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XXI OLIM PIA DA FI LO ZO FICZ NA

Bar ba ra Mar kie wicz

O od py ty wa niu, py ta niach, a o py ta niach fi lo zo ficz nych
w szcze gól no ści*

Zo stał mi strzem w fi lo zo fii po dłu gim i ka mien nym, 
jak zwą, exa mi nie

(P. Skar ga, Ży wo ty świę tych 1579)

Po dłu gim, bo trwa ją cym bli sko rok cy klu eg za mi na cyj nym, od bie ra -
cie dzi siaj lau ry zwy cięz ców, dla te go przy wo ła ne tu taj ja ko mot to, sło wa
Skar gi, od no szą się z pew no ścią do więk szo ści z Was. Eg za min był bo-
wiem dłu gi i wie lu z Was ma po czu cie, że był tak że twar dy, czy li, jak
chce Skar ga, ka mien ny. Eg za min to w ogó le nie przy jem ne do świad cze -
nie, war to mo że za tem za sta no wić się, na czym ono po le ga. 

Przyj rzyj my się za tem naj pierw sło wu. Zgod nie z ety mo lo gią wy wo -
dzi się ono od łac. ex – ag men (age re – woj sko, tłum, rój), i zna czy do-
słow nie „z ro ju”, „z tłu mu”. Prze no śnie ozna cza no tak wska zów kę, ję zy -
czek u wa gi, ale tak że ba da nie, czy roz trzą sa nie cze goś, jak np.: exa mi na
le gum (ba da nie pra wa). W słow ni ku Lin de go (1854 r.), w któ rym wy stę -
pu je już spo lsz czo na wer sja te go sło wa, czy li eks a men obocz nie z eg za -
men, jest ono tłu ma czo ne ja ko do zna wa nie, ba da nie, a na wet ma ca nie
w zna cze niu „pró by na uki”, czy spraw dza nia bie gło ści w da nej sztu ce.
Za uważ my przy tym, że jest to dość swo iste do świad cze nie. To my sa mi
bo wiem je ste śmy je go przed mio tem, a wła ści wie na sza wie dza, któ rą do-
świad cza, w zna cze niu po zna je ktoś in ny, ina czej spraw dza ją. Na eg za -
mi nie pod sta wo wą for mę owe go spraw dza nia, do świad cza nia wie dzy
oka zu je się wła śnie wy py ty wa nie.
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Czym jed nak jest owo wy py ty wa nie i ja kie py ta nia od gry wa ją w nim
za sad ni czą ro lę? Ja kaś for ma od po wie dzi ukry wa się już w sa mym sło-
wie „py tać”. Pier wot nie zna czy ło ono kro ić, od ci nać po dob nie jak je go ła-
ciń ski źró dło słów am -pu ta re. W ję zy ku pol skim jesz cze w śre dnio wie czu
sło wo „py ta”, „pyt ki” zna czy ło przede wszyst kim mę ki, mę czar nie, któ-
re za da wa no po przez bru tal ne me to dy od rą by wa nia czę ści cia ła lub kro-
je nie. Dzi siaj tak że czę sto py ta nie, a zwłasz cza „od py ty wa nie”, ko ja rzy
się z mę ka mi. Jest to sy tu acja mę czą ca szcze gól nie w dwóch przy pad -
kach: kie dy nie zna my od po wie dzi na za da ne py ta nie al bo kie dy nie chce-
my udzie lić na nie od po wie dzi. Ta pierw sza sy tu acja to bar dzo czę sto
sy tu acja spo ty ka na w szko le. Po ja wia się ona w kon tek ście py tań, któ re
H.-G. Ga da mer na zy wa „py ta nia mi pe da go gicz ny mi”, i któ re są rów nież
pod sta wą spraw dza nia na szej wie dzy na eg za mi nie. Są to py ta nia spe cy -
ficz ne, bo wiem za da ją cy je zna od po wiedź, i tyl ko ba da, czy zna ją ten,
któ re go py ta. Jest to za tem py ta nie po zor ne, je go ce lem nie jest po szu ki -
wa nie wie dzy, lecz spraw dze nie wie dzy in nych. Sy tu acja eg za mi nu prze-
ra dza się nie kie dy w skom pli ko wa ną grę mię dzy py ta ją cym i od py ty wa -
nym, kie dy od py ty wa ny tak że za czy na spraw dzać py ta ją ce go, zga du jąc
ja kiej od po wie dzi on ocze ku je. W kon se kwen cji mo że to do pro wa dzić
do sta nu, okre śla ne go przez sta ro żyt nych Rzy mian sło wem zbli żo nym
do eg za mi nu, choć wy wo dzą cym się z in ne go źró dła, czy li exa mi no (ex -
-ani mo), zna czą cym po zba wić tchu, utru dzić, prze ra zić, oszo ło mić, a na -
wet po zba wić ży cia, lecz przede wszyst kim drę czyć. W opi sy wa nej sy tu -
acji od no sić się to mo że za rów no do od py ty wa ne go, jak i py ta ją ce go. 

Nie za leż nie od oce ny ca łej tej spe cy ficz nej re la cji, któ ra sta no wi pod-
sta wę do świad cze nia eg za mi nu, bez wąt pie nia uznać moż na, że py ta nia
sta wia ne w trak cie eg za mi nu nie są praw dzi wy mi py ta nia mi i z pew no -
ścią nie są tak że py ta nia mi fi lo zo ficz ny mi, je śli na wet, tak jak w przy pad -
ku Olim pia dy Fi lo zo ficz nej czy Kon kur su Fi lo zo ficz ne go dla gim na zja -
li stów, do ty czą fi lo zo fii. Przede wszyst kim dla te go, że wła ści we py ta nie
za wsze wy ni ka z po trze by no wej wie dzy, w róż ny spo sób ro zu mia nej. Py-
ta nie fi lo zo ficz ne do dat ko wo nie sie ze so bą świa do mość nie do sy tu wszel-
kiej wie dzy, dla te go je go pa ra dyg ma tycz nym śro do wi skiem po zo sta je so-
kra tej skie twier dze nie „wiem, że nic nie wiem”. Fi lo zof bo wiem zda je so-
bie spra wę, dla cze go sta wia py ta nia, oraz, że każ da od po wiedź na je go
py ta nie jest nie peł na i tym cza so wa. Jak chcą nie któ rzy, fi lo zo fia w ogó -
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le po le ga na sztu ce za da wa nia py tań, przy czym uzna ją oni tak że, iż py-
ta nie, to nie tyl ko ży wioł fi lo zo fii, ale wręcz isto ta czło wie czeń stwa: 
Bo czym że jest czło wiek, je śli nie zwie rzę ciem, któ re py ta i trwa w py ta -
niu mi mo uzy ski wa nych od po wie dzi? (F. Sa va ter, Pro ste py ta nia, Kra-
ków 2000).

Po łą cze nie py ta nia i fi lo zo fii nie jest czymś przy pad ko wym. Bez po -
śred nio wska zu je na nie ów stan, któ ry fi lo zo fo wie sta ro żyt ni, w tym Pla-
ton i Ary sto te les, uzna li za za czyn, oraz po czą tek fi lo zo ficz nej re flek sji,
czy li stan zdzi wie nia, któ ry w spo sób na tu ral ny ar ty ku łu je się ja ko py ta -
nie o to, co nas za dzi wia. Uczu cie zdzi wie nia i po dzi wu wo bec świa ta,
ucho dzą ce za po czą tek eu ro pej skiej fi lo zo fii i te go ty pu my śle nia, z któ -
re go na ro dzi ła się no wo żyt na na uka, nie by ły jed nak tyl ko po chod ną in-
te lek tu al nej cie ka wo ści, ja ka ce cho wa ła sta ro żyt nych Gre ków. Po trze ba
my ślo we go „oswo je nia świa ta” wy ni ka ła głów nie z re al ne go za gro że nia,
ja kim był dla lu dzi świat, w któ rym ży li, z ko niecz no ści cią głej wal ki
o bio lo gicz ne w nim prze trwa nie. Lu dzie współ cze śni rzad ko na ra że ni są
na nie bez pie czeń stwa, któ re wy ni ka ją ze śro do wi ska na tu ral ne go. W du -
żej mie rze unie za leż ni li śmy się od klę ski gło du, nie prze by tych od le gło ści
czy nie kon tro lo wa nych epi de mii. Dzię ki na uce, kul tu rze i przede wszyst-
kim tech ni ce, któ re po zwo li ły nam zneu tra li zo wać te go ro dza ju za gro że -
nia, uda ło nam się w ja kimś sen sie od gro dzić od na tu ry, zbu do wać dru gi
ludz ki świat. Cho ciaż na dal je ste śmy bez rad ni wo bec ta kich zja wisk na-
tu ral nych, jak gwał tow ne hu ra ga ny, po wo dzie, czy trzę sie nia zie mi, to
w du żej mie rze na uczy li śmy się im prze dziw dzia łać – prze wi du jąc je i po -
szu ku jąc spo so bów ich zwal cza nia. Dla te go trud no nam dzi siaj zro zu -
mieć, jak groź ny i ta jem ni czy był świat dla lu dzi jesz cze w sta ro żyt no ści.
Je go ta jem ni czość i za gad ko wość trak to wa ne by ły przez lu dzi głów nie ja-
ko prze jaw je go wro go ści. Ten ro dzaj oba wy przed świa tem re je stro wa -
ły przede wszyst kim mi ty, cze go przy kła dem mo że być opo wieść o Sfink -
sie.

„Ob ra że ni bo go wie... ze sła li na Te by dziw ne stra szy dło – Sfink sa, wy-
wo dzą ce go się ze smo cze go ro du Ty fo na. Gór na po ło wa cia ła po two ra
mia ła po stać mło dej ko bie ty, dol na zaś – po tęż ne go pło we go lwa. Z ra -
mion mu wy ra sta ły or le skrzy dła, a ogon wił się w smo czych krę gach.
Sfinks stał się po stra chem miesz kań ców Teb i oko li cy. Kto kol wiek miał
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nie szczę ście zbli żyć się do nie go, pa dał pa stwą śmier ci. Sfinks bo wiem
za da wał nie szczę śni kom dziw ną za gad kę, od któ rej roz wią za nia za wi sło
ży cie lub śmierć ofia ry. Za gad ka ta brzmia ła na stę pu ją co: „Co to za isto -
ta, któ ra ran kiem cho dzi na czte rech no gach, w po łu dnie na dwóch, a wie -
czo rem na trzech?”

Nikt nie umiał dać od po wie dzi na to py ta nie i co raz więk sza licz ba
ofiar gi nę ła w lwich pa zu rach dziw nej stwo ry... Tak się mia ły spra wy
w Te bach w chwi li, gdy Edyp wkra czał w ich mu ry. Męż ny mło dzie niec
usły szaw szy o wszyst kim wy ru szył na tych miast w dro gę do sie dzi by
Sfink sa. Sta nąw szy przed stra szy dłem nie zmru żył oczu pod pło ną cym
wzro kiem dzie wi cy -lwa, a na jej py ta nie od po wie dział: – Isto tą, któ ra cho-
dzi ran kiem na czte rech, w po łu dnie na dwóch, wie czo rem zaś na trzech
no gach jest czło wiek. On to bo wiem ja ko dziec ko peł za na czwo ra kach,
w si le wie ku cho dzi na dwóch no gach, a zmo żo ny sta ro ścią, pod wie czór
ży cia mu si pod pie rać się la ską. 

Gdy tyl ko po wie dział te sło wa, uj rzał, że pięk ne oczy sfink so wej dzie-
wi cy za snu ły się mgłą, jej or le skrzy dła za trze po ta ły w śmier tel nych
drgaw kach, pa zu ry lwie po czę ły rwać zie mię i po chwi li ru nę ła mar twa
w prze paść.” (W. Mar kow ska, Mi ty Gre ków i Rzy mian, War sza wa 1968,
s. 310–311). 

To wła śnie mi ty uznać moż na za pierw szy spo sób oswo je nia świa ta,
prze ła ma nia ba rie ry je go wro go ści. Po przez te opo wie ści sta ra no się wy-
ja śnić i zro zu mieć róż ne zja wi ska, w tym tak że, a mo że przede wszyst-
kim, opra co wać pew ne wzor ce za cho wań, sta no wią ce ludz ką na nie re ak-
cję. Dla te go współ cze śni psy cho lo go wie (psy cho ana li ty cy), a tak że fi lo -
zo fo wie kul tu ry uzna ją, iż zo sta ły w nich za pi sa ne naj bar dziej pier wot ne,
a za tem tak że uni wer sal ne, nie świa do me ludz kie dą że nia i re ak cje (ar che-
ty py). 

Po ja wie nie się fi lo zo fii, a więc pró by ra cjo nal ne go wy ja śnie nia świa-
ta i ludz kich za cho wań, nie ozna cza ło wca le, że świat stał się mniej za-
gad ko wy, lecz zna le zio no je dy nie in ny spo sób po dej ścia do sa mych za-
ga dek. Je śli pier wot nie za gad ki na rzu cał czło wie ko wi świat, to z cza sem
czło wiek sam na uczył się je for mu ło wać. Fi lo zo fia wpi su jąc się w ten pro-
ces z kon stru owa nia za ga dek uczy ni ła swo ją spe cjal ność, przy oka zji
przy czy nia jąc się do zmia ny ich for my – za jej spra wą za gad ki prze mie -
ni ły się w pro ble my. Jak za no to wał Gior gio Col li, ba da ją cy po cząt ki fi-
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lo zo fii: Źró dła ob da rza ją za gad kę na zwą pro ble ma, a to za rów no pier-
wot nie, jak i po tem u tra gi ków, ozna cza prze szko dę, coś na co ma się na-
tra fić (G. Col li).

Z punk tu wi dze nia fi lo zo fii, któ ry naj le piej wy ra ził Ary sto te les, pro-
blem to „za gad nie nie przy czy nia ją ce się do praw dy i po zna nia” (To pi ki).
Pro blem sfor mu ło wa ny ja ko za gad ka przy czy niał się jed nak do po zna nia
i praw dy w dość spe cy ficz ny spo sób, wy zwa lał bo wiem szcze gól ną, bo
in te lek tu al ną ry wa li za cję. Wy ni ka ło to z je go kon struk cji: za gad ka za wie-
ra w so bie swo je wła sne roz wią za nie, któ re mo że my od kryć, kie dy po ra -
dzi my so bie z jej po zor ną we wnętrz ną sprzecz no ścią. Nie przy pad ko wo
za tem pro blem -za gad ka trak to wa ny był ja ko cen tral na ka te go ria w sta ro -
żyt nych dys ku sjach dia lek tycz nych, sta no wiąc sfor mu ło wa nie py ta nia
dia lek tycz ne go, któ re za po cząt ko wy wa ło ca łą dys ku sję. Je go za da nie, jak
twier dzi Col li, po le ga ło na „rzu ce niu wy zwa nia dia lek tycz ne go, spro wo -
ko wa niu do od by cia za wo dów”. Ary sto te les, przed sta wia jąc struk tu rę
dys ku sji dia lek tycz nej, pod kre śla na to miast, że od by wa ła się ona, po dob -
nie jak wszel kie cy wi li zo wa ne po je dyn ki, we dług ści śle okre ślo nych re-
guł. Wy stę po wał w niej za tem wy raź ny po dział ról: na py ta ją ce go, na zwa-
ne go w cza sach śre dnio wiecz nych, w któ rych kon ty nu owa no ideę in te -
lek tu al nej ry wa li za cji w for mie otwar tych fi lo zo ficz nych dys ku sji,
pro po nen tem oraz na od po wia da ją ce go, któ ry zo stał na zwa ny opo nen tem.
W kom pe ten cjach py ta ją ce go po zo sta wa ło otwar cie dys ku sji, któ re po le -
ga ło na za pro po no wa niu pew ne go za gad nie nia, w for mie al ter na ty wy: to
zna czy nie roz strzy gnię tej sprzecz no ści (al bo -al bo). Od po wia da ją cy wy-
bie rał jed ną z nich, któ ra w ten spo sób sta wa ła się te zą do dys ku sji. Z ko -
lei py ta ją cy, przez se rię py tań, usi ło wał do pro wa dzić do pod wa że nia tej
te zy, wy ka zu jąc, że praw dzi we jest zda nie prze ciw staw ne. Jak kon klu du -
je Col li: Tak to czo ne dys ku sje sta ły się ko leb ką ro zu mu w ogó le, a za cząt -
kiem dys cy pli ny lo gicz nej i wszel kich za wi ło ści dys kur syw nych w szcze -
gól no ści. 

