebie przez człowieka. Henry dochodzi do ugruntowania wszelkiej 
podmiotowości (sobości) w absolutnej Podmiotowości (Sobości) 
samodoznającego się Życia, do odkrycia bezpośredniości naszego 
związku z Absolutem, z Bogiem. Ricoeur poprzestaje na skończoności 
każdorazowego rozumienia siebie przez nas samych, na podkreślaniu 
nieustannej otwartości naszej narracyjnie pojmowanej tożsamości: na-
szego dyskursywnego rozumienia siebie poprzez różnorakie opowie-
ści. Kładzie nacisk na podatność owej tożsamości na stałe korekty.

29 Por. tenże, Discours et communication, w: Paul Ricoeur, red. M. Revault d’Allonnes, 
F. Azouvi, Paris 2004, s. 61-67.

30 Por. tenże, O interpretacji, dz. cyt., s. 211-212; tenże, A l’école de la phénoménologie, dz. 
cyt., s. 374-377.
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Gdybyśmy próbowali rozstrzygnąć, co jest bardziej pierwotne: do-
świadczanie siebie czy rozumienie siebie, to trzeba by zauważyć, że o ile 
ontologicznie narzuca nam się pierwszeństwo pierwszego, o tyle samo 
postawienie problemu w ten sposób wynika z drugiego – z pewnego 
rozumienia siebie. Wydaje się bowiem, że jeśli wraz z M. Henry podej-
mujemy się odsłaniania nieintencjonalnych uwarunkowań samej inten-
cjonalności, to w imię podobnego radykalizmu filozoficznego należało-
by również odsłonić intencjonalne uwarunkowania tematycznego ujęcia 
nieintencjonalnej sfery czystej doznaniowości. Kwestię tę uwyraźniły 
analizy obydwu ujęć afektywności i języka. Ustalanie ontologicznej 
pierwotności nie może bowiem ignorować faktu, iż samo przedsięwzię-
cie, w którym stawką jest źródłowość czegokolwiek, ma charakter epi-
stemologiczny, powiązany z ideą nauki, z językiem i refleksyjnym dy-
stansem do przedmiotu dociekań. Dodajmy od razu: projekt Henry’ego 
jest, oczywiście, w pełni prawomocny, jakkolwiek pozostaje jednostron-
ny. Trzeba się w tym punkcie zgodzić z Christiną M. Gschwandtner co 
do tego, iż filozof ów zapoznaje hermeneutyczny status swoich badań31, 
skoro sferę źródłowości opisuje językiem intersubiektywnie zrozumia-
łym, wprowadzającym moment zapośredniczenia. Używając określeń 
Ricoeura, stosowanych przezeń w odniesieniu do uczuć, można by rzec, 
iż u Henry’ego brakuje zbalansowania bezpośredniości przez perspek-
tywę całościową, z czego wypływa ekskluzywizm jego propozycji. Te-
oria Ricoeura okazuje się w tym zestawieniu bardziej inkluzyjna, gdyż 
rezerwuje w swoich ramach miejsce dla opisu w stylu autora L’essence 
de la manifestation. Dan Zahavi czyni w tym kontekście trafną uwagę 
na temat ekskluzywizmu tego ostatniego: „Nie pozwala to Henry’emu 
wyjaśnić relacji i wzajemnej zależności między samoobecnością pod-
miotowości i samotranscendowaniem się przez nią”32.

Gdyby chcieć podsumować niniejsze rozważania nasuwającym się 
w ich świetle postulatem metodologicznym, należałoby powiedzieć, że 

31 Por. C . M. Gschwandtner, Paul Ricoeur and the relationship between philosophy and 
religion in contemporary French phenomenology, „Études Ricoeuriennes/Ricoeur 
Studies”, vol. 3, nr 2/2012, s. 7-25.

32 D. Zahavi, Michel Henry i fenomenologia niewidzialnego, tłum. P. Sosnowska, w: 
„Przegląd Filozoficzno-Literacki” nr 34 (3/2012), s. 327.
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adekwatna antropologia nie może się ograniczać do zdawania sprawy 
z tego, kim człowiek jest w afektywnie doświadczanej przezeń bez-
pośredniości, choć doświadczenie to pozostaje kluczowe. Ten punkt 
widzenia wymaga uzupełnienia o zdobycze innego źródła człowie-
czeństwa – kulturowe mediacje, które otwierają przed ludźmi nowe 
horyzonty rozwojowe, umożliwiając przekraczanie samoobecności. 
Tego właśnie nie dostaje referowanemu ujęciu fenomenologii życia 
z racji jego pryncypialnej ahistoryczności.

affectivity and language. Human identity in M. Henry’s 
phenomenology of life and P. Ricoeur’s hermeneutical 

phenomenology

Summary: The article focuses on the juxtaposition of two anthropo-
logical paradigms which differ significantly, with regard to their initial 
assumptions and the respective approaches applied in both as their 
final results. The following analysis takes into account two selected 
anthropological phenomena: affectivity and language, which are both 
decisive to distinguish the considered views as well as to identify the 
specificity of each of them. The crucial position of these constitutive 
factors of human being seems to be the result of a different attitude 
towards intentionality in Henry and Ricoeur. Moreover, the study is an 
attempt to establish whether and, if so, to what extent the methodolo-
gical perspective chosen respectively by the authors, implies or not an 
accessibility of a specific field for philosophical research. What can 
thus be stressed are both advantages and disadvantages of the two non-
-classical developments of phenomenology, both paradigmatic from 
the point of view of the analyzed phenomena: affectivity in Henry and 
language in Ricoeur. The study concludes by underlining the relevance 
of the analysis for an understanding of human identity.

Keywords: M. Henry, P. Ricoeur, intentionality, affectivity, language, 
life, phenomenology, hermeneutics



Przemyśleć dzisiejsze szanse 

i zagrożenia, aby działać inaczej





joanna Winnicka-gburek

kilka uwag o możliwości konserwatywnego 
paradygmatu w myśleniu o sztuce współczesnej 

i jej krytyce

Głównym zadaniem, jakie postawił sobie Roger Scruton, pisząc swą 
wpływową książkę Co znaczy konserwatyzm?, była odpowiedź na py-
tanie: „W jaki sposób konserwatyzm może stać się składnikiem prze-
konań współczesnego człowieka, (…) „nowoczesnej” osoby świado-
mej swej nowoczesności?”1. Próba zawężenia tego pytania do obszaru 
przekonań na temat współczesnej sztuki i krytyki artystycznej może 
wydawać się karkołomna, ponieważ konserwatyzm artystyczny ma we 
współczesnej kulturze znaczenie wyraźnie pejoratywne. O tak zwa-
nych konserwatywnych artystach i krytykach mówi się często z drwi-
ną, tak jak czynią to bardzo popularni w późnych latach 90. ubiegłego 
wieku młodzi autorzy hasła „prawdziwa sztuka”, w słowniczku mają-
cym za zadanie redefiniowanie pojęć i mechanizmów rządzących ro-
dzimą twórczością tego czasu.

„Prawdziwa sztuka” – obsesja konserwatywnych krytyków, 
„Artich”2 i innych artystów, gdy się upiją (…). Prawdziwa sztu-
ka to idealny stan materii, który wywołuje w widzu efekt doskona-
łej harmonii ciała i ducha. Najczęściej przywoływanym przykładem 

1 R. Scruton, Co znaczy konserwatyzm?, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 29.

2 „Pretensjonalny typ udający artystę, zwykle już nie młodzieniec i niekoniecznie trzeź-
wy. (…) Mówi dużo i źle o innych artystach”.
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prawdziwej sztuki są obrazy Rembrandta. Za przeciwieństwo praw-
dziwej sztuki uchodzi sztuka współczesna, przede wszystkim z uwa-
gi na brak moralności, formalizm i komercjalizację”3.

W tej prześmiewczej notce znajdujemy właściwie wszystkie argu-
menty przeciw konserwatywnej sztuce i konserwatywnej krytyce. Za-
rysowany został obraz konserwatystów, oszołomionych nieudaczników, 
goniących iluzoryczną doskonałość. Na uwagę zasługuje przywołanie 
w tym kontekście figury retorycznej, jaką ma być powoływanie się 
konserwatywnych krytyków i konserwatywnych artystów na twórczość 
Rembrandta, będącą, ich zdaniem, synonimem prawdziwej sztuki.

Z pozycji niekwestionowanego nestora polskiej awangardy od 
dawna również ostro krytykuje taką postawę Zbigniew Warpechow-
ski4. „Konserwatyzm artystyczny, który odwołuje się do form utrwa-
lonych w kulturze przeszłości, wynika raczej z niechęci do tego, co 
jest wyrazem teraźniejszości, lub z lenistwa podążania za kierunka-
mi, które tworzą się w teraźniejszości. To lenistwo, nieuctwo albo na-
wet wrogość motywowane są najczęściej przywiązaniem do tradycji, 
nie bierze się jednak pod uwagę, że tradycję kształtowali najbardziej 
twórczy artyści czasów minionych, czyli w moim rozumieniu ówczes-
na awangarda”5. To, co charakteryzuje konserwatyzm artystyczny, to 
„zgorszenie czy nienawiść do sztuki współczesnej, z jednoczesnym 
poczuciem wyższych racji”6 – nastawienie takie zwalnia artystów kon-
serwatywnych od nauki i poznawania świata. „Tak zwany […] konser-
watyzm karmiący się resentymentami, w istocie swojej niedojrzały, 
skłócony i ospały, pozbawiony energii twórczej – pisał w innym miej-
scu, ogólnie charakteryzując zjawisko – nie jest w stanie wyłonić z sie-
bie dynamicznej siły mogącej przeciwstawić się naporowi lewackiej 

3 Ł. Gorczyca, M. Kaczyński, Słowniczek artystyczny „Rastra”, w: Raster. Macie swoich 
krytyków. Antologia tekstów, red. J. Banasiak, Warszawa 2009, s. 46.

4 Zbigniew Warpechowski (ur. 1938), prekursor sztuki performance, malarz, poeta, autor 
książek o teorii sztuki współczesnej. Od pewnego czasu Warpechowski, który sam 
nazywa siebie „konserwatystą awangardowym”, wykonuje performance’y o charak-
terze krytycznym wobec współczesnej kultury konsumpcyjnej, dominacji mediów, 
postmodernizmu i liberalizmu obyczajowego.

5 Z. Warpechowski, Konserwatyzm awangardowy, „Pressje” 2013, teka 32/33, s. 237.

6 Tamże, s. 243.
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indoktrynacji, która operuje całym zestawem populistycznych haseł 
oraz socjalistyczną demagogią”7. Zdaniem artysty zarówno dominu-
jąca współcześnie rzekoma sztuka awangardowa, jak i obłudnie bro-
niący wartości konserwatywni krytycy, tworzący iluzoryczne wartości 
oraz oceny moralne jako rekompensaty własnej niemocy i ograniczeń, 
w tym samym stopniu zagrażają twórczości, ograniczając autonomię 
sztuki i wysuwając wobec artystów żądania polityczne.

Wobec tak ostrej krytyki rodzi się wątpliwość, czy nie zbyt po-
chopnie wielki przecież artysta posądza innych o fałszywe i złe in-
tencje. Czy rzeczywiście uprawnione jest łączenie konserwatyzmu 
z resentymentem? Wydaje się również, że artystyczne postawy, które 
charakteryzować ma konserwatyzm rozumiany jako prosta i bezmyśl-
na zachowawczość, jeśli nawet istnieją, są przypadkami skrajnymi, nie 
mającymi wpływu na rzeczywisty obraz sytuacji w polu artystycznym.

James Elkins, wpływowy amerykański historyk sztuki i krytyk, 
w swej rozprawce z 2003 roku pt. What happened to Art Criticism, 
wymienia kilka rodzajów krytyki8, a wśród nich krytykę konserwa-
tywną. Nazywa ją conservative harangue (z fr.), czyli długim nudnym 
przemówieniem. Za negatywny przykład posłużyła Elkinsowi działal-
ność krytyczna Hiltona Kramera, nieżyjącego już, znanego krytyka 
sztuki, założyciela i wieloletniego redaktora miesięcznika „The New 
Criterion”. Kramer, uważany za konserwatystę, opowiadał się jasno 
za stosowaniem ocen w krytyce artystycznej i obwiniał tzw. krytykę 
towarzyszącą artyście (bez ocen) za kryzys sztuki współczesnej. Tak 
jak Russell Kirk, uważał, że „aby krytykować, człowiek musi posia-
dać pewne kryterium, do którego może się odnieść, pewien system 
wartości będący ponad panującą modą”9. W jednym ze swych esejów 
o malarstwie Odda Nerdruma10 Kramer porównywał jego sprawność 

7 Z. Warpechowski, Podręcznik bis, Kraków 2006, s. 558.

8 Są to: esej katalogowy, rozprawa akademicka, krytyka kultury, esej filozoficzny, 
krytyka sprawozdawcza, krytyka poetów.

9 R. Kirk, Przyszłość konserwatyzmu, tłum. B. Walczyna, Warszawa 2012, s. 33.

10 Odd Nerdrum (ur. 1944), norweski malarz figuratywny, jeden z najsławniejszych 
współczesnych malarzy tego rodzaju. Studiował malarstwo klasyczne w Akademii 
Sztuk Pięknych w Oslo. Tworzy bardzo zagadkowe obrazy w stylu klasycznym, na-
wiązujące do dzieł Rembrandta i Caravaggia (według znawców).
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techniczną do umiejętności Rembrandta – nieświadomie postępując 
zgodnie z przywołaną wcześniej, ironiczną charakterystyką konserwa-
tywnych krytyków – oraz przekonywał, że ten artysta spełnia wszyst-
kie kryteria dobrej sztuki: mistrzostwo techniczne, podejmowanie te-
matyki etycznej (choć zdaniem Elkinsa tak naprawdę nie wiadomo, 
co to w tym przypadku znaczy) oraz pogardę dla komercji. Dowodem 
poprawności takiej oceny miał być również brak spektakularnego suk-
cesu jego malarstwa we współczesnym świecie sztuki. Zdaniem Elkin-
sa, deklarowana w ten sposób obrona tradycji i harmonii w sztuce na 
dobre wyprowadziły Kramera ze świata współczesnej sztuki11.

I mogłoby się wydawać konserwatyście, że Elkins nie ma racji, 
gdyby nie spotkanie w galerii malarstwa z twórczością Nerdruma. 
Norweski malarz rzeczywiście odrzuca zasady, które są wyznaczni-
kami sztuki w jej dominujących współcześnie nurtach. Patrzącemu na 
jego dzieła przychodzi jednak do głowy pytanie, czy przypadkiem nie 
zostały odrzucone wszystkie zasady dobrej sztuki, oprócz tej jednej – 
imponującego rzemiosła. Sam artysta, ukończywszy swój złoty, „rem-
brandtowski” Autoportret – prorok malarstwa z 1997 roku, ocenił go 
jako najprawdziwszy kicz, wyręczając w ten sposób krytyków.

Do porażek konserwatywnej krytyki można również zaliczyć nie-
które działania Donalda Kuspita12, zaliczanego do elity amerykańskich 
krytyków współczesnej sztuki. Promocją jego książki The End of Art 
(2004) była wystawa Kalifornijscy Nowi Dawni Mistrzowie (Califor-
nia New Old Masters, Gallery C, Kalifornia, 2005), której Kuspit był 
kuratorem. Zarówno książka, jak i prezentacja wybranych dzieł sztuki 
wywołały wielkie zainteresowanie publiczności i jeszcze większe kry-
tyczne polemiki.

Fala krytyki towarzyszyła również wystawie Nowi Dawni Mi-
strzowie (Pałac Opatów w Gdańsku, 2006), której pomysłodawcą 

11 Por. J. Elkins, What happened to Art Criticism?, Chicago 2003, s. 28.

12 Donald Kuspit (ur. 1935), profesor historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Stanowym 
Stony Brook w Nowym Jorku, wydał ponad 20 książek. Jest autorem wielkiej ilości 
artykułów i esejów poświęconych sztuce postmodernistycznej. W 2004 roku wydał 
książkę The End of Art, w której dał wyraz swemu mocnemu przekonaniu, że sztuka 
postmodernistyczna wyczerpała swe możliwości twórcze, weryfikując swe wcześ-
niejsze poglądy w tym względzie.
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i kuratorem był również Kuspit. Z okazji wystawy przetłumaczono 
książkę Kuspita, we wstępie której, jako motto, „prowokacyjnie” ze-
stawione są obok siebie reprodukcje Autoportretu (1658) Rembrand-
ta i Łóżka (1955) Roberta Rauschenberga13. Na wystawie znalazło się 
niestety 111 miernych, często odrażających wizualnie, dzieł 33 arty-
stów z całego świata. Większość prac charakteryzowała sprawność 
techniczna, figuratywizm i narracyjność. Okazało się po raz kolejny, 
że mistrzostwo warsztatowe i nawiązywanie do tradycji mimetycznej 
nie jest wystarczającym źródłem sztuki.

W zarysie pewnych strategii mówienia o krytyce sztuki autorstwa 
Sławomira Marca, krytyka konserwatywna utożsamiona jest głównie 
z nieudolnymi działaniami polityków i aktywistów społecznych, „gor-
liwie” reagujących na „obraźliwe” i, ich zdaniem, skandalizujące dzieła 
sztuki współczesnej. Obiegowe zarzuty wobec krytyki konserwatyw-
nej wynikają z przekonania, że „(…) zbyt często żarliwością maskuje 
ona jedynie swoją bylejakość i ignorancję w sprawach sztuki”14. „Na-
tomiast zgroza – pisze Marzec – zaczyna się, gdy obrońcy wartości 
tradycyjnych, na podstawie wyłącznie swoich doświadczeń, poczynają 
formułować sądy ogólne na temat sztuki współczesnej. Kończy się to 
z reguły poetyką oblężonej twierdzy, z której strzela się na oślep do 
wszystkiego, co poza murami”15.

Tak jednostronne podejście do konserwatyzmu artystycznego 
i krytyczno-artystycznego domaga się komentarza. Zanim jednak 
przedstawione zostanie stanowisko autorki niniejszego tekstu, wypada 
powrócić jeszcze do rozważań Zbigniewa Warpechowskiego, który po 
dokonaniu krytyki konserwatywnego myślenia o sztuce, przedstawia 
swoją koncepcję „konserwatyzmu awangardowego”.

Alternatywą dla dominujących nurtów we współczesnej kulturze, 
mogącą dziś pobudzić niezależnie myślących, powinien być konser-
watyzm awangardowy, rozumiany jako nowa artystyczno-filozoficzna 

13 Por. D. Kuspit, Koniec sztuki, tłum. J. Borowski, Gdańsk 2006, s. XIX. (W tym przypadku 
znów mamy do czynienia z malarstwem Rembrandta, traktowanym formalistycznie, 
jako miara wartości dla awangardowego dzieła sztuki Rauschenberga).

14 S. Marzec, Sztuka czyli wszystko, Lublin 2008, s. 129.

15 Tamże.
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wizja16. Ma ona być zarysem „trzeciej drogi” i występować z jednej 
strony przeciwko dominującemu obecnie w świecie sztuki nurtowi 
lewicowo-liberalnemu, z drugiej zaś przeciwko pozostającemu wobec 
niego w opozycji konserwatyzmowi, ślepo broniącemu tradycji i nie 
dostrzegającemu żadnych wartości w prawdziwej twórczości współ-
czesnej. „W pewnym sensie – pisze Warpechowski, zmierzając do de-
finicji konserwatyzmu awangardowego – konserwatyzm pokrywa się 
z awangardą. Konserwatyzm jako sprzeciwianie się jałowemu postę-
pactwu i gonitwie za nowymi trendami i awangarda jako rzeczywista 
twórczość”17.

W jego rozumieniu, „(…) konserwatyzm nie powinien mieć ambi-
cji powstrzymania naturalnych zmian, nawet jeżeli te zmiany nie idą 
ku lepszemu, ani dążyć do przywracania dawnych porządków i miar 
wartości, z wyjątkiem tych, które są wartościami ponadczasowymi, 
ale powinien bazować na wiedzy o współczesnych realiach, aby mieć 
na to twórczą odpowiedź. I takiej odpowiedzi może przysługiwać mia-
no awangardy”18.

Z cytowanych wypowiedzi jasno wynika, że ich autor w „artystycz-
ny sposób” redefiniuje obydwa pojęcia: konserwatyzmu i awangardy. 
Nie miejsce tu jednak na szczegółową analizę tej oryginalnej koncep-
cji, która już doczekała się filozoficznych komentarzy i, mam nadzie-
ję, będzie jeszcze dyskutowana. Dla niniejszych rozważań ważna jest 
wyraźna deklaracja artysty o kryterium moralnym, traktowanym jako 
wyznacznik konserwatyzmu awangardowego, co wydaje się zgodne 
z pierwszą i najważniejszą zasadą konserwatywnego paradygmatu 
w ogóle, a nie opisywanego przez niego konserwatyzmu awangardo-
wego. Warpechowski jasno stwierdza, że „sztuka oprócz wielu warun-
ków i zadań, jakie powinna spełniać (co nie może się podobać dzisiaj) 

16 Sam termin pojawia się już u Witolda Gombrowicza, którego zresztą Warpechowski 
uważa za wzór awangardowego artysty. Por. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy 
z Dominique de Roux, Kraków 2001, s. 140. (W swojej sfingowanej rozmowie z Domi-
nique de Roux: „Tu jeszcze raz się pokazuje, że pan jest konserwatywnym awangar-
dzistą i awangardowym konserwatystą. Znów przekora, znów sprzeczność. Trzeba 
przyznać, że pan zawsze tak się urządzi, żeby być pomiędzy).

17 Z. Warpechowski, Konserwatyzm awangardowy, dz. cyt., s. 237.

18 Tamże, s. 239.
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jest kryterium moralnym”19. Tak pojmowana etyka twórcza polegałaby 
na pokazywaniu godności, piękna i bogactwa możliwości twórczych 
człowieka20.

Aby zminimalizować nieporozumienia w użyciu pojęcia konserwa-
tyzm, należy przede wszystkim odróżnić jego sens formalny (mówią-
cy o samej czynność konserwowania) od sensu materialnego. Z tym 
pierwszym, na który wskazuje źródłosłów (łac. conservare – zacho-
wywać, przechowywać, konserwować), związany jest tzw. konserwa-
tyzm naturalny, czyli naturalna dla człowieka skłonność umysłu, po-
wodująca u niego niechęć do wszelkich zmian i nowości. W ten sam 
sposób konserwatyzm jest rozumiany w języku potocznym.

Natomiast sens materialny jest związany bardziej z treścią tego, 
co ma podlegać konserwacji. Wśród konserwatystów istnieje plura-
lizm poglądów na to, które główne zasady zakorzenione w strukturze 
myślenia mają stanowić konserwatywny paradygmat. Faktem jest, że 
„niektóre jednak bardzo ważne sprawy konserwatysta postrzega jako 
niezmienne i utrzymuje, że jest wysoce niebezpiecznym zmienianie 
tego, co prawdopodobnie nie może zostać ulepszone. (…) Krótko mó-
wiąc, utrzymuje, że wielkie prawdy moralne i polityczne zostały już 
sformułowane i lepiej, byśmy nauczyli się radzić sobie z ich zasto-
sowaniem, niż po omacku poszukiwali jakichś nowych przykazań”21. 
Autor tych słów, Russell Kirk, sformułował swoisty dekalog konser-
watysty22, którego pierwszy punkt brzmi następująco: „konserwatysta 
wierzy w istnienie nieprzemijającego porządku moralnego. Ten po-
rządek został stworzony dla człowieka, a człowiek dla niego: natura 

19 Tamże.

20 Z. Warpechowski, Konserwatyzm awangardowy 2, „Pressje” 2016, teka 43.

21 R. Kirk, Przyszłość konserwatyzmu, dz. cyt., s. 46.

22 1. Konserwatysta wierzy w ustalony porządek moralny. 2. Postępuje zgodnie z oby-
czajami, konwencjami i ciągłością. 3. Wierzy w to, co można nazwać zasadą uprzed-
niości. 4. Zawsze kieruje się zasadą roztropności. 5. Pamięta o zasadzie różnorodności. 
6. Jest powściągliwy dzięki wyznawanej zasadzie niedoskonałości. 7. Jest przekonany 
o ścisłym związku wolności i własności. 8. Wspiera utworzone dobrowolnie społecz-
ności, a przeciwstawia się przymusowemu kolektywizmowi. 9. Dostrzega potrzebę 
istnienia rozsądnych ograniczeń władzy i ludzkich namiętności. 10. Rozumie, że sta-
łość i zmiana muszą być rozpoznane i uznane za niezbędne w żywotnym społeczeń-
stwie.
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ludzka jest stała, a prawdy moralne są niezmienne”23. Kirk z wielką 
żarliwością broni w ten sposób harmonii przeciwstawianej chaosowi, 
który pojawia się zawsze wtedy, gdy zakłócony zostaje „wewnętrzny 
porządek duszy”, czyli załamania się wiary w nieprzemijający porzą-
dek moralny.

Wyraźne rozróżnienie na sens formalny i materialny pojęcia kon-
serwatyzm pokazuje, że ostra krytyka zarówno konserwatyzmu ar-
tystycznego, jak i krytyki nazywanej „konserwatywną”, oparta jest 
najczęściej na redukcyjnym rozumieniu konserwatyzmu, jako aprio-
rycznej niechęci do wszystkiego, co nowe. Ten sposób myślenia towa-
rzyszył wszystkim przywołanym wcześniej autorom. Zagubiony zosta-
je filozoficzny sens materialny, a więc pytanie o to, jakie wartości są 
na tyle cenne dla myśli konserwatywnej, aby uznać ich ponadczasowy 
charakter. Taką wartością jest prymat wartości moralnych nad wszyst-
kimi innymi, a więc również estetycznymi.

Stawiając sobie zadanie wykazania, że absolutyzm etyczny i my-
ślenie metafizyczne, stanowiące główne podstawy konserwatywnego 
paradygmatu, mogą być wyznacznikiem twórczości artystycznej oraz 
że powinny być podstawową kategorią krytyki artystycznej, trzeba naj-
pierw rozpatrzyć kilka zagadnień szczegółowych.

Rozpocznijmy jednak od ogólnego założenia, że krytyka artystycz-
na jest świadomym działaniem podejmowanym w określonym celu 
i w określonej sytuacji kontaktu z dziełem sztuki. Szczegółowy prze-
gląd istniejących nurtów w krytyce artystycznej jest tu niemożliwy, 
ale nie stoi to na przeszkodzie, aby założyć, że kryterium świadome-
go działania i sytuacja kontaktu z dziełem są wspólne dla wszystkich 
stanowisk. Inne są natomiast cele i wiążące się z nimi zadania, jakie 
stawiają sobie krytycy.

Cele, jakie wyznacza sobie krytyka – a mowa tu o krytyce zmie-
rzającej raczej w kierunku filozofii kultury, a nie starającej się zastąpić 
twórczość artystyczną – zależą zatem od filozoficznej koncepcji czło-
wieka, a co za tym idzie od akceptacji określonej koncepcji wartości.

23 R. Kirk, Ten Conservative Principles, w: The Politics of Prudence, Wilmington 1993. Cyt. 
za: Kirk: Dziesięć zasad konserwatysty, tłum. M. Kormański, http://myslkonserwa-
tywna.pl/russell-kirk-dziesiec-zasad-konserwatysty/ (dostęp: 29.06.2016).
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Konserwatywna krytyka artystyczna polegałaby zatem, tak jak 
sformułował to w połowie ubiegłego wieku Thomas Stearns Eliot, na 
„(…) dążeniu do prawdziwego osądu”24 dzieła sztuki. W takim stano-
wisku należy mocno podkreślić: 1) ocenę, jako podstawowe zadanie 
krytyki, i 2) wiarę w możliwość odkrycia prawdy o dziele sztuki.

Pierwszy aspekt wynika z koncepcji kultury, której paradygmat 
opiera się na tradycjach filozoficznych i artystycznych, wyselekcjono-
wanych w wyniku niezliczonej ilości ocen. Jak formułuje to Roger 
Scruton, „[o]ba rodzaje twórczości badają sens świata i życia społecz-
nego, a celem ich obu jest stymulowanie naszej zdolności do osądu 
samych siebie i innych ludzi”25. Nie można jednak zapominać, że fi-
lozofowanie posiadające charakter perswazyjny (mimo gotowości do 
dialogu, filozof nie może nie zakładać, że jego przesłanki i wnioski 
mogą mieć znaczenie uniwersalne) polega na dążeniu do syntezy 
obrazu świata (Weltbild), ujawnieniu sensu istnienia i obronie przed 
chaosem i niepewnością. Działania artystyczne natomiast są zawsze 
wyrazem prywatnego poglądu, do wyznawania którego innych za-
ledwie można zaprosić. Bardzo często ich celem jest pokazywanie 
różnorodnych dramatów egzystencjalnych i, niejednokrotnie, potęgo-
wanie zamętu i destrukcji. Jak zauważył kiedyś słusznie Stefan Mo-
rawski, „obie dziedziny nie mogą mieć pewności, czy trafiają do celu. 
Jednakże sztuka traktuje ów stan niepewności jako korzystną normal-
ność, podczas gdy dla filozofii okazuje się on źródłem niepokoju, czy 
wręcz rozpaczy”26.