Prze nie sie nie za ga dek -pro ble mów z po zio mu eg zy sten cjal ne go, kon-
fron ta cji ze świa tem, na po ziom in te lek tu al ny, po ziom mą dro ści nie
umniej sza ło jed nak wca le ich zna cze nia. Pro ble my -za gad ki po zwo li ły
uspraw nić my śle nie. Ich po pu lar ność w świe cie sta ro żyt nym świad czy ła
tak że o tym, że ży wio łem eu ro pej skie go my śle nia nie by ła bez in te re sow -
na kon tem pla cja, lecz że naj le piej roz wi ja ło się ono w wa run kach pu blicz-
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ne go współ za wod nic twa i ry wa li za cji. Ze swej isto ty eu ro pej ski ra cjo na -
lizm ma za tem cha rak ter ago ni stycz ny. Zwy cię stwo w ta kiej ry wa li za cji
przy no si ło chwa łę i za szczy ty, dla po ko na nych ozna czy ło jed nak po czu -
cie klę ski i po ni że nia. Dla mę dr ca za gad ka na dal sta no wi ła wy zwa nie
na śmierć i ży cie, o czym świad czyć mo że opo wieść o śmier ci Ho me ra,
któ ry we dług le gen dy po peł nił sa mo bój stwo, gdyż nie zna lazł roz wią za -
nia przed sta wio nej mu za gad ki.

„... Ho mer udał się do wy rocz ni, gdyż chciał wie dzieć, kim by li je go
ro dzi ce i gdzie znaj du je się je go oj czy zna, a bóg mu od po wie dział w ta -
ki spo sób: „Oj czy zną two jej mat ki by ła wy spa Io, ona też cię, zmar łe go,
przy gar nie. Ale nie ufaj za gad ce, ja ką ci za da dzą mło dzień cy.” Wkrót ce
po tem przy był na Io. Tu taj, sie dząc na ska le nad mor skiej zo ba czył ry ba -
ków do pły wa ją cych do brze gu i spy tał ich, czy coś ze so bą wio zą. Jed na-
k że oni, po nie waż nic nie zło wi li i tyl ko wy ła py wa li na so bie wszy, bo
po łów się nie po wiódł, od po wie dzie li mu: „Co zło wi li śmy, to śmy po zo -
sta wi li, a cze go śmy nie zło wi li, to wie zie my ze so bą”, czy niąc w ten za-
gad ko wy spo sób alu zję do te go, że wszy zła pa ne za bi li i po wy rzu ca li,
a nie zła pa ne ma ją w swo im odzie niu. Ho mer nie po tra fił tej za gad ki roz-
wią zać i umarł z przy gnę bie nia.” (Ary sto te les, O po etach, fr. 8. – s. 61).

Obec nie fi lo zo fo wie rzad ko to czą dia lek tycz ne dys ku sje, cho ciaż nie
zna czy to wca le, że prze sta li ze so bą ry wa li zo wać. Do ko nu ją te go już
w in ny spo sób, bar dziej po przez swo je dzie ła niż w bez po śred nim star-
ciu. Na sta wie ni są tak że ra czej na wy gła sza nie tez, niż na for mu ło wa nie
pro ble mów -za ga dek, bo i za gad ki trak to wa ne są obec nie głów nie ja ko
nie po waż ne za ba wy dzie cię ce. Jed nak w każ dym wiel kim dzie le fi lo zo -
ficz nym od kryć mo że my pew ne pod sta wo we py ta nie, któ re za dzi wi ło au-
to ra i na któ re on sam po szu ki wał od po wie dzi. Kie dy spró bu je my je zre-
kon stru ować, jak zro bił np. Le szek Ko ła kow ski w se rii wy kła dów pt.:
O co py ta ją nas wiel cy fi lo zo fo wie?, to oka zu je się, że py ta nia fi lo zo ficz -
ne są dość cha rak te ry stycz ne. Otóż fi lo zo fo wie py ta ją na ogół o rze czy
oczy wi ste oraz udzie la ją od po wie dzi, któ re nie anu lu ją sa mych py tań. I je -
śli na wet py ta nia fi lo zo ficz ne są bez in te re sow ne, bo nie słu żą bez po śred -
nio żad nej prak ty ce, to rów no cze śnie oka zu ją się ży wot ne i drę czą ce, i nie
da ją się lek ce wa żyć. Każ dy za tem, kto chciał by zmie rzyć się z fi lo zo fią,
mu si so bie zdać spra wę ze szcze gól nej ro li fi lo zo ficz nych py tań. Dla te go
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war to na za koń cze nie przy wo łać sło wa Tho ma sa Na ge la, któ re trak tu ję ja-
ko pod su mo wa nie ca łe go wy wo du: 

„Być mo że pew ne kwe stie fi lo zo ficz ne nie ma ją roz wią za nia. Po dej -
rze wam, że tak wła śnie rzecz się ma z naj głęb szy mi i naj star szy mi z nich.
Uka zu ją gra ni ce na sze go poj mo wa nia. W ta kim ra zie moż li wie naj głęb -
szy wgląd uzy ska my wte dy, gdy za miast po zby wać się pro ble mu, za cho -
wa my ostrą je go świa do mość i doj dzie my do zro zu mie nia, na czym po le -
ga fia sko każ dej ko lej nej pró by je go roz wią za nia – i prób daw niej szych.
(Oto dla cze go stu diu je my dzie ła fi lo zo fów ta kich jak Pla ton i Ber ke ley,
któ rych po glą dów nikt nie uzna je.) Py ta nia nie roz strzy gal ne by naj mniej
nie dla te go są nie rze czy wi ste. (Th. Na gel, Py ta nia osta tecz ne, War sza -
wa 1997, s. 8).



PRACE WYRÓŻNIONE

Mo ni ka Woź niak

Czy i w ja ki spo sób współ cze sna fi lo zo fia 
na dal zaj mu je się my śle niem?

Po róż nych nie uda nych pró bach spo je nia mych wy ni ków w ca łość
zro zu mia łem (...), że mo je my śli wnet słab ną, gdy wbrew ich na tu ral nej 

skłon no ści usi łu ję pchnąć je w jed nym kie run ku. To zaś wią za ło się, rzecz
ja sna, z sa mą na tu rą do cie ka nia. Ona to wła śnie zmu sza nas do

prze wę dro wa nia roz le głe go ob sza ru my śli wzdłuż i wszerz, 
we wszyst kich kie run kach.

L. Wit t gen ste in, Do cie ka nia fi lo zo ficz ne, Przed mo wa

My śle nie sa mo jest dro gą. Od po wia da my tej dro dze tyl ko tak, 
że po zo sta je my w dro dze.

M. He ideg ger, Co zwie się my śle niem?, s. 174

Czy fi lo zo fię współ cze sną zaj mu je my śle nie? To py ta nie, któ re wy da-
je się szu kać od po wie dzi czy sto hi sto rycz nej. Od po wiedź wy da je się pro-
sta: „tak”, za nią zaś na pły wa ją od po wied nie da ty i na zwi ska.

Py ta nie to jest jed nak istot ne, po cią ga bo wiem za so bą in ne; aby od-
po wie dzieć na nie wła ści wie, mu si my sa mi wdać się w po szu ki wa nie isto-
ty my śle nia, na słu chu jąc te go, co mó wią o nim in ni.

I

... nie ma rze czy, któ rą by śmy wy raź niej przed sta wia li so bie niż na sza myśl
i nie ma są du bar dziej dla nas ja sne go niż ten oto:„my ślę, więc je stem”. Otóż
sąd ten nie mógł by być dla nas pew ny, gdy by śmy nie poj mo wa li wy raź nie, co

to jest być i co to jest my śleć, I nie na le ży się do ma gać od nas wy ja śnie nia
tych ter mi nów, gdyż na le żą one do ta kich, któ re wszy scy tak do brze ro zu mie ją,

że chcąc je wy ja śnić za ciem ni ło by się  je tyl ko.

A. Ar nauld, P. Ni co le, Lo gi ka, czy li sztu ka
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Na sze my śle nie na dal po zo sta je zu peł nie nie podat ne na prze sła nie je go
wła snej isto ty.

M. He ideg ger, Co zwie się my śle niem?

We współ cze snej teo rii Na tu ral ne go Me ta ję zy ka Se man tycz ne go, wy-
ra sta ją cej z kar te zjań sko -le ib ni zow skie go po stu la tu in de fi ni bi liów, „my-
śle nie” jest jed nost ką uni wer sal ną i ele men tar ną: wspól ną wszyst kim kul-
tu rom, nie po dziel ną, sta no wią cą pod sta wę in nych de fi ni cji. Uzna nie jej
za ta ką ozna cza, ze wszy scy lu dzie „po sia da ją” po ję cie my śle nia i od gra -
ni cza ją je od in nych czyn no ści1.

W kla sycz nym ję zy ku fi lo zo fii – gre ce – my śle nie okre śla się ja ko
νοϋς. Od sa me go po cząt ku jest ono sil nie po wią za ne z λόγος. My śleć zna-
czy wy peł niać pew ną lu kę w do świad cze niu, wią zać fak ty lub czy ny, któ-
re ina czej by ły by od izo lo wa ne2 – pi sze J. De wey. Uko ro no wa niem czło-
wie czeń stwa jest zdol ność do my śle nia lo gicz ne go; in duk cja i de duk cja,
dzię ki nim bo wiem do cho dzi my do praw dy. W ta kiej kon cep cji my śle nia
istot ne miej sce zaj mu ją pra wa, we dług któ rych do praw dy na le ży do cho -
dzić, oraz wy nik my śle nia.

Nie wąt pli wym pro ble mem jest po li se micz ność wy ra że nia, ozna cza ją -
ce go my śle nie. Wią że się ono za zwy czaj z po strze ga niem (np. sło wo ku-
li ni w ję zy ku tan ku ny atja ra: sły szeć/ my śle ć3), przy pusz cze niem, za mia -
rem, ale tak że świa do mo ścią, pa mię cią, za sta no wie niem, a na wet dba ło -
ścią i tro ską4.

Tak że po bież ny cho ciaż by prze gląd fra ze olo gii wpro wa dza pe wien
nie po kój w opty mi stycz ną wi zję ani mal ra tio na le. Na wet me ta fo ry, za-
kła da ją ce ja kiś „cel” my śle nia, cha rak te ry zu ją go ne ga tyw nie (błą dzić my-
śla mi, my śli plą czą się ko muś w gło wie). Nasz wpływ na po ja wie nie się
my śli jest ma ły, choć mo że my je „zbie rać”, „po rząd ko wać” czy „od ga -
niać”. Cha rak te ry stycz ny jest też ele ment pew ne go wy ob co wa nia ze świa-
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1 Przy czym nie musi się to przekładać ani na częstotliwość użycia, ani na występo-
wanie w danym języku odrębnego wyrazu, por. A. Wierzbicka, Semantyka. Jednostki uni-
wersalne i elementarne, Lublin 2006.

2 J. Dewey, Jak myślimy? Warszawa 1988, s. 111.
3 A. Wierzbicka, Semantyka. Jednostki uniwersalne i elementarne, op. cit.
4 SJP PWN.



ta przy my śle niu: „od pły nął my śla mi”, „był głę bo ko za to pio ny w my -
ślach”, „nie obec ny my śla mi”.

Z jed nej stro ny ma my więc ca łą tra dy cję ra tio i my śle nia, z dru giej zaś
wo ła nie He ideg ge ra: naj po waż niej sze w na szych nie pew nych cza sach jest
to, że jesz cze nie my śli my.

II

Wit t gen ste in5 i He ideg ger to dwa wiel kie na zwi ska w fi lo zo fii
XX wie ku. Po sta ci, któ re swo imi po glą da mi, ję zy kiem, oso bo wo ścią wy-
war ły nie wąt pli wy wpływ na no we po ko le nia, a jed no cze śnie my śli cie le,
któ rych pi sma ucho dzą za wy jąt ko wo trud ne. U obu myśl jest jed nym
z pod sta wo wych za gad nień, choć ro zu mie się je zu peł nie ina czej.

Wit t gen ste in po dą ża w Trak ta cie lo gicz no -fi lo zo ficz nym dro gą wy zna -
czo ną przez ele atów i Ary sto te le sa. Sto su nek my śli do świa ta – oto pod-
sta wo we i naj waż niej sze za gad nie nie fi lo zo fii. Trak tat... to w isto cie sys-
tem me ta fi zycz ny, przy czym je go me ta fi zy ka pod po rząd ko wa na jest lo-
gi ce.

Lo gicz nym ob ra zem fak tów jest myśl – gło si trze cia z sied miu tez;
a myśl to zda nie sen sow ne. Tym sa mym myśl złą czo na zo sta je z przed -
sta wia niem po ję cio wym. Ro zum ne po my śle nie i sen sow na wy po wiedź są
tym sa mym. Wią że się  je też z moż li wo ścią: moż li we jest wszyst ko to,
co da się po my śleć.

W przed mo wie Wit t gen ste in okre śla cel ja sno: wy ty cze nie gra nic my-
śle niu, al bo ra czej – wy ra zo wi my śli. Stąd też szcze gól ne miej sce te go,
cze go po my śleć nie mo że my: nie wy ra żal ne; gra ni ca, na któ rą moż na tyl-
ko wska zać, nie mo że my bo wiem po my śleć i wy po wie dzieć dru giej
stro ny.

A jed nak sto su nek my śli do świa ta jest osta tecz nie nie wy ra żal ny.
Waż ne jest jesz cze jed no wska za nie: w Trak ta cie: myśl jest ro zu mia -

na w ka te go riach po zap sy cho lo gicz nych – nie ma pod mio tu my śli i wy -
obra żeń (5.631). Zwrot w fi lo zo fii Wit t gen ste ina, na zy wa ny czę sto „po-
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5 Chodzi o wczesnego Wittgensteina. Pojecie myśli u późnego Wittgensteina nie zo-
stanie niestety w tej pracy rozważone; Dociekań... bowiem w mojej opinii nie można
traktować inaczej niż jako całości: ich istotą jest to, że wszystkie notatki się ze sobą za-
zębiają.



zy ty wi stycz nym”; zwrot w stro nę Zdro we go Roz sąd ku Mo ore’a i ję zy ka
po tocz ne go, to w isto cie przede wszyst kim zwrot hu ma ni stycz ny.

Dą że niem Wit t gen ste ina jest, aby to, co się my śli i mó wi, by ło ja sne:
aby – wska zu jąc na kres te go, co wy ra żal ne w ję zy ku, a więc w mo wie
i my śli – do pro wa dzić do za ni ku pro ble mów. To pró ba bu do wa nia fun-
da men tu, na któ rym moż na pew nie sta nąć.

Po gląd He ideg ge ra sy tu uje go po prze ciw nej stro nie: ży wio łem my śle-
nia jest wie lo znacz ność, nie kon klu zja. My śle nie bu du je swo ją dro gę
przede wszyst kim w za py tu ją cym cho dzie6. Isto tę my śle nia wy ra ża to, co
nas w nie po zy wa. My śle nie mu si być go to we do prze su nięć i wąt pli wo -
ści: do uzna wa nia; do słu cha nia za po wie dzi te go, co ma być za py ta ne.
Istot nym po ję ciem jest tu Sa ge – po wia da nie; po wia da nie, ale nie wy po -
wiedź. 