Aspekt drugi związany jest z antyrelatywistycznym przekonaniem 
o obiektywnym istnieniu wartości. Realistyczny ogląd rzeczywistości 
musi prowadzić do akceptacji istnienia odmiennych sposobów na-
dawania sensu światu oraz tolerowania odmienności poglądów. Pod 
jednym wszakże warunkiem, którym jest zabieganie o dobro szeroko 
pojętej ludzkiej wspólnoty. Pogląd taki można nazwać etyczną wizją 

24 T. S. Eliot, Rola krytyki, w: Szkice krytyczne, tłum. M. Niemojowska, Warszawa 1972, 
s. 292. 

25 R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, 
Poznań 2010, s. 29. 

26 S. Morawski, Paradygmat filozofowania, w: „Ethos” 1996, nr 33-34, s. 127.
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świata. Scruton przekonująco wykazał, że etyczna wizja świata, któ-
ra „(…) nadaje wartość ludzkiemu ciału, ludzkiemu obliczu, ludzkim 
czynom i umożliwia uczucia wyższe, dzięki którym uszlachetniamy 
nasze życie i życie ludzi z naszego otoczenia”27, ma religijne korzenie. 
Wyraża on również nieodosobniony pogląd, że nie trzeba być człowie-
kiem religijnym, aby docenić transcendentne źródła moralności.

Etyczną wizję świata można rozumieć również tak jak przedsta-
wiciele etyki aksjologicznej, rozumianej jako koncepcja etyczna filo-
zofów niemieckich i austriackich o orientacji fenomenologicznej oraz 
ich kontynuatorów, którzy zbudowali idealistyczną i obiektywistyczną 
naukę o wartościach28. Najwybitniejszymi postaciami w szkole ety-
ki aksjologicznej byli Max Scheler, Nicolai Hartmann i Dietrych von 
Hildebrand.

Dietrych von Hildebrand, którego myśl jest mi najbliższa, uważał 
wartości moralne za najwyższe spośród wszystkich innych. Przypo-
mnijmy tu, że wymieniane przez niego: dobro, czystość, poszanowa-
nie prawdy i pokora stoją zawsze ponad wszystkimi innymi, takimi jak 
wybitne uzdolnienia, mądrość, zdrowie – ale też ponad pięknem natu-
ry i sztuki. Jego przekonywanie, że „wartości moralne są węzłowym 
problemem świata; brak moralnych wartości jest największym złem, 
gorszym niż cierpienie, choroba, śmierć, gorszym niż upadek kwitną-
cych kultur”29 – jest mocną tezą, stojącą w oczywistej sprzeczności 
z argumentami licznych zwolenników rozdzielania wartości etycznych 
i estetycznych w dziele sztuki, czyli stojących na stanowisku autono-
mii sztuki.

Hildebrand zbudował swoją aksjologię, zwaną etyką materialną 
(wartości są określone treściowo, materialnie, co do swej jakości), na 
analizie ważności, jakie motywują człowieka do wolitywnej i uczucio-
wej odpowiedzi na wartość. Są to: ważność tego, co subiektywnie za-
dawalające, ważność sama w sobie (wartość) i obiektywne dobro dla 

27 R. Scruton, Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, tłum. J. Proko-
piuk, J. Przybył, Łódź – Wrocław 2006, s. 23.

28 V. J. Bourke, Historia etyki, tłum. A. Białek, Warszawa 1994, s. 239.

29 D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne, w: tenże, J. A. Kłoczowski, J. 
Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982, s. 10.
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osoby. Wartością jest tylko ważność sama w sobie. Na podkreślenie 
zasługuje to, że w przeciwieństwie do Hartmanna i Schelera, którzy 
traktowali wartości jako byty idealne, a powinność ich realizowania 
jako pochodne wartości, Hildebrand za podstawę powinności uznał 
naturę Boga. Ten fakt leży u podstaw skonstruowanej przez niego kon-
cepcji adekwatnej odpowiedzi na wartość. Jeśli bowiem moralne war-
tości są „swoistym odbiciem Boga”, to ich urzeczywistnienie jest od-
daniem Mu czci i uwielbienia. Ważną konsekwencją takiego założenia 
było przekonanie, że realizacji wartości, w tym przykazań Dekalogu, 
nie można traktować tak jak w etyce formalnej, w której istota czy-
nu etycznego polega na spełnianiu obowiązku. Powinność materialna, 
czyli wypływająca ze świadomości ważności wartości, wymaga zatem 
intuicyjnego kontaktu z doniosłymi wartościami, będącymi „wezwa-
niem pochodzącym od Boga”30. Aby taki kontakt mógł nastąpić, ko-
nieczne jest spełnienie szeregu warunków, co wiąże się ze świadomym 
wysiłkiem, zmierzającym do osiągnięcia odpowiedniej postawy wobec 
wartości. Postawa ta, charakteryzująca się, między innymi, otwartoś-
cią, uczciwością i pokorą, umożliwia poznanie wartości moralnie do-
niosłych, zrozumienie ich transcendentnego pochodzenia, by na koniec 
odpowiedzieć w sposób adekwatny „(…) na dobra będące nosicielami 
moralnie doniosłych wartości, czyli odpowiedzieć na wartość”31.

Według Hildebranda, istnieją trzy podstawowe formy udziału 
w wartościach: 1) bycie nosicielem wartości, 2) świadome zjednocze-
nie z dobrem będącym nosicielem wartości oraz 3) tworzenie dóbr 
będących nosicielami wartości. Nie zagłębiając się teraz w szczegóły 
różnicy między tymi sposobami realizacji wartości, podkreślić należy, 
że każda z nich wymaga odpowiedzi na wartość istniejącą obiektyw-
nie oraz żadna z tych form nie dopuszcza traktowania wartości jako 
środka do osiągnięcia jakiegoś celu; niezależnie od tego, czy będzie to 
zbawienie, czy tylko samozadowolenie z bycia dobrym, czy też zado-
wolenie z wykonanego dzieła sztuki.

Porównując ze sobą te trzy formy udziału osoby w świecie war-
tości, filozof ustawia je w sposób hierarchiczny. Między pierwszymi 

30 R. Moń, Warto czy należy?, Warszawa 2011, s. 454.

31 D. von Hildebrand, Serce, tłum. J. Koźbiał, Poznań 1985, s. 170.
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dwoma nie ma wielkiej różnicy. Obiektywne bycie nosicielem warto-
ści, czyli po prostu bycie dobrym, stoi w tej hierarchii najwyżej. Druga 
forma stoi prawie równie wysoko. Natomiast, jak mówi Hildebrand, 
„[s]topień, w jakim te dwie pierwsze formy udziału w wartościach 
przewyższają trzecią formę, można określić biorąc pod uwagę fakt, że 
tworzenie wartości ze swej strony ograniczone jest do doczesności, do 
świata, który jest w formie stawania się”32. Z tworzeniem dóbr, które są 
nosicielami wartości wiąże się zagrożenie traktowania osób w sposób 
instrumentalny, jako narzędzie do ich wytwarzania. „Jest to rodzaj he-
rezji – pisze Hildbrand – w którym (…) zbyt łatwo zastępuje się cnotę, 
a nawet świętość – działaniem”33. Tymi działaniami mogą być, oprócz 
innych wytworzonych przez człowieka dóbr – arcydzieła sztuki. Wte-
dy podziw dla wartości dokonanego dzieła idzie w parze z podziwem 
dla geniuszu autora. Zdaniem filozofa, z tego typu instrumentalizacją 
mamy do czynienia we wszystkich formach utylitaryzmu, czyli zawę-
żania moralności do kategorii użyteczności. Jak pisze, zostaje wtedy 
odwrócony cały obiektywny porządek i hierarchia wartości.

Główną przesłanką dla zarysu aksjologicznej krytyki artystycznej, 
wynikającą z przedstawionej hierarchicznej koncepcji wartości, jest 
zawsze pierwszeństwo kryterium etycznego nad estetycznym w ocenie 
dzieła sztuki. W tym miejscu nie można nie odnotować, że na gruncie 
anglosaskiej estetyki analitycznej dyskutowana jest w ostatnich latach 
koncepcja etycznej krytyki artystycznej. Aktywnymi uczestnikami tej 
debaty są między innymi: Georges Dickie, Wayne Booth, Martha C. 
Nussbaum, Noël Carroll i Berys Gaut. Pytanie zasadnicze, poddawane 
dyskusji, dotyczy tego, czy moralny defekt dzieła sztuki jest jego de-
fektem estetycznym34. Najbardziej radykalny z wymienionych, Berys 
Gaut przekonuje, że etyczna ocena poglądów przedstawionych przez 
artystę w dziele sztuki jest aspektem estetycznej oceny. Jeśli wymowa 
dzieła jest etycznie naganna, stanowi to jego wadę estetyczną, ale nie 
dyskredytuje go jako dzieła sztuki. Angielski estetyk słusznie zauwa-

32 Tamże, s. 198.

33 Tamże, s. 194.

34 Sprawa różnic w pojmowaniu sposobu istnienia wartości moralnych w fenomenolo-
gicznej materialnej etyce wartości i w etyce analitycznej musi tu zostać pominięta.
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ża, że istnieje wiele dzieł sztuki zaklasyfikowanych jako arcydzieła, 
zgodnie z klasyfikacją estetyczną, a które ze względu na ocenę etycz-
ną posiadają jakąś „skazę”35. Można powiedzieć, że Gaut, akceptując 
taką sytuację, skoncentrował się „tylko” na uzasadnieniu prawomoc-
ności ocen etycznych dzieła sztuki, obok estetycznych36.

Autor Art, Emotion and Ethics pokazuje nam praktyczne działanie 
etycznej krytyki, interpretując i porównując pod względem wymowy 
etycznej dwa obrazy barokowe, zatytułowane Batszeba z listem od kró-
la Dawida, namalowane w tym samym roku 1654 i wiszące w Luwrze. 
Jeden jest namalowany przez Rembrandta, drugi przez jego ucznia, 
Willema Drosta. Trzeba zaznaczyć, że oba namalowane są z wielkim 
mistrzostwem technicznym.

Obraz Rembrandta przedstawia nagą Batszebę, tuż po kąpieli, któ-
ra trzyma w ręku list. Domyślamy się, że właśnie dostała informa-
cję o niecnych zamiarach króla. Batszeba nie patrzy na służącą, która 
osusza jej nogi, ale wpatruje się w pustą przestrzeń ponad jej głową. 
Cała jej postać jest pełna smutku, rezygnacji, jakby pogrążona w kon-
templacji tego, co będzie się działo. Przekaz ten jest wierny wymowie 
etycznej przekazu biblijnego.

Obraz Drosta przedstawia zupełnie inną kobietę. Na jej twarzy nie 
ma śladu zagubienia ani smutku. Wręcz przeciwnie, uwodzicielsko 
patrzy z płótna wprost na widza. Dzieło posiada zatem wyraźną wadę 
etyczną, ponieważ pobudza te same emocje, które opowieść biblijna 
potępia. Oddający sprawiedliwość prawdzie o doniosłych wartościach 
obraz Rembrandta zasługuje na miano arcydzieła, a obraz Drosta po-
zostaje dalej eksponowanym dziełem sztuki, mimo etycznego defektu.

Zgodnie z założeniami aksjologicznej krytyki artystycznej, ocena 
obrazu Drosta dyskwalifikowałaby go jako dzieło sztuki. Gdyby w ten 
sposób stosować kryterium aksjologiczne, na negatywną ocenę za-
sługiwałoby bardzo wiele dzieł sztuki współczesnej. Czy mielibyśmy 
wtedy do czynienia z cenzurą? Odpowiadając na to pytanie, trzeba by 

35 Zob. B. Gaut, Art, Emotion and Ethics, New York 2007.

36 J. Winnicka-Gburek, Krytyka, etyka, sacrum. W kierunku aksjologicznej krytyki arty-
stycznej, Gdańsk 2015. W książce dokonuję szerszej analizy koncepcji krytyki uwzględ-
niającej aspekt etyczny dzieła sztuki, autorstwa Noëla Carrolla i Berysa Gauta.
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było odwołać się do pozostałych zasad myśli konserwatywnej, takich 
jak roztropność, akceptacja różnorodności i powściągliwość, dzięki 
wyznawanej zasadzie niedoskonałości37.

W dotychczasowych rozważaniach Rembrandt pojawiał się prze-
ważnie jako niezasłużenie negatywny bohater tekstów krytykujących 
konserwatyzm w sztuce i krytyce. Czyżby paradygmat kultury tak 
się zmienił, że znane słowa Thomasa Kuhna straciły swą aktualność: 
„mimo że wrażliwość współczesnych odbiorców jest inna – pisał, 
wykazując różnice między trwaniem osiągnięć sztuki a nauki – dzie-
ła twórczości artystycznej z przeszłości stanowią nadal ważną część 
naszego krajobrazu artystycznego. Sukcesy Picassa nie wyparły z sal 
muzealnych obrazów Rembrandta. Arcydzieła przeszłości – dalekiej 
i bliskiej – nadal kształtują gusta publiczności i odgrywają ważną rolę 
w procesie inicjacji przyszłych artystów w uprawianie sztuki”38. Da-
lej jednak autor Struktury rewolucji naukowych zgłasza następującą 
wątpliwość: „Nie wiem mianowicie i nie udało mi się dotąd dociec, 
co artysta mówi sam sobie, kiedy podziwia stare arcydzieło, jego este-
tyczną doskonałość i jednocześnie stwierdza, że malowanie w ten sam 
sposób byłoby pogwałceniem podstawowych zasad jego artystycznego 
credo”39. Perspektywa aksjologicznej krytyki artystycznej pozwoliła-
by odpowiedzieć nie tylko Kuhnowi, ale i współczesnym krytykom 
konserwatyzmu. Bycie dziś „jak Rembrandt” nie powinno przeszko-
dzić w tworzeniu wielkiej współczesnej sztuki. Nie wystarczy jednak 
naśladować jego pewność ręki, malarskie efekty świetlne, kontrolo-
waną spontaniczność kompozycji i wyrafinowane ograniczenie bar-
wnej palety. Pomijając rzeczywistą daremność dorównania mistrzowi 
w tym względzie – techniczna sprawność i efekty malarskie to za mało 
dla prawdziwej sztuki. Prawdziwa sztuka polega na dążeniu do praw-
dziwości przeżyć, wzruszeniu dla doniosłych ludzkich wartości, takich 
jak miłość, wierność, wybaczenie oraz, a może przede wszystkim, na 
bezpośrednim związku z wartościami transcendentnymi i absolutnymi.

37 Por. przyp. 22.

38 T. S. Kuhn, Dwa bieguny, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 474.

39 Tamże, s. 475.
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a few comments on the possibility  
of a conservative paradigm in thinking about 

contemporary art and art criticism

Summary: Since Romanticism, naming an artist or a critic by using 
the predicate “conservative” has been having unambiguously a nega-
tive meaning. In the contemporary art world, given that tradition is an 
avant-garde, and critics indispensably accompany artists, it is believed 
that an artist should have a revolutionary and subversive attitude. But 
if conservatism should not be treated only as a synonym for aversion to 
change and backwardness, but as a philosophical and intellectual pro-
gram, then we can find in it a number of inspiring ideas also as regards 
thinking about art and art criticism. In the article, firstly, I analyze the 
main reasons for criticism of conservatism from the perspective of 
the artistic world. Then, I propose an axiological model of art criti-
cism, built on the Dietrich von Hildebrand’s ethics as a realization of 
the basic principles of conservative thought, which is characterized by 
ethical absolutism in opposition to moral relativism.

Keywords: conservative art criticism, conservative paradigm, ethical 
absolutism, axiological art criticism
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uczenie się jako rozwój człowieka – 
interdyscyplinarne refleksje teoretyczne

Refleksja teoretyczna nad procesami uczenia się i rozwoju będzie 
w niniejszym artykule wpisywała się w paradygmat dyskursu postmo-
dernistycznego. Paradygmat ten, ugruntowany w wielu teoriach wyra-
stających na gruncie humanistycznego zwrotu w myśleniu o świecie 
człowieka i jego poznawaniu, konstruowany był, mówiąc w dużym 
uproszczeniu, jako antyteza scjentyzmu i krytyka biernego charak-
teru poznania rzeczywistości, która istnieje niezależnie od ludzkiego 
umysłu. Dla eksploracji procesów uczenia się i rozwoju w ramach 
przełomu antypozytywistycznego najistotniejsze są teorie interakcjo-
nistyczne (Herbert Blumer), fenomenologiczne (Edmund Husserl), 
hermeneutyczne (Hans-Georg Gadamer), etnometodologiczne (Ha-
rold Garfinkel), krytyczne (Jürgen Habermas) i konstruktywistyczne 
(Anthony Giddens). Założenia ontologiczne dla tych teorii, pomimo 
odwoływania się przez każdą z nich do innych podstaw definiowania 
świata społecznego, możliwości poznawczych i wiedzy, łączy przeko-
nanie „o zmiennym, płynnym świecie społecznym, danym człowie-
kowi w działaniu, w komunikacji i doświadczeniu. Łączy je również 
teza mówiąca, że taki świat i obecność w tym świecie są przedmio-
tem rozumienia, przeżywania i interpretowania”1. Zwolennicy tego 
paradygmatu przyjmują, że „świat społeczny nie jest tylko światem 

1 S. Palka, Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Kraków 2004, s. 81.
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danym fizycznie, empirycznie mierzalnym i sprawdzalnym, oraz że 
społeczeństwa nie można sprowadzić do stanów fizykalnych. Społe-
czeństwo jest światem kultur i można je zrozumieć tylko przez osa-
dzenie w kontekście kultury”2. Z kolei epistemologiczne przesłanki 
paradygmatu postmodernistycznego i zanurzonych w nim wielorakich 
stanowisk teoretycznych spaja pogląd, że wiedza jest kreacją ludz-
kiego rozumu, a rzeczywistość jest konstruowana w wieloraki spo-
sób i ma charakter społeczny. Znika pojmowanie człowieka i świa-
ta w kategoriach binarnych, traktujących opozycyjnie rozum i świat. 
Tym samym „zasypana” zostaje kartezjańska luka pomiędzy światem 
i poznającym rozumem poprzez usytuowanie rozumu w świecie i trak-
towanie uczenia się i rozwoju jako fenomenu społeczno-kulturowego3. 
Będąc społeczną interpretacją realiów za pomocą konkretnego języka, 
w określonych warunkach społecznych i tradycji, wiedza zmienia się 
nieustannie. Świat społeczny jest światem przeżywanym, doświad-
czanym, rozumianym i konstruowanym przez ludzi we wzajemnych 
interakcjach i indywidualnych działaniach. Aksjologiczną podstawę 
w tych procesach stanowi kultura, jako kontekst rozumienia świata 
społecznego, a więc także wartości podzielanych przez ludzi i na-
dawanych przez nich życiu społecznemu sensów i znaczeń4. Nowe 
orientacje w myśleniu i przemiany zachodzące w kulturze okresu po-
nowoczesności znalazły również swoje odbicie w przeformułowaniu 
koncepcji rozwoju i uczenia się i w nadaniu tym terminom nowego 
znaczenia. Kluczowe znaczenie dla rozważań interdyscyplinarnych 
na ten temat będą miały swoiste przełomy w dziedzinach nauki, dla 
których uczenie się i rozwój są głównym przedmiotem badań. W psy-
chologii zatem będzie to „zwrot interpretacyjny” (termin użyty przez 
J. S. Brunera), oznaczający dezaprobatę dla oświeceniowego ideału 
rozumienia5. W pedagogice zmiana paradygmatyczna związana jest 
m.in. z rewolucją informatyczną i koncepcją społeczeństwa oparte-
go na wiedzy, co skutkuje ewolucją od „nauczania” do „uczenia się” 

2 Tamże, s. 81.

3 Por. tamże, s. 116-117.

4 Por. tamże, s. 33 i 81-82.

5 Por. D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002, s. 50.
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w całożyciowej perspektywie6. W socjologii z kolei, krytyczny wpływ 
na zmianę paradygmatu rozumienia rzeczywistości społecznej miał 
dokonany przez Maxa Webera przełom antypozytywistyczny, opiera-
jący się na konstatacji, że istotą życia społecznego są znaczenia, sta-
nowiące ukryty wymiar społeczeństwa. Z powyższych założeń wyni-
kają przesłanki, które będą stanowić ramy niniejszego opracowania, 
wpisujące się w pełni w paradygmat postpozytywistyczny. Pierwsza 
przesłanka to enuncjacja, poparta wieloma dowodami naukowymi, że 
rozwój i uczenie się są procesami ściśle ze sobą powiązanymi, a róż-
nice w perspektywach oglądu tych fenomenów przez różnych badaczy 
obejmują jedynie ich relacje uwzględniające stopień ważności, czyli 
akcentowanie „pierwszeństwa” jednego z nich7. Druga przesłanka to 
akceptacja stanowiska, wedle którego uczenie się, a więc i rozwój, są 
procesami całożyciowymi, które nie kończą się ani z chwilą osiągnię-
cia pełni dojrzewania biologicznego, psychicznego, czy społecznego, 
ani też z momentem zakończenia formalnego etapu instytucjonalnego 
procesu edukacji, lecz dotyczą przebiegu całego życia, choć dynami-
ka uczenia się w cyklu życia jest oczywiście zróżnicowana. Trzecia 
przesłanka dotyczy przekonania, że ludzie postrzegają rzeczywistość 
poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń, przypisując temu, co 
odnotowują, określone znaczenia, i w związku z tym nikt nie może za-
obserwować obiektywnej rzeczywistości, oderwanej od nadawanych 
znaczeń i kontekstów8.

Przedmiot rozważań artykułu – proces rozwoju i uczenia się czło-
wieka – wymusza niejako integrację stanowisk i osiągnięć różnych 
nauk o człowieku. W prezentowanym opracowaniu nakreślę więc 
cztery perspektywy oglądu tych procesów, przy czym perspekty-
wę będę rozumieć, za S. Jaskulską, jako punkt widzenia twórcy, 

6 Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-
dragogice, Wrocław 2010, s. 74.

7 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, Kraków 2012, s. 45.

8 Por. K. T. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, 
Warszawa 2000, s. 34-35.
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indywidualizujący jego wypowiedź, zależny od czynników podmioto-
wo-kulturowych9. Pierwsza część artykułu dotyczyć będzie podejścia 
psychologicznego, w oparciu o założenia teorii konstruktywistycz-
nych, w szczególności teorii J. S. Brunera – amerykańskiego psycho-
loga, który wywarł istotny wpływ na współczesną edukację i jest pre-
kursorem kształcenia wspomagającego rozwój. Konstruktywistyczne 
podejście będzie kontynuowane w drugiej części opracowania, ale 
będzie dotyczyło perspektywy społecznej, socjologicznej. Głównym 
elementem refleksji będzie tutaj świat życia codziennego i społeczna 
konstrukcja rzeczywistości w ujęciu P. L. Bergera i T. Luckmanna. 
W związku z tym, że pedagogika czerpie swoje inspiracje i narzę-
dzia badań głównie z psychologii i socjologii, współczesne podejście 
pedagogiczne zostanie zaprezentowane w następnej kolejności. Teo-
ria P. Jarvisa, jedna z najnowszych koncepcji uczenia się, ujmująca 
doświadczenie i interakcje społeczne jako kategorie centralne w roz-
woju człowieka, zostanie przedstawiona w tej pedagogicznej części 
opracowania. Na zakończenie zaprezentowane zostaną najważniejsze 
osiągnięcia nauk związanych z budową i funkcjonowaniem mózgu, 
w szczególności neurobiologii, które to wyniki w istotny sposób wpły-
nęły na rozumienie pojęć uczenia się i rozwoju.

1. od reaktywności do aktywności – uczenie się i rozwój 
w perspektywie psychologicznej

Chociaż uczenie się jest centralną kategorią pojęciową pedagogiki, to 
jednak z uwagi na zamiar analizy tego procesu w ścisłym powiązaniu 
z procesem rozwoju człowieka, wydaje się słuszne, aby rozpocząć roz-
ważania od umieszczenia tych dwóch fenomenów w perspektywie psy-
chologicznej. Psychologia bowiem zajmuje się zarówno umysłowym 
rozwojem człowieka oraz psychologicznymi problemami związanymi 

9 Por. S. Jaskulska, Ocena z zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, Poznań 
2009, s. 82-83, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7714/1/jaskulska.
ocena.zachowania.w.do%C5%9Bwiadczeniach.gimnazjalist%C3%B3w.pdf (dostęp: 
24.06.2016).
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z tym rozwojem, jak i istotą i uwarunkowaniami procesów poznaw-
czych, w tym procesu uczenia się10. Spór o charakter i stopień wpływu 
jednego procesu na drugi na przestrzeni rozwoju tej dyscypliny na-
ukowej przybierał zarówno skrajną, jak i umiarkowaną postać. L. S. 
Wygotsky wyróżnił następujące podejścia psychologiczne w kwestii 
relacji między dojrzewaniem organizmu a uczeniem się pod wpływem 
czynników środowiska.

Pierwsze stanowisko to teza o rozłączności rozwoju i nauczania, 
przy czym rozwój zawsze wyprzedza nauczanie. Nauczanie „wlecze 
się” niejako za rozwojem, nie uczestniczy w tym rozwoju i niczego 
w nim nie zmienia11. Podstawą takiej interpretacji uczenia się i rozwo-
ju były archaiczne już, z punktu widzenia współczesnej psychologii 
rozwoju, teorie i koncepcje, podkreślające znaczenie czynnika biolo-
gicznego, w szczególności teorie preformacjonizmu (inaczej prefor-
mizmu). Koncepcja ta zakładała, że od momentu poczęcia organizm 
wyposażony jest we wszystkie właściwości niezbędne dla jego rozwo-
ju, a w jego trakcie dochodzi jedynie do ich wzrastania. Tym samym, 
koncepcja ta odrzucała możliwość facylitacji i ewokacji środowisko-
wej w przebiegu rozwoju12. W pojmowaniu pochodzenia i natury roz-
woju i uczenia się teorie preformizmu odpowiadały założeniom naty-
wizmu w jego skrajnej postaci, reprezentowanej przez Platona. Samo 
pojęcie natywizmu jest natury psychologicznej, jednak spór dotyczący 
źródeł poznania zaczął się zasadniczo od Platona i Arystotelesa, naj-
ważniejszych postaci antycznej filozofii. Skrajny natywizm Platona 
wyrażał się enuncjacją o braku poznawania, gdyż wszystko jest już 
znane, wszelka wiedza jest wrodzona, a doświadczenie tylko nam ją 
uświadamia. „Poznawanie istnieje tylko w sensie uświadamiania so-
bie własnej wiedzy, doświadczenie zmysłowe jest potrzebne tylko do 
introspekcji i doświadczenia wiedzy wewnątrz siebie”13. Można więc 

10 Por. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 88.

11 Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, s. 127.

12 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 44.

13 R. Szopa, Teoriopoznawcze modele nabywania wiedzy na podstawie pojęć: naty-
wizm, a priori i a posteriori, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 
2010, nr 2(17), s. 220.
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stwierdzić, że Platoński natywizm był rodzajem fundamentu dla psy-
chologicznych teorii preformizmu rozwojowego, akcentujących nad-
rzędną rolę dojrzewania nad uczeniem się. Orędownikiem takiego 
podejścia w psychologii na przełomie XIX i XX wieku był A. Ges-
sell. Ten wybitny przedstawiciel teorii zakładającej, że organizm musi 
osiągnąć pewien stopień dojrzałości, aby mogło następować uczenie 
się, jest autorem terminu „gotowość uwarunkowana dojrzewaniem”. 
Zakładał więc, że procesy dojrzewania i uczenia się przebiegają nie-
zależnie od siebie, a wzory zachowań są determinowane wewnętrznie 
i trwają niejako w oczekiwaniu na gotowość organizmu na ich poja-
wienie się14.

Powracając do sporu epistemologicznego dwóch „gigantów” filo-
zofii starożytnej Grecji, należy wspomnieć w tym miejscu koncepcję 
Arystotelesowskiej epigenezy, jako fundamentu odmiennego stanowi-
ska psychologicznego, które mówi o przenikaniu się procesów roz-
woju i nauczania, ich współzależności i współdziałaniu. Teoria epige-
netyczna zakłada, że „wszystkie wzory percepcji i aktywności nie są 
bezpośrednio obecne w stadiach rozwoju postnatalnego, a pojawiają 
się dopiero stopniowo w toku rozwoju, pod wpływem działania wielu 
czynników”15. W przeciwieństwie zatem do koncepcji preformizmu, 
rozwój człowieka, poznawanie, dojrzewanie są tu ujmowane jako pro-
ces polegający na nieustannym formowaniu nowych funkcji, nie istnie-
jących w poprzednich stadiach, a stymulacja środowiskowa odgrywa 
w tym względzie kluczową rolę16. Ponieważ teoria epigenetyczna nie 
rozstrzyga, czy środowiskowe czynniki odgrywają rolę podtrzymującą 
czy inicjującą zachowanie, funkcjonują dwie jej interpretacje. Pierw-
sza, predeterministyczna, skłania do sformułowania twierdzenia, iż 
kontekst społeczno-środowiskowy pełni rolę facylitacji w procesie 
rozwoju. Każdy organizm rozwija się według wyznaczonej przez natu-
rę ścieżki rozwojowej, określającej następstwo zmian w czasie, będącą 

14 Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, dz. cyt., s. 121.

15 Wypowiedź G. Gottlieba, cyt. za: A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, dz. 
cyt., s. 124.

16 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 42.
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swoistym „rozkładem jazdy”. Pojawianie się więc funkcji psychicz-
nych i ich jakość regulowana jest przez wyposażenie genetyczne, śro-
dowisko zaś może podtrzymywać ujawnione funkcje lub powodować 
ich zanik17. Druga interpretacja Arystotelesowskiej epigenezy, zwana 
probabilistyczną, podkreśla zarówno ewokujący charakter kontekstu 
społecznego w rozwoju człowieka, jak i podtrzymującą rolę zewnętrz-
nej stymulacji względem dojrzewania struktur psychicznych i rozwoju 
różnych form zachowania. Wyposażenie genetyczne determinuje pro-
ces dojrzewania tych struktur, czyniąc je wrażliwymi i zależnymi od 
wpływów środowiska18. Jeszcze jedną, skrajną interpretację pojęcia 
epigenezy prezentuje koncepcja teoretyczna, uznająca, że proces roz-
woju i uczenia się są tożsame, a jej przedstawicielem był klasyczny 
behawiorysta J. B. Watson. Wskazywał on na kluczową rolę środowi-
ska w rozwoju oraz na czynniki zewnętrzne jako źródło zmian. Pro-
ces uczenia się ujmowany był przez niego jako centralny w procesie 
rozwoju, a właściwie utożsamiany z rozwojem. Dojrzewanie funkcji 
organizmu jest więc w tym ujęciu tylko tłem dla środowiska i osadzo-
nych w nim czynników zewnętrznej stymulacji. Rozwój zaś to pro-
ces gromadzenia różnych reakcji i zachowań19. Niezależnie od rodza-
ju interpretacji Arystotelesowskiej epigenezy, G. Gottlieb uznaje, że 
wszystkie współczesne teorie rozwoju są teoriami epigenetycznymi20.