Ta jem ni cą wszel kie go my śle nia jest prze wod ni znak po wia da nia:
w zda niu byt jest He ideg ger, na wią zu jąc dia log z Par me ni de sem, po da je
wła sną wy kład nię słyn ne go χρή το λέγειν τε νοείν τ’ εόν έμμεναι. My śle -
nie nie jest tu jesz cze ogra ni czo ne: nie na stą pi ło jesz cze za wę że nie je go
sen su do „wy po wie dzi” i „od bie ra nia przez ro zum”. Otu ma nie ni je ste śmy
prze są dem, że my śle nie jest kwe stią ra tio – ra cho wa nia w naj szer szym
sen sie – mó wi fi lo zof. Nie po tra fi my po jąć prze sła nia wła snej isto ty na-
sze go my śle nia. Naj słyn niej sze chy ba zda nie ostat nie go z sied miu mę dr -
ców do pie ro two rzy i przy go to wu je po ję cie. Po przez ana li zę ety mo lo gii,
He ideg ger do cho dzi do za po wie dzi po ję cia my śle nia: jest nim spo je nie 
λέγειν i νοείν: do pusz cza nia przed kła da nia i bra nia -pod -uwa gę, przy czym
– wbrew obie go wym są dom, a zgod nie z ko lej no ścią po wia da nia Par me -
ni de sa – νοείν roz wi ja się z λέγειν: bra nie -pod -uwa gę jest do pusz cza niem
nad cho dze nia te go, co się przed kła da. No εiv jest jed nak my śle niem tyl ko
o ty le, o ile jest zda ne, ska za ne na εϊγαι, na by cie. My śleć zna czy: do pusz-
czać przed kła da nie, jak rów nież brać -pod -uwa gę by tu ją ce być. My śle nie
mu si być zwią za ne z by ciem by tu. By cie by tu – oto co po zy wa nas w my -
śle nie.

Tym sa mym bo wiem jest my śle nie i by cie – czy ta my u Par me ni de sa.
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III

Po now nie zwra ca my się w stro nę ję zy ka, a tak że te go, co mo że nam
o my śle niu ujaw nić ję zy ko znaw stwo. XX wiek to bo wiem okres je go roz-
kwi tu, a tak że szcze gól ne go zwią za nia z umy słem ludz kim. Nie słusz nie
są dzi się jed nak, że sfe ra psy che i ra tio cał ko wi cie ode bra ne zo sta ły fi lo -
zo fii: wiel cy ba da cze są bo wiem nie jed no krot nie wiel ki mi my śli cie la mi.
Fi lo zo fia da je na ukom pod sta wę, fun da ment: one zaś - zaj mu jąc się szcze-
gó ło wym opi sem – mo gą słu żyć fi lo zo fii do dal szych spe ku la cji.

Od po cząt ku ostat nie go wie ku roz wi ja się et no lin gwi sty ka, któ ra sta-
wia ję zy ko znaw com ogrom ne za da nie: ba da jąc cał ko wi cie ob cą kul tu rę
trze ba od po wie dzieć na py ta nie: jak są w niej my śli? Nie przy pad ko wo
Ben ja min Lee Whorf, oj ciec współ cze snej et no lin gwi sty ki, szcze gól ną
wa gę w swo ich pra cach przy wią zy wał do my śli. Dla ję zy ko znaw cy jest
oczy wi ste, że my śle nie – w sen sie jun gow skim – za wie ra ob szer ny ele ment
ję zy ko wy o na tu rze struk tu ral ne j7.

Od cza sów grec kich za na ukę szcze gól nie zaj mu ją cą się związ ka mi my-
śli z ję zy kiem zwy kło uwa żać się lo gi kę. Tym cza sem już od Bo ole’a lo-
gi ka nie ma żad ne go związ ku z pro ce sa mi men tal ny mi. We dług wie lu,
dzie je się tak przede wszyst kim z po wo du zi gno ro wa nia zna cze nia. Ta ka
ewo lu cja zmie rza do te go, co He ideg ger na zy wa „ra cho wa niem w naj szer-
szym sen sie”: za stą pie nia zna cze nia in for ma cją, po dej ścia men ta li stycz ne -
go mo de lem ob li cze nio wym. Pra ce lo gicz ne, po słu gu ją ce się ta ki mi cho-
ciaż by wy ra że nia mi jak „ge ne ro wa nie cią gów n -zdań”, są mak sy mal nie
od da lo ne od te go, od cze go wyjść po win ny: od umy słu ludz kie go.

Tym cza sem lo gi ka zaj mo wać ma się przede wszyst kim spo so bem my-
śle nia. W ta kim sen sie wła śnie ro zu mie  ją Whorf, gdy pi sze, że aby zro-
zu mieć dzie lą cą nas od in nych kul tur prze paść umy sło wą, mu si my przy-
swo ić so bie ich lo gi kę my śle nia. Lo gi ka ozna cza tu ty le, co na wy ki na-
szych umy słów. Opi sać lo gi kę ja kie goś ję zy ka, to ty le, co opi sać
We ltan schau ung lu dzi go uży wa ją cych.

A to oka zu je się szcze gól nie istot ne: ba da nia nad in ny mi kul tu ra mi
uświa da mia ją nam bo wiem, że wie le z owych na wy ków, któ re uzna wa li -
śmy za bez względ nie obo wią zu ją ce, wca le nie są uni wer sal ne. Ba da nia

7 B. Whorf, Język, myśl i rzeczywistość, s. 86.



nad lo gi ką, nad struk tu ra mi my śle nia uświa da mia ją nam za ra zem to, co
czło wie ko wi Za cho du spra wia wciąż jesz cze pew ną trud ność: że „pry mi -
tyw ność” pew nych lu dów jest prze są de m8, z dru giej zaś stro ny mo ty wu -
ją do po szu ki wa nia uni wer sal nych praw, rzą dzą cych ludz kim umy słem.

W tym uję ciu ba dać na le ży te ka te go rie, w ja kich ana li zu je my rze czy-
wi stość, ta kie jak „rze czy” czy „sub stan cja/ma te ria” dla Eu ro pej czy ków
al bo „zda rze nie” dla In dian Ho pi.

Od daj my raz jesz cze głos Whor fo wi: Mó wiąc krót ko - «świat my śli» to
mi kro ko smos, któ ry każ dy z nas no si w so bie i któ ry sta no wi na szą mia-
rę, na szą in ter pre ta cję ma kro ko smo su9.

Czy my śle nie ma cha rak ter przed sta wia nia po ję cio we go? Czy my śli my
w ję zy ku -kon kret nym ję zy ku, z któ re go nie mo że my się wy zwo lić?

Od po wiedź na te py ta nia wy ma ga wie lu ba dań, łą czą się one bo wiem
z py ta niem o po ję cia wro dzo ne. Czy ro dzi my się ja ko ta bu la ra sa? Czy
sło wa to tyl ko „ety kiet ki” dla po jęć, któ re już po sia da my? Czy ist nie je
w ogó le po ję cie bez sło wa? Co do kład nie ma na my śli Bo wer man i in ni
ba da cze ję zy ka dzie ci, gdy pi szą „przed ję zy ko we przed sta wie nie świa ta”?

Jed no wy da je mi się pew ne: na wet je śli myśl mo że mieć cha rak ter po-
za ję zy ko wy 10, mo że być przed sta wie niem po za wer bal nym (np. ob ra zem),
to jej peł na re ali za cja za wsze bę dzie ję zy ko wa.

V

O my śle niu w fi lo zo fii mó wi się więc róż nie:
– Ja ko o naj wyż szej zdol no ści czło wie ka, dzię ki któ rej nie jest on

w swym dzia ła niu ska za ny na in stynkt, lecz mo że ra cjo nal nie po dej mo -
wać de cy zje do ty czą ce świa ta, w któ rym ży je;
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8 Whorf, opisując model świata wyłaniający się z gramatyki języków Hopi, zwraca
uwagę, iż jest on znacznie bardziej subtelny i dopowiadający współczesnej fizyce.

9 Tamże, s. 196.
10 Jolanta Antas zwraca uwagę na kolejność gestu i słowa w akcie mowy: wg niej,

pierwszeństwo gestu świadczy o pozawerbalnym, a nawet pozalinearnym (komplekso-
wym) charakterze myśli; myśl jest tu niejako pewną „zwiniętą” całością, którą język do-
piero rozwija. Wydaje się jednak, że – nawet uznając nielinearny charakter myślenia – nie
da się odrzucić poglądu, iż jego struktura ukształtowana jest przez język, por. J. Antas,
Gest, mowa, ciało w: Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Paj-
dzińska, Lublin 1996.
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– Al bo też ja ko o po szu ki wa niu sen su, któ re nie mo że do pro wa dzić
do zna le zie nia wy ni ków, lecz sa mo so bie cią gle sta wia py ta nia; po szu ki -
wa niu, któ re sa mo so bie jest przy czy ną, na wet je śli roz pa try wa ne z punk -
tu wi dze nia świa ta wy da je się być czyn no ścią próż ną i ży ciu prze szko -
dą;

– Moż na sta rać się dojść je go isto ty po przez ba da nie sys te mu: lo gi ki,
in duk cji i de duk cji, ję zy ka i je go ogra ni czeń, ja kie ję zyk my śli na kła da; 

– Moż na zaś – i jest to być mo że naj płod niej sza tra dy cja  – trak to wać je
ja ko dia log po mię dzy mną i mną -sa mym; wte dy zaś my śle nie mo że mieć
swo je etycz ne kon se kwen cje, sta jąc się tym, co na zy wa my su mie niem.

V

Na ko niec spró buj my od po wie dzieć na py ta nie: dla cze go my śle niem
ma in te re so wać się fi lo zo fia współ cze sna?

Po pierw sze, dla te go że w sy tu acji, w któ rej ze rwa ła się na sza więź
z tra dy cją, na da ją cą ży ciu sens i wy zna cza ją cą re gu ły po stę po wa nia, ka-
ż dy nie ja ko mu si się stać my śli cie lem.

Po dru gie, dla te go że kul tu ra tech nicz na, wy ma ga ją ca my śle nia jed no-
to ro we go: my śle nia na sta wio ne go na po wrót do świa ta, i my śle nia nie py-
ta ją ce go o pod sta wy, jest za gro że niem dla re flek sji wła śnie. 

Po trze cie, dla te go że myśl jest sa ma z sie bie pod sta wo wym za gad nie -
niem każ de go my śli cie la: my ślą ce ego mu si zwró cić się w koń cu ku so bie.

My śle nie jest ry sem kon sty tu ują cym czło wie ka: z jed nej stro ny wy ry -
wa go ze świa ta zja wisk, z dru giej zaś za ko twi cza go w nim. Wy da je nam
się, że chwy ta my nią rze czy wi stość. (Wit t gen ste in, DF, §428).

Fi lo zo fia współ cze sna zaj mu je się my śle niem, choć by dla te go, że jest
ono naj po waż niej szym z po jęć, któ ry mi mo że się ona zaj mo wać; nie tyl-
ko w na szych nie pew nych cza sach.

* * *

Myśl, ten prze dziw ny twór – nie wy da je się nam jed nak prze dziw na wte dy,
gdy my śli my. Myśl zda je się ta jem ni cza nie wte dy, gdy my śli my, lecz do pie ro

gdy po wia da my nie ja ko re tro spek cyj nie:,, Jak to by ło moż li we?”

Lu dwig Wit t gen ste in 
Do cie ka nia fi lo zo ficz ne §428



Pa weł Kacz mar ski

Ja ki sens ma twier dze nie, że ma szy ny mo gą my śleć
i ja kie są je go fi lo zo ficz ne kon se kwen cje?

Das ab so lu te Ge dicht –
– ne in, das gibt es ge wiss nicht, 

das kann es nicht ge ben!
Paul Ce lan

Py ta nie za da ne w te ma cie ni niej szej pra cy – szcze gól nie je go pierw sza
część – im pli ku je nie zwy kłą wie lo znacz ność. Czym jest „sens twier dze -
nia”? Cze go bę dzie my fak tycz nie po szu ki wać? Wszyst kich sta no wisk fi lo -
zo ficz nych po ru sza ją cych te ma ty kę kom pu te ra, po jęć zwią za nych z kwe -
stią my śle nia ma szyn, a mo że prak tycz nej re ali za cji te go ostat nie go?

W mo im prze ko na niu wska zów ki, jak od po wie dzieć na pierw sze i po -
cząt ko we py ta nie, zo sta ły udzie lo ne przez oko licz no ści po wsta nia pierw -
szej i po cząt ko wej ma szy ny. Ma szy na w swo jej hi sto rycz no ści i dzie jo -
wo ści wy wo dzi się od czło wie ka. Jest to – z cze go trze ba zdać so bie spra -
wę już w tym miej scu – coś nie odwo łal ne go, nie moż li we go do cof nię cia,
już do ko na ne go. Co praw da, w do bie spo łecz no ści co raz bliż szej glo bal -
nej miej sce wy na laz cy jest za cie ra ne na rzecz po zy cji użyt kow ni ka i pro -
duk tu speł nia ją ce go je go wy ma ga nia, ale ani kul tu ro wa, ani fak tycz na
śmierć twór cy, ani na wet zdol ność ma szy ny do re pro duk cji nie za prze czy
te mu, że jej stwo rzy cie lem i po ru szy cie lem jest czło wiek. On jest u za ra -
nia ma szy ny.

Tak sa mo jest u za ra nia py ta nia o ma szy nę. W mo im prze ko na niu
pierw sza część te ma tu mo że być in ter pre to wa na na stę pu ją co: „Co my śli
czło wiek, mó wiąc, że ma szy na my śli?” Ta ka in ter pre ta cja im pli ku je ko -
lej ne py ta nie klu czo we: czy je ste śmy w sta nie wy obra zić so bie my ślą cą
ma szy nę? Po wró cę do tej kwe stii w dal szej czę ści pra cy.

19



Wcze śniej od wo łam się do umiesz czo ne go nad wstę pem cy ta tu z Pau -
la Ce la na, jed ne go z ulu bio nych po etów Han sa -Geo r ga Ga da me ra1.
Na pod sta wie ety mo lo gii sło wa Ge dicht Ga da mer wy pra co wał swo ją de -
fi ni cję „roz mo wy” i „wy po wie dzi”, dwóch nie roz łącz nych, acz prze ciw -
staw nych form ko mu ni ka cji, li te ra tu ry, dzia łal no ści umy sło wej. Ge dicht
to w za sa dzie „wy po wiedź”, to jej krań co wa, naj moc niej sza, naj sil niej
utrwa lo na for ma. Wy po wiedź ab so lut na nie mo że za ist nieć, bo bę dąc
w ję zy ku, jed no cze śnie by ła by koń cem ję zy ka; by ła by wy mó wio ną
wprost praw dą, wy mó wie niem osta tecz nym, po któ rym nic już nie mo gło -
by być po wie dzia ne. Czło wiek nie jest zdol ny mó wić w ten spo sób.

Cy tat z Ce la na zwra ca na szą uwa gę na dwie kwe stie istot ne w ni niej -
szej pra cy. Pierw sza to wa ga ję zy ka w dzia ła niu umy sło wym, w my śle -
niu. Moż na po wie dzieć, że to, co „wy po wia da ne”, przed miot na sze go my -
śle nia lub coś z nim nie roz łącz nie zwią za ne go jest nie ja ko pod ję zy kiem,
pod mó wie niem i wy po wie dze niem. To ję zyk po zwa la okre ślić miej sce
wy po wia da ne go, sku pia na nim uwa gę, uświa da mia je pod mio to wi,
kształ tu je in ten cjo nal ność ukie run ko wa ną na nie. Ję zyk sta no wi nie tyl ko
o ko mu ni ka tyw no ści, lecz o in ten cji i sa mej moż li wo ści my śle nia.

Dru ga kwe stia do ty czy za war tych w te ma cie „fi lo zo ficz nych kon se -
kwen cji” twier dze nia, że ma szy na mo że my śleć. W to ku roz wa żań za sta -
no wię się, czy kom pu ter – ze swo ją po tęż ną mo cą ob li cze nio wą, do kład -
no ścią re zul ta tów i wie lo ma in ny mi przy mio ta mi już nada ny mi mu przez
czło wie ka bądź na dal opra co wy wa ny mi – bę dzie w sta nie „zro bić” w dzie -
dzi nie czy ste go my śle nia i po słu gi wa nia się ję zy kiem to, cze go nie mo że
zro bić czło wiek, a o czym pi sał Ce lan. Je śli udzie li my od po wie dzi twier -
dzą cej, to ja kie to bę dzie mia ło dla nas kon se kwen cje? Czy w ogó le bę -
dzie my w sta nie do strzec, że ma szy na my śli, czy mo że „wy po wia da ne”
bę dzie śle pą plam ką2 na sze go umy słu, przez któ rą ni gdy nie zo ba czy my te -
go, czym fak tycz nie jest kom pu ter? Czy ma szy nie uda się wyjść po za to,
co na rzu cił jej czło wiek? Ja kie jest fak tycz ne zna cze nie Te stu Tu rin ga?
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Co gi to, na któ rą w dal szej czę ści pra cy się po wo łu ję).