Jedną z tych teorii, w sposób zrównoważony interpretującą pojęcie 
epigenezy, jest konstruktywizm. Teoria ta, której głównymi przedsta-
wicielami są J. Piaget, L. Wygotsky i J. Bruner, zakłada, że „źródłem 
zmian rozwojowych jest aktywność podmiotu, będąca rezultatem in-
terakcji czynników zewnętrznych (stymulacji) i wewnętrznych (pozio-
mu dojrzałości)”21. Aktywność ta jest więc ulokowana po stronie oso-
by uczącej się, ale osoba pozostaje jednak w historyczno-kulturowym 
kontekście i przebieg aktywności jest w związku z tym uwarunkowany 

17 Por. A. Brzezińska, za: M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych 
konstrukcjach podejść do uczenia się, dz. cyt., s. 43.

18 Por. A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, dz. cyt., s. 125.

19 Por. tamże, s. 121-122 i 127-128.

20 Por. tamże, s. 124.

21 Tamże, s. 69.
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środowiskowo22. Założenia ontologiczne konstruktywizmu przyjmu-
ją relatywny charakter wartości i prawdy. Wiedza jest subiektywnym 
konstruktem, skontekstualizowanym kulturowo systemem wzajemnie 
ze sobą powiązanych znaczeń konstruowanych i rekonstruowanych 
przez jednostkę w toku ciągłego negocjowania społecznego. Toteż 
w warstwie epistemologicznej konstruktywizm zakłada, że nie istnieje 
jedna, słuszna reprezentacja świata, gdyż poznanie o subiektywnym 
charakterze może ujawniać wiele takich reprezentacji23. Analiza po-
równawcza trzech głównych teorii rozwoju i nauczania, stanowiących 
fundament konstruktywizmu, musi uwzględniać rolę przekazu kultu-
rowego w rozwoju, każdy z tych badaczy bowiem inaczej określa miej-
sca osobistych doświadczeń, wynikających z aktywności jednostki 
i tworzonej na tej podstawie wiedzy o rzeczywistości24. J. Piaget uwa-
żał, że dojrzewanie jest niezależne od przekazu kulturowego, a mowa, 
będąca jedynie wskaźnikiem rozwoju umysłowego, nie wpływa na 
ten proces. Skrajnie odmienny pogląd na ten temat prezentował L. S. 
Wygotsky, który uznawał przekaz kulturowy wraz z jego głównym 
nośnikiem, mową, za centralny czynnik rozwoju. J. S. Bruner uważał 
z kolei, że uczenie się poza kontekstem społeczno-kulturowym prak-
tycznie nie istnieje, a język ma podstawowy wpływ na rozwój umie-
jętności poznawczych. W tym sensie jego koncepcja, choć dojrzewała 
w innych warunkach, jest tożsama z poglądami L. S. Wygotskiego25.

Teoria J. S. Brunera, jak uważa D. Klus-Stańska, może być w pew-
nym sensie uznawana za swoistą klamrę spajającą poglądy J. Piageta 
i L. S. Wygotskiego26. Podobnie jak J. Piaget, J. Bruner uznaje sta-
dialny przebieg rozwoju i wyróżnia trzy stadia, w ramach których 
człowiek korzysta z określonych sposobów reprezentowania świata, tj. 

22 Por. D. Klus-Stańska, Rozwojowa zmiana poznawcza, w: Pedagogika wczesnoszkolna 
– dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, 
Warszawa 2009, s. 465.

23 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 55.

24 Por. D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002, s. 59.

25 Por. tamże, s. 59.

26 Por. D. Klus-Stańska, za: M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecz-
nych konstrukcjach podejść do uczenia się, dz. cyt., s. 60.
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enaktywnego, ikonicznego i symbolicznego. W stadium reprezentacji 
enaktywnej poznawanie sprowadza się do działań manipulacyjnych 
przy minimalnej refleksji. Dziecko w tym okresie nie ma stabilnej i po-
dzielnej uwagi, a reprezentacja rzeczywistości ma konstrukcję moto-
ryczno-ruchową pozbawioną konstrukcji obrazowej i słownej. W sta-
dium reprezentacji ikonicznej, przypadającej na wiek ok. 5-7 roku 
życia, pojawiają się już działania refleksyjne. Jednostka wprawdzie nie 
potrafi opisać obrazów umysłowych (węchowych, wzrokowych, słu-
chowych, dotykowych) słowami, ale zdobywa umiejętność przedsta-
wiania rzeczywistości za pomocą odtwórczych wyobrażeń. W stadium 
reprezentacji symbolicznej jednostka potrafi nie tylko reprezentować 
rzeczywistość za pomocą symboli, np. języka, liczb, muzyki, ale tak-
że ją przekształcać i manipulować. Te trzy sposoby reprezentowania 
świata człowiek wypracowuje przed dojściem do okresu dojrzałości, 
a zdobywanie odpowiednich doświadczeń we wczesnym okresie życia 
jest kluczowe dla rozwoju, gdyż opanowanie skomplikowanych umie-
jętności i wiedzy odbywa się zawsze na fundamencie ukształtowanych 
prostych umiejętności i pojęć. Uczenie się obejmuje proces nabywa-
nia nowych wiadomości, transformacji, czyli przetwarzania informacji 
i nadania im nowej formy, oraz oceny, czyli sprawdzenia, czy przetwo-
rzone informacje będą mogły być wykorzystane w określonej sytuacji. 
Zarówno model stadialny rozwoju, wraz z wyróżnionymi sposobami 
reprezentacji rzeczywistości, jak i procesy uczenia się wykazują oczy-
wiste podobieństwo do wskazanych przez J. Piageta stadiów rozwo-
ju oraz procesów asymilacji, akomodacji i równoważenia w procesie 
uczenia się27. Jednakże J. S. Bruner podkreślał, że chociaż sposoby 
reprezentacji rzeczywistości i uczenia się nabywamy w określonej 
sekwencji w trakcie dzieciństwa, to używamy ich w trakcie całego 
życia. Wprawdzie osoby dorosłe używają głównie reprezentacji sym-
bolicznych, jednak w razie potrzeby korzystają także z reprezentacji 
enaktywnej i ikonicznej28. Omawiany autor uważał więc, że człowiek 

27 Por. R. Michalak, Konstruktywistyczna teoria uczenia się, w: Edukacja elementarna jako 
strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, R. Michalak, Kraków 2004, s. 177.

28 Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warsza-
wa 2007, s. 92.
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w trakcie rozwoju nie zmienia sposobów konstruowania wiedzy, lecz 
wykształca nowe, istniejące równolegle do wcześniejszych. Wybór 
sposobu reprezentowania świata jest zaś podyktowany nie tylko cha-
rakterem przedmiotu, ale również kontekstem uczenia się, który może 
zmieniać intelektualny sposób zajmowania się przedmiotem poznania, 
a tym samym pole problemowe tworzonych w umyśle reprezentacji29. 
Według J. S. Brunera, kontekst wywodzący się z właściwości apa-
ratu poznawczego i zgromadzonej wcześniej wiedzy określa naturę 
wszelkiego poznania. Powoduje, że podmiot poznający tworzy pew-
ną uogólnioną, uzgadnianą społecznie wizję świata, przez co niejako 
określa to, co może podlegać poznawaniu. Toteż za pośrednictwem 
społecznych determinant poznania tworzy niejako poznawaną rzeczy-
wistość. Dualizm podmiot poznający-przedmiot poznawany zanika, 
a kultura przestaje być postrzegana jako bezpośrednio przekazywa-
na, a jedynie okazuje się być rekonstruowana przez kolejne pokolenia 
w procesie negocjowania znaczeń30.

Fakt, który odróżnia koncepcję J. S. Brunera od poglądów J. Pia-
geta, a podkreśla związek z teorią L. S. Wygotskiego, to akcentowa-
nie znaczenia czynników takich jak kultura, rodzina, edukacja i język 
dla rozwoju człowieka31. Tworzenie reprezentacji rzeczywistości za 
pomocą społecznych determinant, akcentowanie samodzielnej aktyw-
ności jednostki w konstruowaniu wiedzy, oraz podkreślanie ogromnej 
roli klimatu kulturowego w tym procesie są więc najważniejszymi za-
łożeniami rozumianego przez J. S. Brunera procesu rozwoju i uczenia 
się. Dla tych procesów istotne jest uświadomienie sobie, że umysł nie 
może funkcjonować bez kultury, która wraz z mową jest czynnikiem 
pośredniczącym w poznaniu. J. S. Bruner używa nawet w tym kon-
tekście określenia „kultura w umyśle”, podkreślając znaczenie takiej 
perspektywy spojrzenia na rozwój poznawczy32. Język jest dla tego 
amerykańskiego psychologa równie ważny w rozwoju, jak czynniki 

29 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 61.

30 Por. J. S. Bruner, The culture of education, Massachusetts-London 1996, s. 20.

31 Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie, dz. cyt., s. 92.

32 Por. J. S. Bruner, za: D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, dz. cyt., s. 56.
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genetyczne i środowiskowe, a podstawową rolę w rozwoju mowy dzie-
cka zawsze pełnią konteksty mówienia, konwencje społeczne, wspól-
nota znaczeń, która wywodzi się z określonych układów społecznych. 
Najważniejszą rolę odgrywa tutaj rozumienie sensu wypowiedzi, a nie 
poprawność gramatyczna. Istotna jest intencja mówiącego i kontekst 
sytuacji, w której używany jest język. Widać tutaj funkcjonalne podej-
ście do procesu ontogenetycznego nabywania mowy, a więc analizo-
wania sensu wypowiedzi w kategoriach skuteczności i funkcji, a nie 
poprawności gramatycznej33. J. S. Bruner mocno akcentuje aktywność 
jako napędzającą proces rozwoju i uczenia się, ale także kategoria do-
świadczenia jest istotnym elementem dla rozwoju poznawczego. Zdo-
bywanie doświadczeń jest efektem zróżnicowanych form aktywności, 
które zostają włączone w istniejące struktury psychiczne, które tym 
samym podlegają reorganizacji i modyfikacji. Każde działanie czło-
wieka, którego wynikiem jest zmiana w umyśle, stanowi jednocześ-
nie o rozwoju tej osoby34. J. S. Bruner jest autorem terminu „zwrot 
interpretacyjny”, który w najogólniejszym ujęciu oznacza przemiany 
zachodzące w kulturze, mające swoje odbicie także w dziedzinach 
psychologii zajmujących się badaniem procesów rozwoju i uczenia 
się człowieka. Przedmiotem tego zwrotu było przeniesienie nacisku 
z „wyjaśniania” na „rozumienie”. Samo zaś rozumienie ma być „wy-
nikiem organizowania i kontekstualizowania zasadniczo kwestiono-
walnych, niecałkowicie weryfikowalnych twierdzeń w zdyscyplino-
wany sposób”35. Podejście analityczne w psychologii, skoncentrowane 
na analizie funkcji elementarnych umysłu i operacji formalnych prze-
jawianych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zastąpiono 
podejściem holistyczno-kulturowym. Oznacza ono zarówno tendencję 
scalającą, traktującą zjawiska umysłowe jako całość, bez koncentra-
cji na pojedynczych zjawiskach badanych w izolacji, wyabstraho-
wanych z systemu społeczno-kulturowego, jak i aktywnościową, za-
kładającą, że ludzkie poznanie ma charakter intencjonalny, aktywny 

33 Por. D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, dz. cyt., s. 57.

34 Por. R. Michalak, Konstruktywistyczna teoria uczenia się, dz. cyt., s. 179.

35 J. S. Bruner, The culture of education, s. 89 (tłum. – M. B.).
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i konstruujący36. Nowe orientacje w myśli humanistycznej znajdują 
swoje odzwierciedlenie w zmianach paradygmatów myślenia o tych 
procesach jako mających społeczne źródło, dowartościowujących 
czynną naturę poznania, a uzależniających jego rezultaty w dużej mie-
rze od doświadczeń i intencji jednostki, a także kultury, która dostar-
cza „narzędzi” i sposobów myślenia37. Powyższe przesłanki obecne 
są w konstruktywistycznej koncepcji rozwoju człowieka J. S. Brunera 
i prowadzą do konstatacji, że uczenie się w perspektywie współczesnej 
psychologii jest głównym determinantem rozwoju człowieka. Procesy 
te współwystępują, współdziałają i współzależą od siebie. To zaś, z ja-
kim efektem się uczymy i jaki jest przebieg rozwoju, uwarunkowane 
jest w znaczącej części społecznie38.

2. Społeczne tworzenie rzeczywistości – socjologiczna 
perspektywa uczenia się i rozwoju

Na początek rozważań o procesach uczenia się i rozwoju w perspek-
tywie socjologicznej konieczna jest wzmianka o procesie socjaliza-
cji. Z definicji socjalizacji wynika wprost, że jest to proces uczenia 
się i rozwoju. Obejmuje on uczenie się przez człowieka życia wśród 
innych ludzi. W trakcie jego trwania jednostka nabywa umiejętności 
funkcjonowania w społeczeństwie, poznaje wzorce zachowań, sy-
stemy wartości i normy obowiązujące w danej społeczności39. J. H. 
Turner mówi nawet o socjalizacji jako o procesie stawania się czło-
wiekiem. „Ludźmi stajemy się poprzez interakcje z innymi ludźmi 
w najrozmaitszych kontekstach kulturowych i społecznych. Interakcje, 
które wpływają na rozwój umiejętności umożliwiających nam uczest-
niczenie w społeczeństwie, nazywamy socjalizacją”40. W takim ujęciu, 

36 Por. D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole, dz. cyt., s. 51.

37 Por. tamże, s. 52.

38 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 46.

39 Por. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wrocław 2006, s. 23.

40 J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Poznań 1998, 
s. 85.
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socjalizacja będzie utożsamiana w tym opracowaniu zarówno z roz-
wojem, jak i uczeniem się. Każdy człowiek rodzi się z wyposażeniem 
genetycznym w postaci możliwości poznawczych, skłonności emocjo-
nalnych i pakietu podstawowych potrzeb, ale to dziedzictwo nie gwa-
rantuje nam ujawnienia się ludzkich zdolności i ich rozwoju. Na to, 
kim się stajemy, wpływa w dużym stopniu doświadczenie społeczne. 
Na dowód tego, że nikt z nas nie rodzi się w pełni człowiekiem i do-
piero ktoś musi nas nauczyć myśleć, zachowywać się w kontekstach 
społecznych i kulturowych, J. H Turner przywołuje konkretne przykła-
dy, obrazujące, jak rozwijanie ludzkich zdolności, nawet tych najprost-
szych, zależy od warunków środowiskowo-społecznych, kontekstu, 
i jak ludzka struktura biologiczna zawodzi, gdy chodzi o zapewnienie 
nam człowieczeństwa41. Odizolowane od ludzi dzieci udowadniają po-
trzebę interakcji z innymi ludźmi, aby nastąpił rozwój. Nieślubne dzie-
cko (Anna), które dziadek trzymał na strychu w izolacji od wszelkich 
kontaktów, nie potrafiło chodzić, mówić, a pracownicy socjalni, gdy ją 
znaleźli, uznali ją za głuchą i niewidomą, gdyż nie reagowała na żadne 
gesty42. Drugi przykład, który J. H. Turner przywołuje za Brownem, to 
pogłoska krążąca w Indiach w 1920 roku o istnieniu dzieci żyjących 
z wilkami (Kamala i Amala), które doskonale przystosowały się do 
życia w wilczej jamie i po powrocie do cywilizacji stroniły od innych 
dzieci, zwijały się w kłębek na podłodze, chciały jeść surowe mięso, 
węszyły w poszukiwaniu pokarmu, piły i jadły bezpośrednio ustami, 
pochylając twarz nad jedzeniem. To zatem środowisko i przebiegające 
w nim interakcje społeczne imperializują sposób, w jaki się rozwija-
my i uczymy. Socjalizacja zaś, denotująca procesy, w trakcie których 
jednostka przyswaja struktury i normy będące częścią społeczeństwa, 
może być widziana jako „specyficzny punkt postrzegania uczenia się 
i rozwoju, a mianowicie społeczny punkt widzenia”43.

Przykładem współczesnej socjologicznej perspektywy oglądu 
tych procesów jest konstruktywizm społeczny. Jego zamysł opierał 
się głównie na bazie interakcjonizmu symbolicznego, hermeneutyki 

41 Por. J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, dz. cyt., s. 84-85.

42 Por. K. Davis, za: J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, dz. cyt., s. 84.

43 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 134.
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oraz fenomenologii, a więc myślenia filozoficznego wpisującego się 
w paradygmat dyskursu postmodernistycznego44. K. Gergen, jeden 
z głównych reprezentantów tego podejścia, uważa, że konstruktywizm 
społeczny tropi źródła ludzkiego działania w relacjach społecznych 
i interpretuje funkcjonowanie jednostki w obrębie wspólnoty45. Kon-
struktywiści społeczni uważają, że procesy uczenia się nie pozwalają 
na przyswojenie wiedzy o świecie, gdyż ani świat, ani społeczeństwo 
nie istnieją obiektywnie. Rzeczywistość jest konstruowana społecznie, 
a konstrukcja otaczającego świata jest aktywnym produktem, rozwija-
jącym się w społeczności46.

Ideę społecznego tworzenia rzeczywistości opisali P. L. Berger 
i T. Luckmann, przyczyniając się w ten sposób istotnie do rozwoju 
teorii społecznego konstruktywizmu. Prowadząc fenomenologiczne 
rozważania na temat życia codziennego, dowodzili oni, iż człowiek 
doświadcza rzeczywistości, którą wcześniej wytworzył, przy czym je-
dyną rzeczywistością jest rzeczywistość życia codziennego, zorgani-
zowana wokół „tutaj mojego ciała oraz teraz mojej teraźniejszości”47. 
Rzeczywistość życia codziennego obejmuje także zjawiska spoza „tu 
i teraz”, czyli doświadczanie życia codziennego w różnych stopniach 
bliskości i oddalenia czasowego i przestrzennego48. W kontekście po-
znawczym autorzy Społecznego tworzenia rzeczywistości wskazują na 
powiązanie wiedzy potocznej z naturalną postawą świadomości po-
tocznej, odnoszącej się do świata wspólnego wielu ludziom. Wiedza 
potoczna jest dzielona z innymi w rutynie życia codziennego. To dzie-
lenie rzeczywistości życia codziennego objawia się w postaci świata 
intersubiektywnego. Przywołani badacze podkreślają, że ludzie nie 
mogą funkcjonować w codzienności bez ciągłych interakcji i komu-
nikowania się z innymi. Toteż intersubiektywność świata, który jed-
nostka dzieli z innymi, uświadamia jej istnienie innych rzeczywistości, 

44 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 78-79.

45 Por. K. J. Gergen, Realities and Relationships. Soundings in Social Construction, Cam-
bridge, Mass 1994, s. 68.

46 Por. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 134.

47 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 53.

48 Por. tamże, s. 53.
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gdyż świat życia codziennego jest tak samo rzeczywisty dla każdej 
jednostki. Jednostki doświadczają „innych” w różnego rodzaju inter-
akcjach, przy czym kontakt osobisty jest najważniejszą, prototypową 
sytuacją tego typu. P. L. Berger i T. Luckmann wyjaśniają, że w kon-
taktach z innymi posługujemy się schematami typizującymi. Za ich 
pomocą uświadamiamy sobie to, jak postrzegamy innych oraz jak 
„mamy z nimi do czynienia”, a anonimowość typizacji interakcji spo-
łecznych zależy od stopnia odległości kontaktów społecznych49.

Cytowani autorzy podkreślają, że schematy typizacyjne powodują, 
iż niektóre działania jednostki, wykonywane z dużą częstotliwością, 
przechodzą w nawyk i nazywają je instytucjonalizacją, czyli podda-
niem kontroli społecznej sposobów postępowania jednostki50.

Integracja instytucjonalnego porządku jest zaś możliwa do zrozu-
mienia w odniesieniu do wiedzy, jaką mają o nim jego uczestnicy. 
Jest to wiedza przedteoretyczna, pierwotna, ostateczna suma tego, „co 
każdy wie” o porządku społecznym. Wiedza, którą świat społeczny 
przyjmuje bez zastrzeżeń, jest równoznaczna z tym, co poznawal-
ne lub co zostanie poznane w przyszłości51. „Jest to wiedza, której 
uczymy się w trakcie socjalizacji i która pośredniczy w internaliza-
cji zobiektywizowanych struktur społecznego świata w świadomości 
jednostkowej”52. Można więc powiedzieć, za Bergerem i Luckman-
nem, że instytucjonalizacja i społeczny kontekst organizują postrze-
ganie i interpretowanie rzeczywistości, a więc wpływają na procesy 
uczenia się i rozwoju i kontrolują je. Wiedza zaś i uczenie się jest 
podstawą konstruowania przez osobę swojego własnego rozumienia 
otaczającego świata53. „Odbierając, wytwarzając i przekazując innym 
sensy i znaczenia niesione przez społecznie podzielaną wiedzę, lu-
dzie, poprzez tysiące interakcji, w których uczestniczą, nie konstruują 
swojej tożsamości, ustanawiają względnie trwałe relacje, w jakich po-

49 Por. tamże, s. 62-65.

50 Por. P. L. Berger, T. Luckmann, za: M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. 
O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się, dz. cyt., s. 80.

51 Por. P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, dz. cyt., s. 112.

52 Tamże, s. 113.

53 Por. K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 34.
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zostają ze światem. Słowem, internalizują świat w sobie, czyniąc go 
oczywistym i własnym, oraz eksternalizują tę oczywistość, narzuca-
jąc ją innym”54. To bazowe założenie konstruktywistycznego podej-
ścia wyklucza podejście do uczenia się jako procesu transmitowania 
wiedzy o rzeczywistości, która istnieje w sposób obiektywny, a tym 
samym wpisuje konstruktywizm w paradygmat postmodernistyczny.

3. egzystencjalizm a inspiracje pedagogiczne Petera jarvisa 
w badaniach nad procesem uczenia się i rozwoju

Znaczącym współcześnie teoretykiem uczenia się/rozwoju, osadzają-
cym swoją teorię w społecznym kontekście, jest P. Jarvis. Najważniej-
sze założenia jego teorii, które sytuują ją w paradygmacie postpozyty-
wistycznym, to umiejscowienie procesów uczenia się w interakcjach 
społecznych, oraz powiązanie ich z biografią i społeczno-kulturowym 
środowiskiem życia, które prowadzą do wytwarzania się doświad-
czenia. Doświadczenie zaś i biografia, mające, według autora teo-
rii, wymiar całożyciowy, upoważnia do traktowania procesu uczenia 
się i rozwoju jako procesu egzystencjalnego55. P. Jarvis swoją teorię 
uczenia się egzystencjalnego, zwaną przez niego także teorią całoży-
ciowego uczenia się, odnosi do procesów uczenia się dorosłych, wpi-
sując się tym samym we współczesne przesunięcie paradygmatyczne 
w edukacji, polegające na wyemancypowaniu wiedzy z ram edukacji 
instytucjonalnej i rozciągnięcie procesów uczenia się i rozwoju na 
całe życie. Wyprowadza się w ten sposób drogę rozwoju poza limit 
czasowy, wyznaczony zakończeniem procesu dojrzewania biologicz-
nego i uzyskaniem certyfikatu formalnego kształcenia. Podejście ta-
kie pozwala nam więc zrezygnować z modernistycznego myślenia, 
„w którym uczenie się, poznawanie i rozwój zostały zmonopolizowa-
ne przez system edukacji instytucjonalnej. Dlatego do dziś jesteśmy 

54 P. L. Berger, T. Luckmann, za: M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradyg-
matycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010, s. 32.

55 Por. M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w an-
dragogice, dz. cyt., s. 100-101.
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skłonni postrzegać uczenie się jako proces indywidualny, mający swój 
początek i koniec, wyodrębniony z życia codziennego i odseparowany 
od jego pospolitości intencjonalnie stworzonymi warunkami sprzyja-
jącymi poznawaniu”56. Teoria P. Jarvisa w istotnym zakresie opiera się 
na filozofii egzystencjalizmu, którego ważnym przedstawicielem był 
Jean-Paul Sartre, a główną tezą głoszoną przez tego twórcę – afirma-
cja ludzkiej wolności. Najważniejsze implikacje Sartre’owskiej filo-
zofii dla teorii całożyciowego uczenia się wnoszą indeterministyczne 
wizje człowieka, będącego własnym projektem, stwarzanym podczas 
podjętych przez siebie aktywności, polegających na ciągłym i świa-
domym wybieraniu i decydowaniu, z brzemieniem odpowiedzialno-
ści za podejmowane wybory57. P. Jarvis wykorzystuje te założenia do 
wyjaśniania procesów uczenia się i fizycznego dojrzewania, które są 
synonimiczne z procesem stawania się. Ludzka egzystencja to uświa-
damianie, kim jednostka może się stać, bycie kimś jest z kolei zawsze 
powiązane z procesem stawania się, a stawanie się to uczenie się i roz-
wój. Kategorią pozwalającą ustalić przedmiot obecnego uczenia się 
oraz planowania działań jednostki są doświadczenia z przeszłości i od-
wołania do przyszłości, osadzone w kontekście społecznym58. W kon-
tekście egzystencji człowieka i fenomenu uczenia się P. Jarvis jest 
dość radykalny, twierdząc, iż „gdyby nie było uczenia się, nie byłoby 
życia”59. Cytowany autor uważa, że egzystencja jest byciem z innymi 
w świecie. Ta egzystencja, w odniesieniu do świadomej istoty, zawsze 
wiąże się z fenomenem zmiany, zmiana oznacza dojrzewanie, a doj-
rzewanie to nieustanny proces stwarzania siebie. Egzystencja jest więc 
płynna i ma charakter społeczny, a zmiany w procesie stawania się na-
pędza uczenie się jednostki60. Kluczem zaś do zrozumienia uczenia się 

56 Tamże, s. 115.

57 Por. M. Muszyński, Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, „Edukacja Do-
rosłych” 2013, nr 1(68), s. 107-108.

58 Por. tamże, s. 108.

59 P. Jarvis, Beyond the Learning Society: Globalization and the Moral Imperative of Re-
flective Social Change, „International Journal of Lifelong Education” 2006, nr 3(25), 
s. 210 (tłum. – M. B.).

60 Por. P. Jarvis, Towards a comprehensive theory of human learning, London-New York 
2006.
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jest bycie i stawanie się. Człowiek żyje w swoich działaniach, a każda 
aktywność ludzka ma znaczenie. Podstawą działania jest zamiar i sens, 
który musi zostać odkryty, lub też jednostka musi nauczyć się znacze-
nia własnych działań. Uczenie się umożliwia jednostce fakt jej bycia 
w świecie oraz możliwość myślenia i działania. Efekty uczenia się za-
tem to nie ilość przyswojonej wiedzy, czy nabyte umiejętności, ale to, 
kim stał się uczący się człowiek61. P. Jarvis uważa, że, dla zrozumie-
nia procesu uczenia się, fundamentalne znaczenie ma doświadczenie. 
Stanowi ono inspirację dla procesów myślowych, dla uczuć i emocji. 
Jest rodzajem pomostu pomiędzy jaźnią a zewnętrznym światem62. 
Początkowo P. Jarvis uważał, że uczenie się jest procesem transfor-
macji doświadczenia w wiedzę, umiejętności i postawy63. Ostatecznie 
zweryfikował swoje stanowisko definiując uczenie się człowieka jako 
„kombinację procesów, dzięki którym cała osoba – ciało (genetyczne, 
fizyczne i biologiczne) i umysł (wiedza, umiejętności, postawy, warto-
ści, emocje, wierzenia i przekonania): doświadcza sytuacji społecznej, 
dostrzegając jej treść, która następnie jest przekształcana kognitywnie, 
emocjonalnie lub praktycznie (lub poprzez każdą kombinację) i inte-
growana z indywidualną biografią osoby, wywołując u niej zmianę, 
bądź sprawiając, że staje się osobą bardziej doświadczoną”64. W tym 
nowym ujęciu fenomenu uczenia się istotną rolę pełni pojęcie zmia-
ny, którą cytowany autor utożsamia ze zwiększeniem doświadczenia, 
a która zawsze zachodzi w danej osobie pod wpływem uczenia się. 
Zmiany te obejmują jaźń, wiedzę, wartości, wierzenia, emocje, po-
stawy, umiejętności oraz zmiany czyniące uczącego się osobą bar-
dziej inteligentną65. Takie ujęcie prowadzi do konstatacji, że uczenie 
się jest także rozwojem. Zmiana bowiem, czy też zmienianie się, to 
podstawowe kategorie analityczne i przedmiot zainteresowań psycho-
logii rozwoju człowieka. P. Jarvis podkreśla dynamikę i społeczny 

61 Por. M. Muszyński, Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, dz. cyt., s. 109.

62 Por. tamże, s. 109.

63 P. Jarvis, Adult learning in the social context, London 1987, s. 32.

64 P. Jarvis, za: A. Matlakiewicz, Uczenie się dorosłych w kontekście społecznym. Kluczo-
we założenia teorii Petera Jarvisa, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1(66), s. 135.

65 Por. M. Muszyński, Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, dz. cyt., s. 119.



Uczenie się jako rozwój człowieka – interdyscyplinarne refleksje 231

kontekst zmian w osobie uczącego się, w którym to kontekście także 
inne osoby doświadczają podobnych zmian. W „płynnej nowoczesno-
ści” współczesnego świata ludzie odczuwają permanentne dysonanse, 
które wymuszają ciągłe uczenie się w celu zrozumienia otaczającej 
rzeczywistości. Całożyciowe uczenie się jest więc koniecznością, ro-
dzajem imperatywu społecznego66.

Poza jednym wyjątkiem, teoria P. Jarvisa jest zgodna z podstawo-
wymi przesłankami paradygmatu postmodernistycznego. Tym wyjąt-
kiem jest pobrzmiewające echo dualizmu zarówno w odniesieniu do 
kategorii „umysł – ciało”, jak i „rozum – świat”. Pierwsza opozycja 
kategorii wiąże się z rozumieniem przez P. Jarvisa stawania się jako 
odrębnych procesów: uczenia się i dojrzewania fizycznego. Drugi roz-
dział binarny kategorii w odniesieniu do jednostki i świata zewnętrz-
nego pojawia się w stwierdzeniu, że uczenie się jest przede wszystkim 
kwestią zinternalizowania i przekształcenia przez jednostkę czegoś, co 
w oczywisty sposób jest obiektywne67. Internalizacja jest więc tutaj ro-
dzajem pomostu pomiędzy tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne.

 Z kolei w opisanej teorii odnajdujemy niewątpliwie podejście 
charakterystyczne dla społecznego konstruktywizmu, co przejawia 
się w wyznaczeniu kultury jako granicy poznania, w ramach której 
poszukiwane są odpowiedzi, w celu rozwiązania dysjunkcji (dyso-
nans w procesie interakcji pomiędzy jaźnią a światem zewnętrznym). 
Odpowiedzi te zawsze powstają w kontekście społecznym, są więc 
społecznie konstruowane. Wpływ interakcjonizmu symbolicznego 
pojawia się w rozumieniu rzeczywistości poprzez nadane znaczenia 
w procesie uczenia się. Konkludując, w tym kontekście można stwier-
dzić, iż człowiek jest nośnikiem społecznych znaczeń, które interna-
lizuje w procesie uczenia się, który to proces trwa od momentu naro-
dzin aż do śmierci68.

66 Por. tamże.

67 Por. P. Jarvis, za: K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, dz. cyt., s. 132.

68 Por. M. Muszyński, Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, dz. cyt., s. 109, 
117.
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4. Plastyczność mózgu – rozwojowy potencjał mózgu 
a warunki środowiskowe – procesy uczenia się i rozwoju 
w perspektywie neurobiologicznej

W analizie procesów uczenia się i rozwoju trudno pominąć najnowsze 
osiągnięcia neurobiologii, nauki zajmującej się badaniami nad móz-
giem. Odkrycia w ramach tych badań mają istotny wpływ na zmiany 
zainteresowań badawczych w odniesieniu do tych dwóch procesów, 
w szczególności na polu badawczym psychologii i pedagogiki. Im-
plikacje pedagogiczne i psychologiczne odkryć „neuronauk” dotyczą 
uznania, że uczenie się i rozwój mają charakter całożyciowy i zależą 
od otoczenia człowieka w układzie: naturalnie stymulujące środowi-
sko – akceleracja tych procesów. W pedagogice ustalenia te spowo-
dowały m.in. przeniesienie akcentów zainteresowań z nauczania na 
uczenie się69.Wynalezienie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 
(fMRI) i pozytonowej tomografii emisyjnej było wielkim przełomem, 
który pozwolił na badania aktywności mózgu w czasie wykonywa-
nia zadań umysłowych, w tym uczenia się, oraz przeżyć i emocji70. 
Dzięki temu wiemy, że za każdym razem, gdy rozpoznajemy ten sam 
obiekt, stan mózgu nie jest identyczny. Wynika to z tego, że znany 
już wcześniej obiekt, którego się „nauczyliśmy”, wymaga zmniejszo-
nej aktywności mózgu; ucząc się możemy pobudzać mniej struktur 
mózgowych. Stąd wniosek, że funkcje psychiczne są reprezentowane 
w mózgu przez zmienną w czasie lokalizację pobudzeń właściwych 
struktur mózgu, a bazą dla tych funkcji są połączenia pomiędzy tymi 
reprezentacjami w postaci śladów pamięciowych71. Rozwój mózgu 
to jednak nie tylko funkcjonowanie jego wewnętrznych struktur, ale 
także wpływ środowiska zewnętrznego. Faktem naukowym jest to, że 
warunkiem prawidłowego rozwoju mózgu jest stymulacja środowisko-
wa, m.in. poprzez dostarczanie bodźców wzrokowych, dotykowych 

69 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 21.

70 Por. J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010, s. 69.

71 Por. W. Duch, A. Ardila, za: M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecz-
nych konstrukcjach podejść do uczenia się, dz. cyt., s. 26.
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i dźwiękowych. W kontekście uczenia się i rozwoju, S.-J. Blakemore 
oraz U. Frith widzą mózg jako maszynę, która umożliwia wszystkie 
formy uczenia się zwierząt i ludzi w każdym wieku. Jest on także, 
według tych autorek, naturalnym mechanizmem określającym, czego 
możemy się nauczyć, w jakim zakresie i jak szybko72. Mózg zmienia 
się przez całe życie – pozytywnie, gdy jest pobudzany przez czynniki 
stymulujące do rozwoju, a negatywnie, gdy brak jest takiej stymula-
cji lub jest ona uboga w bodźce. Jeżeli zaś chcielibyśmy oszacować 
wpływ tej stymulacji środowiskowej na rozwój i uczenie się, to moż-
na stwierdzić, za J. Vetulanim, przytaczającym wyniki badań indy-
widualnych różnic w poziomie inteligencji, że za to, jak się uczymy, 
odpowiada w 50% genetyka, a w 50% nasze otoczenie73. Niezmier-
nie istotnym zjawiskiem z punktu widzenia prowadzonych w niniej-
szym artykule rozważań jest plastyczność mózgu. Nazwana tak przez 
amerykańskiego filozofa i psychologa W. Jamesa, jest ona zdolnością 
mózgu „do modyfikacji organizacji jego połączeń neuronalnych pod 
wpływem bodźców”74. Inaczej plastyczność mózgu można określić 
jako „zdolność do adaptowania się do zmiennych okoliczności i przy-
swajania sobie nowych informacji”75, lub też jako: „dyspozycja mózgu 
do tego, by środowisko wywierało na jego strukturę trwały wpływ”76. 
„Wynalezienie” plastyczności mózgu zrównało szanse rozwoju i ucze-
nia się dzieci z osobami dorosłymi. Do niedawna uważano, że rozwój 
mózgu jest ograniczony do okresu dzieciństwa, dlatego kładziono na-
cisk na intensywne kształcenie i stymulację do czasu, gdy ustali się 
organizacja mózgu, stawiając zaporę dla możliwości uczenia się osób 
dorosłych. Tymczasem przeprowadzane w ostatnich latach badania 
wskazują, że w mózgu osoby dorosłej jest prawie tyle samo miejsca 
na zmiany i plastyczność co u dziecka, a realną granicą uczenia się 

72 Por. S.-J. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg, tłum. R. Andruszko, Kraków 2008, s. 1.

73 Por. J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, dz. cyt., s. 79-80.

74 Tamże, s. 87.

75 S.-J. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg, dz. cyt., s. 127.

76 M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść 
do uczenia się, dz. cyt., s. 37.
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jest jedynie naturalny spadek sprawności związany z podeszłym wie-
kiem77. Zjawisko plastyczności mózgu jest rozpatrywane w neurobio-
logii w aspekcie medycznym, gdzie istotą jest kompensacja określo-
nych funkcji w przypadku jej utraty, np. na skutek wylewu, chorób 
neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, Alzheimera), u osób głu-
chych lub niewidomych. Drugi aspekt plastyczności związany z prob-
lematyką tego referatu to zdolność mózgu do „modyfikacji organizacji 
połączeń neuronalnych mózgu pod wpływem bodźców”78, zwiększa-
nia siły tych połączeń, a przede wszystkim zdolność do neurogenezy, 
czyli tworzenia nowych komórek nerwowych79. Jeszcze do lat 90-tych 
XX wieku powątpiewano w to, aby po okresie dojrzewania mogły się 
w mózgu pojawiać nowe neurony. Dzisiaj, m.in. dzięki nowoczesnym 
technologiom neuroobrazowania mózgu, wiemy na pewno, że two-
rzenie się nowych neuronów następuje przez całe życie, zwłaszcza 
z komórek znajdujących się w hipokampie i korze mózgowej, które 
są strukturami związanymi z funkcjami poznawczymi. Co więcej, 
neurogenezę można wzmacniać i przyspieszać poprzez dostarczanie 
nowych i intensywnych wrażeń, wysiłek intelektualny, ale także po-
przez ćwiczenia fizyczne i restrykcje kaloryczne80. Uwzględniając fakt 
występującej neurogenezy od urodzenia aż do śmierci, nie możemy 
zapominać, że najwyższa plastyczność mózgu w tym aspekcie dotyczy 
okresu wczesnego dzieciństwa, a później zmniejsza się w istotny spo-
sób. Jeżeli więc „we właściwym czasie neurony nie nauczą się odpo-
wiednio pracować, nie nauczą się tego już nigdy”81. Wzorce zachowa-
nia człowieka mają charakter raczej stały, ale w wyniku doświadczenia 
ulegają zmianie. Wraz z każdym nowym doświadczeniem pojawiają 
się większe lub mniejsze zmiany w strukturze fizycznej mózgu. Po-
legają one na stałym, trwającym ponad godzinę wzroście wydajności 
synapsy na skutek pobudzenia neuronalnego. Zjawisko to nazywane 
jest długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym, a mechanizm reor-

77 Por. S.-J. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg, dz. cyt., s. 127.

78 J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, dz. cyt., s. 87.

79 Por. tamże, s. 91.

80 Por. tamże.

81 Tamże, s. 90.
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ganizacji połączeń pod wpływem doświadczenia, odpowiedzialny za 
uczenie się i pamięć, nazywany jest, od nazwiska uczonego zajmują-
cego się tym fenomenem, uczeniem się hebbowskim82.

Z neurobiologicznej perspektywy wynikają więc istotne dla proce-
sów rozwoju i uczenia się enuncjacje: obydwa procesy zachodzą przez 
całe życie i są wprost proporcjonalne do stopnia „używania”, zgodnie 
z zasadą, że to, co nieużywane, ulega zanikowi83. Faktory środowi-
skowe zaś w znacznym (ok. 50%) stopniu wpływają na rezultaty tych 
procesów. Środowisko określa zarówno zakres, jak i sposób uczenia 
się. Potencjał mózgu rozwija się w tzw. wzbogaconym środowisku, 
którego przykładem może być rodzina, warstwa społeczna i szeroko 
rozumiana kultura, która, według F. Vestera, wytwarza wzorce per-
cepcyjne, czyli tzw. szkielety podstawowych połączeń neuronalnych. 
Szkielety te są podstawą konstruowania reprezentacji percypowanych 
wrażeń84. W stwierdzeniu tym odnajdujemy cechy konstruktywizmu 
i tak właśnie postrzega neurobiologiczną perspektywę procesu uczenia 
się M. Klichowski. Powołując się na C. Pottera, konstatuje, że w pro-
cesie uczenia się rzeczywistość, która nie może istnieć niezależnie od 
mózgu, który ją postrzega i odbiera, jest filtrowana za pomocą ludz-
kiej percepcji. W taki sposób tworzymy konstrukty tej rzeczywistości, 
a przypominając sobie to, czego się nauczyliśmy, konstruujemy rze-
czywistość po raz kolejny85. Podobne ontologiczne założenia przedsta-
wia N. Drury stwierdzając, że „rzeczywistość jako taka nie jest „usta-
lana”, jak zawsze zakładaliśmy, lecz jest stwarzana przez nasze mózgi, 
abyśmy mogli nadać jej jakiś sens”86.

82 Por. S.-J. Blakemore, U. Frith, Jak uczy się mózg, dz. cyt., s. 137.

83 Por. tamże, s. 127.

84 Por. F. Vester, Myślenie, uczenie się, zapominanie. Co dzieje się w naszej głowie? Jak 
uczy się mózg? Dlaczego niekiedy zawodzi?, tłum. J. Lemanowicz, Bydgoszcz 2006, 
s. 51-55.

85 Por. M. Klichowski, Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach po-
dejść do uczenia się, dz. cyt., s. 40.

86 N. Drury, Psychologia transpersonalna. Ludzki potencjał, tłum. H. Smagacz, Poznań 
1995, s. 23.
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Podsumowanie 

Uczenie się i rozwój są kategoriami złożonymi, stąd są niejako „ska-
zane” na ogląd z różnych perspektyw naukowych. Każda z nich za-
wiera zestaw definicji, pojęć, założeń pomagających wyjaśnić te 
procesy w ujęciu i w części zgodnej z przedmiotem zainteresowania 
danej dziedziny naukowej. Toteż, w najbardziej ogólnym ujęciu, psy-
chologia zajmuje się zmianami w biopsychicznym rozwoju człowie-
ka, jego osobowością i zachowaniem, socjologia jest zainteresowana 
człowiekiem w kontekście zbiorowości ludzkich, pedagogika zajmuje 
się wychowaniem i kształceniem człowieka, a neurobiologia budową 
i funkcjonowaniem mózgu. Nie łudząc się co do znalezienia jakiegoś 
jednego „ponadparadygmatycznego” punktu widzenia, czy perspek-
tywy kierującej poznaniem procesu uczenia się i rozwoju, z rozwa-
żań podjętych w niniejszym artykule wyłaniają się jednakże wspólne 
założenia, „przekładalne” na współczesne teorie wyjaśniające intere-
sujące nas zjawiska. Są to następujące stwierdzenia: 1) człowiek ma 
szanse rozwoju i uczenia się przez całe życie; 2) zaprogramowanie 
genetyczno-biologiczne człowieka nie jest wystarczające dla rozwoju 
i uczenia się – równie ważne są wpływy środowiskowe; 3) doświad-
czenie i interakcje społeczne to słowa-klucze dla zrozumienia procesu 
uczenia się i rozwoju; 4) rzeczywistość jest konstruowana aktywnie 
przez jednostkę i nie można jej zrozumieć, patrząc spoza kultury i oto-
czenia człowieka.
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learning as human development – 
interdisciplinary theoretical reflections

Summary: The phenomenon of learning has been the source of scien-
tific reflection concerning life, action and an idea of human being. 
The reflection in question has been changing over time in accord with 
the development of philosophical thought and the new discoveries in 
psychology, sociology, pedagogy and biology. Proportionally to those 
changes, the interest in the learning process has been increasing or 
decreasing. During the time of the dynamic changes of reality charac-
teristic for the postmodern period, we are experiencing a real renais-
sance of the interest in learning issues and can notice some paradig-
matic changes connected with it. The factors which matter more and 
more in the most recent learning theories are: experience, the world of 
one’s life, everyday life and social interactions. The article presents the 
latest theories explaining how people learn and how learning impacts 
their development. 

Keywords: development, learning, perspective





katarzyna badźmirowska-Masłowska

zagrożenia dla małoletniego 
ze strony mediów audiowizualnych. 
W kierunku nowego paradygmatu?

Rozważania na temat zmian paradygmatu zagrożeń dla małolet-
niego, rozumianego zgodnie z art. 1 Konwencji o prawach dziecka 
z 20.11.1989 r. jako dziecko, czyli każda istota ludzka w wieku po-
niżej osiemnastu lat1, należy osadzić w nowym ekosystemie mediów 
audiowizualnych2. Obejmuje on bowiem nie tylko audiowizualne 
usługi medialne (AUM) w postaci tradycyjnych, masowych ich ro-
dzajów („rozpowszechnianie telewizyjne” lub „przekaz telewizyjny”, 
linearna AUM), pozwalających odbiorcom na równoczesny odbiór 
audycji i przekazów handlowych na podstawie ich układu, tzw. ra-
mówki, oraz usług na żądanie (nielinearna AUM), umożliwiających 
użytkownikom na odbiór audycji na ich życzenie, w wybranym przez 
nich momencie, w oparciu o katalog audycji przygotowany przez ich 
dostawcę (art. 1 ust. 1 e) i g), w zw. z ust. 1a) dyrektywy 2010/13/

1 Chyba że zgodnie z prawem wewnętrznym danego państwa, odnoszącym się do 
dziecka, uzyska ono wcześniej pełnoletniość. Konwencja została przyjęta przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. 1991 
nr 120 poz. 526; szerzej por. Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. 
T. Smyczyński, Poznań 1999. W niniejszym artykule pojęcie małoletniego używane 
jest zamiennie z pojęciem dzieci i młodzież.

2 Por. np. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, War-
szawa 2011.
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UE o audiowizualnych usługach medialnych)3. Odnosi się również do 
szerokiego, dynamicznie i permanentnie rozwijającego się katalogu 
mediów online (zwłaszcza społecznościowych), nazywanych „indy-
widualnymi mass mediami”4. Kolejne etapy mediamorfozy5 implikują 
zmiany charakterystyki mediów w kierunku ich dezinstytucjonaliza-
cji, dezintermediacji, dematerializacji, a cechująca je „aczasowość” 
i „aprzestrzenność” prowadzi do zmiany paradygmatu komunikowa-
nia6. Małoletni zmienia swój status; z założenia jego postrzeganie in 
concreto jako odbiorcy treści środków masowego przekazu rozszerza 
się na pojęcie użytkownika (uczestnika lub kreatora) nowopowstają-
cych ich rodzajów7. 

Zacieranie się granic pomiędzy komunikacją prywatną a pub-
liczną, asynchroniczność i interaktywność mediów online skutku-
je również przekształceniami obszaru zagrożeń, jakie niosą one dla 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w spra-
wie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medial-
nych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz. Urz. UE 15.4.2010 L 95/1; 
por. w tym kontekście rozwiązania krajowe, np. E. Czarny-Drożdżejko, Ustawa o radio-
fonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 2014, część definicyjna, s. 45-88.

4 Szerzej na temat zagadnień definicyjnych por. np. K. Badźmirowska-Masłowska, 
Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych 
w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Wprowadzenie do analizy prawnej, w: 
Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, red. S. Ćmiel i J. Zawisza, Józefów 2012, 
s. 71nn; taż, Ochrona małoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Interne-
tu i innych usług online przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumen-
tów Rady Europy. Wybrane aspekty prawne, „Journal of Modern Science”, nr 1/2013, 
s. 59nn i cytowana tam literatura; K. Jakubowicz, A new notion of media? Media and 
media-like content and activities on new communication services, Strasbourg 2009.

5 Por. np. T. Goban-Klas, Mediamorfoza, w: Wartki nurt mediów. Ku nowym formom 
społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000-2011, Kraków 2011, s. 89-156.

6 Por. K. Krzysztofek, Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global 
Media Journal-Polish Edition” 2006 (Spring), nr 1, s. 1. Pojęcia komunikowania i komu-
nikacji stosuje się zamiennie.

7 Por. np. S. Livingstone, Media audiences, interpreters, users, London 2003, http://
eprints.lse.ac.uk/2654 (dostęp: 25.06.2016); M. Prensky, Digital Natives. Digital Immi-
grants Part 1, „On the Horizon” 2001, vol.9, nr 5, s. 1-6, http://www.marcprensky.com/
writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20
Part1.pdf (dostęp: 12.04.2015); M. Szpunar, Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adap-
tacja do nowych mediów, w: Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2009.



Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych 241

prawidłowego rozwoju psychofizycznego, społeczno-ekonomiczno-
-kulturowego i moralno-duchowego (w tym religijnego) dzieci i mło-
dzieży, będącego przedmiotem ochrony w mediach audiowizualnych 
i ujmowanego szeroko jako tzw. dobrostan (well-being)8, a nie jedynie 
brak choroby czy niepełnosprawności. W szczególności w owym ho-
listycznym podejściu zawiera się element wzorców pop-kulturowych, 
czyli globalnego promowania komercyjnych modeli zachowań, ode-
rwanych częstokroć od wartości właściwych danej kulturze i wierze. 
Podkreśla się, że we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, 
dziecko doświadcza za mało miłości, wychowania, za dużo zaś kry-
zysu i toksycznych przekazów medialnych, propagujących postawy 
łatwiejsze, a nie wartościowsze, przedstawiające zniekształcony, ukie-
runkowany instrumentalnie i przedmiotowo obraz człowieka, „nasta-
wionego” na rozrywkową, bezrefleksyjną wizję życia, oderwaną od 
odpowiedzialności i uczuć wyższych, a skoncentrowaną na doraźnych 
potrzebach ciała9. Zawartość mediów stoi w opozycji do podstaw Kon-
wencji o prawach dziecka, stanowiącej, że przede wszystkim powinno 
mieć ono dostęp do różnorodnych materiałów, mających na uwadze 

8 Nt. koncepcji dobrostanu fizycznego, psychicznego (emocjonalnego, osobowościo-
wego) i społecznego por. np. R. Dodge, A. Daly, J. Huyton, L. D. Sanders, The chal-
lenge of defining wellbeing, “International Journal of Wellbeing”, 2(3)/2012, s. 222-235,  
doi:10.5502/ijw.v2i3.4, http://www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/ 
article/viewFile/89/238?origin=publication_detail (dostęp: 13.09.2015). „WHO opisuje 
zdrowie psychiczne jako: «stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzy-
stuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wy-
dajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólno-
ty»”, WHO, Strengthening mental health promotion, Geneva 2001 (Fact sheet nr 220), 
cyt. za: Zielona Księga: Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia 
psychicznego dla Unii Europejskiej, Bruksela, 14.10.2005 COM(2005) 484, pkt. 2, http://
publications.europa.eu/resource/cellar/5420b88c-690b-47df-8c89-c0d7112134c3.0017.02/
DOC_1 (dostęp: 25.06.2016).

9 M. Dziewiecki, Młodzi, masmedia i wychowanie, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/
ID/mlodzi_massmw.html (dostęp: 18.06.2016). Nie wnikając głębiej, idea indywiduali-
styczna obecnych mediów dalece odbiega od personalizmu chrześcijańskiego, właści-
wego, bo przynależnego historycznie państwom europejskim i wyrażanego w myśli 
Jana Pawła II: „W rzeczywistości (...) jedynie przez odniesienie do tego, czym jest ludzka 
osoba jako „integralna jedność”, to znaczy jako „dusza, która się wyraża poprzez ciało, 
i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha”, można odczytać ów szczególny ludzki 
sens ciała”; Jan Paweł II, Encyklika Veritatis Splendor, nr 50, Kraków 2003.
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jego dobro w ww. wymiarach (art. 17 KOD). Za niepokojące zatem 
należy uznać obserwacje, że w dobie kryzysu rodziny, tej podstawo-
wej komórki społecznej i naturalnego środowiska rozwoju małoletnie-
go, jej rolę zaczynają przejmować media, dotychczas ujmowane jako 
struktury wpływu drugiego stopnia, stając się zasadniczym, egzogen-
nym determinantem zachowań małoletnich10.

W dyskursie nad zmianami paradygmatu zagrożeń, które dla dzie-
ci i młodzieży niosą ze sobą obecne media, wiodące są kryteria ich 
określania i kontekst ich przyjmowania. Niedojrzałość psychofizyczna 
i społeczna, właściwa danej kategorii wiekowej dziecka, stanowiąca 
przesłankę jego szerszej niż w przypadku dorosłych, prawnej ochrony 
(wykraczającej poza właściwe tradycyjnym mediom masowym treści 
oraz – charakterystyczne dla internetowych rodzajów mediów – bez-
prawne akty komunikacyjne – illegal), przesądza o przyjęciu definicji 
zagrożeń sensu largo, obejmującej poza wystąpieniem określonej szko-
dy (harm, krzywdy, uszczerbku etc.) również ryzyko jej wystąpienia11. 
Ogólnie rzecz ujmując, termin ten odnosi się do całokształtu co naj-
mniej prawdopodobnie szkodliwych (niebezpiecznych, negatywnych) 
oddziaływań mediów na rozwój dziecka, tj. treści (zawartości), zacho-
wań i kontaktów12. W literaturze podkreśla się, że kwestie te należy 
rozważać w kategoriach prawdopodobieństwa, a nie nieuchronności, 
co w środowisku online odzwierciedla sformułowanie „ryzykow-
ne szanse” (risky opporunities)13.W zasadzie podejmowanych przez 

10 Por. np. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2000, s. 61-68; 
L. Tyszkiewicz, Kryminologia. Zarys systemu, Katowice 1986, s. 90-2018; por. też: Pre-
ambuła do Konwencji o prawach dziecka.

11 Por. np. S. Livingstone, Do the media harm children?: Reflections on new approaches 
to an old problem, „Journal of Children and Media” 2007, vol. 1, nr 1, s. 5-14.

12 Z uwzględnieniem jednak trudności w szacowaniu poziomu ryzyka, por. U. Hase-
brink, S. Livingstone, L. Haddon, K. Ólafsson, Comparing children’s online opportuni-
ties and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online, London 
2009, s. 11, 24, http://eprints.lse.ac.uk/24368/1/D3.2_Report-Cross_national_compari-
sons-2nd-edition.pdf (dostęp: 01.02.2016).

13 Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig, K. Ólafsson, EU kids online, September 2011, 
zwłaszcza tzw. drabinę szanse-ryzyko, s. 14-16, http://www.lse.ac.uk/media%40lse/
research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIRe-
ports/Final%20report.pdf (dostęp: 12.06.2016).



Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych 243

małoletniego odbiorcę, a zwłaszcza użytkownika sieci, aktywności nie 
sposób jednoznacznie określić jako ryzykowne, czy wręcz wprost pro-
wadzące do urealnienia szkody, bowiem konkretny skutek zależy od 
jego wieloprzyczynowo determinowanej podatności (vulnerability) na 
zagrożenia, umiejętności skutecznego reagowania na nie (resilience), 
oraz radzenia sobie z nimi (cope)14. Owa podatność może mieć cha-
rakter indywidualny (i być warunkowana czynnikami egzogennymi 
i endogennymi), ale też być funkcją wieku i płci, statusu ekonomicz-
no-społecznego (w tym związanego z inkluzją vs ekskluzją cyfrową) 
etc. Badania wskazują, że dzieci narażone są na uleganie reklamom, 
młodzież natomiast na zawieranie ryzykownych kontaktów w Interne-
cie; na chłopców bardziej wpływają treści agresywne, na dziewczynki 
zaś stereotypy dotyczące atrakcyjności seksualnej15. Ogólnie bardziej 
zagrożona jest młodzież, podlegająca hipotezie migracji ryzyka (risk 
migration hypothesis), która wykazuje objawy nieprzystosowania spo-
łecznego (np. wagary, picie alkoholu, wchodzenie w relacje seksual-
ne na zasadzie tzw. sponsoringu etc.), albo intensywne zaangażowana 
w gry komputerowe (intensive gamers), czy ryzykowne, zaawansowa-
ne aktywności internetowe (risky explorers)16.

W ujęciu prawnym pojęcie zagrożeń odnoszono pierwotnie do sze-
rokiego spektrum treści, od mogących zagrażać (which are likely to 

14 Por. np. B. Lobe i in., Cross-National Comparison of Risks and Safety on the inter-
net: Initial analysis from the EUKids Online survey, s. 5, za: Child Safety Online:Global 
challenges and strategies, http://www.unicef-irc.org/publications/650, http://www.
unicef-irc.org/publications/pdf/ict_techreport3_eng.pdf (dostęp: 12.06.2015). Jeśli chodzi 
o model zespołów elementów determinujących zachowania człowieka por. L. Tysz-
kiewicz, Kryminologia. Zarys systemu, dz. cyt., s. 95.

15 Por. A. J. Jensen, Adolescent Storm and Stress, Reconsidered, „American Psycholo-
gist” 1999 (May), vol. 54, nr 5, s. 317–326, http://uncenglishmat.weebly.com/ uploads 
/1/4/3/4/1434319/arnett.pdf, w: Child Safety Online Global challenges and strategies 
Technical Report, UNICEF, May 2012, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_
techreport3_eng.pdf (dostęp: 25.06.2015), s. 35.

16 Por. S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig, K. Ólafsson, Comparing children’s online op-
portunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids Online, dz. 
cyt., s. 16 oraz S. Livingstone, L. Haddon, A. Görzig, Towards a general model of deter-
minants of risk and safety, w: Children, Risk and Safety on the Internet: Research and 
Policy Challenges in Comparative Perspective, Bristol 2012, s. 323-337, http://eprints.
lse.ac.uk/55467/1/Livingstone_Hasebrink_Goerzig_Towards-a-general-model-of- 
-determinants-of-risk-and-safety_2012.pdf (dostęp: 20.06.2015), s. 4-5 i table 25.1, s. 12.
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impair) do poważnie zagrażających (which might seriously impair)17 
prawidłowemu rozwojowi małoletniego. Na uwagę zasługują tu 
zwłaszcza – wywodzone z badań kryminologicznych i uznane za bez-
sprzecznie szkodliwe – obrazy przemocy i pornografii, które wyszcze-
gólniono w standardach europejskich i których precyzyjna definicja do 
dzisiaj pozostaje w kompetencji krajowej18.W dobie dominacji „indy-
widualnych mass mediów” problematyka ta znacznie się komplikuje. 
Pytanie o zmianę wzorca zagrożeń staje się fundamentalne. Próba od-
powiedzi na nie wymaga prześledzenia nowo pojawiających się płasz-
czyzn i kryteriów ich badań.