Są dzę jed nak, że przy ję cie per spek ty wy ję zy ko wej ja ko pod sta wy ni -
niej szej pra cy wy ma ga szer sze go uza sad nie nia. Nie jest mo im za mia rem
od rzu ce nie per spek ty wy bliż szej ma te ma ty ce, neo lin gwi sty ce, ko gni ty wi -
sty ce; mi mo to opie ram się na nur cie my ślo wym nie co od nich od da lo -
nym. Do pie ro na grun cie fi lo zo fii nie ana li tycz nej je stem w sta nie ująć
kwe stię my śle nia ma szyn w kon tek ście jed no cze śnie ję zy ka (w sen sie
struk tu ry czy sys te mu), je go zna czeń (klu czo we po ję cie si gni fiant) i pod -
mio to wo ści (szcze gól nie w uję ciu Ga da me ra, czy li pod mio tu do świad cza -
ją ce go przez ję zyk).

Dru gie uza sad nie nie za bie gów za sto so wa nych w tej pra cy wy ni ka
z czy sto su biek tyw ne go po strze ga nia jej te ma tu. Uwa żam, że wy jąt ko wo
klu czo we są w nim wspo mnia na już kwe stia wy po wie dzi oraz je dy ny
w za sa dzie spo sób po zna nia „my śle nia” ma szy ny, któ rym dys po nu je my,
czy li ko mu ni ka cja z nią. 

Nie spo sób nie za uwa żyć też, że zdo by cie wie dzy o tym, czy i jak ma -
szy ny mo gą lub bę dą mo gły my śleć, wy ma ga po sta wie nia sze re gu py tań
do ty czą cych sfer: ję zy ko wej, gra ma tycz nej, ko mu ni ka tyw nej i in ten cjo -
nal nej. Nie jest to kwe stia roz wią zy wal na al go ryt mem. Pod ło że fi lo zo fii
nie ana li tycz nej wy da je się więc bar dziej od po wied nie choć by ze wzglę du
na kwe stie zgod no ści me to dy.

By za cho wać cel dal szych roz wa żań, trze ba przy naj mniej wstęp nie
usta lić za kres ter mi nu „my śle nie”. Przy ję cie, że ma szy na mo że my śleć
w kom plet nym ode rwa niu od lu dzi, że mo że my śleć „za miast nich” i zu -
peł nie ina czej niż oni, że „my śle nie ma szyn” i „my śle nie ludz kie” są tyl -
ko no mi nal nie ze so bą zwią za ne, pro wa dzi ło by w oczy wi sty spo sób
do ab sur dal nej sy tu acji, w któ rej każ dą dzia łal ność kom pu te ra moż na na -
zwać my śle niem. Przyj mu ję więc, że my śle nie jest kon sty tu tyw ną ce chą
czło wie ka, utwier dza ją cą go tak, jak to opi su je Martin He ideg ger: my śle -
nie do ko nu je te go, że by cie wią że się z isto tą czło wie ka3.

W pierw szej czę ści pra cy sku pię się na wska za niu pod sta wo wych
prze szkód, któ re nie po zwa la ją na stwier dze nie „ma szy na my śli do kład -
nie tak, jak czło wiek”. Nie unik nę tu w pew nym sen sie py ta nia o to, czy
ma szy na my śli, a od po wiedź na nie pó ki co mu si być ne ga tyw na. W ni -
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czym nie za kłó ci to jed nak prze bie gu roz wa żań, w wy ni ku któ rych ma zo -
stać udzie lo na od po wiedź na py ta nie za war te w te ma cie pra cy.

Utwo rzo ne w ten spo sób „si to” prze szkód my ślo wych po mo że zbli żyć
się do po zna nia te go, co się wła ści wie mó wi, gdy mi mo wszyst kich ne ga -
tyw nych ele men tów roz wa żań na dal pa da twier dze nie, że ma szy na my śli.
Prze ci śnię cie się przez po zo sta wio ne lu ki, się gnię cie po no we po la umy -
sło we i se man tycz ne, two rze nie dwu znacz no ści w opi sa nych kwe stiach
bądź ich oba la nie – to wszyst ko spo wo du je re de fi ni cję my śle nia. Po sta -
ram się wy pro wa dzić ta ki je go wa riant – bądź wa rian ty – któ ry nie bę dzie
kłó cił się z przy ję tym wcze śniej spoj rze niem na ma szy nę, a nie bę dzie
jed no cze śnie jaw nie sprzecz ny z dzia ła niem ludz kie go umy słu.

No we uję cie my śle nia bę dzie jed no cze śnie wy ma ga ło od no wio ne go
spoj rze nia na isto tę czło wie ka i je go umy słu, a tak że pro ces po zna nia
i zwią za ne z nim za gad nie nia fi lo zo ficz ne. Po uzna niu ma szy ny za my ślą -
cą czło wiek nie po zo sta je ta ki sam – przy naj mniej we wła snym mnie ma -
niu. Część pra cy po świę co na ta kim roz wa ża niom bę dzie mia ła na ce lu od -
po wiedź na dru gą część py ta nia po sta wio ne go w te ma cie – o fi lo zo ficz ne
kon se kwen cje za ist nie nia my ślą ce go kom pu te ra.

Na ko niec roz wa żę py ta nie przy wo ła ne już we wstę pie – czy w ogó le
mo że my po my śleć my ślą cą ma szy nę? Czy coś, co z za ło że nia ma prze -
strze gać na szych re guł my śle nia i ję zy ka, po ich prze kro cze niu bę dzie na -
dal my ślą ce we dług ludz kich ka te go rii? Czy moż na so bie coś ta kie go wy -
obra zić? A mo że z cza sem cze ka nas ci cha re wo lu cja ma szyn, któ re za -
czną my śleć (a ra czej ro bić coś „po nad” to), ale nie zo sta ną do strze żo ne
przez czło wie ka? Czy je ste śmy w sta nie prze wi dy wać co kol wiek w tym
te ma cie? Czy ludz kie my śle nie i pier wot na re la cja z ma szy ną są do te go
wy star cza ją cą fi lo zo ficz ną le gi ty ma cją?

Część 1. Czy ma szy na my śli i dla cze go nie?

De fi nio wać
Współ cze sna fi lo zo fia za tar ła kon trast po mię dzy my śle niem a je go

kon se kwen cja mi. Po dej ście kar te zjań skie, wska zu ją ce na ce lo wość pro ce -
su my śle nia, zo sta ło moc no skry ty ko wa ne i pod wa żo ne przez Kan ta. Dzi -
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siaj fak tycz nie trud no utrzy mać po gląd o „se kwen cyj no ści” my śle nia,
o ro li wnio sku ja ko pro duk tu, w ogó le o tym, że my śle nie sa mo w so bie
co kol wiek pro du ku je. Po strze ga my je ja ko au to te licz ne. We dług nie miec -
kie go fi lo zo fia mia ło być ra czej są dem, nie ty le słu żą cym wy pro wa dze niu
kon klu zji (au to no micz ne go kon struk tu my ślo we go), ile orze ka ją cym
o tym, co jest przed mio tem na my słu. Do dat ko wo Kant za kła dał współ ist -
nie nie wie lu (po ten cjal nie nie skoń cze nie wie lu) za ło żeń nie zwią za nych ze
so bą bez po śred nio i struk tu ral nie, znaj du ją cych się na grun cie róż nych
na uk i dzie dzin ży cia.

Jed nak kon cep cja kan tow ska nie zo sta ła po wszech nie utrwa lo na. Teo -
ria po struk tu ral na wy pra co wa ła wła sne me to dy i de fi ni cje dzia ła nia umy -
sło we go, z któ rych nie wie le opie ra się na są dzie ja ko ta kim (a szcze gól nie
na ana li tycz nej, kan tow skiej, pod mio to wo -orzecz ni ko wej je go kon cep cji),
przy kła da jąc więk szą wa gę do kwe stii ta kich, jak nie świa do me (psy cho -
ana li za La ca now ska), nie my śla ne (Michel Fo ucault), de kon struk cja
(Jaques Der ri da) czy do świad cze nie (Ga da mer). Szcze gól nie ten ostat ni fi -
lo zof, re pre zen tu ją cy nurt her me neu tycz ny, ze rwał zde cy do wa nie z kon -
cep cją my śle nia ja ko są du czy w ogó le pro ce su au to no micz ne go. Prze ja -
wia się to u nie go w kon cep cji ka te go rii my ślo wej i do świad cze nia her me -
neu tycz ne go, któ re nie znaj du je się już „na koń cu” dzia ła nia umy słu, ale
jest je go ca ło ścią i ogól no ścią, prze bie giem i efek tem. To, co two rzy się
w wy ni ku my śle nia – a jest zwy kle wy ra ża ne ję zy ko wo – wy ni ka z nie go
sa me go, a nie z je go „po praw no ści”, „do koń cze nia”, czy do ko na ne go
(a po ste rio ri bądź a prio ri) osą du. Ka te go ria, po ję cie, sło wo – po dob nie,
jak ary sto te le sow ska idea – zo sta ją przy ję te, nie ja ko „wło żo ne” w umysł,
a na stęp nie wy ko rzy sty wa ne do ko lej nych, uogól nia ją cych spo strze żeń
i re flek sji, ale nie są pro du ko wa ne w sen sie kar te zjań skim ani orze ka ją ce
w sen sie kan tow skim. Obej mu ją tak fi nał, jak i ca ło kształt do świad cze nia
her me neu tycz ne go – ana lo gicz nie do te go, o czym już Wilhelm Dil they
mó wił w kon tek ście nie roz dziel no ści czy ta nia i in ter pre ta cji.

Jak wi dać, nie ist nie je ujed no li co na de fi ni cja my śle nia – co wię cej,
pró by stwo rze nia jej od pew ne go cza su nie po dej mu je się już fi lo zo fia ani
żad na ga łąź na uki. Mi mo to funk cjo nu je ze staw ter mi nów i po dzia łów,
któ re po zwa la ją sku pić się na tym za gad nie niu. Jak to moż li we?

W kwe stii tak pod sta wo wej jak my śle nie – bar dziej na wet fun da men -
tal nej od pro ble ma ty ki po zna nia – pró ba stwo rze nia jed no rod ne go słow -
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ni ka fi lo zo ficz ne go zo sta ła za stą pio na przez ku mu la cję ko lej nych teo rii,
po jęć, hi po tez. Nie ist nie je wia ry god ny sys tem fi lo zo ficz ny, któ ry mógł -
by po słu żyć za pod sta wę roz wa żań o my śle niu ja ko ta kim. Kon cep cje ję -
zy ko wo -her me neu tycz ne, po struk tu ral ne, fe no me no lo gicz ne, ma te ma -
tycz ne, neo em pi rycz ne, neo kan tow skie – współ gra ją ze so bą na wza jem
i zwy kle się nie wy klu cza ją, lecz uzu peł nia ją. Ich po rów ny wa nie przy dat -
ne i fak tycz nie zna czą ce oka zu je się do pie ro wte dy, kie dy do cho dzi mię -
dzy ni mi do kon flik tu lub gdy ich po la in ter pre ta cyj ne w du żej mie rze
na sie bie za cho dzą. Z te go też wzglę du, nie mo gąc zna leźć w jed nej tra -
dy cji od po wie dzi na za da wa ne tu taj py ta nia, a czę sto kroć od naj du jąc od -
nie sie nia do nich wy łącz nie w kon kret nym dzie le bądź u kon kret ne go my -
śli cie la, bę dę dość swo bod nie ob ra cał się mię dzy róż ny mi szko ła mi i nur -
ta mi, za zna cza jąc rów no le głe ist nie nie in nych kon cep cji tam, gdzie bę dą
one sprzecz ne bądź zna czą co róż ne. Opo zy cje sys te mo wych ca ło ści (na -
wet tak pod sta wo we, jak struk tu ra lizm -post struk tu ra lizm) nie bę dą sta no -
wi ły prze szko dy, je że li nur ty bę dą zgod ne w da nej kwe stii, przy oma wia -
niu da ne go pro ble mu.

My śleć
O ile przed sta wie nie hi sto rycz ne go tła roz wa żań nad my śle niem ja ko

ta kim prze kra cza tre ścio wą po jem ność tej pra cy, o ty le wy da je się wła ści -
we przy to cze nie skró to wych in for ma cji na te mat roz wo ju ba dań nad ma -
szy ną4. Klu czo wy mi kie run ka mi, de ter mi nu ją cy mi do dziś po strze ga nie
kom pu te ra, je go ro li i dzia ła nia, bę dą szko ły lo gicz ne (od lo gi ki for mal -
nej po cząw szy, przez lo gi kę zdań, na lo gi ce pre dy ka tów skoń czyw szy)
oraz ba da nia nad AI, czy li sztucz ną in te li gen cją.

Lo gi ka ary sto te le sow ska przez ca łe śre dnio wie cze prze trwa ła w for mie
nie mal nie zmie nio nej. Więk szość ko men ta rzy jej do ty czą cych wią za ła się
naj wy żej z or ga ni za cją ter mi no lo gii, pró ba mi dy dak tycz ny mi (wy kład nia -
mi) i uwa ga mi na te mat bez pie czeń stwa uży cia me to dy lo gicz nej. Śre dnio -
wie cze po świę ci ło wie le miej sca i cza su omó wie niu ist nie ją cych już kon -
cep cji lo gicz nych i go dze niu lo gi ki ja ko ta kiej z my ślą chrze ści jań ską.
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Do pie ro Wilhelm Ockham w XIV wie ku stwo rzył dzie ło, w któ rym
opi sał fak tycz nie no we za sa dy ro zu mo wa nia lo gicz ne go (np. do brze zna -
na brzy twa Ockha ma) – przy wró cił lo gi ce miej sce na uki, po sia da ją cej
wła sny ję zyk, wy ma ga ją cej roz wo ju. Je go Su ma lo gicz na by ła pod sta wo -
wym dzie łem lo gicz nym aż do po ja wie nia się pracy Gottfrieda Le ib ni za,
któ ry za po mo cą „ra chun ku lo gicz ne go” i „sztu ki kom bi na to rycz nej” usi -
ło wał usta no wić apa rat po ję cio wy, ze zwa la ją cy na osią gnię cie każ de go
po praw ne go wnio sku w ra mach jed ne go sys te mu sym bo li. 

Dwie ście lat po Le ib ni zu i nie mal czte ry sta po Ockha mie Ame ry ka nin,
George Bo ole, pod jął się zor ga ni zo wa nia na no wo al ge bry lo gicz nej
i stwo rze nia ta kie go sys te mu, w ra mach któ re go moż li we jest od da nie
każ de go po ten cjal ne go ludz kie go ro zu mo wa nia. Je go spo strze że nia do ty -
czy ły też nie za leż no ści struk tu ry zda nia od kon kret nych słów w nim uży -
tych (słyn ny przy kład, sfor mu ło wa ny już przez je go zwo len ni ka, Noama
Chom sky’ego: „Bez barw ne zie lo ne idee śpią wście kle”) – z te go po wo du
stał się in spi ra to rem nie tyl ko dla ma te ma ty ków, ale rów nież dla struk tu -
ral nych se mio lo gów i se mio ty ków. Na stęp cy Bo ole’a okre śli li je go sys -
tem mia nem „lo gi ki zdań”, pró bu jąc od róż nić ją od lo gi ki sta ro żyt nej,
opie ra ją cej się ści śle na zna cze niu uży te go sym bo lu. 

W cią gu stu na stęp nych lat lo gi cy i se mio lo dzy (wśród tych ostat nich
przede wszyst kim Char les Pe ir ce) uszcze gó ło wi li teo rię Bo ole’a, roz bi ja -
jąc je go zda nia lo gicz ne na drob niej sze ele men ty, po łą czo ne ze so bą
przede wszyst kim za sa dą wła sno ści, czy li pre dy ka cji – tę lo gi kę na zwa li
lo gi ką pre dy ka tów. Sys tem ten, po za wie lo ma od kryw czy mi spo strze że -
nia mi i waż ny mi za sa da mi, przy niósł też sku pie nie się na ma te ma ty ce ja -
ko na je dy nej dzie dzi nie, w ra mach któ rej fak tycz nie obo wią zu ją za sa dy
lo gicz ne.

Po wrót do kwe stii ję zy ka w sen sie ję zy ka na tu ral ne go na stą pił za spra -
wą na stęp nych my śli cie li: Al fre da Tar skie go, Ala na Tu rin ga, No ama
Chom sky’ego. Ten ostat ni był pra cow ni kiem MIT (Mas sa chu setts In sti -
tu te of Tech no lo gy), któ ry od lat pięć dzie sią tych XX wie ku stał się fak -
tycz nym cen trum ba dań lin gwi stycz nych. Chom sky pro wa dził jed nak
swo je ba da nia w ode rwa niu od fi lo zo fii ja ko ta kiej, w szcze gól no ści od fi -
lo zo ficz no -se mio tycz nych kon cep cji Ferdynanda de Saus su re’a.

Prze nie sie nia lo gi ki na grunt kom pu te ry stycz ny i in for ma tycz ny do ko -
nał Tu ring. Skon stru ował on pierw szą fak tycz nie funk cjo nu ją cą ma szy nę
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my ślo wą, któ ra – w od po wied nio roz bu do wa nej po sta ci – mo że przy brać
po stać do wol ne go kom pu te ra. Ma szy na ta, przy wo ły wa na do dzi siaj, ope -
ru je jed ną bądź kil ko ma ta śma mi, któ re prze wi ja i na któ rych za pi su je ko -
lej ne licz by (zna ki, sym bo le) we dług po rząd ku okre ślo ne go opro gra mo -
wa niem. Je go roz wa ża nia zainspirowały wiele ba dań i po ja wie nie się wie -
lu teo rii do ty czą cych AI – sztucz nej in te li gen cji. Mia ła by ona, na pod sta -
wie wy star cza ją co du żej ba zy in for ma cji, od twa rzać każ dy moż li wy pro -
ces my ślo wy. Jej zwo len ni ka mi by li m.in. Ma rvin Min sky, Drew McDer -
mott czy – w ogra ni czo nym stop niu – Ter ry Wi no grad.

Kon cep cje lo gicz ne go my śle nia (w sen sie ja kiej kol wiek od mia ny lo gi -
ki) na po tka ły jed nak, i do dziś na po ty ka ją, na nie roz wią zy wal ny na ich
grun cie pro blem ra cjo nal ne go my śle nia. War to wspo mnieć o nie co dziś
za tar tej gra ni cy po mię dzy lo gos a ra tio. Lo gi ka to pe wien zbiór pro ce dur
mniej lub bar dziej for mal nych, po zba wio ny ele men tu osza co wa nia, im pli -
ko wa ne go przez ra cjo nal no ść5.

Za koń czo ne „ro zu mo wa nie” lo gicz ne – ta kie, jak w nie któ rych
przypad kach u ma szy ny – two rzy wnio sek nie pod wa żal ny (z te go pro ste -
go wzglę du, że więk szość kom pu te rów nie ma – po za zmia ną pro gra mu
przez użyt kow ni ka – wyż szej in stan cji czy wy kład ni niż lo gicz ne za sa dy,
na któ rych opie ra się skrypt). Ma szy na, któ ra raz uzna, że zmia na „bram -
ki” (w sy tu acji przed sta wio nej w pa ra dok sie Hal la) jest dla niej ko rzyst -
na, nie odej dzie od te go prze ko na nia. Każ de udo wod nio ne (nie „za ło żo -
ne”) ro zu mo wa nie jest dla niej do gma tem.

Czło wiek na to miast jest zdol ny do za ne go wa nia każ de go wnio sku,
każ de go od czy ta ne go zna cze nia, je śli są siedz two in nych zna czą cych –
kon tekst świa ta, po wie dział by Roland Bar thes – na kło ni go do te go. Nie

zmie nia to fak tu, że po cząt ko wo jest prze ko na ny o po praw no ści swo je go
my śle nia. Jed nak po od nie sie niu go do rze czy wi sto ści po za pod mio to wej
mo że je od rzu cić bądź po pra wić. Do strze ga wie lo znacz ność każ de go
swo je go dzia ła nia, w tym umy sło we go.

Wo bec te go czło wiek nie jest zdol ny do ro zu mo wa nia „ma szy no we -
go”. Na wet pró bu jąc na śla do wać kom pu ter (sto su jąc na co dzień pro ce du -
ry for mal ne), do strze ga jąc no wy zna czą cy elemet bę dzie zmu szo ny zmie -
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nić swój tok my śle nia, by za cho wać rze tel ność (któ rą przyj mu je my ja ko
ce chę po żą da ną my ślą cej ma szy ny). Je śli my śle nie ludz kie za wie ra coś
po nad za sa da mi lo gi ki dwu war to ścio wej, to te go nad dat ku bę dzie my po -
szu ki wa li rów nież u ma szy ny. Jest on, w mo im prze ko na niu, zwią za ny
z ję zy kiem.

Po zor nie za dzi wia ją ce jest to, że fi lo zo fia na uk ści słych, szcze gól nie
ma te ma ty ki, kom pu te ry sty ki i in for ma ty ki – tych dzie dzin, któ re z za ło -
że nia znaj du ją się bli żej ma szy ny niż na uki hu ma ni stycz ne – sta ra się nie
ty le za ne go wać zwią zek my śle nia z ję zy kiem, ile zu peł nie go igno ro wać
lub przy pi sy wać mu mar gi nal ne zna cze nie. Do brym przy kła dem są książ -
ki R. Pen ro se’a, szcze gól nie No wy umysł ce sa rza, w któ rym po da je on ku -
rio zal ny do wód na brak związ ku tych dwóch po jęć:

Wy da je mi się, że sło wa al bo ję zyk – za czy na Pen ro se cy ta tem z Ein ste -
ina – czy to mó wio ne, czy to pi sa ne, nie od gry wa ją żad nej ro li w mo im pro -
ce sie my śle nia. Jed nost ki psy chicz ne słu żą ce mi, jak się zda je, ja ko ele men -
ty my śle nia, są pew ny mi zna ka mi, nie ja sny mi ob ra za mi, któ re moż na
„swo bod nie” od twa rzać i kom bi no wać (...) Wspo mnia ne wy żej ele men ty
są, w mo im przy pad ku, ty pu wzro ko we go, a nie któ re – mię śnio we go. Kon -
wen cjo nal nych słów al bo in nych zna ków po szu ku ję mo zol nie do pie ro
w dru gim sta dium, kie dy wspo mnia na gra kom bi na cji jest do sta tecz nie
roz bu do wa na i mo że być do wol nie od two rzo na6. Kon ty nu uje po tem wła -
sny mi sło wa mi: Nie mal wszyst kie mo je roz wa ża nia ma te ma tycz ne ma ją
cha rak ter ob ra zo wy i po słu gu ję się w nich po ję cia mi nie wer bal ny mi (...)7.
Pen ro se nie do strze ga, jak są dzę, kwe stii oczy wi stej i nie zwy kle wy raź nej
na grun cie fi lo zo fii nie ana li tycz nej. Świa do mość te go, że rze ko mo „my -
śli bez słów” jest kon se kwen cją wy ra że nia te go w ję zy ku, wy po wie dze -
nia. Od naj du je my tu za rów no kon cep cję La ca now skie go i Freu dow skie -
go nie świa do me go, jak i „nie my śla ne” Fo ucaul ta8. Ist nie je coś po za ję zy -
ko wym i po za my śla nym; coś, co pro wa dzi do ję zy ko we go i my śla ne go.
W czło wie ku mie ści się i nie wie dza – ona to nie ustan nie wy sta wia je go
myśl na prze kra cza nie przez wła ści wy mu byt i po zwa la mu rów no cze śnie
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pa mię tać o so bie, dzię ki te mu, co mu się wy my ka9 – pi sze Fo ucault przy
oka zji oma wia nia aspek tu post mo der ni stycz ne go Co gi to.

Czło wie ko wi coś się wy my ka; coś, co umoż li wia my śle nie. Czy mo -
że my po wie dzieć to sa mo o ma szy nie? Od ru cho wo wzdra ga my się
przed stwier dze niem, że dzi siej sze mu kom pu te ro wi, pre cy zyj ne mu, wy -
ko nu ją ce mu za dzi wia ją co szyb kie i do kład ne ob li cze nia, mo że się „coś
wy my kać”. Na iw ne sło wa Pen ro se’a bę dą do sko na łym punk tem wyj ścia
dla pró by po dzia łu fi lo zo ficz nych sta no wisk w kwe stii my śle nia.

Sta no wi sko re pre zen to wa ne przez więk szość ma te ma ty ków i przed sta -
wi cie li na uk ści słych okre ślę ja ko nie lin gwi stycz ne. Przed sta wi cie le te go
kie run ku – jak kol wiek róż nią cy się w wie lu kwe stiach, nie ko niecz nie
zrze sze ni w jed nej szko le – bę dą igno ro wać zwią zek z ję zy kiem, czę sto
twier dząc (w nie zgo dzie z po struk tu ral ną fi lo zo fią nie ana li tycz ną), że lo -
gi ka nie ma żad ne go związ ku ze „zna cze nia mi” i „ję zy kiem na tu ral nym”.
Zwy kle jed nak bę dą po pro stu po mi jać to za gad nie nie, de wa lu ując zu peł -
nie ję zyk na każ dej waż nej płasz czyź nie ak tyw no ści fi lo zo ficz nej i na uko -
wej – na wy kła dach, se mi na riach, w książ kach (czy li pa ra dok sal nie tam,
gdzie bez wąt pie nia sa mi mu szą uży wać ję zy ka). Do nur tu nie lin gwi -
stycz ne go, wbrew na zwie, moż na za li czyć wie lu przed sta wi cie li tzw. lin -
gwi sty ki ma te ma tycz nej, na stęp ców Chom sky’ego, któ rzy po stę pu ją we -
dług opi sa ne go wy żej sche ma tu.

Kie ru nek lin gwi stycz ny bę dzie – naj ogól niej – re pre zen to wa ny przez
tra dy cję od no szą cą się do zdo by czy se mio lo gii i „zwro tu ję zy ko we go”,
jed nak uj mę go głów nie na pod ło żu fi lo zo fii nie ana li tycz nej (cho ciaż naj -
bar dziej skraj nym przy kła dem te go po dej ścia jest je den z oj ców fi lo zo fii
ana li tycz nej, Wit t gen ste in, uwa ża ją cy, że „nie ma my śle nia po za ję zy -
kiem”, a każ de uży wa ne przez nas po ję cie jest me ta fo rą) z dwóch wzglę -
dów. Po pierw sze, fi lo zo fia nie ana li tycz na jest głę bo ko osa dzo na w kwe -
stii pod mio to wo ści i my śle nia ja ko ta kie go, zwią za ne go ści śle z pod mio -
tem. Po dru gie, to na grun cie fi lo zo fii nie ana li tycz nej roz wi nę ła się kwe -
stia re la cji pod mio tu ze świa tem i ze swo imi wy two ra mi, wśród któ rych
jest ma szy na. Pod mio to we uję cie ję zy ka i my śle nia, uwzględ nie nie aspek -
tu kul tu ro we go i moż li wość jed no cze sne go spoj rze nia na ma szy nę i czło -
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wie ka po wo du ją, że oprę się wła śnie na tym kie run ku fi lo zo fii; pre cy zu -
jąc: na tych je go przed sta wi cie lach, któ rzy od no szą się do kon cep cji zna -
ku, sło wa, „uję cia w ję zy ku” i me ta fo ry – ter mi nów funk cjo nu ją cych po -
wszech nie we współ cze snej my śli o ję zy ku i my śle niu. Szcze gól ną uwa -
gę bę dę przy wią zy wał do po ję cia si gni fiant, czy li zna czą ce go.

Ko mu ni ko wać się
Ję zyk oka zu je się czyn ni kiem ko niecz nym już wte dy, gdy chce my

spraw dzić, czy ma szy na rze ko mo „my ślą ca” fak tycz nie wy ko nu je ja kie -
kol wiek dzia ła nie „umy sło we”. W pew nym stop niu ro lę roz mo wy w ba -
da niu in te li gent nych ma szyn uzna li na wet „twar dzi” ba da cze AI i ma te -
ma ty cy, opra co wu jąc w osta tecz nym kształ cie na szki co wa ną przez Tu rin -
ga me to dę ba daw czą, na zwa ną Te stem Tu rin ga. Opie ra się ona na prze ko -
na niu, któ re z po wo dze niem moż na umie ścić w do wol nym nur cie współ -
cze snej fi lo zo fii – że czło wiek, że by ro zu mieć, mu si mieć wgląd w to, co
ma zro zu mieć. Mu si dojść do po ro zu mie nia, któ re jest naj bar dziej na tu -
ral ne w przy pad ku ko mu ni ka cji ję zy ko wej.

Ten test we wszyst kich for mach opie ra się na „roz mo wie” pro wa dzo -
nej z ma szy ną przez czło wie ka. W pier wot nej, naj ostrzej szej, czło wiek
miał nie być świa dom te go, że je go roz mów cą jest kom pu ter, a wy nik po -
zy tyw ny – ozna cza ją cy za ist nie nie my śle nia ma szy ny – był na stęp stwem
te go, że „za ka mu flo wa na” ma szy na nie zo sta ła roz po zna na. To zna czy, że
czło wiek miał być zdol ny do roz ma wia nia z kom pu te rem tak, jak by roz -
ma wiał z in nym przed sta wi cie lem swo je go ga tun ku. Test w for mie rze -
czy wi stej, nie ja ko eks pe ry ment my ślo wy, mógł zo stać prze pro wa dzo ny
na za sa dzie rów no le głej roz mo wy z ma szy ną i czło wie kiem (czło wiek
w po ko ju A, ma szy na w po ko ju B; obo je nie wi docz ni z po ko ju C, w któ -
rym znaj du je się eg za mi na tor, po ro zu mie wa ją się np. za po mo cą pi sma).

Obec nie do pusz cza się nie jed no krot nie, aby „mi sty fi ka cja” z udzia łem
ma szy ny zo sta ła zre du ko wa na do po zio mu roz mo wy na tu ral nej, swo bod -
nej, in for ma tyw nej, ale nie ko niecz nie nie moż li wej do od róż nie nia od roz -
mo wy z dru gim czło wie kiem. Kom pu ter mo że na przy kład uży wać nie -
zgrab nej skład ni, pro ste go słow nic twa; naj waż niej sze, je śli ro zu mie, co
do nie go mó wi my – i od po wia da z sen sem.

Ale czy to w ogó le moż li we? Abs tra hu jąc od fak tu, że nie po wstał
jesz cze kom pu ter speł nia ją cy wy mo gi Te stu Tu rin ga – i pew nie ni gdy nie
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po wsta nie ze wzglę du na je go po ziom trud no ści – są dzę, że sa ma kon cep -
cja tej me to dy ba daw czej jest nie traf na. A mo że ra czej – nie słu ży te mu,
co czło wiek chciał by za jej po mo cą uzy skać.

Ko gni ty wi stycz na kon cep cja, na któ rej oparł się Tu ring, po mi ja klu -
czo wy aspekt: dla cze go i po co ma szy na mia ła by się po słu gi wać ję zy -
kiem? Ze wzglę du na opro gra mo wa nie? To lo gicz ne, ale czy zbli ża nas
do my ślą ce go kom pu te ra?