Po pierwsze, rozważa się je w płaszczyznach odbioru przez dzie-
ci i młodzież zawartości oraz podejmowanych zachowań i relacji 
(kontaktów) międzyludzkich. W tym kontekście na szczególną uwa-
gę zasługuje przyjęcie dualnego statusu małoletniego: jako ofiary 
szkodliwych dla jego rozwoju, w tym nielegalnych treści (np. porno-
graficznych z udziałem dzieci), ofiary zachowań i relacji (tj. grooming), 
oraz sprawcy czynów karalnych lub przestępstw (np. cyberbullying). 
Odpowiada to jego statusowi jako odbiorcy audiowizualnych usług 

17 Sformułowania za art. 27 ust. 1-2 Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 
(2010/13/UE).

18 Por. art. 7 ust. 1 a) i b) Konwencji o telewizji ponadgranicznej RE z 5.05.1989 r., Dz. 
U. 1995, nr 32, poz.160; art. 22 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 3.10.1989 
r. (89/552/EWG) o telewizji bez granic; por. też odnośne zapisy Dyrektywy 97/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30.06.1997 r. zmieniającej dyrektywę 
Rady 89/552/EWG, w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywa-
nia telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/13/UEz dnia 10.03.2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczą-
cych świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych 
usługach medialnych). Szerzej por. K. Badźmirowska-Masłowska, Ochrona małolet-
nich przed zagrożeniami środowiska mediów audiowizualnych i nowych technologii 
komunikacyjnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej i Rady Europy, Warszawa 
2014 oraz taż, Rozwój nowych technologii komunikacyjnych a bezpieczeństwo dzieci 
w Unii Europejskiej (1996 – 2011). Perspektywa prawna, w:Człowiek w świecie rzeczy-
wistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, red. 
A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel, t. 1, Józefów 2013, s. 213-260; taż, Ochrona ma-
łoletnich w środowisku mediów audiowizualnych, Internetu i innych usług on-line 
przed współczesnymi zagrożeniami w świetle dokumentów Rady Europy. Wybrane 
aspekty prawne, „Journal of Modern Science” 1/16/2013, s. 59-100.
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linearnych (w konfiguracji recipient – content), uczestnika grupowej 
lub indywidualnej komunikacji (participant – contact), lub aktywnego 
gracza, twórcy zawartości i inicjatora kontaktów międzyludzkich (ac-
tor – conduct)19. Przyjęcie niniejszych założeń implikuje wyodrębnie-
nie następujących obszarów zagrożeń: komercyjnego – obejmującego 
sfery prywatności i bezpieczeństwa, czy związanego ze statusem kon-
sumenckim, oraz – charakterystycznego dla osób niedorosłych – od-
noszącego się wprost do ryzyka technologicznego20, opartego o sferę 
aksjologiczną, a zawierającego problematykę agresji/przemocy, sfery 
erotycznej i seksualnej, czy – z makrospołecznego punktu widzenia 
– wartości oraz wykluczenia cyfrowego. Po drugie, zagrożenia roz-
patruje się w kategoriach obiektywizm vs subiektywizm ich odbioru, 
bezpośredniość vs pośredniość zetknięcia się z nimi, ich przewidywal-
ność vs przypadkowość. W perspektywie jednostkowej wskazuje się 
na ich krótkotrwały, kognitywny efekt; w szerszej, także na skumulo-
wane, długotrwałe skutki21. Podkreśla się różnice pomiędzy pokrzyw-
dzeniem małoletniego w relacji z człowiekiem (np. hate speech) vs 
maszyną (np. automatyczne zbieranie danych osobowych), z dorosłym 
(np. cybergrooming) vs z rówieśnikiem (cyberbullying)22. Po trzecie, 
zwłaszcza w przypadku młodych pokoleń, rozważa się prawdopodo-
bieństwo projekcji ryzyka off-line na sferę on-line oraz uwzględnia się 
wielorakie i jednoczesne zaangażowanie dzieci i młodzieży w różne, 

19 Por. S. Livingstone, L. Kirwil, C, Ponte, E. Staksrud, In their own words: what both-
ers children online? with the EU Kids Online Network, London 2013, http://eprints.
lse.ac.uk/48357/1/In%20their%20own%20words%20%28lsero%29.pdf(dostęp: 
20.09.2015), s. 1-3.

20 Por. The protection of children online. Recommendation of the OECD Council. Report 
on risks faced by children online and policies to protect them, Paris 2012, s. 24-25, http://
www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf (dostęp: 10.06.2014).

21 Por. L. Kirwil, Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w sieci oraz ich konse-
kwencje, Warszawa 2011, s. 7-8, http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKid-
sOnline/ParticipatingCountries/PDFs/PL%20Consequences%20Presentation.pdf 
(dostęp: 20.05.2015); A. Millwood Hargrave, S. Livingstone, Harm and offence in 
media content: a review of the evidence, Bristol 2009, s. 244-245, http://eprints.lse.
ac.uk/49000/1/Livingstone_Harm_offence_media_2009.pdf (dostęp: 25.06.2016).

22 Por. The protection of children online. Recommendation of the OECD Council. Report 
on risks faced by children online and policies to protect them, Paris 2012, s. 24, http://
www.oecd.org/sti/ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf (dostęp: 10.06.2014).
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w tym interaktywne, aktywności medialne, co czyni ich partycypa-
cję w sieci bardziej ryzykowną, przede wszystkim poprzez złożoność 
kontekstu sytuacji problemowych, ich transgraniczność, zwiększającą 
się skalę i zakres zagrożeń, obejmujących poza tradycyjnymi rodzaja-
mi, ich modyfikacje i nowe, sieciowe formy.

W badaniu ewolucji zagrożeń wskazywano i wskazuje się na aspekty 
bezprawne, łączące się w szczególności z przestępczością, odnoszącą 
się do seksualnego wykorzystywania i niegodziwego traktowania dzie-
cka w celach seksualnych (np. do pornografii dziecięcej)23. Za szkodli-
wie wpływające na rozwój małoletniego, według standardów prawa eu-
ropejskiego, uznaje się treści pornograficzne i nacechowane przemocą. 
Ich zdefiniowanie pozostaje jednak w kompetencjach krajowych, ergo 
uzależnione jest od indywidualnie, mniej lub bardziej liberalnie pojmo-
wanej moralności publicznej. W zakresie treści mogących negatywnie 
oddziaływać na dzieci i młodzież nie utworzono dotychczas ich legal-
nego katalogu, ale zazwyczaj wskazuje się na agresję, przedstawianie 
sfery erotycznej w sposób uprzedmiotawiający człowieka, odhumani-
zowany, czy wreszcie skomercjalizowane wzorce zachowań24.

W nowym – opartym na znacząco mniej „kontrolowalnych” me-
diach internetowych – ekosystemie następuje redefinicja i „reklasy-
fikacja” zagrożeń, odnoszących się poza treścią także do aspektów 

23 Por. Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Ex-
ploitation and Sexual Abuse, Lanzarote 2007, http://www.coe.int/en/web/conven-
tions/full-list/-/conventions/treaty/201 (dostęp: 20.06.2015); Council of Europe Con-
vention on Cybercrime, Budapest 2001, http://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/185 (dostęp: 20.06.2015); Directive 2011/92/EU of the 
European Parliament and of the Councilof 13 December 2011 on combating the sex-
ual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing 
Council Framework Decision 2004/68/JHA; szerzej por. K. Badźmirowska-Masłows-
ka, Fighting against child sexual abuse and child sexual exploitation in Europe. Media 
and internet perspective, w: Europe of Founding Fathers. Investment in the common 
future, red. M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, s. 147-160.

24 Por. np. Załącznik 3 do rozporządzenia KRRiT z 23.06/2005 r., w sprawie kwalifikowa-
nia audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy 
fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, oraz audycji lub innych przeka-
zów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów 
symboli graficznych i formuł zapowiedzi oraz Załącznik 1 do rozporządzenia KRRiT 
z 5.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizual-
nych usługach medialnych na żądanie.
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komunikacyjnych, związanych z ryzykownymi zachowaniami i relacja-
mi zawieranymi przez małoletniego w sieci. Zmiany mają różnorodny, 
zarówno ilościowy, jak i jakościowy charakter. Z uwagi na zwiększa-
nie się liczby platform i produktów, zwiększa się też dostępność do 
zawartości co najmniej potencjalnie szkodliwej dla dzieci i młodzieży, 
dystrybuowanej na niespotykaną wcześniej skalę. Wzrasta i „umiędzy-
narodawia się” przestępczość seksualna przeciwko małoletnim, przyj-
mując też nowe, zmodyfikowane formy (np. cybergrooming). Trady-
cyjne zagrożenia przekształcają się, transformując niejako właściwe 
rzeczywistości off-line ich rodzaje w przestrzeń wirtualną, co prowa-
dzi niekiedy do wyodrębniania się nowych ich rodzajów. Na uwagę 
zasługuje przede wszystkim oglądanie, tworzenie i dzielenie się on-
-line przez małoletniego (zwłaszcza za pomocą urządzeń mobilnych) 
tzw. problematyczną zawartością, dotyczącą agresji (np. oddziaływań 
związanych z nienawiścią, tj. nękanie), autoagresji (np. propagują-
cych samookaleczenia, czy nawet nakłaniających do samobójstw)25. 
W szczególności, dzieci i młodzież wymieniają między sobą treści za-
wierające obrazy psychicznego i fizycznego znęcania się, upokarzania 
rówieśników, ponadto zwiększa się też dostępność niebezpiecznych 
dla życia i zdrowia substancji odurzających, tj. narkotyków czy tzw. 
dopalaczy. Z perspektywy makrospołecznej następuje uniformizacja 
systemów aksjologicznych, zorientowanych wokół wartości merkan-
tylnych, promujących wzorce materialnego sukcesu, indyferentnych 
względem kulturowo i religijnie utrwalonych, na poziomie regio-
nalnym i lokalnym, znaczeń etycznych i moralnych. Niepokojące są 
głównie zmiany zachodzące we wzorcach sfery seksualnej, odzwier-
ciedlane w upowszechnianiu się takich zjawisk, jak sexting czy cy-
bersex, czy w relatywizowaniu procederu prostytucji, w określonych 
sytuacjach, eufemistycznie definiowanej jako „sposnosring”. Ponadto, 
nie sposób abstrahować od wywieranej na małoletniego presji uzyska-
nia preferowanego w mediach wizerunku (body image), implikującego 

25 Por. R. Moore, Digital File Sharing: An Examination of Neutralization and Rational-
ization Techniques Employed by Digital File Sharers, w: Cyber Criminology Exploring 
Internet Crimesand Criminal Behavior, red. K. Jaishankar, Boca Raton – London – New 
York 2011, s. 209-228.
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występowanie na szerszą skalę zaburzeń żywienia w postaci anoreksji, 
bulimii, bigoreksji etc. czy – z innej strony rzecz ujmując – otyłości. 
Powstają też nowe, właściwe erze cyfryzacji i konwergencji rodzaje 
zagrożeń, związane z uzależnieniami od Internetu (infoholizmem), np. 
nałogowego „surfowania” po sieci, gier komputerowych, wirtualnych 
związków międzyludzkich etc.26

Uwzględniając powyższe rozważania, należy przyjąć, że paradyg-
mat zagrożeń wyznaczany jest obecnie transgranicznością przekazu, 
nowymi, mobilnymi, spersonalizowanymi, wręcz wszechobecnymi 
sposobami dostępu do Internetu, implikującymi powstawanie coraz 
szerszego spektrum aktywności sieciowych o charakterze „ryzykow-
nych szans” oraz globalnością, także kulturową, mediów opartych na 
technologii internetowej. Powinny one zatem być rozpatrywane łącznie 
w perspektywie jednostkowej (child-centred) i makrospołecznej (mac-
rosocial), realizowanych na poziomie państwowym, jednak w ramach 
standardów regionalnych (tu tworzonych przez Radę Europy i Unię 
Europejską) i z uwzględnieniem perspektywy bezpieczeństwa w za-
pewnianiu ochrony przed nimi dzieciom i młodzieży, uwidacznianej 
m. in. w przeciwdziałaniu na skalę ponadkrajową ekskluzji cyfrowej27.

26 Por. L. Hibbard, Recommendation on Empowering Children in the New Information 
and Communications Environment, „IRIS: Legal Observations of the European Audio-
visual Observatory” 2006, nr 10, s. 5, http://merlin.obs.coe.int/iris_online/iris_2006/10.
pdf.en (dostęp: 25.06.2016); por. też A. Andrzejewska, J. Bednarek, D. Sarzała, Cyber-
przestrzeń – szanse, zagrożenia, uzależnienia, Warszawa 2007; A. Andrzejewska, Dzie-
ci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empirycz-
ne, Warszawa 2014, s. 81-106; S. Kozak, Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. 
Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach, Warszawa 2014, zwłaszcza 
zjawisko hikikomori, s. 124-139; T. Zasępa, Wolność i uzależnienie w procesie komu-
nikacji w Internecie, w: Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura, red. R. Skubisz, 
Lublin 2000, s. 377-381.

27 Por. U. Hasebrink, S. Livingstone, L. Haddon, K. Ólafsson, Comparing children’s online 
opportunities and risks across Europe: Cross-national comparisons for EU Kids On-
line, London 2009, s. 8-11, http://eprints.lse.ac.uk/24368/1/D3.2_Report-Cross_nation-
al_comparisons-2nd-edition.pdf (dostęp: 03.06.2016).
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audiovisual media risks faced by minors. 
Towards a new paradigm?

Summary: The article aims at an analysis of the risks faced by chil-
dren within a scope of the new audiovisual media environment. Ba-
sed on the Internet technology, trans-frontier ecosystem entangles the 
worldwide changes in both public and private communication, redefi-
ning almost all terms traditionally connected with the mass media era. 
In particular, young receivers and users of mass media are exposed 
to greater (in scale and scope) threats, concerning the harmful con-
tent (of pornographic or violent character), risky conduct and contact. 
The issue seems to be very problematic, mainly because of the com-
plex premises of the changing “risk” paradigm. Some important ques- 
tions should be asked. Firstly, it is ambiguous what is likely to impair 
children’s physical, mental or moral development versus what might 
seriously impair such faculties (e.g. negative pop-culture commercial 
patterns, irrespective of regional, local axiological systems). Secondly, 
minors could be treated both as victims (e.g. of grooming and other 
illegal sexual acts) and perpetrators (e.g. of cyberbullying). Thirdly, 
according to the digital inclusion versus exclusion, the national mac-
rosocial security approach ought to be considered as well as the choice 
of which kind of individual threats (risks) should be regulated at the 
national or international level. The new “risk” paradigm is derived 
from the aforementioned premises.

Keywords: audiovisual media, the Internet, children’s risks, new 
paradigm





Seweryn leszczyński

Nauczyciel też człowiek – paradygmat 
humanistyczny w pedagogice

W pedagogice możemy wyróżnić dwa ogólne paradygmaty dotyczące 
człowieka, wynikające z refleksji filozoficznej: paradygmat herbar-
towski, który opisuje się takimi pojęciami, jak autorytaryzm, dyscy-
plina czy przemoc, oraz paradygmat humanistyczny, który opisuje się 
pojęciami: podmiotowość, niedyrektywność, interakcja. Drugi z nich 
jest obecnie dominującym paradygmatem w literaturze. Obydwa doty-
czą najczęściej osoby nauczyciela, i to z punktu widzenia jego oceny, 
tzn. tego, jaki ma on być w stosunku do swoich podopiecznych, wy-
chowanków, dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę paradygmat huma-
nistyczny, opis celów i zadań, które powinien realizować nauczyciel, 
jest zdominowany przez kategorie maksymalizmu, autentyczności, 
dobroci, empatii, entuzjazmu czy doskonałości. Z jednej strony opis 
ten musi taki być, ponieważ należy do cech powinności, odwołuje do 
efektów w przyszłości; naturalnie więc jest ukierunkowany maksy-
malistycznie. Z drugiej jednak strony każde, nawet maksymalne cele, 
powinny być również realne – doniosłe, ale realne. Jeśli mówimy o pa-
radygmacie humanistycznym, powinniśmy uwzględniać całego czło-
wieka. Tymczasem chyba najczęściej powtarzanym pojęciem w litera-
turze pedeutologicznej jest pojęcie kompetencji, a nie pojęcie osoby, 
jednostki czy człowieka w jego psychofizycznej całości.
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1. kompetencje i doskonały nauczyciel

Współczesne warunki życia i pracy zmieniły się wraz z rozwojem cy-
fryzacji, przepływu ludzi i kapitału. Zdaniem Zygmunta Baumana, 
świat nie jest już nastawiony na trwanie, ale na chwilowość: „wiedza, 
którą pilnie doskonaliłem dziś, jutro stanie się całkowicie niewystarcza-
jąca, a nawet będzie wyraźną ignorancją. Umiejętności, które nabyłem 
dziś w pocie czoła, nie zaprowadzą mnie daleko w nowym wspaniałym 
świecie jutrzejszej technologii i wiedzy. Praca, którą zdobyłem wczoraj 
w zażartym współzawodnictwie, zniknie jutro”1. Wiedza i umiejętności 
składają się na kompetencje przydatne zwłaszcza w zawodzie nauczycie-
la. Dlatego to przede wszystkim oni zauważają i odczuwają przemiany 
związane z niestabilnością rozwoju zawodowego. Zmiany w oświacie 
i szkolnictwie stają się jeszcze bardziej zauważalne, gdy przyjrzymy się 
ewolucji idei uniwersytetu. Według Ilony Zakowicz, „od wykształcenia 
akademickiego oczekuje się „wytwarzania” specjalistów – wyłącznie 
jednak takich, na których jest społeczne zapotrzebowanie”2. Nauczycie-
le mają więc przystosować się do oczekiwań rynku pracy i kształcić 
w kierunku, na który jest teraz zapotrzebowanie pracodawców. Wartości 
trwałe, takie jak prawda, dobro i piękno ustępują miejsca wartościom 
utylitarnym, które zmieniają się wraz ze zmianami rynku kapitałowe-
go. Można sądzić, że ogólne przemiany w społeczeństwie i w edukacji 
zmierzają w kierunku upowszechnienia tymczasowego stylu życia. Nic 
już nie jest trwałe. Wiedza i umiejętności podlegają nieustannym zmia-
nom. Rodzi to potrzebę ciągłego kontrolowania, czy są one wystarcza-
jące, zwłaszcza w szybko zmieniającej się szkole. W opinii Agnieszki 
Dody-Wyszyńskiej, nauczyciele (ale i przedsiębiorcy) „wzywani są do 
tzw. permanentnego kształcenia i poddawani ciągłej kontroli”3.

1 Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstrukcja nieśmiertelności, tłum. J. Ostrowska, 
http://kulturawspolczesna.pl/sites/default/files/artykuly/1._zygmunt_bauman_-_ 
ponowoczesnosc_czyli_dekonstrukcja_niesmiertelnosci.pdf (dostęp: 20.06.2016), s. 12.

2 I. Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta – kontynuacja czy zmierzch?, 
http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/ONiS=202=20=282012=29=2062-
74.pdf, (dostęp: 20.06.2016), s. 69.

3 A. Doda-Wyszyńska, Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu, w: Aksjolo-
gia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Lublin 2012, s. 78.
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W celu opisania wyników tej nieustannej kontroli4, współczesna 
nauka posługuje się pojęciem kompetencji. Zalicza się do nich: „wie-
dzę, umiejętności, uzdolnienia, cechy osobowości, wyznawane warto-
ści i zasady, style działania, kompetencje fizyczne, zainteresowania”5. 
Zdaniem B. Góreckiej-Mostowicz, „kompetencje zawierają zdolno-
ści nauczyciela do wykonywania określonych zadań i przejawiają się 
w jego umiejętnościach (…)”6. Na podstawie tych dwóch definicji 
możemy stwierdzić, że kompetencje obejmują wszystkie sfery życia 
człowieka. Opisują nie tylko przejawy życia intelektualnego, ale i fi-
zycznego. O kompetencjach można mówić nie tylko w odniesieniu do 
pracowników naukowych i umysłowych, ale również w odniesieniu do 
sportowców i pracowników fizycznych.

Społeczeństwo oparte na wiedzy zakłada istnienie pewnej hierar-
chii wartości, a przede wszystkim rozwoju. To właśnie kompetencje 
stały się wskaźnikiem naszej wiarygodności względem innych. We-
dług Anny Żerek, „charakterystyczną cechą XXI wieku są stale rosną-
ce wymagania we wszystkich dziedzinach naszego życia. Uwidacznia 
się to także w poczynaniach edukacyjnych. Nauczyciel ma się ciągle 
doskonalić. Rozwijać się powinien jednak nie tylko w zakresie swo-
jego przygotowania przedmiotowego i pedagogicznego, ale powinien 
również dbać o rozwój własnej osobowości”7. Współczesne trendy 
humanizacyjne doceniły znaczenie rozwoju człowieka w ciągu całego 
jego życia. Zwłaszcza nauczyciel jest traktowany jako ktoś, kto ma 
dążyć do swojego ideału. Należałoby zadać pytanie, kim jest, a ra-
czej, jaki powinien być doskonały nauczyciel. Według badaczy „do-

4 Postulat „intersubiektywnej sprawdzalności wiedzy, tj. by była wyrażana w zrozu-
miałym społecznie języku naukowym”, to element pozytywizmu filozoficznego. A. 
Bronk, Pozytywizm filozoficzny, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 
1997, s. 434.

5 P. Oleksiak, Kompetencje – uzgodnienia terminologiczne, w: Nauczyciel. Rozwój za-
wodowy i kompetencje, red. E. Przygońska, Toruń 2010, s. 70.

6 B. Górecka-Mostowicz, Umiejętności psychologiczne nauczyciela przedszkolnego, w: 
Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, t. 8, red. E. 
Ogrodziecka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, Kraków 2015, s. 73.

7 A. Żerek, Badania nad osobowością nauczyciela, w: Ewolucja kwalifikacji nauczycieli 
w kontekście przemian edukacyjnych, red. F. Szlosek, Warszawa – Siedlce – Radom 
2007, s. 131.
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skonały nauczyciel – to taki nauczyciel, który systematycznie podnosi 
kwalifikacje oraz kompetencje i pamięta o tym, że powinien być mi-
strzem i przewodnikiem – spolegliwym opiekunem swoich uczniów 
i wychowanków”8. Jego kompetencje zatem powinny stale wzrastać, 
nauczyciel zaś ma dbać również o swój rozwój. W opinii swoich pod-
opiecznych ma być mistrzem. Warto zauważyć, że nie mówi się o tym, 
że nauczyciel ma być jak mistrz, ale ma nim rzeczywiście być.

2. oczekiwania wobec nauczycieli

a. Refleksyjny praktyk

Przemiany społeczne zmierzające do permanentnej kontroli i wery-
fikacji kompetencji nauczycieli sprawiają, że podmiot je dokonujący 
ulega rozproszeniu. Otwartość i pełna przejrzystość oraz dostępność 
do efektów kształcenia (ankiety, elektroniczne dzienniki) niewątpliwie 
przyczyniają się do demokratyzacji szkoły. Procesy te jednak rodzą 
pytania dotyczące oczekiwań, jakie społeczeństwo stawia wobec na-
uczycieli. Literatura pedeutologiczna jest dziś na tyle bogata, że mo-
żemy przyjrzeć się, jakie wymagania stawia się współczesnym peda-
gogom. Wielu autorów, mówiąc o kompetencjach i umiejętnościach 
nauczycieli, stawia im wygórowane cele: „jako refleksyjni praktycy 
nauczyciele powinni być otwarci na różnorodne rozwiązania i pomysły 
innych. Mają również obowiązek tolerować niejednoznaczność i zło-
żoność oraz dowody, które mogą zaprzeczać aktualnie przyjmowanym 
paradygmatom, a także uwzględniać wielorakie perspektywy. Muszą 
oni myśleć spekulatywnie i posiadać zdolności metapoznawcze, jak 
również posiadać zdolność stawiania „dobrych pytań”9. Postulat bycia 
refleksyjnym praktykiem łączy w sobie dwie tendencje. Z jednej strony 

8 B. Parka, I. Żeber-Dzikowska, Edukacja w XXI wieku a kształcenie nauczycieli, w: 
Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria – praktyka, red. T. Gumuła, T. Dyrda, 
Kielce 2006, s. 96.

9 I. Adamek, Nauczyciel w sytuacji zmian zachodzących w edukacji, w: Edukacja ma-
łego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, t. 8, red. E. Ogrodziecka-
-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, dz. cyt., s. 37, 38.
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nauczyciel powinien postrzegać rzeczywistość głębiej, być filozofem 
nie tylko w znaczeniu ogólnym, ale przede wszystkim w znaczeniu 
naukowym. Z drugiej strony winien on działać „tu i teraz”, aktyw-
nie wchodzić w różne role: naukowca, wychowawcy, mediatora czy 
przewodnika. Oczekuje się, że nauczyciel będzie zdystansowany do 
własnej wiedzy i do samego siebie; będzie potrafił przyjąć zdanie in-
nych. Powinien też umieć przewidywać skutki rozwoju współczesnej 
nauki. Nauczyciel powinien ponadto posiadać wiedzę nie tylko w swo-
jej dziedzinie, ale przynajmniej orientować się w innych jej gałęziach. 
Wreszcie myślenie spekulatywne i zdolność do stawiania właściwych 
pytań wymagają od nauczyciela samokształcenia intelektualnego.

b. kompetentny rozmówca

Inni badacze zauważają, że obecnie od pedagogów wymaga się zwłasz-
cza kompetencji komunikacyjnych10. Nauczyciele mają się z uczniami 
przede wszystkim porozumieć. Dlatego kluczowe staje się tu pojęcie 
rozumienia. Trudności, które mogą pojawić się w związku z rozmową 
wyjaśnia, opierając się na filozofii Hansa-Georga Gadamera, Paweł 
Dybel: „Zawsze już więc z innymi rozmawiając, ścieramy się z ich 
odmiennymi przesądami, napotykamy na jakiś opór ze strony tego, 
co zostało przez nich powiedziane. A to dlatego, ponieważ jego sens 
nie przystaje do końca do naszego obrazu siebie i świata, stanowiąc 
rodzaj wyzwania do podjęcia. Albo też po prostu tych różnic i od-
mienności zrazu nie zauważamy i dopiero po dziesiątkach, setkach 
różnych rozmów z innymi ze zdziwieniem postrzegamy, że organicz-
nym elementem naszego spojrzenia na świat stało się coś, co zrazu 
było nam całkowicie obce”11. Różnice w obrazie siebie i świata chy-
ba najbardziej widoczne są w relacjach uczeń – nauczyciel. Dlatego 
nie dziwią postulaty społeczne, naciskające na komunikację między 
nimi: „od współczesnego nauczyciela oczekuje się bardzo wysokich 
kompetencji komunikacyjnych, odzwierciedlających zakres jego kwa-

10 Por. B. Górecka-Mostowicz, Umiejętności psychologiczne nauczyciela przedszkolne-
go, dz. cyt., s. 74.

11 P. Dybel, Pytanie o człowieka w hermeneutyce Gadamera, http://egzystencja.whus.
pl/wp-content/uploads/2014/09/AiE-nr-19.pdf (dostęp: 20.06.2016), s. 49-50.
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lifikacji i rozległość doświadczeń zawodowych (…)”12. Biorąc pod 
uwagę cytowane wyżej zdanie P. Dybla, zauważyć należy, że w wyni-
ku rozumnej komunikacji rozmówca przyjmuje czyjś punkt widzenia 
za część swojego światopoglądu. W rezultacie tożsamość rozmówców 
zmienia się. Rozwój kompetencji komunikacyjnych nauczyciela ukie-
runkowany jest zatem na zmianę jego tożsamości.

c. Tłumacz i przewodnik

Nauczyciel powinien wiedzieć, że wejście w świat ucznia zmieni 
również jego. Jako główny odpowiedzialny za budowanie wspólnoty 
z uczniami, powinien szukać tego, co wspólne, zwłaszcza w komuni-
kacji. Każdy pedagog powinien rozumieć emocje, pragnienia i obawy 
swoich podopiecznych: „nauczyciel musi widzieć człowieka, który 
jest bardzo podobny do niego samego, zwłaszcza w kontekście po-
trzeb, pragnień i obaw. Powinien także zachowywać się wobec innych 
tak, jak chciałby, by oni go traktowali”13. Nauczyciel musi zatem pod-
jąć trud samowychowania. Słowa Janusza Korczaka do opiekunów są 
dziś szczególnie aktualne: „bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj 
siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do 
czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres 
ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które 
musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim”14. W tym 
znaczeniu nauczyciel jest zobowiązany nie tylko do pracy z innymi, 
ale zwłaszcza do pracy nad sobą. Szukanie tego, co wspólne, doty-
czy również zmiany stosunku nauczyciela do uczniów w kontekście 
współczesnych przeobrażeń technologicznych. Nie jest on już jedy-
nym źródłem wiedzy, dlatego nie może traktować uczniów jako nic 
niewiedzących. „Od współczesnego nauczyciela oczekuje się, aby 
przeobraził się z nauczyciela przekazującego wiedzę w nauczyciela, 

12 M. Cywińska, Efektywność nauczyciela w dobie współczesnej, w: Być nauczycielem. 
Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, Poznań 2013, s. 37-38.

13 R. Michalak, Nauczyciel na drodze budowania konstruktywistycznej kultury dydak-
tycznej i klimatu pracy, w: Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczy-
ciela, red. M. Cywińska, dz. cyt., s. 108-109.

14 J. Korczak, Myśli, red. H. Kirchner, Warszawa 1987, s. 32-33.
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który byłby przewodnikiem po niej, tłumaczem, refleksyjnym prak-
tykiem – inspirującym, motywującym, prowokującym poznawczą 
samodzielność ucznia”15. Takie zadania wobec nauczycieli przedsta-
wia Ewa Kiełb-Starczewska. Zwraca ona uwagę nie tyle na to, w kogo 
współczesny pedagog ma się zmienić, ile na sam fakt jego zmiany. 
Tożsamość nauczyciela winna wciąż ewoluować. Obecnie mówi się, 
że dobry pedagog ma nie tylko przekazywać wiedzę, lecz ma stać 
się przewodnikiem po niej. To znaczy ma być specjalistą od swojego 
przedmiotu, ale ma być również kompetentny w innych dziedzinach 
współczesnej nauki. Nauczyciel ma dziś orientować się w nowych 
środkach transferu wiedzy i aktywnie w nich uczestniczyć. Inaczej nie 
będzie mógł zainspirować uczniów do samodzielnego poszukiwania 
informacji.