Na wet naj bar dziej śmia ły zwo len nik idei my śle nia ma szyn nie stwier -
dzi, że ma szy na chce po słu gi wać się ję zy kiem lub te go po trze bu je. Nie;
zdol ność two rze nia ko mu ni ka tów uję tych w ję zy ku (zresz tą nie przez nią,
a przez pro gra mi stę) jest tyl ko ozna ką wy ko na ne go „umy sło we go” dzia -
ła nia. War to do dać – ozna ką po trzeb ną je dy nie czło wie ko wi. Ow szem, je -
dy ną mu do stęp ną i je dy ną, na któ rej moż na się oprzeć przy ba da niu, czy
kom pu ter my śli; ale mi mo wszyst ko nie ko niecz nie zwią za ną z ja ką kol -
wiek ob li cze nio wą czy „my ślo wą” dzia łal no ścią ma szy ny. Dla niej sa mej
ja ki kol wiek ję zyk na tu ral ny bę dzie tyl ko na rzu co nym przez twór cę bądź
pro gra mi stę spo so bem prze ka zy wa nia in for ma cji. Nie sto su je się do niej
her me neu tycz na za sa da, że to, co ro zu mia ne, jest uj mo wa ne w ję zy ku; za -
koń cze nie przez ma szy nę pro ce su „ob li cze nio we go” nie im pli ku je sa mo
z sie bie prze ka za nia go przez ję zyk użyt kow ni ko wi. Co wię cej – nie im -
pli ku je na wet ko niecz no ści za pi sa nia cze go kol wiek w pa mię ci, nie ja ko
„po wie dze nia so bie sa me mu”. Kom pu ter, któ ry wy świe tla ko mu ni kat, ma
na ce lu tyl ko i wy łącz nie wy świe tle nie ko mu ni ka tu. Nie jest to dla nie go
czę ścią cze goś więk sze go w tym sen sie, że jest tyl ko im pli ko wa nym przez
al go rytm na stęp stwem wy ko na ne go dzia ła nia. Gdy by śmy mie li moż li -
wość za py ta nia ma szy ny, dla cze go z na mi roz ma wia, od po wie dzia ła by:
„bo o to pro si łeś”. Czy ktoś, ko go wszyst kie dzia ła nia wy ni ka ją z na szych
ży czeń i żą dań, mo że być uzna ny za my ślą ce go?

W tym miej scu po ja wia się kwe stia in ten cjo nal no ści. Ale jesz cze
przed jej omó wie niem na le ży upew nić się: czy ję zyk na pew no jest po -
trzeb ny do my śle nia?

Mó wić
Dla zro zu mie nia za leż no ści ję zy ka i my śle nia klu czo wa bę dzie kon -

cep cja si gni fiant – zna czą ce go; na niej opie ra się współ cze sna teo ria zna -
ku, ję zy ka, kon tek stu, zna cze nia. O ile poj mo wa nie tych ostat nich jest
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róż ne w róż nych tra dy cjach fi lo zo ficz nych, o ty le sam si gni fiant w swo -
im ogól nym kształ cie wy wo dzi się z kon cep cji de Saus su re’a10 – zna ku
skła da ją ce go się ze zna czą ce go i ozna cza ne go, mię dzy któ ry mi ist nia ła by
za leż ność kon wen cjo nal na, usta no wio na przez po słu gu ją ce go się zna -
kiem. 

Rów no le gle do te go sys te mu po wsta ły oczy wi ście in ne, w tym naj bar -
dziej chy ba zna na tria dycz na kon cep cja Pe ir ce’a. Wspól nym dzie dzic -
twem my śli struk tu ral nej by ło jed nak przy ję cie po ję cia „zna czą ce go” ja -
ko te go, któ ry ozna cza obiekt (ten naj bar dziej na ma cal ny, skraj nie jed no -
znacz ny) oraz za ak cep to wa nie, że zna cze nie nie za wie ra się w obiek cie
ja ko ta kim, nie jest na wet ce chą je go wię zi z po strze ga ją cym pod mio tem
lub zna kiem, ale po wsta je w pro ce sie in ter pre ta cji – ope ro wa nia zna czą -
cy mi, któ re prze ja wia się głów nie w two rze niu me ta fo ry, tzn. za stę po wa -
niu jed ne go zna czą ce go in nym.

Obiekt i zna czą cy róż nią się, ale nie jest to róż ni ca w po ję ciu struk tu -
ral nym, sta no wią ca o ne ga cji. Ta róż ni ca, w myśl Gillesa De leu ze’a i Der -
ri dy, zmu sza po słu gu ją ce go się ję zy kiem i my śle niem do afir ma cji,
do przy ję cia te go, że zna czą cy za stę pu je obiekt i nie da się my śleć w opar -
ciu o sa me obiek ty. Ma szy na nie mo że uznać te go ze wzglę du na al go rytm
– ja ko go to wy sys tem nie po zwa la on nadać w swo ich wła snych ra mach
no wych zna czą cych; zna czą ce są za wsze pod mio to we, a pod mio tem pro -
gra mu jest je go twór ca, nie kom pu ter.

Nie któ rzy ma te ma ty cy twier dzą, że ję zyk sym bo licz ny jest „wy bie lo -
ny” ze zna czeń – a np. La can po wie, że ję zyk – jak ma te ma ty ka – jest
sym bo licz ny i lo gicz ny. Oczy wi ście, moż na w po słu gi wa niu się ra chun -
kiem ma te ma tycz nym po mi nąć zna cze nie je go zna ków, ale wte dy sta nie
się on tyl ko zbio rem za sad, któ re nie mo gą się ze so bą wza jem nie po łą -
czyć ani być ze sta wio ne i nie mo gą stwo rzyć my ślo we go cią gu. Uni ka nie
zna czeń wią że się z uni ka niem po wią zań zna czą cych. Do pie ro umiesz -
cze nie obok zna ków in ter pre tu ją ce go, od czy tu ją ce go je ja ko zna czą ce,
a nie obiek ty, po zwa la na usta no wie nie zna cze nia – my śle nie. Bez te go,
któ ry od czy tu je, ope ru je zna czą cy mi, wy cho dzi po za jed no znacz ność –
a więc po słu gu je się ję zy kiem – nie ma ro zu mo we go dzia ła nia. Obiek ty
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ja ko ta kie nie mo gą być ze so bą po wią za ne, ze sta wio ne, bo są tyl ko tym,
czym są; w tak ści słym po ję ciu, że nie mo gą być w ża den spo sób „wy wle -
czo ne” po za sie bie. Do pie ro za stą pie nie ich zna czą cy mi – na zwa nie ich –
po zwa la na fak tycz ną ich zmia nę, dzia ła nie na nich i wpro wa dza ele ment
in ten cjo nal no ści, gdyż to, co jest mię dzy zna czą cy mi, co nie ozna czo ne –
umy ka ją ce – jest ce lem wy po wie dzi, wy po wia da nym, zmu sza do szu ka -
nia ko lej nych zna czą cych. Do pie ro zna czą cy da je oka zję do na my słu,
zda nia so bie spra wy z te go, że w obiek cie jest coś, co czy ni go nie jed no -
znacz nym. 

Ma szy na nie po tra fi uciec po za jed no znacz ność. To, co wy da je nam
się jej ję zy kiem, jest w rze czy wi sto ści nada ne, nie po cho dzi od niej, jest
ści śle ze wnętrz ne. War to przy po mnieć me ta fo rę „chiń skie go po ko ju” Se -
ar le’a11: czło wiek, nie zna ją cy chiń skie go, znaj du je się w po ko ju pra wie
cał ko wi cie od izo lo wa nym od świa ta – jest tam tyl ko po je dyn cza szcze li -
na w drzwiach, przez któ rą nic nie wi dać i książ ka, bę dą ca w rze czy wi sto -
ści ro dza jem roz bu do wa ne go „al go ryt mu”. Za jej po mo cą, prze strze ga jąc
re guł w niej za war tych (ale nie opi su ją cych fak tycz nej struk tu ry chiń skie -
go), czło wiek za mknię ty w po ko ju do ko nu je okre ślo ne go dzia ła nia na
kart ce wsu wa nej przez szcze li nę. Kie ru je się za pi sa ny mi na niej chiń ski -
mi – nie zro zu mia ły mi – zna ka mi. Kart kę z „prze kształ co nym” za pi sem
wy su wa przez tę sa mą szcze li nę, przez któ rą otrzy mał „in struk cje”. Wy -
ko nał za da nie – al go rytm – stwa rza jąc po zo ry ro zu mo we go dzia ła nia, ale
w rze czy wi sto ści nie zna jąc ani sło wa po chiń sku.

Nie bę dzie błę du w od szu ka niu w ję zy ku te go, co wcze śniej na zwa li -
śmy „ra cjo nal no ścią”. Ję zyk jest na tu ral ny i ra cjo nal ny, a jed no cze śnie lo -
gicz ny, ale od cho dzi od lo gicz ne go sche ma tu dwóch war to ści – to po słu -
gu ją cy się ję zy kiem usta na wia zwią zek i od czy tu je zna cze nia, któ rych jest
wie le czy ra czej mo że być wie le; to dzię ki je go mó wie niu wy po wia da ne
dą ży do od kry cia się, a zna cze nia po wsta ją mię dzy zna czą cy mi. Zna cze -
nie nie jest im ma nent ne.

Ję zyk, któ rym po słu gu je się ma szy na (jak nam się wy da je), nie jest jej
ję zy kiem, jest nada ny. Nie two rzy zna czą cych. Zna cze nie al go ryt mu nie
lo ku je się we wnątrz ma szy ny, ale po za nią. Jak przy zna je więk szość ma -
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te ma ty ków, na miast ka ję zy ka na tu ral ne go da na ma szy nie słu ży tyl ko od -
wzo ro wa niu struk tu ry lo gicz nej pro ble mu, nie ma funk cji twór czej ani
kon sty tu ują cej; je go sym bo le, ja ko obiek ty, są sa me w so bie przed mio tem
dzia ła nia al go ryt mu. Tym cza sem zna czą cy w my śle niu, znak -sło wo, „jest
po pro stu ope ra cją”12, jak po wie de Saus su re. Ma szy na ope ru je je dy nie
na zna kach za po mo cą al go ryt mu, nie dzia ła zna czą cy mi. Zna cze nia ist -
nie ją wo kół niej (bo sy tu owa nie się wśród zna ków jest już sy tu owa niem
się wśród zna czeń), ale nie po tra fi ich od czy tać, in ter pre to wać, my śleć ni -
mi. My śli do pie ro czło wiek, któ ry śle dzi pro ces dzia ła nia ma szy ny.

Ro lę ję zy ka w ba da niach nad my śle niem ma szy ny do ce nia ją na wet
cy ber ne ty cy: py ta nie [o przy szłe ich współ ist nie nie] do ty czy ro li ję zy ka
po mię dzy czło wie kiem i ma szy ną (bio nicz ne go sys te mu ste ro wa nia) – za -
sa da na wią za nia związ ku z ma szy ną tkwi w ję zy ku ko mu ni ka cji, nie ja ko
sy mu la cji czło wie ka, ale wza jem ne go dia lo gu po mię dzy ma szy ną i czło -
wie kiem13.

Hi sto ria fi lo zo fii zna jed nak pró by utwo rze nia ta kie go sys te mu sym -
bo licz ne go, któ ry był by jed no cze śnie ję zy kiem (z ca łą swą wie lo znacz no -
ścią) i ze zwa lał na my śle nie na pod sta wie je go sym bo li ja ko ta kich,
w sen sie obiek tów. Teo rie i dzia ła nia zmie rza ją ce do te go na zy wa się
zwy kle wspól nym mia nem „kon cep cji zna ku re al ne go”14.

Ure al nić
Do prze ło mu XVIII i XIX wie ku idea ję zy ka opar te go na ta kim zna ku

by ła bar dzo ży wa. Le ib niz, któ ry tę kon cep cję zre ali zo wał naj peł niej,
w naj bar dziej roz wi nię tej for mie, dą żył do stwo rze nia sys te mu, w któ rym
struk tu ra słów i po jęć by ła by iden tycz na (czy na wet toż sa ma) ze struk tu -
rą sa mych rze czy. In ny mi sło wy, zna czą ce mia ły by być de ry wo wa ne bez -
po śred nio z obiek tów, bez ko niecz no ści ozna cze nia (si gni fier) i od no si ły -
by się do sie bie na wza jem w ta ki sam spo sób, jak obiekt ozna czo ny (si -
gni fie) do in ne go ozna czo ne go. Z cza sem, po opra co wa niu sys te mu mo -
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na dycz ne go fi lo zo fii, Le ib niz skła niał się ra czej ku stwo rze niu ję zy ka
opar te go na zna kach jed no czą cych w so bie rzecz i po ję cie. 

Gdy by Le ib niz za koń czył swo je pra ce suk ce sem, je go ję zyk umoż li -
wiał by de ry wo wa nie z naj prost sze go sło wa naj da lej idą cych kon se kwen -
cji bez ko niecz no ści od nie sie nia do cze go kol wiek spo za te go sło wa. Zna -
czą cy stał by się jed no cze śnie jed no znacz ny (na po zio mie po ję cia pier wot -
ne go) i wie lo znacz ny (przez moż li wość de ry wa cji). Ma szy na ko rzy sta ją -
ca z ta kie go ję zy ka ucie kła by przed „zmo rą jed no znacz no ści”, ale jed no -
cze śnie mo gła by opie rać się, na za sa dzie po do bień stwa struk tu ral ne go,
na „zna nych” obiek tach, bez ko niecz no ści poj mo wa nia, czym jest zna czą -
cy – czy, tym bar dziej, two rze nia go. Zna czą cy two rzył by się sam przez
sa mą obec ność po strze ga ją ce go użyt kow ni ka ję zy ka. Ta ki sys tem usu nął -
by wie le prze szkód z dro gi ma szyn do po sta ci my ślą cej. Je śli moż na by -
ło by przy jąć jesz cze od rzu co ny z cza sem po gląd o skoń czo nej licz bie
„po jęć pier wot nych”, z któ rych po wsta ły by wszyst kie ko lej ne, ma szy na
po słu gi wa ła by się ta kim ję zy kiem w spo sób na tu ral ny. Pro ces „my ślo wy”
przez nią wy ko na ny był by wy ra żo ny przez iden tycz ną do nie go struk tu rę;
zo stał by więc ob ja śnio ny nie tyl ko je go efekt, ale ca ły prze bieg. Za miast
La ca now skie go „nie świa do me jest ustruk tu ro wa ne jak ję zyk” po wsta ło by
„ję zyk jest ustruk tu ro wa ny jak świa do me”.

Jed nak eli mi nu jąc pro blem ję zy ko wy Le ib niz wy eli mi no wał też, pa ra -
dok sal nie, moż li wość ro zu mo wa nia. Jak sam stwier dził, je go sys tem „nie
tyl ko po ma gał w ro zu mo wa niu, ale je za stę po wał”. Wy ni ka ło to z sys te -
mu tzw. my śli śle pej. Fi lo zof za kła dał moż li wość doj ścia od pew nych po -
jęć wyj ścio wych (zin ter pre to wa nych przez niego ja ko pier wot ne) do zło -
żo nych wnio sków przez sze reg sym bo li, któ rych zna cze nia nie trze ba by -
ło by znać ani roz pa try wać. Zna czą ce mo gły po zo sta wać za kry te, nie od -
czy ta ne, aż do mo men tu osią gnię cia żą da nej po sta ci rów na nia.

To, o czym mógł nie wie dzieć Le ib niz, to nie moż li wość na kre śle nia li -
sty „po jęć pier wot nych”. Fi lo zof nie uwzględ nił w swo ich roz wa ża niach
te go, że nie któ re for my ję zy ko we sta ją się zro zu mia łe je dy nie w od nie sie -
niu do in nych (na wet te naj prost sze) i mu szą być pre in ter pre to wa ne nie
tyl ko jed no ra zo wo, przez twór cę ję zy ka, ale każ do ra zo wo przez oso bę po -
słu gu ją cą się nim.