Horyzont przemian w tożsamości nauczyciela najlepiej prezentuje 
wielość pojęć, którymi się go określa. Jest to również pewne odbicie 
potrzeb społeczeństwa i wyraz zaufania do tego zawodu. Nauczyciel ma 
być: „autentycznym kreatorem decyzji edukacyjnych; demaskatorem 
rzeczywistości; przewodnikiem i tłumaczem; specjalistą-ekspertem; 
refleksyjnym praktykiem; nauczycielem międzykulturowym; taktow-
nym nauczycielem; autentycznym nauczycielem; rzecznikiem jakichś 
ważnych treści i strażnikiem jakiegoś kanonu; partnerem znaczącym 
życiodajnie; tłumaczem i mediatorem; empatycznym pomocnikiem”16. 
Z jednej strony tak liczne określenia powodują, że duża liczba peda-
gogów odnajdzie się w jakichś ramach kanonu społecznego. Z drugiej 
jednak strony przyjęcie zbyt wielu ról, powoduje dyspersję elementów 
tożsamości nauczycieli. Dlatego oczekiwania wobec nich są traktowa-
ne także jako pewne zagrożenie dla ich rozwoju. Stąd również wynika-
ją próby optymalizacji wymagań stawianych nauczycielom.

15 E. Kiełb-Starczewska, Nauczyciel w transformacjach cywilizacyjnych, w: Być nauczy-
cielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, dz. cyt., s. 52. 
Por. J. Minkiewicz-Najtkowska, Nauczyciel w procesie komunikowania się z uczniami 
w dzisiejszej edukacji (wybrane aspekty), w: Być nauczycielem. Kompetencje współ-
czesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, dz. cyt., s. 88.

16 A. Łagoda, Istota zawodu współczesnego nauczyciela, czyli o byciu idealnym nauczy-
cielem we współczesnej szkole, w: Być nauczycielem-opiekunem-wychowawcą. 
Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 148-150.
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3. optymalizacja oczekiwań wobec nauczycieli

W literaturze akcentuje się dysproporcje pomiędzy oczekiwaniami wo-
bec nauczycieli a możliwościami ich realizacji. Małgorzata Cywińska 
twierdzi, że „istnieje ogromny dystans między oczekiwaniami społecz-
nymi wobec tej kategorii zawodowej [nauczycieli – uzup. S. L.] a moż-
liwościami ich spełnienia. Wymaga się od osób tej kategorii zawodowej 
spełniania wielu ról i obowiązków, zaś wielość ta ma związek z prze-
ciążeniem pracą i jakością jej wypełniania, a nierzadko też z brakiem 
wystarczających kompetencji i poziomem przeżywanego stresu”17. Na-
uczyciel jest dziś nie tylko pedagogiem i wychowawcą, ale bardzo czę-
sto spełnia czynności administracyjne. Powszechność i łatwość sprawo-
wania kontroli nad efektami pracy w tej grupie zawodowej sprawia, że 
nauczyciel jest obciążony również pracą biurową i nie może osiągnąć 
optimum swojego rozwoju. Zdaniem Aleksandra Nalaskowskiego, „im 
bardziej zbiurokratyzowany system edukacji, tym gorsze jego wyniki”18. 
Obok więc oczekiwań co do kształtowania się jako pedagog, nauczy-
ciele podlegają jeszcze oczekiwaniom administracji. Problem uspraw-
nienia procesów edukacji i stosunku społeczeństwa wobec nauczycieli 
jest złożony. Niemniej jednak, istnieją pewne wskazówki, co robić, aby 
osiągnąć względnie „lepsze” warunki pracy w szkole. Stefan Kwiatkow-
ski pisze, że „optymalizacja standardu polegałaby na przyjęciu racjo-
nalnych kryteriów ograniczających addytywne podejście do cech psy-
chofizycznych, wiedzy i umiejętności nauczycieli. W efekcie standard, 
uwzględniając opinię bezpośrednich pracodawców, mógłby urealnić – 
w praktyce obniżyć – poziom oczekiwań społecznych wobec nauczycie-
li, wskazując jednocześnie na to, że za edukację odpowiedzialni są nie 

17 M. Cywińska, Efektywność nauczyciela w dobie współczesnej, w: Być nauczycielem. 
Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, dz. cyt., s. 38.

18 A. Nalaskowski, Szuflady zmian, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_z_ 
Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowania_Komitetu_Nauk_ 
Pedagogicznych_PAN/Studia_z_Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_ 
Wychowania_Komitetu_Nauk_Pedagogicznych_PAN-r2012-t3-n2_(5)/Studia_z_ 
Teorii_Wychowania_polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowania_Komitetu_Nauk_ 
Pedagogicznych_PAN-r2012-t3-n2_(5)-s165-176/Studia_z_Teorii_Wychowania_ 
polrocznik_Zespolu_Teorii_Wychowania_Komitetu_Nauk_Pedagogicznych_PAN-r2012- 
-t3-n2_(5)-s165-176.pdf, (dostęp: 20.06.2016), s. 172.
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tylko nauczyciele”19. Z kolei Marek Kościelniak postuluje, aby nauczy-
ciele, podobnie jak żołnierze lub pracownicy korporacji, mieli profesjo-
nalne wsparcie innych pedagogów i psychologów, których należałoby 
najpierw wykształcić20. Zdaniem obu badaczy, droga do odciążenia na-
uczycieli od zbyt wysokich wymagań, również biurokratycznych, zmie-
rza do racjonalizacji kryteriów stawianych pedagogom oraz procesów 
ich wsparcia i form rozwoju. Wydaje się, że wymaga to nie tylko zmian 
w podejściu pracodawców, w tym najwyższego organu, ale również 
zmiany mentalności powszechnego wizerunku zawodu nauczyciela. 
Jakkolwiek należy tu zwrócić uwagę również na najważniejszą, moim 
zdaniem, kwestię, czyli zrozumienie tego, kim jest człowiek jako osoba. 
Może należałoby poświęcić większą atencję temu, że każdy nauczyciel 
to ktoś, komu przysługuje najwyższy szacunek. W ten sposób otworzy-
łoby się nam nowe spojrzenie na nauczyciela: jako kogoś, kto posiada 
wolność – nie jest więc absolutnie zdeterminowany czynnikami spo-
łecznymi; jako kogoś, kto jest istotą rozumną, a zatem posiada zdolność 
równomiernego podziału obowiązków; jako kogoś, kto uczestniczy we 
wspólnocie, której członkowie są za siebie wzajemnie odpowiedzialni 
i powinni się wspierać; wreszcie jako kogoś, kto posiada swoje słabości 
i ograniczenia, wynikające z niedoskonałości natury ludzkiej.

Biorąc pod uwagę paradygmat humanistyczny w pedagogice, współ-
czesny dyskurs na temat nauczyciela i jego roli opisuje się w kategoriach 
kompetencji i umiejętności. Stale rosnące kompetencje odzwierciedlają 
wymagania społeczne wobec pedagogów. Oczekuje się, że nauczyciel 

19 S. Kwiatkowski, Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej 
utopii, w: Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, Kra-
ków 2008, s. 30.

20 „«Fachowe wsparcie» psychologiczne, pedagogiczne, medyczne mają żołnierze, po-
licjanci, pracownicy korporacji, a nawet osadzeni w warsztatach i więzieniach. Czy 
pedagodzy go nie potrzebują? Jak dowodzą badania, m. in. H. Kwiatkowskiej, blisko 
dwie trzecie nauczycieli pracujących w polskiej oświacie przeżywa różnego rodzaju 
trudności związane z kryzysem tożsamości zawodowej bądź z «wypaleniem zawo-
dowym». Gdyby pedagodzy byli w stanie radzić sobie samodzielnie z tego rodzaju 
problemami, liczby te wyglądałyby zupełnie inaczej. Czy zatem warto kształcić spe-
cjalistów (psychologów, pedagogów) w zakresie wspierania nauczycieli?”. M. Koś-
cielniak, Kompetencje zawodowe a osobowość nauczyciela, w: Paradygmaty akade-
mickiego kształcenia pedagogów, red. A. Sajdak, D. Skulicz, Kraków 2010, s. 128.
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będzie doskonały. Idealizacja osoby nauczyciela polega na nieustannym 
rozwijaniu jego kompetencji w zakresie przedmiotowym i dydaktycz-
nym, jak również osobowościowym. W pracy zostały ukazane trzy typy 
doskonałego pedagoga: refleksyjny praktyk, kompetentny rozmówca, tłu-
macz i przewodnik. Dodatkowo nauczyciel ma spełniać wielorakie funk-
cje administracyjne, zajmując się pracą biurową. To wszystko sprawia, że 
pojawiają się głosy nawołujące do urealnienia wymagań stawianych wo-
bec tej grupy zawodowej. Zmiany polegałyby na racjonalizacji kryteriów 
doskonalenia nauczycieli i form ich wsparcia. Osobistą intencją autora 
tekstu jest postulat, aby dyskurs pedeutologiczny zmierzał w kierunku 
zmiany frazeologii w mówieniu o rozwoju nauczycieli. Zamiast posługi-
wać się pojęciem kompetencji, można wprowadzać pojęcie osoby ludz-
kiej z całą jej przygodnością i uwarunkowaniami. Żeby jednak mówić 
o osobie ludzkiej w pedagogice, należałoby kształcić badaczy bardziej 
w kierunku filozoficznym niż pedagogicznym. Warunki pracy nauczy-
ciela, czyli jego codzienność ulegają nieustannym zmianom. Natomiast 
filozoficzne rozumienie osoby, wspólnoty, relacji czy wartości odnosi się 
do powszechnych i ponadczasowych kategorii pojęciowych. Dzięki fi-
lozofii możemy mówić o człowieku, a nie tylko o jego kompetencjach.

Teacher is also a person – 
humanistic paradigm in pedagogy

Summary: We can distinguish two paradigms of human in pedagogy: 
Herbart’s concept and the humanistic one. Both arise from the philosop-
hical reflection on human and refer to the figure of a teacher. This raises 
the following query: what should a teacher be like? The article attempts 
to answer this question. An outline description of the requirements for 
teachers leads to a thesis that such requirements are becoming more ide-
alistic than realistic nowadays. This, in turn, raises doubts as to whether 
the humanistic paradigm of thinking about teachers does not miss an 
important point. It could provoke the following question: what role does 
the weakness of human nature play in the teaching process? Do teachers 
need some professional help of coaches or psychologists etc.?

Keywords: humanistic paradigm, teacher, competences, development
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komputery a antropologia słowa cyfrowego

1. Przestrzeń antropologii słowa

Jak powszechnie wiadomo, z definicją antropologii są niejakie prob-
lemy. Podobnie jak medycynę można uznać za sztukę doprowadza-
nia pacjenta do zdrowia, tak antropologię można scharakteryzować 
ogólnie raczej jako sztukę dochodzenia do jakiejś wiedzy o człowie-
ku. „Uprawiając” antropologię, człowiek sam dowiaduje się czegoś 
o sobie lub o innych ludziach, a więc wkracza na szlak auto-forma-
cji – nie jest już jedynie odbiorcą „cudzej” twórczości, ale – poznając 
człowieka, poznaje, przynajmniej częściowo, samego siebie. Cecha 
ta, która implicite towarzyszy wszelkim ujęciom antropologicznym, 
jest typowa zwłaszcza dla oddziaływania świadomego słowa, które 
ma zasadniczą zdolność, a nawet władzę, prowadzącą do świadomo-
ści osoby, do auto-refleksji. I  chociaż (również naukowo) mówi się 
wiele o antropologii słowa, to tym, na co chcę zwrócić tutaj uwagę, 
jest antropologiczne, rekurencyjne odniesienie, typowe dla formacji 
ludzkiej odbywającej się w kontekście słów, szczególnie słów sakral-
nych, religijnych, ale także matematycznych, logicznych oraz infor-
matycznych. Jest to o  tyle ważne ujęcie, że mówiąc o antropologii, 
można się zatrzymać: albo na sobie (zerowy stopień odniesienia); na 
dialogicznej relacji „z drugim podobnym”; czy na jakiejś pobieżnej, 
zwykle światopoglądowej doktrynie, będącej nierzadko narzuconym 
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„oglądem świata”. Rekurencyjna (obliczalna) własność (władza po-
znawcza) słowa (cyfrowego, logicznego) dla antropologii, jaką tu chcę 
wykazać, każe ją traktować bardzo poważnie, a jedną ze ścieżek przez 
tę istotną antropologię jest m.in. właśnie informatyka. Oznacza ona 
drogowskaz metafizyczny antropologii. Jest to ścieżka o tyle „wygod-
niejsza”, że może trafić do szerszego odbioru, gdyż nie wszyscy ludzie 
podzielają jeszcze fundamentalne znaczenie antropologii chrześcijań-
skiej, tzn. poznania człowieka (i jego auto-poznania) przez poznanie 
Człowieczeństwa Chrystusa, na co zwracał uwagę m.in. święty filozof, 
Jan Paweł II.

Informatyka, oczywiście, religią nie jest, ale dotyczy bliskiej du-
chowi ludzkiemu racjonalnej strony natury ludzkiej, która potrafi for-
mować, (informatyk rzekłby:) „sterować” niższymi sferami tejże natu-
ry. Poza tym, informatyka steruje również, jak powszechnie wiadomo, 
komputerami i mniej wyrafinowanymi urządzeniami cyfrowymi, przez 
co odnosi się więc także do tej sfery ludzkiej natury, którą tradycyjnie 
określamy jako „zmysły”, a nawet do bardziej prymitywnych sposo-
bów materialnego czy podświadomego oddziaływania środowiska na 
ludzką osobę. Nie można więc informatyki bezrefleksyjnie redukować 
jedynie do tego ostatniego typu oddziaływania, który – niestety – ma 
miejsce na skutek różnych nieszczęśliwych sposobów wykorzystania 
ludzkiej wolności.

Widać zatem, że informatyka wkracza w  antropologię nie tylko 
tę „niedookreśloną” definicyjnie, ale również w tę antropologię, któ-
ra jest „określona” filozoficznie. Informatyka współczesna oddziałuje 
bowiem praktycznie na każdą sferę ludzkiego życia: i tego potoczne-
go, i naukowego, i duchowego, i jednostkowego, i społecznego, a tak-
że globalnego. Przestrzeń tak rozumianych antropologii i informatyki 
stanowi więc bogactwo ich wzajemnych powiązań i relacji.

2. liczby, słowa, algorytmy

Lord Kelvin powiadał, że „jeżeli możesz zmierzyć to, o  czym mó-
wisz, oraz opisać to za pomocą liczb, wiesz coś o tym, ale jeżeli nie 
jesteś w  stanie opisać tego za pomocą liczb, twoja wiedza o  tym 
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jest niezadowalająca, niezależnie od tego, czego ona dotyczy; jest 
to zaledwie początek wiedzy, pierwszy krok na szczeblach nauki”1. 
W  wielu kontekstach redukcjonistycznych (np. materialistycznych) 
to zdanie, z  metodologicznego punktu widzenia, może być obecnie 
traktowane jako naiwne, zwłaszcza wtedy, gdy skupimy się na sło-
wach „możesz zmierzyć”. Jednakże, skupiając się na słowach „opisać 
za pomocą liczb”, dochodzimy do tego korzenia rzeczywistości, któ-
rym jest jej ujęcie liczbowe (niekoniecznie materialnie mierzalne), czy 
ogólniej – matematyczne2.

W badaniach nad historią matematyki uczeni mają podstawy są-
dzić, iż pierwotne doświadczenie matematyczne towarzyszyło czło-
wiekowi od czasów prymitywnego rozwoju kulturowego, jakim było 
użycie ognia ok. 300 000 lat temu. Badania archeologiczne pozwalają 
wnioskować, że pojęcie liczby jest znacznie starsze niż technologie 
spożytkowujące metale czy odkrycie i wykorzystanie koła. Co więcej, 
pojawienie się idei liczby poprzedza zaczątki cywilizacji oraz pisma, 
o czym świadczą wykopaliska mające ok. 30 000 lat3. Refleksja fi-
lozoficzna i metodyczna nad matematyką rozwinęła się w niespoty-
kany dotąd sposób w starożytnej Grecji. Matematycy Tales i Pitago-
ras, choć nie do końca jasno określeni historycznie, bez wątpienia są 
bardziej pewni niż Homer czy Hezjod, czego nie można powiedzieć 
o ich dziełach. Niemniej jednak, autor „twierdzenia Talesa” znany jest 
również z jakże antropologicznego wezwania „poznaj samego siebie”, 
a Pitagoras, twierdząc że „wszystko jest liczbą”, okazał się w istocie 
autentycznym filozofem4. Widzimy zatem, że już u zarania filozofii jej 

1 Za R. Resnick, D. Halliday, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, 
t. 1, red. A. Żardecki, przeł. T. Buttler, Warszawa 1975, wyd. 5, s. 19.

2 W istocie, można by mówić o „antropologii matematyki” czy o „antropologicznej ma-
tematyce”, zob. P. Gerdes, How to Recognize Hidden Geometrical Thinking: a Con-
tribution to the Development of Anthropological Mathematics, „For the Learning of 
Mathematics” 1986, t. 6, z. 2 (June), s. 10. Zob. także badania etnomatematyczne: U. 
D’Ambrosio, Ethnomathematics and its Place in the History and Pedagogy of Mathe-
matics, „For the Learning of Mathematics” 1985, t. 5, z. 1 (February), s. 5; E. Piotrowska,  
Etnomatematyka i co dalej?, w: Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów 
współczesnego świata, red. A. Staniszewska, M. Staniszewski i in., Poznań 2015, s. 293.

3 Por. C . B. Boyer, Storia della matematica, przeł. A. Carugo, Milano 1976, s. 2-3.

4 Por. tamże, s. 52-54.
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związek z matematyką pozostawał fundamentalny. Greckie początki 
tego związku trwały niezmiennie niesłychanie długo, bo aż do wieku 
XIX, w którym rozwinęła się matematyka „czysta”. Oznacza to, że 
wystarczały one także antropologii, przenikając również Kanta filozo-
ficzne dociekania i rozróżnienia antropologiczne.

Wiek pary i elektryczności przyniósł niespotykany dotąd rozwój 
logiki i matematyki. Dzięki pracom G. Boole’a5 udało się niewątpli-
wie obronić ideę prawdy przed próbami zagmatwania jej przez psy-
chologizm. Dla antropologii ma to więc fundamentalne wręcz zna-
czenie. Oznacza bowiem, że człowiek poznający szczegółową prawdę 
rzeczywiście ma, choć nie zawsze psychologicznie doświadczony czy 
racjonalnie pełny, kontakt z prawdą jako taką.

Matematyczny „wiek algebry” i  obliczalności przygotowywał 
praktyczne (i  proste) jej wykorzystanie w  komputerach, ale także 
prowadził do nieznanych jeszcze wtedy Gödlowskich twierdzeń limi-
tacyjnych dotyczących granic dowodzenia logicznego – najbardziej 
subtelnego ludzkiego działania szukającego prawdy i  poprawności. 
I  wtedy właśnie matematyka liczb naturalnych obroniła ideę praw-
dy przed logicyzmem, obliczalnością „mechaniczną”, a więc i przed 
informatyką jako taką6. Tarskiego7 badania nad metajęzykami oraz 
prawdą doprowadziły do powstania ścisłych języków programowania, 
w których niejako uwypukliła się ewangeliczna moc prawdy: „mówcie 
tak, tak, nie, nie” (por. Ewangelia wg św. Mateusza 5, 37).

5 Zob. G. Boole, The Mathematical Analysis of Logic, Being and Essay towards a Calcu-
lus of Deductive Reasoning, Cambridge 1847; tenże, An Investigation of the Laws of 
Thought. The Mathematical Theories of Logic and Probabilities, London 1854.

6 Warto podkreślić, że sama koncepcja obliczalności nie jest jeszcze zamknięta, o czym 
świadczą m.in. badania nad tzw. tezą Churcha oraz tzw. maszyną Turinga. Gödlow-
skie twierdzenia limitacyjne znajdują swój odpowiednik w tzw. problemie „stopu” tej 
„maszyny”. Turing udowodnił, że tzw. uniwersalna maszyna nie może istnieć, zob. R. 
Penrose, Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Am-
sterdamski, Warszawa 1996, s. 64, 127, 68; A.M. Turing, On Computable Numbers, with 
an Application to the Entscheidungsproblem, „Proceedings of the London Mathemat-
ical Society” 1937, ser. 2, t. 42, s. 230-265; tenże, On Computable Numbers, with an 
Application to the Entscheidungsproblem. A Correction, „Proceedings of the London 
Mathematical Society” 1938, ser. 2, t. 43, s. 544-546.

7 Zob. A. Tarski, The Semantic Conception of Truth: and the Foundations of Semantics, 
„Philosophy and Phenomenological Research” 1944, t. 4, z. 3 (March), s. 341-376.
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W informatyce dokonało się fundamentalne „zakotwiczenie” praw-
dy do tego stopnia, że bez tego informatyka by nie istniała. Typ Boolow-
ski wpisał się w niej na zawsze jako typ odnoszący się do prawdy oraz 
fałszu. Mimo że technicy, tacy jak Ch. Babage, K. Zuse i inni, konstru-
owali swoje „machiny” liczące, to trudno było odnieść owoce ich pracy 
do tego, do czego dochodzi się rozumnym słowem, a nie wrażliwym 
na zewnętrzną zmianę zmysłem. W gruncie rzeczy również dzisiejsze 
super-komputery nie spełniają w  najmniejszym stopniu idei „maszy-
ny” Turinga, gdyż nie posiadają żadnego, nawet potencjalnego związku 
z nieskończonością, która dla tej „maszyny” pełni fundamentalne zało-
żenie. Dzięki tej „maszynie” Turing pokazał, że nie istnieje uniwersalny 
algorytm, którym można by obliczyć wszystko8. Wyznaczył tym samym 
antropologiczną granicę bezpiecznych algorytmów – bezpiecznych 
w  tym sensie, że człowiek nie może przypisywać sobie absolutnych, 
boskich mocy. Informatyka wyznacza więc antropologii pokorne grani-
ce tego, co obliczyć, wykorzystać i udowodnić można, choć wcale nie 
oznacza to, że to, co pozostaje, jest automatycznie etycznie dobre9.

3. Programy: nowy rodzaj literacki

Wszystkie programy komputerowe mają jedną wspólną cechę formal-
ną: wyrażają jakieś struktury danych lub algorytmy. Nie ma wątpliwo-
ści, że programy te są dziełem człowieka, cechującym się logicznością, 
pięknem, wydajnością i wieloma innymi, ważnymi charakterystyka-
mi. Postuluję zatem, aby uznać dzieła informatyków, czyli programy, 
za nowy rodzaj literacki, obok istniejących: dramatu, epiki oraz liryki. 
Warto pokusić się o szkicowe rozróżnienie między nimi10.

8 Zob. R. Janusz, Program dla Wszechświata. Filozoficzne aspekty języków obiekto-
wych, Kraków 2002, passim.

9 Do określenia tego etycznego wymiaru informatyki niezbędna jest antropologia 
innego typu niż matematyczno-logiczny. Niemniej jednak, samo odkrycie ludzkich 
granic, także w wymiarze ludzkiej racjonalności, zabezpiecza człowieka przed pychą, 
której niejednokrotnie ulegał np. humanizm ateistyczny.

10 Niewątpliwie wymaga to szerszej i dogłębnej analizy, która w obecnym kontekście 
nie jest jednak kluczowa.



268 Robert Janusz

Wydawać by się mogło, że pogramy komputerowe mają „coś” 
z dramatu, rozumianego jako dialogi i komentarze (didaskalia), jed-
nakże dramatem z pewnością nie są, gdyż klasyczny dramat nie po-
trafi dialogować z komputerami i sterować nimi, co niewątpliwie jest 
typowe właśnie dla programów komputerowych. Również komentarze 
komputerowe, przeznaczone dla programistów, mają inną rolę niż te 
występujące w dramacie, gdyż ich znaczenie informatyczne jest zu-
pełnie marginalne w  odniesieniu do algorytmów i  struktur danych, 
zupełnie na nie wpływając, zaś w dramacie ich znaczenie jest istotne.

Po drugie, wydawać by się mogło, że programy komputerowe mają 
„coś” z epiki, narracji, ale epiką nie są, gdyż komputerowa „narracja”, 
„omówienie” dotyczy zwykle rozbudowanego algorytmu, cechujące-
go się aktywnym wykonaniem, czego narracji klasycznej brak. Mamy 
więc wyraźną różnicę w odniesieniu do epiki.

W  końcu moglibyśmy przypuszczać, że programy komputerowe 
mają „coś” z  liryki, gdyż odnoszą się do bardzo „zrytmizowanej” 
i analogicznej struktury danych, na których właściwe operacje opisane 
są przez programistę, który niczym „podmiot liryczny” wyraża w nich 
programową treść. Nie jest to jednak w istocie liryka, gdyż w momen-
cie komputerowego wykonania programu kod procesora stanowi „pap-
kę” zrozumiałą jedynie dla mechanicznego i bezdusznego sprzętu.

Programy komputerowe muszą więc stanowić wyraźnie wyodręb-
niony rodzaj literacki. Ze względu na różnorodne cechy programów, 
traktując je jako obiekty literatury, można oczywiście mówić o gatun-
kach i innych podziałach związanych np. z oddziaływaniem społecz-
nym tych tekstów, metod, oraz sposobów organizacji twórczych, jak 
choćby działania grupowe typu Agile/Scrum itp.

Najważniejsza jest jednak zasadnicza nowość, jaką cechują się teks-
ty programów. Są to mianowicie teksty „do maksimum” obiektywne 
oraz „do maksimum” intersubiektywnie komunikowalne. Ta obiek-
tywność i komunikowalność przejawia się m.in. w tym, że programy 
są precyzyjnie wykonywane na komputerach i  rodzaj komunikacji, 
który umożliwiają, jest bezsprzecznie najbardziej intersubiektywnie 
otwarty, czego dowodem jest choćby powodzenie poczty elektronicz-
nej, stron internetowych, czyli – mówiąc ogólniej – różnych, ściśle 
określonych metajęzykowo – protokołów komunikacji.
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W odróżnieniu od piękna literatury pięknej, piękno wyrażone w ję-
zykach programowania nie jest jeszcze powszechnie dostrzegalne. Jest 
to niewątpliwie mankament informatycznej edukacji, sprowadzanej 
nawet w wyższych uczelniach do praktycznego wymiaru „sprzętowe-
go”. Można mieć nadzieję, że to się zmieni, czego zalążki już widać 
w młodym pokoleniu, które potrafi odróżniać, a nawet konstruować 
programy piękne i dobre, oraz – niestety – także brzydkie i szkodliwe 
(np. wirusy komputerowe).

W odniesieniu do programów mamy więc do czynienia z charak-
terystykami, które odnoszą się do literatury jako takiej: pięknej, zaan-
gażowanej itp. Co więcej, w  przeciwieństwie do twórców literatury 
pięknej, o której marzą autorzy, by zbłądziła pod strzechy, twórcy pro-
gramów już cieszą się z tego, że ich ujęcia, metody i inne zabiegi twór-
cze trafiają właśnie w najdalsze zakątki gór i oceanów, gdzie człowiek 
komunikuje się cyfrowo z innymi za pomocą programów komputero-
wych. Są to więc także teksty zaangażowane, które oddziałują we właś-
ciwy sobie jedynie sposób na odbiorcę, często ignorującego twórcę, jak 
i sam proces, który tej komunikacji towarzyszy. Jest to proces tak trans-
parentny, że autor programu komputerowego jest jakby poza polem 
percepcji odbiorcy, co jednak świadczy o tym, że przemawia wyraźniej 
samo dzieło, a może nawet niekiedy sama prawda i wartości. Jeśli do 
tego dołożyć fakt, że dokonuje się to dzięki wyspecjalizowanym tech-
nologicznie komputerom i ich urządzeniom, to niewątpliwie widać, iż 
temu procesowi komunikacji towarzyszy nie tylko „niewidoczny” autor 
programu, ale także „niewidoczna”, transparentna na wykonanie za-
mierzonego algorytmu, społeczność technologiczna, która ów sprzęt 
cyfrowy wykonała, udostępniła i  uczyniła praktycznie zrozumiałym. 
To dzięki programom komputerowym ludzie mają możliwość lepszego 
poznania siebie i innych w niespotykany dotąd, prawdziwszy sposób. 
Mamy więc tu do czynienia z  niewątpliwym kontekstem antropolo-
gicznym, który łatwo umyka pobieżnym analizom problematyki tak 
typowo (ściśle) informatycznej, jak również humanistycznej.

Na czym polega nietypowość programu komputerowego? W od-
różnieniu od klasycznych rodzajów literackich, program komputero-
wy cechuje się odniesieniem do samego siebie, a przynajmniej jego 
możliwością. Posiada więc on te cechy, które – z  początku nazbyt 
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entuzjastycznie – miałyby zagwarantować jego „inteligencję”, sztucz-
ną – w antropologicznym sensie – inteligencję. Krytyka tego pojęcia 
jest szeroko znana i  obejmuje wiele filozoficznych perspektyw. Ale 
przecież żaden twórca klasycznych rodzajów literackich nawet nie 
próbował przypuszczać, by jego dzieła mogły odnosić się do siebie, 
aby rekurencyjnie oddziaływały same na siebie. A to właśnie gwaran-
tuje informatyka: stworzenie autonomicznego systemu sterowanego 
programami. Fantazja poniosła informatyków nawet do tego stopnia, 
że próbuje się stworzyć autonomiczne systemy po ludzku od ludzi nie-
odróżnialne. Można zapytać: skąd pochodzi ta własność? Oczywiście 
z liczb, z tego, że w informatyce operuje się słowem cyfrowym.