Po dob na, acz więk sza nie ści słość zo sta ła za war ta – tym ra zem świa do -
mie – w pro jek cie opar tym rów nież na zna kach re al nych Ars Ma gna Ra mo -
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na Lul la kil ka set lat wcze śniej. Pod jął się on stwo rze nia ta kie go sys te mu
ope ro wa nia kil ko ma zna ka mi -po ję cia mi pier wot ny mi, za po mo cą któ re go
by ło by się w sta nie wy ra zić są dy o ogól nych ide ach i war to ściach. Oparł się
przy tym na za sa dach kom bi na to ry ki. Ja ko je den z pierw szych uwa żał też,
że ta kim sys te mem mógł by się po słu gi wać twór me cha nicz ny (Le ib niz pi -
sał tyl ko w od nie sie niu do czło wie ka, ale „każ de go” czło wie ka). Jed no cze -
śnie przy koń cu swo ich roz wa żań zro zu miał i wy ja śnił, że pew ne są dy moż -
li we do uzy ska nia przy po mo cy Ars Ma gna są nie praw dzi we, a ich od rzu -
ce nie le ży w ge stii in ter pre tu ją ce go i war to ściu ją ce go użyt kow ni ka.

Trze cim fi lo zo fem war tym wzmian ko wa nia w kon tek ście „my ślą -
cych” ma szyn jest John Wil kins, twór ca pierw sze go, teo re tycz ne go hi per -
tek stu. Je go sys tem ję zy ko wy miał po le gać na usta wia niu przez użyt kow -
ni ka w od po wied niej ko lej no ści krót kich form (tym ra zem te zna ki re al ne
by ły toż sa me z ka te go ria mi po jęć), z któ rych moż na by ło, na za sa dzie
„wy ła wia nia” z ka te go rii od po wied nich wła ści wo ści, stwo rzyć po ten cjal -
nie naj bar dziej zło żo ne i naj bo gat sze zna cze nio wo wy ra że nia. Hi per tekst,
w dzi siej szym ro zu mie niu, w du żej mie rze opar ty na roz wa ża niach Bar -
the sa, to sys tem ję zy ko wy o nie usta lo nej ko lej no ści lek syj nej, w któ rym
zna czą ce za le żą od „ukie run ko wa nia” lek tu ry na kon kret ne po ję cia
i od usta wie nia ich w od po wied niej ko lej no ści.

Kwe stia hi per tek stu nie zo sta ła do dziś za mknię ta, jed nak wi docz ne są
za sad ni cze róż ni ce mię dzy „wy wo łu ją cym” hi per łą cza (któ rym mo gła by
być ma szy na) a od czy tu ją cym przed sta wio ną w ten spo sób wie dzę. Kom -
pu ter ko rzy sta ją cy z hi per tek stu, ewo ku ją cy in for ma cje za pi sa ne w pa mię -
ci, po trze bu je każ do ra zo wo wska za nia, co jest, a co nie jest za gad nie niem
waż nym lub prio ry te to wym. Sam mo że roz gra ni czyć „zna ne” po ję cia tyl ko
na te, któ re ma ją zwią zek z hi per łą czem i te, któ re go nie ma ją – po strze ga
je ja ko obiek ty o war to ści jed no znacz nej. Nie po sia da też in ten cji ko rzy sta -
nia z hi per tek stu (o niej da lej). Ze wzglę du na to je go sa mo dziel ne wę dro -
wa nie po hi per tek ście ni czym nie róż ni ło by się od sy tu acji, w któ rej ten
ostat ni jest „bier nie” za pi sa ny w skryp cie. Ję zyk wy ra ża się do pie ro w tym,
któ ry po słu gu je się zna czą cym, w fak tycz nie trzy ma ją cym dys kurs, a ten,
kto wy ko nu je pro gram, nie jest de sy gno wa ny do je go czy ta nia15.
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Wszyst kie kon cep cje wy ko rzy sta nia sys te mu „zna ków re al nych” wy -
ma ga ją cią głe go od na wia nia me ta for, któ re nie mo gą być jed no ra zo wo za -
ko do wa ne w ję zy ko wej pod sta wie. A kom pu ter nie jest zdol ny do ich
two rze nia.

In nym spo so bem na zbli że nie my śle nia ma szyn do rze czy wi sto ści, już
w XX wie ku, by ło two rze nie „mi kro świa tów”, tj. ogra ni czo nych em pi -
rycz nie śro do wisk, w ra mach któ rych ma szy na mo gła by wy ko ny wać
wszyst kie (wy ma ga ją ce „my śle nia”) czyn no ści zwią za ne z oto cze niem.
By ło ono her me tycz nie za mknię te i obiek ty (czer wo ny sze ścian, nie bie -
ska pi ra mi da, po ma rań czo wy sto żek) nie mo gły zmie nić się sa me w so -
bie, zmia nom ule ga ło tyl ko ich usta wie nie. Jak udo wod nił Ter ry Wi no -
grad i je go SHR DLU16, tak przy go to wa ny kom pu ter był w sta nie spraw -
nie po słu gi wać się kloc ka mi i przed sta wiać in for ma cje na te mat mi kro -
świa ta, w któ rym się znaj do wał.

Mo gło się wy da wać, że SHR DLU po słu gi wał się więc ję zy kiem na tu -
ral nym – tak, jak czło wiek. Po sia dał je dy nie ogra ni czo ny za sób słow nic -
twa, ale nie ogra ni cza ło to istot nie je go zdol no ści ję zy ko wych, tak, jak nie
po zba wia ich nie mow la ka. Czy jed nak na pew no? Wbrew po zo rom, ogra -
ni cze niu ule gał nie tyl ko słow nik, ale rów nież licz ba moż li wych do wy -
pro wa dze nia zna czą cych. Ich nie skoń cze nie wie lo znacz ny cha rak ter zo -
stał spro wa dzo ny do cze goś, co moż na na zwać ra czej „kil ku znacz no ścią”
– neo lo gicz na for ma zna czą ce go, po zwa la ją ca po słu żyć się nim w każ -
dym kon tek ście, klu czo wa w Der ri diań skiej kon cep cji to ujo urs de ja, zo -
sta ła uni ce stwio na ra zem z isto tą zna czą ce go. Ma szy nie nie uda ło się
uciec przed jed no znacz no ścią, przed al go ryt mem.

Z te go sa me go po wo du kom pu ter nie jest dziś w sta nie zro zu mieć kon -
tek stu śro do wi ska, w któ rym się znaj dzie; nie umie fak tycz nie po znać
cze goś, cze go ce chy bę dą mu po da ne bez po śred nio, nie po tra fi się uczyć.
Przy kła do wo, je śli ka że my ma szy nie „uczą cej się” zba dać sad owo co wy,
wy pra cu je w koń cu praw do po dob nie na wet za sa dę po zwa la ją cą od róż niać
owo ce od sie bie i łą czyć je po ję ciem „owo co wa to ści”, ale nie zro zu mie
te go, że są ja dal ne, gdyż znaj du je się to w zbyt sze ro kim kon tek ście; po -
za jej mi kro świa tem, któ re go re gu ły zo sta ły prze ka za ne w ko dzie pro gra -
mu. 
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Chcieć
W trak cie ba dań nad sztucz ną in te li gen cją i my śle niem ma szyn w ogó -

le stwo rzo no już kil ka ma szyn okre śla nych mia nem „uczą cych się”. Zwy -
kle na zy wa się tak te kom pu te ry, któ re są w sta nie sa me roz sze rzać swo -
ją ba zę da nych bądź al go rytm. Wśród naj bar dziej zna nych przy kła dów
jest... ma szy na Tu rin ga (wy ko nu ją ca za pis na ta śmie, do któ rej po tem od -
no si się przy wy ko ny wa niu ko lej nych ko mend), ale też ma szy na von Neu -
man na, ma szy na Ut tleya, „per cep tron” Ro sen blat ta.

Wszyst kie pró by stwo rze nia ma szy ny po cząt ko wo „nie wie dzą cej”, ale
„do wia du ją cej się”, koń czy ły się nie po wo dze niem ze wzglę du na to, że
kom pu te ry dość szyb ko osią ga ły stan, w któ rym nie za cho dzi ła już żad na
istot na zmia na w po zio mie i dzie dzi nie ich „wie dzy” (po mi jam wy pa cze -
nie eks pe ry men tu przez osa dze nie ich wszyst kich w pew nych mi kro świa -
tach). Dla cze go tak się sta ło? Zwo len nik kon cep cji psy cho ana li zy La ca -
now skiej od po wie krót ko: dla te go, że ma szy na nie ży je. Nas aż tak tre ści -
we uza sad nie nie nie sa tys fak cjo nu je. 

W tym miej scu po ja wia się kwe stia in ten cjo nal no ści. Trud no uznać,
że by któ ra kol wiek ma szy na mia ła mo ty wa cję – czy bar dziej kon kret nie –
chęć do na uki lub my śle nia w ogó le. Je dy nym, co je do te go po py cha ło,
był al go rytm, któ ry sam w so bie ja ko ścio wo za wsze w koń cu się wy czer -
pie (cho ciaż mo że pro wa dzić do nie skoń czo ne go cią gu ite ra cji, bę dą się
one opie ra ły na pew nym klu czu – na wet je śli nie obli czal nym; nie moż na
prze cież stwo rzyć wszech al go ryt mu). Py ta nie o my śle nie ma szyn i o ich
zdol ność do po słu gi wa nia się ję zy kiem jest py ta niem o to, czy chcą my -
śleć i dla cze go mó wią. Wra ca my do py ta nia, któ re by ło re flek sją roz wa -
żań nad Te stem Tu rin ga.

War to przy po mnieć spo strze że nie, któ re mu to wa rzy szy ło: ma szy na
nie ma żad ne go ce lu w mó wie niu. Co to dla nas zna czy w kon tek ście roz -
wa żań nad si gni fiant?

Przede wszyst kim ma szy na po strze ga sam akt mó wie nia i po szcze gól -
ne je go ele men ty ja ko obiekt, któ re go „prze ka za nie” jest de ter mi no wa ne
przez pro gram. Nie ma in ten cji po ro zu mie nia się i – jak ła two wy wiódł -
by na tej pod sta wie Ga da mer – nie sta ra się zro zu mieć, bo świa dec twem
o zro zu mie niu jest po wie dze nie w ję zy ku. Czło wiek ro zu mie to, co mo że
być po wie dzia ne w ję zy ku. Ma szy na mó wi to, co de ter mi nu je w mniej -
szym lub więk szym stop niu al go rytm.
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W na tu ral ny spo sób zo sta je wy wo ła ne ko lej ne py ta nie: czy w ta kim ra -
zie ma szy na uczą ca się jest w ogó le w sta nie prze kro czyć al go rytm? Nie,
po nie waż al go rytm jest nie ty le czymś, co jest „w niej” i po zo sta je w ja -
kimś za kre sie do jej dys po zy cji – jest ze wnętrz ny i sta no wi nie ja ko pry -
zmat, przez któ ry ma szy na pa trzy na ota cza ją cy ją świat. Cho ciaż al go rytm
mo że być zmie nio ny, ma szy na nie „zro zu mie” sa mej moż li wo ści je go
zmia ny, gdyż wszyst ko, co do niej tra fi, bę dzie już wy se lek cjo no wa ne
przez ten al go rytm – i bę dzie ści śle przed mio to we, obiek to we. In ny mi sło -
wy: nic, co ma szy na zo ba czy, nie zmie ni spo so bu, w ja ki bę dzie pa trzeć.

Opie ra jąc się na tych wnio skach moż na po twier dzić kwe stię nie roz -
dziel no ści my śle nia i ję zy ka. Gdy wszyst ko jest obiek tem – nie ma ope -
ro wa nia zna czą cy mi, wszyst ko jest jed no znacz ne – nie ma też po struk tu -
ral ne go „wy my ka ją ce go się”, któ re jest bez sku tecz nie go nio ne przez pod -
miot. Jed no znacz ny obiekt, w prze ci wień stwie do wie lo znacz ne go zna -
czą ce go, nie two rzy łań cu cha, nie po cią ga za so bą ko lej nych obiek tów.
Sło wo ro bi to za wsze – chciał tak i de Saus su re, i Pe ir ce, a po nich La can,
Der ri da czy Paul Ri co eur. Do mó wie nia po py cha czło wie ka „nie świa do -
me”, nie uchwyt na dif fe ran ce czy sta łe her me neu tycz ne nie zro zu mie nie
dla ka te go rii my ślo wych In ne go. Za wsze jest to coś nie zro zu mia łe go, nie -
za war te go w pod mio cie i nie wy mó wio ne go. Fo ucault uj mu je to, jak zwy -
kle, ob ra zo wy mi me ta fo ra mi w for mie re to rycz nych py tań:

Czy mo gę po wie dzieć, że je stem pra cą, któ ra sta no wi dzie ło mych rąk,
sko ro ta wy my ka mi się nie tyl ko wte dy, gdy ją ukoń czy łem, ale za nim
do niej przy stą pi łem?17

Czy nie świa do mość nie mu si ko niecz nie po ja wić się w my śle niu na uko -
wym, któ re czło wiek za sto so wał do sie bie, kie dy prze sta je re flek syj nie roz -
my ślać nad so bą?18

Być świa do mym
Klu czo wą, lecz tyl ko za ry so wa ną na ra zie kon cep cją, po zo sta je świa -

do mość. Czło wiek nie tyl ko my śli i mó wi – jest też te go świa do my. Zda -
je my so bie spra wę, że mó wi my o czymś i że na sze mó wie nie i my śle nie

38

17 M. Fo ucault, Sło wa i rze czy. Ar che olo gia na uk hu ma ni stycz nych, Gdańsk 2005, 
t. II, s. 142.

18 Tamże, s. 144.



ma zna cze nie. Dzię ki te mu je ste śmy w sta nie jed no i dru gie ukie run ko -
wać, wpły wać na in ten cję, któ ra im to wa rzy szy. 

De fi ni cji świa do mo ści po wsta ło bar dzo wie le, jed nak żad na z jed no li -
tych i usys te ma ty zo wa nych prób jej okre śle nia nie by ła w sta nie jed no -
znacz nie wy ka zać związ ku świa do mo ści z my śle niem. Pa ra dok sal nie – te
dwa ele men ty, któ re, jak się wy da je, są ze so bą w czło wie ku na trwa łe
zwią za ne i kon sty tu ują się na wza jem, nie mo gą być po wią za ne wprost.
Ma to być mo że zwią zek z tym, że przyj mu jąc świa do mość ja ko pod sta -
wę każ de go na sze go dzia ła nia umy sło we go, blo ku je my so bie dro gę wyj -
ścia po za nią sa mą. Nie mo że my po my śleć po za świa do mo ścią, nie mo -
że my obej rzeć jej świa do mie z ze wnątrz. W każ dym przy pad ku mo że my
mó wić o świa do mo ści tyl ko w kon tek ście kształ tu ją cej się na dal kon cep -
cji, ba dań i nie usta ją cych roz wa żań. Po za stwier dze niem, że świa do mość
jest w ja kiś spo sób ukon sty tu owa na w czło wie ku, nie ist nie je w tej dzie -
dzi nie ża den ogól ny pa ra dyg mat.

Po ję cie świa do mo ści wy peł nia ne jest róż ną tre ścią. Naj bar dziej mgli -
ste sta je się chy ba w po glą dach fi lo zo fów ma te ma ty ki, któ rzy wprost mó -
wią, że opie ra się ono na „prze czu ciu” (Pen ro se), a sa ma świa do mość jest
„nie al go ryt micz nym spo so bem do bo ru al go ryt mów” (ten że) czy spo so -
bem na jed nost ko we, pod mio to we omi nię cie za sad, któ re de fac to nie ule -
ga ją za wie sze niu (De vlin). Immanuel Kant z ko lei roz po wszech nił po ję -
cie sa mo -świa do mo ści, świa do mo ści cią gło ści i trwa nia. Po nim Edmund
Hus serl uznał świa do mość za naj peł niej szą for mę in ten cjo nal no ści,
Roman In gar den – za bo dziec dys kur su ar ty stycz ne go, Jean-Paul Sar tre
za głów ny ele ment eg zy sten cji (świa do mość -eg zy sten cja). La can na wią -
zu jąc do Freu da uzna z ko lei za świa do me to, co nie -nie świa do me.