Liczby można dodawać do liczb; w wyniku też otrzymujemy licz-
bę – ta idea została z sukcesem zrealizowana w komputerach tzw. archi-
tektury von Neumanna w odniesieniu do „słów” uważanych dotąd za 
odrębne. Potocznie rozumiany komputer zachowuje się jak „maszyna 
maszyn”, tzn. jeden program komputerowy czyni z cyfrowego sprzę-
tu np. maszynę do pisania, a inny program komputerowy – skrzynkę 
pocztową. Już to jest wystarczającą nowością mogącą stanowić podsta-
wę nowej cywilizacji. Komputery (w sensie von Neumanna) idą jed-
nak znacznie dalej, co stanowi dziś jednak niezmiernie maleńki promil 
ich wykorzystania. Dzięki temu, że algorytmy są liczbami i dane są 
liczbami – lub ściślej: mają reprezentację liczbową – możliwe jest, że 
to, co dla algorytmu jest daną, staje się algorytmem dla innych danych, 
a ponieważ, jak to uczynił von Neumann, dane i algorytmy są w tej 
samej fizycznie pamięci, możliwe jest, że algorytm traktuje siebie jak 
daną i modyfikując się, staje się nowym algorytmem. Mamy więc tu 
do czynienia z samo-zapętleniem: cyfrowe słowo potrafi odwołać się 
do samego siebie bez popadania w sprzeczność. Okazuje się zatem, że 
programy komputerowe są rzeczywiście czymś nowym w stosunku do 
klasycznych rodzajów literatury.

4. informatyczna antropologia słowa cyfrowego

Tak jak komputery od strony zmysłowej wprowadzają nas w  an-
tropologię słowa cyfrowego, tak od strony racjonalnej, duchowej, 
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w antropologię głębszą wprowadza nas programowanie. Jak wspo-
mniano wyżej, programy komputerowe stanowią nowy rodzaj litera-
cki, który umożliwia auto-ewolucję samych programów. Często, dla 
ukazania zobiektywizowanych myśli w literackich, a raczej bibliotecz-
nych kontekstach, przywołuje się Popperowski „trzeci świat”, który 
miałby być wielką biblioteką, która rozrasta się dzięki analizie samej 
siebie. Twórcą tych przyrostów miałby być człowiek11. Komputery von 
Neumanna wskazują, że jest możliwa głębsza analogia „biblioteczna”: 
programy (zobiektywizowane myśli) mogą się auto-modyfikować bez 
udziału człowieka. Czy zatem byłaby to epistemologia bez podmiotu 
poznającego? Dotykając jedynie tego zagadnienia, bez pełnej krytyki 
„informatycznych produktów” rozumianych po Popperowsku, wystar-
czy tu wskazać szkicowo rozwiązanie. Prostym przykładem niszczą-
cego działania oprogramowania na siebie samo są tzw. wirusy kompu-
terowe, mogące (teoretycznie) unicestwić „trzeci świat” komputerowy. 
Ważniejszy argument dotyczący granic takiego „poznania” pochodzi 
z samej informatyki. Chodzi mianowicie o to, że programy kompute-
rowe nie są uniwersalne w sensie uniwersalnej maszyny Turinga. Ich 
„poznanie” rozgrywa się w przestrzeni zakodowanych już prawd, tzn. 
jest właśnie obliczaniem.

Jest jednak ważniejsza kwestia niż ta odnosząca się do programów 
komputerowych, a  więc tego, co koduje język programowania. Jest 
to sam fakt istnienia „zdyscyplinowanych” języków, którymi można 
opisać coś, czego obliczyć się nie da. Można użyć takiego „zdyscypli-
nowanego” języka, zachowując jego wszystkie pozytywne cechy, do 
opisu, np. filozoficznego zagadnienia. Po translacji takiego programu 
może się okazać, że binarna jego postać praktycznie nie istnieje, tzn. 
hardware komputerowy w żaden sposób nie jest „świadomy” (w sen-
sie wykonywalności kodu i jego oddziaływania na inne urządzenia cy-
frowe), a jednak osoba ludzka – programista – rozumie ów program, 
rozumie jego sens i treść, rozumie struktury formalne i komentarze, 
a to dlatego, że języki programowania komputerowego mogą jaśniej 
opisać metafizykę. Tę informację zrozumie również inny programista.

11 Por. J. Urbaniec, Trzeci świat Karla Poppera, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 1986, 
t. 8, s. 77.
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Trudno wyobrazić sobie metafizykę bez prawdy i logiki. Starożytni 
filozofowie postawili odważnie ten problem, w średniowieczu zaowo-
cowało to niebywałym jej rozwojem, a  także aplikacjami teologicz-
nymi. Dzisiejsze języki programowania zawierają struktury informa-
tyczne, które idą jeszcze głębiej w pojmowaniu prawdy i matematyki, 
dzięki czemu pozwalają człowiekowi lepiej określić siebie w stosunku 
do środowiska, tak fizycznego, jak i osobowego, oraz w stosunku do 
Absolutu, który kreśli się na granicach informatycznych ujęć jako bo-
gactwo prawd, których teść otwiera nowe metody, wzbogacające nas 
o poznanie czegoś dotąd niedosięgalnego. Gdy przyjęto, nie bez bólu 
wśród matematyków, że są możliwe inne geometrie niż Euklidesowa, 
okazało się, że i ta jest bezpieczna, i tamte epistemologicznie otwarte. 
To one okazały się lepiej opisywać również nasz fizyczny świat. Moż-
na zatem powiedzieć, że „słowo cyfrowe” jest bardziej zdyscyplino-
wane od słowa potocznego i o ile nie będzie skierowane przeciw czło-
wiekowi, stanowi lepszą drogę racjonalności. Stanowi to niewątpliwie 
wyzwanie dla antropologii.

Podsumowanie

Przebywanie człowieka w „świecie” liczb jest dzisiaj dla wszystkich 
oczywiste, dzięki cyfrowym urządzeniom i sterującym nimi kompu-
terom. Liczby od zarania dziejów stanowią „naturalne” środowisko 
myślącego człowieka, o czym świadczą niezliczone muzea archeolo-
giczne. Biblioteki słowa pisanego, baz danych i programów stanowią 
niepodważalne osiągnięcia kultury i cywilizacji. Cyfrowe słowa, dzię-
ki zmatematyzowaniu logiki i kodowaniu cyfrowemu treści, dźwięku 
i  obrazu, służą jako dane w  dzisiejszych komputerach. Algorytmy, 
zapisane cyfrowo, sterują nimi z niespotykaną precyzją i wydajnoś-
cią, zmieniając środowisko człowieka. Kluczową cechą programów 
komputerowych jest ich możliwość samo-rozwoju, oczekiwać więc 
należy poszerzenia się koncepcji „biblioteki” na coś, czego zalążkiem 
jest Internet. Taka przestrzeń informacji zaczyna stanowić środowisko 
dla rodzącej się cywilizacji cyfrowej, co niewątpliwie wpłynie na po-
głębienie się antropologii.
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Ta „przestrzeń informacji” zabezpiecza nas przed pychą, gdyż 
uświadamia nam granice naszych możliwości dowodzenia, ale nie za-
myka nam dostępu do „nowych” dla nas prawd, do metod dochodzenia 
do nich i zgłębiania ich treści. Tak utrzymani w pokorze przed Abso-
lutem nie dysponujemy jednak narzędziem etycznie czystym. Uznając 
nasze granice, możemy używać „nowych technologii” do jeszcze bar-
dziej wyrafinowanego niszczenia samych siebie i dostępnego nam śro-
dowiska. Informatyka, zabezpieczając człowieka przed pychą wzglę-
dem Absolutu, sama potrzebuje wsparcia ze strony tych filozoficznych 
antropologii, które wskazałyby programistom, informatykom itd. takie 
wykorzystanie ich możliwości, aby informatyka mogła służyć dobru 
każdego człowieka i  zachowaniu środowiska fizycznego w  zdrowej 
równowadze. Można budzić nadzieję na to, że każdy będzie rozwijać 
antropologię zgodną z Człowieczeństwem Chrystusa.

computers and anthropology 
of the digital word

Summary: The article demonstrates the anthropological space of in-
formation based on the digital word. Thanks to the works of G. Boole 
and A. Turing, modern computers were constructed as the von Neu-
mann architecture. The influence of computers on our culture is evi-
dent, however, it also creates a deep ethical problem. The evolution of 
our reason by means of informatics shows us our limits, discovered by 
K. Gödel. Thus our separation from the Absolute is evident, but the 
methods to reach the new, unknown truth, are always open. To deal 
with the ethical problems pertaining to a human life we need to apply 
different anthropological insights to informatics. The best way to do it 
is the way through Christ’s Humanity. However, because not everyone 
accepts it, other disciplines can serve as signposts.

Keywords: anthropology of digital word, computer program, algo-
rithm, data, ethics





Patrycja kumięga

kondycja ludzka w dobie nowoczesnych 
technologii – narodziny homo-technicusa

W obliczu dyskusji na temat zasadniczych celów przyświecających 
technice oraz jej wzrastającej roli w przestrzeni społecznej i genero-
wania sieci zależności, koniecznym zdaje się zaproponowanie odpo-
wiedzi na pytanie, jaki jest obecnie stosunek ludzi do techniki oraz jak 
należy obecnie definiować pojęcia sprawczości i podmiotowości, sfery 
przynależne dotąd wyłącznie człowiekowi.

Zasadniczym celem techniki jest rozwiązywanie przez nią prob-
lemów praktycznych oraz realizacja procedur i wytwarzanie produk-
tów. Celem maszyny zaś – produkowanie czegoś i zapewnienie zysku. 
Ogromny przeskok od narzędzi do maszyn pociągał za sobą nie tylko 
rosnącą złożoność urządzeń materialnych (które wraz z maszynami 
zyskiwały intelektualny, abstrakcyjny i „naukowy” wymiar), ale także 
zmianę stosunku ludzi do techniki1.

1. Poiesis i praxis – działalność twórcza i przekształcająca

Sposób, w jaki zmieniają się relacje pomiędzy ludźmi i wytworami 
technologii, można definiować przy pomocy pojęć poíēsis, czyli aktu 

1 Por. E. Agazzi, Dobro, zło i nauka: etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, 
tłum. E. Kałuszyńska, Warszawa 1997, s. 87.
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tworzenia, jak i praxis, czyli działalności przekształcającej2. Wydawać 
by się mogło, że tworzenie nowego bytu, powoływanego dzięki wyob-
raźni, jest wyłącznie domeną człowieka, jednak ostatnie osiągnięcia 
cybernetyki i informatyki wskazują na to, że działalność sensotwórczą 
podejmują również maszyny. Maszyna przez wiele stuleci wykorzy-
stywana była wyłącznie jako narzędzie w ramach praxis, pomagała 
człowiekowi przekształcać rzeczywistość, zatem mamy w pewnym 
sensie do czynienia ze swego rodzaju zaburzeniem antropocentrycz-
nego punktu widzenia rozwoju świata3. Nadchodzące relacje z ma-
szynami (które francuski filozof Bruno Latour nazywa „nie-ludźmi”4) 
muszą uwzględniać dialog człowieka z „nie-człowiekiem” na równych 
prawach, ponieważ świat społeczny kształtowany jest w pewnym stop-
niu przez wytwory cyber-poíēsis5. Wzrastająca rola zaawansowanych 
przedmiotów w życiu społecznym spowodowała konieczność redefi-
nicji zarówno podmiotu, jak i przedmiotu, który to coraz częściej za-
stępuje człowieka w relacjach społecznych. Sytuacja ta zrodziła nowe 
pojęcia – posthumanizmu oraz relacji post-społecznych6.

2. Humanizm w ujęciu posthumanistów

Posthumanizm jest to filozofia rozwijająca renesansowy humanizm 
tak, by jego zasady bardziej przystawały do współczesnego pojmowa-
nia roli człowieka w świecie. Najstarsze znaczenie słowa humanista 
pochodzi z epoki Odrodzenia i odnosi się do osób, które poświęciły 

2 Por. B. Czarniawska, Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie, w: Zarządza-
nie humanistyczne, red. B. Nierenberg, Ł. Sułkowski, R. Batko, Kraków 2015, s. 18-
19. Należy odnotować, iż rozumienie praxis jako działalności przekształcającej zbliża 
jej pojmowanie do tradycyjnej domeny poíe-sis, podczas gdy pojęcie praxis łączono 
klasycznie z ludzkim działaniem „samym w sobie”, a więc zasadniczo o charakterze 
moralnym, bez wytwarzania czy przekształcania czegokolwiek.

3 Por. tamże.

4 Por. B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-
-sieci, tłum. A. Derra, K. Arbiszewski, Kraków 2010.

5 Por. B. Czarniawska, Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie, dz. cyt., s. 18-
19.

6 Por. tamże.
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się studiowaniu nauk humanistycznych, w szczególności historii oraz 
antycznej literatury Rzymu i Grecji7. Wedle Maxa More’a, propaga-
tora transhumanizmu (pojęcie pokrewne z posthumanizmem), może 
on być postrzegany jako swoista kontynuacja renesansowego humani-
zmu, przede wszystkim ze względu na szacunek dla rozumu i nauki, 
a także przez akcentowanie postępu oraz dowartościowanie roli czło-
wieczeństwa (w tym wypadku transczłowieczeństwa) w życiu doczes-
nym, a nie nadprzyrodzonym8. Zdaniem posthumanistów, rozumienie 
humanitas, wedle którego człowiek jest jedynym bytem przekraczają-
cym stan natury, musi obecnie ulec rewizji.

3. Posthumanizm i teoria aktora-sieci – rzeczy jako podmiot 
świata społecznego

Karin Knorr-Cetina, austriacka socjolożka nauki, również sięgnęła 
do korzeni humanizmu, twierdząc jednak, że nawrót do humanizmu 
to tylko nawrót do przeszłości. Dla niej umanisti to ruch czytelniczy 
z XV – XVI wieku, wzywający do odświeżenia tradycji grecko-rzym-
skiej w literaturze, historii i administracji9. Obecnie żyjemy jednak 
w czasach skierowanych ku przyszłości, co rodzi pytanie o wystar-
czalność tradycyjnego rozumienia humanizmu. Wedle Karin Knorr-
-Cetiny, mamy do czynienia z ogromnym wzrostem liczby przedmio-
tów w życiu codziennym, wśród których wiele różni się bardzo od 
tego, co humaniści w XV i XVI wieku rozumieli przez „przedmioty”, 
co zrodziło zmiany w obrębie definicji podmiotu i przedmiotu. Nie-
które z nich zastępują ludzi w relacjach społecznych, stając się swego 
rodzaju „towarzyszami życia”, dlatego też Knorr-Cetina wylansowała 

7 Por. T. Todorov, Imperfect Garden. The Legacy of Humanism, Princeton 2002, s. 29.

8 Por. P. Bortkiewicz TChr, Religia i Bóg w świecie transhumanizmu, w: „Ethos” 2015, 
nr 3(111), s. 116-117.

9 Por. K. Knorr-Cetina, Post-humanist Challenges to the Human and Social Sciences, w: 
P. Gagliardi, B. Czarniawska, Management Education and Humanities, Chentelham 
2006, s. 233-245.
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pojęcie „relacji post-społecznych”10. W związku z rewolucjami tech-
nologicznymi obecnie na znaczeniu zyskuje pogląd, że w coraz mniej-
szym stopniu mamy do czynienia z podmiotowością czysto ludzką, od-
dajemy bowiem maszynom wiele funkcji badawczych, poznawczych, 
czy analitycznych, będących dotąd domeną człowieka. Sprawcami 
(aktorami) działania stają się przedmioty, a zatem mamy do czynienia 
również ze sprawczością pozaludzką (non-human agency), a jeśli nie, 
jest to z pewnością współsprawczość (co-agency)11.

W kontekście rozważań nad relacjami podmiotu i przedmiotu war-
to zwrócić uwagę na teorię aktora-sieci Bruno Latoura, wedle którego 
rzeczy także biorą aktywny udział w kreowaniu świata społecznego, 
tworząc zarazem wielowymiarową sieć działań i operacji, stając się 
tym samym podmiotami życia społecznego12. Latour w swoich pra-
cach postuluje odejście od kategorii społeczeństwa i zastąpienie jej 
pojęciem zbiorowości, którą tworzą ludzie w intensywny sposób po-
wiązani z czynnikami pozaludzkimi, w skład których wchodzi to, co 
uznajemy za byty naturalne, infrastruktury technologiczne, otaczające 
nas przedmioty i urządzenia, reguły prawa, instytucje i normy społecz-
ne, a także idee i wartości13.

4. Homotechnicus – nowy paradygmat w naukach 
o człowieku

W obliczu tego typu przemian, gdzie poddaje się w wątpliwość trady-
cyjnie rozumianą ludzką podmiotowość i sprawczość, pojawia się py-
tanie, jak można obecnie definiować tożsamość człowieka. Na to pyta-
nie stara się odpowiedzieć nowa, interdyscyplinarna dziedzina badań 

10 Por. B. Czarniawska, Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie, dz. cyt., s. 18-
19.

11 Por. K. Krzysztofek, Człowiek – społeczeństwo – technologie, w: „Ethos” 2015, nr 3(111), 
s. 194.

12 Por. M. Lipowicz, Od transcendencji człowieka do transgresji człowieczeństwa, „Ethos” 
2015, nr 3(111) s. 69.

13 Por. E. Bińczyk, Inżynieria klimatu a inżynieria człowieka, w: „Ethos” 2015, nr 3(111), 
s. 158.
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naukowych – technoself, powszechnie określana jako TSS14. Teoria ta 
zajmuje się wszystkimi aspektami ludzkiej tożsamości w społeczeń-
stwie technologicznym, koncentrując się na zmieniającym się charak-
terze relacji między człowiekiem i technologią. Określenie technoself 
zasadniczo oznacza zmieniającą się tożsamość człowieka pod wpły-
wem obcowania z nową technologią, nie wnikając przy tym w kwestie 
ideologiczne lub światopoglądowe.

Próbą opracowania definicji człowieka funkcjonującego w obrę-
bie postępu technologicznego jest termin homotechnicus, ukuty przez 
Galvina w 2003 roku15. Termin ten odnosi się do poglądu, że istoty 
ludzkie są z natury technologiczne i ewoluują równocześnie z techno-
logią, ludzkość zaś nie może pozbyć się wymiaru technicznego. Tech-
nika traktowana jest nie jako dodatek, lecz stały komponent ludzkiej 
rzeczywistości. Koncepcja homotechnicusa definiuje technologię jako 
kluczowy element w definiowaniu ludzi i społeczeństwa, oraz pokazu-
je znaczenie technologii jako dzieła ludzkiego, które skorelowane jest 
z ludzkimi wartościami. Peter Galvin i Rocci Luppicini opisali homo-
technicusa w sposób następujący: „zwierzęta naturalnie obdarzone są 
narzędziami niezbędnymi do interakcji z całą naturą; człowiek rodzi 
się bez tych środków, ale ma możliwość budowania sztucznych instru-
mentów, ponieważ on sam jest sztucznym stworzeniem, w tym sensie, 
że przez sztuczne należy rozumieć to, co ukształtowane jest przez jego 
wolność, a nie przez instynkt. Kondycja człowieka wymaga swobod-
nej interakcji z materialnym wszechświatem w celu wytwarzania tech-
nologii, wszak człowiek jest homotechnicusem”16.

Definicja homotechnicusa daje impuls konceptualizacji ludzi jako 
technoselves na dwa sposoby, w tym poprzez podkreślenie historycznego 

14 Por. R. Luppicini, Handbook of Research on Technoself: Identity in a Technological 
Environment, 2013, s. 495.

15 Por. tamże, s. 5.

16 Cytat oryginalny: „Animals are naturally endowed with the necessary instruments for 
their interaction with the rest of the nature; the human being is born without these 
means but has the possibility of building artificial instruments, since he himself is an 
artificial creature, in the sense that artificial is what is formalized by freedom and not 
by instinct. The original condition of man requires the free interaction with the ma-
terial cosmos to produce technology. At the end, man is homotechnicus”. Tamże, s. 6 
(tłum. P. K.).
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znaczenia rozwoju technologii oraz wyróżnianie technologii jako dzieła 
ludzkiego stworzenia i dostosowanie jej do wartości i wolności czło-
wieka. Pojęcie homotechnicus ma historyczną podstawę, wskazującą 
na relacje społeczno-technologiczne, które pomogły ukształtować 
ludzkie życie i społeczeństwo. Baza ta ukazuje, jak ludzie poprzez 
stałe interakcje ze światem materialnym stworzyli technikę i artefak-
ty. W tym sensie ludzie ewoluowali głównie dzięki tej wyjątkowej 
interakcji w obrębie świata materialnego za sprawą ich natury tech-
nologicznej. W perspektywie pojęcia homotechnicus technologia jest 
traktowana jako wartość, skorelowana z ludzkimi potrzebami i zainte-
resowaniami. Pogląd ten jest wspierany przez technoetykę, która kon-
centruje się na zrozumieniu ludzkich wartości i aspektów etycznych 
związanych z technologią w sferze społecznej.

5. Transhumanizm i cyborgizacja człowieka

Innym ważnym pojęciem, o którym należy wspomnieć w kontekście 
myślenia o człowieku jako istoty sprzężonej z technologią, jest trans-
humanizm, u podstaw którego znajduje się niezgoda na ograniczenia 
kondycji ludzkiej natury biologicznej, psychicznej i społecznej, oraz 
wiara w możliwości ich przekroczenia dzięki postępowi naukowemu 
i technologicznemu. Człowiek w ujęciu transhumanistów stanowi je-
den z etapów ewolucji, fazę przejściową pomiędzy człowiekiem współ-
czesnym a postczłowiekiem, który ma zostać wykreowany poprzez po-
łączenie ciała ludzkiego z maszyną17. Wskaźnikami fazy przejściowej 
(transludzkiej) są m.in.: poszerzenie możliwości ludzkiego ciała za po-
mocą protez, neuroprotez, nanoprotez oraz implantów kognitywnych, 
wydłużanie okresu życia, zapobieganie chorobom, rozwój sztucznej 
inteligencji, tworzenie interfejsów człowiek-komputer, a także roz-
wój inżynierii i neuroinżynierii18. Wedle poglądów transhumanistów, 
znajdujemy się obecnie w okresie cyborgizacji człowieka. Cyborg 
(cybernetyczny organizm) jest to określenie odnoszące się do osobni-

17 Por. P. Bortkiewicz TChr, Religia i Bóg w świecie transhumanizmu, dz. cyt., s. 116.

18 Por. R. Poczobut, Transhumanizm a kognitywistyka, w: „Ethos” 2015, nr 3(111), s. 237.
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ków składających się z części biologicznych i sztucznych (mechanicz-
nych, elektronicznych lub robotycznych). Cybernizacja i cyborgizacja 
natomiast jest to wyposażenie w elementy komputerowe po to, aby or-
ganizm mógł funkcjonować, co powoduje szereg konsekwencji, w tym 
wzrastającą standaryzację, rosnącą rolę norm technicznych, oraz coraz 
mniejsze możliwości refleksji i eksperymentowania19.

6. Rozwój sztucznej inteligencji – szansa czy zagrożenie?

Rosnący stopień zaawansowania oraz autonomii maszyn rodzi określo-
ne obawy związane z tożsamością techniki, którą definiuje jej samoroz-
wój, ekstremalna złożoność, samowystarczalność i wszechobecność. 
Istnieją obawy, że dzięki posiadaniu wewnętrznej logiki, maszyny mogą 
wykraczać poza intencje ludzi i im zaszkodzić20. Podobnie jak w ostat-
nich dekadach XX wieku czynili to przedstawiciele kognitywistyki, 
transhumaniści uważają, że człowiek już wkrótce stworzy sztuczną in-
teligencję, która byłaby od niego mądrzejsza, ona zaś stworzy intelekty 
potężniejsze od siebie itd.21 O swego rodzaju możliwościach posiadania 
odrębnych stanów poznawczych przez maszyny mówi obraz podmiotu 
poznania oferowany przez modele nurtu sztucznej inteligencji22, które 
to postulują i rozwijają dwie wersje relacji pomiędzy ludzkim umysłem 
a komputerem: wersję słabą i silną. Słaba wersja hipotezy sztucznej 
inteligencji zakłada, że programy komputerowe symulują poprawnie 
działanie ludzkiego umysłu, który funkcjonuje jak algorytm. Nato-
miast zgodnie z mocnym programem sztucznej inteligencji, stosownie 
zaprogramowany komputer jest raczej rzeczywiście umysłem, w tym 
sensie, że o wyposażonych we właściwe programy komputerach moż-
na powiedzieć, iż rozumieją i mają inne stany poznawcze. Komputer 

19 Na ten temat pisała m.in. Barbara Czarniawska w książce Cyberfactories. How News 
Agencies Produce News, Cheltenham 2011.

20 Por. E. Agazzi, Dobro, zło i nauka: etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, 
dz. cyt., s. 89.

21 Por. J. Bobryk, Personifikacja automatów – automatyzacja osób, w: „Ethos” 2015, 
nr 3(111), s. 52.

22 Tu i dalej por.: M. Czarnocka, Podmiot poznania a nauka, Toruń 2012, s. 240-268.
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w tym ujęciu może zatem przeprowadzać dokładnie te same procesy 
poznawcze, jakie przeprowadza ludzki podmiot poznania. Przeciwnicy 
tej wersji twierdzą, że komputer nie posiada pewnych cech istotnych 
w poznawaniu, przede wszystkim nie przysługuje mu intencjonalność 
i nie jest zdolny do rozumienia. Ludzki umysł ma zatem wyższość nad 
komputerem w obszarze epistemicznym.

7. Tendencje androidyzacji maszyn

W zawiązku ze stale rosnącą liczbą i stopniem zaawansowania przed-
miotów w przestrzeni społecznej pojawia się pytanie, czy to my się 
technicyzujemy, czy technika się humanizuje. Pomocne w odpowiedzi 
na to pytanie mogą być przykłady obecnie istniejących robotów, wska-
zujące na ich rozwój w stronę humanoidalną23. I tak, 1) Atlas: jest to 
robot stworzony przez Boston Dynamics i nadzorowany przez DAR-
PA (The Defense Advanced Research Projects Agency), zachowujący 
równowagę i sposób poruszania się właściwy dla człowieka. Celem 
tego projektu jest stworzenie robota, którego inteligencja porównywal-
na byłaby do ludzkiej, lub nawet przewyższała ją. 2) Superflex stanowi 
część projektu Darpa’s Warrior Web; jest to strój stworzony do celów 
militarnych, pomagający w uniknięciu obrażeń i sprawiający, że noszą-
cy go ludzie stają się silniejsi. Celem projektu jest osiągnięcie tego, by 
maszyny zachowyawały się bardziej jak biologiczne, niż mechaniczne 
systemy, i dawały dodatkowe siły użytkownikowi. 3) Amazon Echo: 
umożliwia sterowanie urządzeniami poprzez polecenia głosowe. Jest 
próbą rozwiązania jednego z głównych problemów w robotyce, czyli 
tego, jak stworzyć roboty, które mogą rozpoznawać ludzką mowę i za-
pewniają naturalne reakcje głosowe. 4) Humanoidy: projekt Hiroshi 
Ishiguro Laboratories, którego celem jest stworzenie robotów wyglą-
dających identycznie jak ludzie24. 5) Pepper: projekt SoftBank; jest to 

23 Zob. Seven robots you need to know, https://next.ft.com/content/475af260-0df7-
11e6-b41f-0beb7e589515 (dostęp: 22.05.2016).

24 Tematyką interakcji ludzi i robotów zajmuje się m .in. Michio Okada z Toyohashi Uni-
versity of Technology, zob. bibliografię: https://scholar.google.com/citations?user=7a
McgD0AAAAJ&hl=en (dostęp: 19.06.2016).
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codzienny towarzysz i asystent klienta. Pepper wyraźnie wygląda jak 
robot, wykorzystuje ruch ciała i ton głosu do komunikowania się w taki 
sposób, aby wyglądało to naturalnie i intuicyjnie. 6) Robo Brain: pro-
jekt Cornell University; jest to baza wiedzy dla robotów, której celem 
jest stworzenie „mózgu robotów”, bezcielesnego, w chmurze, oraz in-
tegracja źródeł danych do jednej bazy danych. 7) Google Car25: są to 
samochody bez kierowców. Prawdziwą ambicją Google’a w ramach 
wysiłków w sferze automotive jest nie tylko stworzenie samochodu, 
który sam sobą steruje, ale także możliwość korzystania z grupowej 
nauki (group learning) w celu wzmocnienia sztucznej inteligencji, 
w tym sensie, że jeśli jeden samochód Google popełni błąd i ma wy-
padek, wszystkie samochody Google będą uczyć się od niego.

Podsumowanie

Istnieje szereg pojęć i teorii związanych z relacjami społeczno-tech-
nologicznymi, które nadają nowy tor myśleniu o człowieku. Techno-
logia przeniknęła głęboko do ludzkiego życia, wpływając na sposób 
funkcjonowania, myślenia i komunikowania się. Do tej pory uważano, 
że jedynie istoty ludzkie wykazują zdolność sprawczą (a zatem mogą 
sprawować władzę i ponosić odpowiedzialność) i w tym mają przewa-
gę nad techniką. Wśród wspomnianych problemów, które w niektórych 
przypadkach wymagają jeszcze rozstrzygnięcia, znajdują się: koniecz-
ność przewartościowania tradycyjnego rozumienia podmiotowości 
i sprawczości ludzkiej oraz refleksja nad postulatami posthumanizmu, 
który odbiera człowiekowi uprzywilejowaną rolę w świecie, ograni-
czając jego sprawczość i czyniąc go zewnątrzsterownym. Mieszczą się 
tu także korzyści i zagrożenia związane z tendencjami wzrostowymi 
sztucznej inteligencji oraz kwestia swego rodzaju izomorfizmu. Jeżeli 
chodzi o kwestię sprawczości, obecnie nie jest to sprawczość czysto 

25 Zob. A. Davies, Google’s Plan to Eliminate Human Driving in 5 Years, „Wired” 2015, 
http://www.wired.com/2015/05/google-wants-eliminate-human-driving-5-years/ 
(dostęp: 25.05.2016); P. Lin, The Ethics of Saving Lives With Autonomous Cars Are Far 
Murkier Than You Think, „Wired” 2013, http://www.wired.com/2013/07/the-surprising- 
-ethics-of-robot-cars/ (dostęp: 25.05.2016).
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ludzka, a ludzko-poza-ludzka. Mamy zatem do czynienia ze współ-
sprawczością, natomiast kluczem do jej zrozumienia jest właśnie koa-
daptacja i koewolucja człowieka i maszyny.

Wydaje się, że perspektywa ludzka, humanistyczna, chociaż nie-
wystarczająca, jest nadal niezbędna do wyjaśnienia problemu pod-
miotowości człowieka, ponieważ mimo wzrastającej roli technologii 
w życiu społecznym, atrybutem ludzkim pozostaje intencjonalność, 
odpowiedzialność i zdolność do wartościowania. Sprawiają one, że 
maszyna byłaby słabym naśladowcą człowieka.

Human condition in the era of modern technology – 
the birth of homo-technicus

Summary: The aim of the article is to present the point of view of 
contemporary humanities on the new challenges of technological pro-
gress and to show the social reality in which human condition is deter-
mined by the technicized environment to an ever growing extent. The 
later part of the article discusses issues such as post-humanism and 
post-society relationships, necessary to redefine the meaning of sub-
ject and object, the growth trends of artificial intelligence, as well as 
the issues of agency and subjectivity of man. The article discusses also 
the trends of androidisation of machines. I propose some conclusions 
on a gradual displacement of the borders regarding the relationship of 
people’s subordination to technical products.

Keywords: posthumanism, transhumanism, homo-technicus, artifi-
cial intelligence, new technologies



Piotr janik

kim jest człowiek? Wyzwania ery cyfrowej

1. Homo sapiens digital

Kim jest człowiek współczesny – człowiek, którego „proces myślenia 
nie wyrastał w sposób naturalny, lecz został ukształtowany czynnika-
mi podporządkowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, technologii”?1. 
Skrupulatną analizę tak określonego zagadnienia podjął w swojej pra-
cy Oralność i piśmienność Walter J. Ong SJ, odnosząc termin „tech-
nologia” do pisma i druku. Przekonywał przy tym, że zmiana czło-
wieka i kultury, jaka dokonała się za sprawą alfabetu, była dogłębnym 
bezprecedensowym przeobrażeniem. Słowo się zmaterializowało, 
przestało być nieuchwytnym zdarzeniem, podlegało odtąd analizie, 
interpretacji i krytyce. Żyło własnym życiem, niezależnie od tego, kto 
je wypowiedział, i  rościło sobie pretensje do obiektywności. Wraz 
z rewolucją Gutenberga rozszerzyło zasięg oddziaływania i w postaci 
druku stało się czynnikiem sprawczym przemian, które „ukształtowały 
współczesne umysły”, jak stwierdza inny badacz, Elisabeth Eisenste-
in, autorka przełomowego dzieła naukowego The Printing Press as an 
Agent of Change2. 

Tak jak na styku epok piśmiennej i drukarskiej, czy wcześniej oral-
nej i piśmiennej, dzieła poprzedniej kultury były transponowane na 
„nowe technologie”, nie inaczej jest dzisiaj. Jednak obok czynności 
gromadzenia i integrowania dotychczasowego dziedzictwa rozwijały 
się wciąż formy autentycznej twórczości, wykorzystującej aktualne 
technologie. Czym dla epoki piśmiennej było pióro i kałamarz, tym 

1 W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 
1992, s. 113.

2 Por. J. Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, tłum. G. Siwek, Kraków 2012, 
s. 370.
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dla drukarskiej w późniejszym stadium, maszyna do pisania, a w erze 
cyfrowej komputer rozumiany już jako środowisko, czy raczej różne 
mogące współistnieć obok siebie środowiska.

Technologia XXI wieku jest wszechogarniająca i wszechobecna. 
Za sprawą miniaturyzacji dysponujemy coraz bardziej wyrafinowany-
mi elementami, z których powstają nowe gadżety. Nie mniejszy postęp 
jest w dziedzinie oprogramowania, wyposażenia maszynerii w inteli-
gencję. Marc Prensky, autor wyrażenia „homo sapiens digital”, pisze: 
„urządzenia cyfrowe na różny sposób rozszerzają i doskonalą nasze 
zdolności kognitywne. […] Cyfrowe podwyższenie zdolności kogni-
tywnych za sprawą laptopów, baz danych online, trójwymiarowej wir-
tualnej symulacji, narzędzi współpracy online, PDA i szeregu innych 
specyficznych rzeczy jest obecne w każdej dziedzinie, nawet w obsza-
rach nie-technicznych, takich jak prawo, czy nauki humanistyczne”3. 
Praktycznie trudno wyobrazić sobie już świat bez technologii. Stała 
się ona częścią nas samych4. Zakres jej „dyskretnej”5 obecności może 
prowadzić do zawrotu głowy. Prensky zwraca uwagę, że: [s]ama tech-
nologia nie zastąpi wyczucia, rozsądku, umiejętności decyzyjnych, ani 
moralnego kręgosłupa. Jednak w niewyobrażalnie skomplikowanej 
przyszłości człowiek bez tego dyskretnego wyposażenia, jakkolwiek 
mądry, nie będzie miał przystępu do tworów mądrości (ang. tools of 
wisdom)6.Te twory mądrości, czy dosłownie narzędzia mądrości, to, 
można powiedzieć, oczywiście nie tylko i nie przede wszystkim kolej-
ne urządzenia, ale to wszelkiego typu formy, takie jak instytucje, czy 
prawo, język, nauka, etyka itp. Określanie ich przez Prensky’ego mia-
nem „tworów mądrości” to nawiązanie do tradycji filozoficznej i jej 
przedmiotu zainteresowań.

3 M. Prensky, H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital 
Wisdom, „Innovate: Journal of Online Education” 2009, vol. 5, http://nsuworks.nova.
edu/innovate/vol5/iss3/1 (dostęp: 2.07.2016).

4 Por. np. D. Rose, B. Dalton, Plato Revisited: Learning Through Listening in the Digital 
World, Wakefield 2006.

5 W znaczeniu podstawowym, por.: sjp.pwn.pl/ oraz w opozycji do analogowej, tak 
zwanej ciągłej rzeczywistości.

6 Tamże.
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W jaki sposób technologia może wspomóc nasz umysł i zdrowy 
rozsądek? Prensky nazywa po imieniu niektóre z obszarów nacecho-
wanych ludzką zawodnością. Należą do nich m.in. decyzje na bazie 
tylko częściowo dostępnych danych, niewłaściwa interpretacja inten-
cji i motywacji innych osób, wyuczone sposoby traktowania proble-
mów, nieliczące się ze zmianą kontekstu, ograniczone przewidywanie 
skutków swoich działań7, zakres naturalnej percepcji zmysłowej, nie-
zdolność poradzenia sobie ze złożonością poza pewnym poziomem, 
zapominanie itp. Technologia stała się niejako drugą naturą człowie-
ka, potęgując jego uposażenie naturalne, a  nawet – w  wielu przy-
padkach – uzupełniając to, czego brakowało, by wspomnieć jedynie 
osiągnięcia medycyny, dostęp do baz wiedzy, komunikację itd.

Zjawiska negatywne związane z technologią – o których nie będę 
mówił – nie mogą wszakże przesłonić wyzwań jakie stoją przed 
człowiekiem.

2. Digitalizacja, wirtualizacja, nowa rzeczywistość

Słownik Oxfordzki wyjaśnia, że digitalizacja8 polega na przekształce-
niu (obrazu bądź dźwięku) na formę cyfrową, która może być prze-
tworzona przez komputer. W Wikipedii pod hasłem „digitalizacja (bi-
bliotekarstwo)” znaleźć można następującą definicję: „wprowadzenie 
do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmien-
nych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych 
cyfrowych metodą skanowania itd.”. Cele tak rozumianej digitalizacji 
to: „archiwizacja obiektu, ochrona oryginału przed zniszczeniem oraz 

7 G. E. M. Anscombe w swoim głośnym artykule Modern Moral Philosophy z 1958 
roku demaskuje konsekwencjonalizm, wywodzący się z błędnej definicji intencji 
według H. Sidgwicka, który „ograniczone przewidywanie skutków swoich działań” 
traktuje jako przesłankę etyczną. Pogląd praktycznie sankcjonuje możliwość uwol-
nienia się od odpowiedzialności za konsekwencje, „o ile tylko będzie się w stanie 
uprawdopodobnić, że się ich nie przewidziało”. – G. E. M. Anscombe, Nowożytna 
filozofia moralności, tłum. M. Roszyk, „Ethos” 2010, nr 4, s. 39-60 (cyt. s. 50-51).

8 Hasło: „digitalize”, „digitize” – „Convert (pictures or sound) into a digital form that 
can be processed by a computer”, http://www.oxforddictionaries.com/ (dostęp: 
21.05.2016).
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udostępnianie użytkownikom (najczęściej w sieci)”9. To drugie ujęcie 
bardziej odpowiada więc temu, co nazwaliśmy transponowaniem dzie-
dzictwa na nowe technologie. 

Ujęcie, jakie proponuje Słownik Oxfordzki, jest bardziej ogólne, 
z drugiej zaś strony uniwersalne. Wyraźnie podkreślony jest tu proces 
zmiany formy. Tak jak w przypadku przejścia od kultury oralnej do 
kultury piśmiennej litery niejako materializowały dźwięki i słowa, po-
dobnie proces digitalizacji nadał im nową postać, zamknął w formie, 
która może być poddawana przekształceniom. Dokonała się jednak 
zmiana o wiele głębsza, zmiana, która zainicjowała nowe możliwości. 
Dźwięk może być odtąd rejestrowany, a nawet rozpoznawany i prze-
kształcany na pismo automatycznie. Maszyna może mówić i czytać, 
oczywiście to, co zostanie jej zadane. Niemniej przetwarza słowa, po-
dobnie jak wszystko inne, co da się przekonwertować do formy cyfro-
wej (np. temperaturę).

Obiekt cyfrowy cechuje autonomia, podobnie jak książkę. Ale nie 
tylko to. Obiekt cyfrowy jest plastyczny, podatny na przeobrażenia. 
Pod tym względem przypomina obrazy, twory kreatywnej wyobraźni. 
Obiekt cyfrowy jest elementem rzeczywistości wirtualnej. Nierzadko 
jednak jest integrowany z elementami świata realnego na różnych po-
ziomach wglądu ejdetycznego. Staje się tym samym quasi-naturalny.

Rzeczywistość hybrydowa zmienia sposób postrzegania tego, co 
faktycznie realne, i tego, co możliwe. Granice wyznaczone przez to, 
co fizyczne, a nawet to, co obejmuje sferę psychiki, za sprawą techno-
logii zostają naruszone (co szczególnie jest widoczne we współczesnej 
chirurgii mózgu).

Technologia próbuje uzupełnić i poprawić naturę, sięgając do jej 
tajemnic. Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiedniej mocy ob-
liczeniowej współczesnych maszyn oraz formatu cyfrowego samych 
danych.

Ważnym osiągnięciem technologicznym są symulatory umożliwia-
jące nabywanie realnych umiejętności w zakresie działań medycznych, 
czy te do szkoleń kierowców i pilotów. Zbliżone do realnego zachowanie 

9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Digitalizacja_(bibliotekarstwo) (dostęp: 21.05.2016, ostatnia 
modyfikacja: 28.01.2016).
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responsywne symulatorów oraz szeroka gama możliwych scenariuszy 
zwiększają skuteczność szkoleń, eliminują ryzyko zagrożenia zdrowia 
lub życia własnego i innych osób. Technologia czyni możliwą również 
szeroko pojętą zdalną (ang. remote) asystencję specjalistów i możliwość 
konsultacji, a od niedawna fizyczną asystencję robota.

3. antropologia ery cyfrowej

Próby odniesienia człowieka do świata zwierzęcego nie przyniosły 
psychologii eksperymentalnej zadowalających wyników. Wraz z roz-
wojem maszyn symbolicznych pojawił się dla człowieka nowy punkt 
odniesienia – maszyna cyfrowa. Gleick pisze: „czy maszyny mogą my-
śleć?” – takie pytanie miało stosunkowo krótkie i trochę dziwne dzieje 
– dziwne, gdyż maszyny traktowano uparcie jako „rzeczy”. Charles 
Babbage i Ada Lovelance postawili je jako jedni z pierwszych, lecz 
prawie popadli w zapomnienie, wreszcie przyszła kolei na Alana Tu-
ringa, który […] wymyślił hipotetyczną maszynę doskonałą […]. Jego 
maszyna nigdy nie istniała (choć teraz jest wszechobecna). Była tylko 
myślowym eksperymentem10. Odtąd wyrażenie „mechaniczny” zyska-
ło nowe znaczenie „skoro maszyny mogły grać muzykę, uwieczniać 
obrazy, sterować działaniami przeciwlotniczymi, łączyć rozmowy 
telefoniczne, nadzorować pracę linii montażowych i dokonywać ma-
tematycznych obliczeń. […] Przykład obiektu intelektualnego, który 
można określić mianem mechanicznego, stanowił algorytm”11.

W wyniku prac nad sztuczną inteligencją, zainicjowanych pomy-
słami Turinga, powstały m.in. chatboty, maszyny wykorzystujące bazy 
danych, analizatory składniowe i algorytmy uczenia się12. Chatbot to 
maszyna konwersacyjna, która symuluje odpowiedzi, sugerując obec-
ność człowieka. Maszyna tego typu nie analizuje znaczeń zdań, jak 
można się domyśleć.

10 J. Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, dz. cyt., s. 190-197.

11 Tamże, s. 190.

12 Por. http://www.dmoz.org/Computers/Artificial_Intelligence/Natural_Language/ 
Chatterbots (dostęp: 20.05.2016).
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Stale rosnąca ilość informacji do przetworzenia prowadzi do zjawi-
ska określanego jako „zalew informacji” lub „przeładowanie”. W 2009 
roku wydawcy Słownika Oxfordzkiego wprowadzili hasło definiujące 
syndrom obecnych czasów: „Apatia, zobojętnienie lub wyczerpanie 
umysłowe wynikające z oddziaływania nadmiaru informacji, zwłasz-
cza stres wywołany próbami przyswojenia skrajnie wielu informacji 
z mediów, Internetu albo w pracy”13. W 1982 roku po raz pierwszy 
pojawił się termin „e-mail” na łamach czasopisma „Computerworld”. 
W odniesieniu do technologii komunikacyjnych od początku budziły 
się obawy, na przykład, że ludzie dostaną zbyt wiele informacji, któ-
rych nie będą mieli czasu czytać (nb. pierwszy odnotowany w historii 
„spam” pojawił się w 1978 roku – aktualnie istnieją regulacje prawne 
m.in. w  kwestii reklamy handlowej), w  natłoku informacji zagubią 
te ważne na korzyść tych nieistotnych, będą czytać bez zrozumienia, 
a nadmiar informacji utrudni komunikację (por. kooperacyjne maksy-
my konwersacji P. Grice’a) itp. Konieczność filtrowania danych i wy-
szukiwania wydaje się bezdyskusyjna, prowadzi jednak do określania 
preferencji przez czynniki zewnętrzne. Wiąże się to nierzadko z kwe-
stią zaufania, ale też narażenia na manipulację.

Internet dał możliwość docierania do informacji na całym świecie 
i niemal nieograniczonej miejscem komunikacji. Stosunkowo niedaw-
no też pojawiły się media społecznościowe, które „małe ojczyzny” 
przeniosły do rzeczywistości wirtualnej. Człowiek przeniósł się nie-
jako ze swoimi relacjami w sferę poza czasem i przestrzenią. Relacje, 
jakie tworzy, nie mają wówczas za fundament realnej obecności fi-
zycznej, lecz przeżywane są na bazie empatii psychicznej i więzi du-
chowej. Ujmowany sens stanowi tu właściwy środek komunikacji, nie 
zaś sens odczuwany i przeżywany emocjonalnie.

Internet to również swobodny dostęp do gromadzonych i przecho-
wywanych danych w postaci tzw. „chmury wirtualnej” (ang. cloud). 
Tak przechowywane dokumenty, zdjęcia, pliki audiowizualne itp. 
można mieć niejako przy sobie, gdziekolwiek. Możliwa jest też pra-
ca zespołowa nieograniczona miejscem, w oparciu o współdzielone 
dokumenty.

13 Por. J. Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, dz. cyt., s. 373.
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Digitalizacja przyczyniła się do obróbki dźwięku i w konsekwencji 
rozwoju oprogramowania translatorskiego. Przełamanie barier języko-
wych stało się faktem. Obcą mowę można odtąd zrozumieć w o wie-
le głębszy sposób niż przy pomocy słowników, których rodowód jest 
zresztą bardzo stary. Nie tylko opierają się one na definicjach i przykła-
dach zastosowań, ale również, jak w przypadku właśnie translatorów, 
pozwalają na przekład i oferują wymowę dostępną dla ucha, a nie oczu.

4. ideacja – duch – wartość

W 1854 roku George Boole swoją pracą Badanie praw myślenia, na 
których oparte są matematyczne teorie logiki i prawdopodobieństwa 
stworzył podstawy algebry logicznej. Niemal wiek później, w 1938 
roku Claude E. Shannon po raz pierwszy przedstawił realizację alge-
bry Boole’a za pomocą układów elektrycznych. Dzięki swoim pracom 
z teorii komunikacji, informacji oraz kodowania znacząco przyczynił 
się on do zapoczątkowania rewolucji cyfrowej. Próba genetycznego 
wyjaśnienia, czym są obiekty cyfrowe, o których była już mowa, od-
syła do tej transpozycji. 

Przełom XIX i XX wieku jest naznaczony z jednej strony proble-
mem psychologizmu, z drugiej zaś, na gruncie metodologii, wyzna-
czaniem przedmiotu badań i  zakresu humanistyki, nauk filozoficz-
nych oraz nauk o kulturze. Wciąż pozostaje żywe wyróżnienie przez 
K. Twardowskiego, twórcę Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czynności 
i wytworów, a w konsekwencji rozdzielenie psychologii i nauk o wy-
tworach psychicznych i psychofizycznych (wytwory rozumie on jako 
wytwory umysłu, lub wytwory duchowe). Jego następcy, zwłaszcza 
K. Ajdukiewicz oraz T. Czeżowski, dopracowują dzieło mistrza, po-
zostając wierni jego głównym założeniom. Te zaś zbiegają się z teo-
retycznymi postulatami neokantystów badeńskich Wilhelma Windel-
banda i Heinricha Rickerta. Problem, który pozostaje wciąż aktualny, 
to aprioryczność u Kanta i Husserla, na którą zwróciła uwagę Edith 
Stein w swojej pracy Filozofia psychologii i humanistyki. 

W Badaniach logicznych Husserla ukazane jest rozdzielenie psy-
chiki i ducha, co stało się punktem zwrotnym i początkiem metody 
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fenomenologicznej. Stein na bazie tego rozróżnienia wskazuje na inne, 
konieczne rozróżnienie: fenomenologii oraz humanistyki w  oparciu 
o podmiot: podmiotem tej pierwszej jest „świadome Ja”, zaś tej dru-
giej – „Ja osobowe”.

Kantowskie a  priori nie może być wystarczające dla określenia 
charakteru wytworów, ponieważ jest na tyle szerokie, że dopuszcza 
różne formy aprioryczne, obejmujące zarówno relacje przyczynowo-
-skutkowe, jak i motywacyjne14. Poza tym, na co zwrócił uwagę In-
garden, nie zostało ono przez samego twórcę poddane refleksji kry-
tycznej15. Nierzadko też w tej tradycji sama motywacja jest rozumiana 
w kategoriach przyczyny.

Stein proponuje oddzielić domenę ducha, którą charakteryzuje 
„wychodzenie z siebie”, od sfery psychiki. O ile w tej drugiej dominu-
ją relacje przyczynowo-skutkowe psychiczne i fizyczne, nie da się tego 
powiedzieć o domenie ducha, w której rządzi szerzej pojmowana tu 
motywacja (tzn. związek sensu dowolnego kompleksu przeżyć inten-
cjonalnych, nie zaś jedynie w ograniczeniu do aktów wolitywnych). 
Tylko związki sensu są plastyczne, poddając się grze wyobraźni. Jeśli 
tak, to obiekty cyfrowe należałoby postrzegać w opozycji do ludzkie-
go ducha.

Dynamika ducha, owo wychodzenie z siebie, jest możliwe jedynie 
w  relacji do wartości. W  wyraźnym odniesieniu do Schelerowskiej 
hierarchii wartości Stein ujmuje i analizuje indywiduum na czterech 
warstwach konstytucji: fizycznej, psychicznej, umysłowej oraz osobo-
wej16. Wartości świata osobowego, które motywują w sposób absolut-
ny, to znaczy ze względu na nie same, to: prawda, dobro i piękno. Inne 
wartości należałoby postrzegać w  relacji do nich. Teza ta wymaga, 

14 Por. E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, ESGA 6, tłum. P. Janik SJ, M. Baran SJ, 
J. Gaca, Kraków 2016, s. 102.

15 Por. R. Ingarden, Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Ka-
zimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellung, 
„Rocznik Filozoficzny” 1966, nr 1-2, s. 21-35.

16 Stein rozumie człowieka klasycznie: „Ludzie to jednostki, które posiadają ciało fizycz-
ne, psychikę i ducha”. — E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, dz. cyt., s. 460. 
Rozdzielenie warstwy umysłowej od osobowej bierze się tu z odróżnienia kompeten-
cji fenomenologii od humanistyki.
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oczywiście, osobnego potraktowania ze względu na różne koncepcje 
samych wartości.

Platon w Państwie pyta: „czy tłum potrafi znieść albo uwierzyć 
w istnienie piękna samego, a nie wielu rzeczy pięknych, albo w istnie-
nie każdej rzeczy samej, a nie wielu rzeczy każdego rodzaju?”17. Tłum 
tego nie potrafi, to zrozumiałe. Świat wartości może pozostawać nie-
dostępny nie tylko dla jednostki, lecz również społeczności ludzkich 
w długich okresach czasu. Postawa osobowa, autentyczna, nie narzuca 
się sama przez się. Podmiot, jak stwierdza Stein, może „wycofać się 
w otwartość «teoretyczną», a także odsunąć od siebie świat duchowy, 
postrzegając go jako czysty przedmiot”18. Ceną wycofania i  izolacji 
jest brak życia, które ze strony wartości zasila osobę ludzką19.

Stein w  swojej krytyce Rickerta zauważa, że wartości nie mogą 
uzasadniać substratu, który zakładają jako swój nośnik20. Przedmiotu 
nie można postrzegać w odniesieniu do wartości, raczej przedmiot jest 
miejscem dostrzegania wartości mniej lub bardziej urzeczywistnio-
nych. Dostrzec piękno samo, jak chciał Platon, uwierzyć w istnienie 
konkretnej rzeczy, uchwycić indywidualność w jej niepowtarzalności 
może tylko duch21.

Albert  Einstein wypowiedział tę prawdę w  następujący sposób: 
„Problemy, jakie istnieją w dzisiejszym świecie, nie mogą być rozwią-
zane poziomem myślenia, który je stworzył”22. Kurt Gödel wykazał 
natomiast, że wszelki spójny system formalny musi być otwarty23. Co 
potwierdził Alan Turing wykazując, że „wszelkie systemy formalne 
muszą zawierać nierozstrzygalne twierdzenia. […] Niezupełność wy-
nika z nieobliczalności”24.

17 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, 494a.

18 E. Stein, Filozofia psychologii i humanistyki, dz. cyt., s. 457.

19 Por. tamże.

20 Por. tamże, s. 478.

21 Por. tamże, s. 470.

22 Albert Einstein Quotes: „The problems that exist in the world today cannot be solved 
by the level of thinking that created them”, http://www.alberteinsteinsite.com/
quotes/einsteinquotes.html (dostęp: 20.05.2016).

23 Por. J. Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, dz. cyt., s. 170-172.

24 Tamże, s. 196.
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Świat cyfrowy może być postrzegany jako korelat umysłu. Warto-
ści przedmiotów świata wirtualnego zaś są możliwe do dostrzeżenia 
i doświadczenia, czyli przeżycia, co czyni je quasi-realnymi realiza-
cjami uczuć intencjonalnych. Te nowe fenomeny wymagają osobnego 
przebadania.

Podsumowanie

Zastosowanie metod analizy wypracowanych w poprzedniej techno-
logii zawodzi25. Człowiekowi zagrożonemu apatią rzeczywistość jawi 
się nierzadko jako „chaos informacyjny”, który chciałby ogarnąć je-
dynie jeszcze statystycznie. Ale era cyfrowa rzuca wyzwanie przede 
wszystkim ludzkiemu duchowi, który wsparty technologią może two-
rzyć nowe „narzędzia mądrości”, twory ludzkiego geniuszu. Jednym 
z  rodzajów takich tworów jest niewątpliwie oprogramowanie, które 
spotykamy przecież w  tak wielu odmianach i  zastosowaniach. Pro-
gramy te to często coś znacznie więcej niż ich prekursorzy. Porów-
nać można w tym kontekście choćby współczesny Edytor tekstu (ang. 
Word Processor) z maszyną do pisania, czy kartką papieru i długopi-
sem, albo oprogramowanie CAD/CAM wspomagające prace inżynier-
skie, czy urządzenia lokalizacyjne GPS. Maszyna wirtualna – twór 
specjalny i  szczególny rodzaj oprogramowania – pozwala zastąpić 
maszynę rzeczywistą, cechując się przy tym większą niezawodnością. 
Na maszynie wirtualnej może być też goszczonych wiele systemów 
operacyjnych, bez konieczności realizacji sprzętowych, co stwarza 
nowe możliwości.

Konieczność wręcz opanowania technologii jawi się jak wcześ-
niej alfabetyzacja, zdobycie umiejętności pisania i czytania. Ponieważ 
technologia wyrosła na gruncie badań logicznych i matematycznych, 
te wydają się sprzyjać jej asymilacji. Technologia oferuje wyższe stan-
dardy dokładności i  jakości, przez co jest nie tylko użyteczna. Jest 
bliższa ideałom.

25 Por. tamże, s. 375.
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Za sprawą digitalizacji pojawiło się nowe znaczenie materii, tak 
zwany materiał cyfrowy (ang. digital materia), która nie jest charakte-
ryzowana przez rozciągłość, jak chciał Kartezjusz.

Ale technologia to również wzbogacenie uposażenia naturalnego 
człowieka, to obecność wsparcia różnego rodzaju, nie tylko w  za-
kresie przechowywania i  zarządzania danymi, lecz również wspar-
cia asystenta, np. nawigacja samochodowa, komputer pokładowy, czy 
chirurg-robot. To rodzaj towarzystwa, którego nie można lekceważyć 
i bez którego wiele czynności i działań byłoby wręcz niemożliwych 
do realizacji. Od człowieka jednak oczekuje się wciąż działań nace-
chowanych odpowiedzialnością, w tym szczególnie w zakresie zacho-
wań i postaw etycznych26.

Who is human? 
challenges of the digital era

Summary: The issue “Human being in the digital era” is not super-
fluous. Every technology, i.e. literacy, print etc., gives tools, but at the 
same time impacts deeply human being. The article attempts to answer 
the following questions: what kind of change is taking place nowa-
days? what are the associated challenges? Is it true what Einstein once 
said: “The problems that exist in the world today cannot be solved by 
the level of thinking that created them”?

Keywords: homo sapiens digital, technology, anthropology, culture, 
artificial intelligence

26 Por. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: tenże, Ksią-
żeczka o człowieku, Kraków 2009, s. 71 n.
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w trosce
o człowieka
Paradygmaty stare i nowe

akademia ignatianum w krakowie 
wydawnictwo wam

Uchwycić człowieka „na skraju dwóch światów”, w jego rozpięciu mię-
dzy skończonością a konkretnym historycznym uwarunkowaniem – taki 
jest zamysł tej publikacji. Już od samego wstępu jasne jest, że nawet 
najbardziej subtelna teoretyczna refleksja o człowieku nie może być 
oderwana od konkretnego doświadczenia bycia człowiekiem. całościo-
we ogarnięcie świata i człowieka w nim żyjącego domaga się iście inter-
dyscyplinarnego podejścia. […]

książkę można traktować jako zaproszenie do refleksji nad fenomenem 
ludzkiej egzystencji, jako wspólnotowe, wieloautorskie doświadczenie 
fenomenologiczno-hermeneutycznego docierania do rozumienia, kim 
jest człowiek.

z recenzji prof. dra hab. andrzeja wiercińskiego

Publikacja prezentuje podejście interdyscyplinarne i dość różnorodne, 
biorące się z różnych nurtów rozważań filozoficznych, a także nauk hu-
manistycznych i szczegółowych, z intencją uwspółcześnienia tradycyjnej 
problematyki antropologicznej i pedagogicznej. z tej pozycji próbuje do-
strzegać i odpowiadać na pewne praktyczne wyzwania współczesności, 
związane z przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi. czegoś takie-
go należałoby życzyć sobie w przypadku innych publikacji naukowych, 
których autorzy nie zawsze kuszą się o zarysowanie pewnych wniosków 
praktycznych płynących z prezentowanych refleksji.

z recenzji dra hab. zbigniewa Pańpucha