Na po gra ni czu ko gni ty wi sty ki i cy ber ne ty ki po wsta ją de fi ni cje zu peł -
nie no we, wy cho dzą ce z za sad ni cze go za ło że nia, że świa do mość opie ra
się na sie ci neu ro nów funk cjo nu ją cej w ludz kim mó zgu (cho ciaż nie ko -
niecz nie tyl ko na niej – czym in nym jest opis dzia ła nia neu ro nu (sie ci neu -
ro nów), a czym in nym zdol ność wy ja śnie nia, jak na jej grun cie ist nie je
świa do mość19). Przyj mu ją one zwy kle po dział świa do mo ści na „self”,
czy li świa do mość esen cyj ną, któ ra ema nu je idee i świa do mość eg zy sten -
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cjal ną, osa dza ją cą pod miot w świe cie. Kształ tu ją się też kon cep cje ewo -
lu cyj ne, gło szą ce, że świa do mość zo sta ła przez czło wie ka „wy two rzo na”
ja ko ele ment przy sto so wa nia się do śro do wi ska. Co do jed ne go wszyst kie
tra dy cje są zgod ne – ma szy na nie jest, jak na ra zie przy naj mniej, świa do -
ma. Co to zna czy dla niej i dla jej twór cy?

Przede wszyst kim brak świa do mo ści im pli ku je też brak nie świa do mo -
ści – któ rą, ja ko waż ny ele ment in ten cjo nal no ści, omó wi łem we wcze -
śniej czę ści pra cy. Ma szy na nie bę dzie rów nież mo gła uświa do mić so bie
ogra ni cze nia, ja kim jest dla niej ję zyk nada ny twór cy, je go al go rytm –
i nie bę dzie w sta nie go prze ła mać. Cho ciaż nie wie my więc, czym dla

ma szy ny by ła by świa do mość, je ste śmy nie mal pew ni, że jej brak unie -
moż li wia my śle nie. 

Si gni fiant ja ko ta ki mo że być ukry ty, wy par ty. Jed nak ma szy na nie jest
świa do ma zna cze nia w ogó le, do strze ga tyl ko jed no znacz ne, obiek to we
po wią za nia we wnątrz  al go ryt micz ne. Nie mo że wyjść po za pro gram,
gdyż pro gram jest dla niej sy no ni mem „wszyst kie go” (któ re go to po ję cia,
z tej sa mej przy czy ny, nie zro zu mie w szer szym kon tek ście). Na wet mi -
kro świat SHR DLU ist niał o ty le, o ile był wpi sa ny w kod de cy du ją cy
o wy ko ny wa nych przez nie go czyn no ściach.

Od rzu ce nie świa do mo ści ja ko czyn ni ka kon sty tu ują ce go my śle nie do -
pro wa dzi ło swe go cza su „twar dych” zwo len ni ków AI do uzna nia za my -
ślą cy al go ryt mu za pi sa ne go na kart ce (na przy kła dzie mó zgu Ein ste ina –
wy star cza ją co zło żo ny pro gram o wy star cza ją co zło żo nej ba zie da nych,

od po wia da ją cej wie dzy na ukow ca). Trud no dziś zgo dzić się z ta ką, bar -
dziej pro wo ka cyj ną niż rze tel ną, hi po te zą. Świa do mość nie ma być czymś
po pra wia ją cym dzia ła nie al go ryt mów ani na wet czymś bę dą cym po za al -
go ryt mem – na le ży do in ne go pla nu; za nu rze nie w nią po wo du je od na le -
zie nie nie obiek tów, ale kon kret nych zna czą cych.

O ile my śle nie by ło by więc ope ro wa niem si gni fiant, o ty le świa do -
mość mo gła by umoż li wiać ich two rze nie (cho ciaż nie wia do mo, w ja ki
spo sób). Po dob nie wi dzą to nie któ re ga łę zie cy ber ne ty ki. Ich od po wied -
ni kiem zna czą ce go, si gni fiant w cy ber ne ty ce, jest „ma try ca” – wy twór
wspo mnia ne go już sel f 20. Nie jest ona do koń ca tym sa mym, co si gni -
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fiant w fi lo zo fii nie ana li tycz nej (to oczy wi ste ze wzglę du na róż ni ce nur -
tu i tra dy cji), ale łą czy ją z nim wie le po do bieństw. Ma try ca jest „wzor -
ni kiem” świa do mo ści bądź rze czy wi sto ści – ma źró dło w pod mio cie
i pod miot się przez nią wy ra ża, ale ona sa ma słu ży po zna wa niu „za kła -
da ne go re al ne go”21.

Część 2. Co ma my na my śli my śląc, że my śli ma szy na?

Two rzyć
Cze go twór ca ocze ku je od swo jej ma szy ny i o czym na praw dę mó wi,

kie dy stwier dza, że kom pu ter bę dzie mógł w przy szło ści my śleć?
Już je go pier wot ne żą da nie, bar dzo moc no zwią za ne z wszel ką ludz ką

twór czo ścią – chęć prze ła ma nia „dzie łem” ka no nu, w tym przy pad ku ka -
no nu ści śle my ślo we go – mo że wy da wać się ab sur dal ne. Czło wiek chce,
że by ma szy na, stwo rzo na w pew nym sen sie ex ni hi lo, wy szła po za to, co
jej nadał. Nie chodzi mu, żeby sta ła się sa mo dziel na, ale prze ła ma ła gra -
ni ce, któ re sam jej na da je i któ re, jak się zda je, kon sty tu ują jej ist nie nie,
a na pew no po zwo li ły jej się na ro dzić. Twór ca ma szy ny przy zna je się
więc do wła snej nie mo cy i jed no cze śnie chce, że by nie wpły wa ło to
na kształt je go stwo rze nia. Kie dy roz pa trzy my te ocze ki wa nia w kon tek -
ście my śle nia ma szy ny, sta ną się jesz cze bar dziej ab sur dal ne – oto czło -
wiek, któ ry chce, by je go dzie ło my śla ło ina czej – wię cej – po nad to, co
jest w sta nie wy my ślić on sam. To pierw szy i być mo że je dy ny moż li wy
wy pa dek, w któ rym od two rzy wa ocze ku je się, by fak tycz nie prze ro sło
twór cę – prze wyż szy ło go w tym, co wią że się nie ro ze rwal nie z je go czło -
wie czeń stwem. Któż ma wąt pli wo ści, że je śli ma szy na za cznie my śleć, to
– przy swo ich moż li wo ściach pa mię cio wych i ob li cze nio wych – bę dzie to
ro bić le piej niż czło wiek?

Dzia łal ność wy na laz cy ma szy ny wy glą da na spa czo ną i w pew nym
sen sie sa mo bój czą. Oto po świę ca ma szy nie to, co w nim naj bar dziej być
mo że ludz kie, na stęp nie żą da od niej, by wy szła po za na rzu co ne jej gra -
ni ce i od rzu ci ła to, co przez nie go nada ne, a w koń cu go dzi się z tym, że

41

21 Dzieło sztuki jako matryca artystyczna, op. cit.



two rzy coś, co je go – twór cę – zde wa lu uje. Czło wiek ocze ku je, że ma szy -
na wyj dzie po za ludz ki ję zyk i ludz kie my śle nie, cho ciaż nie jest, być mo -
że, w sta nie zro zu mieć te go, co się z nią sta nie.

Omi jać
Al ter na ty wą wo bec po wyż szej in ter pre ta cji, uzna ją cej ab surd i ka ta -

stro ficz ność sy tu acji, jest uzna nie, że czło wiek wca le nie pra gnie my ślą -
cej ma szy ny, na wet, je śli dą ży do jej stwo rze nia. Jak to uj mu je cy ber ne -
tyk Ostro wic ki: po szu ki wa nie sztucz nej in te li gen cji mo gło by być na zwa ne
błę dem ma szy no wo – lo gicz nym – czło wiek nie po trze bu je my ślą cych ma -
szyn, po trze bu je za wład nąć moż li wo ścia mi ma szy ny22. W ta kim przy pad -
ku oka że się, że – fak tycz nie, jak chcie li swe go cza su ba da cze AI – my -
śle nie czy zbli że nie się do po sta ci my ślą cej ma ma szy nie słu żyć tyl ko
do ulep sze nia jej „al go ryt micz nej” dzia łal no ści (oraz ewen tu al nie do uła -
twie nia zbli że nia i współ ist nie nia z czło wie kiem). 

Kon cep cje prze wi du ją ce ja kiś ro dzaj „ma szy no wo ludz kiej” sym bio zy
są cie ka wym spo so bem omi nię cia prze szkód, któ re do tąd opi sa łem w tej
pra cy. Naj bar dziej in te re su ją ca wy da je się teo ria do ty czą ca „wspól nej
świa do mo ści”. Po wo łu jąc się na Ostro wic kie go: Za koń cze nie epo ki in du -
strial nej by ło by ob da rze niem jej [ma szy ny] ludz ką świa do mo ścią,
przy czym nie cho dzi nam o sztucz ną świa do mość lub sztucz ne ży cie, ra -
czej o współ ist nie nie i ewo lu owa nie czło wie ka i ma szy ny na pod ło żu bio -
elek tro nicz nym23. I da lej: Idea po łą cze nia świa do mo ści czło wie ka i ma -
szy ny za kła da, że świa do mość nie mu si mieć pod ło ża bio lo gicz ne go (bio -
świa do mość), ale do pusz cza ła by pod ło że ja kie goś in ne go ro dza ju. Po ja -
wia się py ta nie o moż li wość świa do mo ści, ja ko wła ści wo ści nie na le żą cej
je dy nie do ży cia bio lo gicz ne go, czy li np. świa do mo ści bę dą cej efek tem
wspól nej ewo lu cji, po le ga ją cej na wza jem nym mo de lo wa niu lu dzi i ma -
szyn – świa do mo ści zin te gro wa nej24.

Teo ria wspól nej świa do mo ści, cho ciaż wciąż bar dzo mgli sta i nie spre -
cy zo wa na, two rzy wi zję opty mi stycz ną, w któ rej ma szy na fak tycz nie nie
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za wład nie czło wie kiem, a naj wy żej „za pro po nu je czło wie ko wi re al ność”;
w miej scu re al no ści wir tu al nej po wsta nie dru ga re al ność, któ rą bę dzie
mógł dzie lić czło wiek z ma szy ną – bę dą tam obo wią zy wać part ner skie
sto sun ki, cho ciaż każ dy z pod mio tów (czy ma szy na bę dzie już pod mio -
tem?) za cho wa swo ją od ręb ność i wła ści wość.

Prze kra czać
Ist nie ją rów nież teo rie i spój ne wi zje my ślą cej ma szy ny, któ re nie po -

zo sta ją w zgo dzie z kon cep cją ro li ję zy ka opi sa ną w ni niej szej pra cy.
Moż li we jest, oczy wi ście, zi gno ro wa nie aspek tu ję zy ko we go, na któ rym
sku pi łem się w tej pra cy – i od da nie lo sów my ślą cej ma szy ny lo gi ce we -
spół z em pi rią. Nie jest wy klu czo ne, że pew ne go dnia kom pu ter, któ re mu
po zo sta wi my wy star cza ją co du żo „swo bo dy” – a ra czej wol ne go miej sca
i ener gii do dzia ła nia – roz sze rzy swój al go rytm tak, że bę dzie zda wał się
my śleć. Czy fak tycz nie sta nie się ro zum ny? To bę dzie na le ża ło roz pa trzeć
na kon kret nym przy pad ku.

Od tej kon cep cji – ma szy ny po zo sta wio nej so bie i śro do wi sku, w mia -
rę moż li wo ści zbli żo ne mu do te go, w któ rym roz wi ja się czło wiek – bli -
sko już do kon cep cji świa do mo ści „ewo lu cyj nej”, po wsta łej w wy ni ku
na tu ral ne go czy qu asi na tu ral ne go (w przy pad ku ma szy ny) pro ce su roz -
wo jo we go. Być mo że kom pu ter wy kształ ci my śle nie dla te go, że bę dzie
mu po trzeb ne do prze trwa nia, a je go brak sta nie na dro dze w je go sa mo -
dziel nym roz wo ju?

Jesz cze in na teo ria, rów nież na wią zu ją ca do kon tak tu ze świa tem bio -
lo gicz nym, za kła da pró bę od two rze nia fi zycz nej, neu ro no wej struk tu ry
mó zgu czło wie ka. Cy ber ne ty ka na dal bo ry ka się z pro ble mem „wło że nia”
w ta ki mózg świa do mo ści, ale jest to pro jekt bar dzo kon kret nie i wy raź -
nie za ry so wa ny.

Na uka mo że pójść też w zu peł nie in nym kie run ku i spró bo wać od two -
rzyć kon cep cję zna ku re al ne go – na pod ło żu już nie tyl ko lo gi ki, ale też
współ cze snej hu ma ni sty ki, przy uży ciu no wo cze snych na rzę dzi lin gwi -
stycz nych.

Nie za leż nie od ścież ki, któ rą wy bie rze my, kon klu zja na te mat nas sa -
mych – w sen sie nie ty le lu dzi two rzą cych ma szy ny, ile lu dzi pod po rząd -
ko wu ją cych się ich two rze niu – jest dość pro sta. Na sze stwier dze nie, że
ma szy na pew ne go dnia za cznie my śleć, nie zna czy wca le, że ma szy na
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zbli ży się do czło wie ka. Wię cej – ro zu mie my, że mu si ze rwać z nim, z je -
go czło wie czeń stwem i je go my śle niem, by od kryć je na no wo; gdyż nic,
co nada my ma szy nie, by my śla ła, nie speł ni swo je go za da nia.

Część 3. Co z te go, że ma szy na my śli?

Po no sić kon se kwen cje
Co, w dal szej per spek ty wie, ozna cza dla nas uzna nie my śle nia ma -

szyn? Jak zmie ni się na sze po strze ga nie świa ta, je śli na bie rze my prze ko -
na nia, że ma szy ny w koń cu za czną my śleć?

Uwa żam, że wąt pli we jest, czy bę dzie my w sta nie ma szy nę my ślą cą
fak tycz nie zro zu mieć, czy w ogó le do strzec jej „umy sło wą” ak tyw ność.
Mo że my nie za uwa żyć po wsta nia świa do me go, elek tro nicz ne go by tu. Jak
do cho dzę do ta kie go wnio sku? Praw do po dob nie my ślą ca ma szy na bę dzie
mu sia ła prze kro czyć gra ni ce te go, dzię ki cze mu po strze ga my świat – my -
śle nia, ję zy ka, sys te mu zna czą cych. Być mo że wy kształ ci ich zu peł nie au -
to no micz ną od mia nę. Ale ja ką ma my gwa ran cję, że bę dzie ona moż li wa
do uję cia w na szym świe cie i na szym sys te mie? To w pew nym sen sie an -
ty wir tu al na uto pia, za prze cza ją ca kon cep cji ma szy no wo ludz kiej świa do -
mo ści – w tym wy pad ku mo że my nie zna leźć z ma szy na mi wspól nej rze -
czy wi sto ści. Mo że na wet nie na wią że my z ni mi kon tak tu. „Ci cha re wo lu -
cja” krze mu i elek tro ni ki, cho ciaż brzmi to jak frag ment wy ję ty z po wie -
ści scien ce -fic tion, nie jest wca le wi zją za słu gu ją cą na na tych mia sto we
prze kre śle nie. Już dzię ki Der ri dzie wia do mo, że ludz ka wy obraź nia nie
jest nie ogra ni czo na. Mo że jed ną z rze czy, któ rych nie obej mu je, jest ma -
szy na fak tycz nie my ślą ca.

In ne kon se kwen cje uzna nia, że kom pu ter mo że prze ja wiać ak tyw ność
umy sło wą, są już mniej abs trak cyj ne i ogól ne. Szcze gól nie kon cep cja je -
go „bio lo gicz nej”, „neu ro no wej” ewo lu cji bę dzie wy ma gać pro ste go za -
sta no wie nia: czy zwie rzę ta, je śli po zo sta wić im du żo wol nej prze strze ni,
też roz wi ną my śle nie, stwo rzą cy wi li za cję? Je śli je ste śmy w sta nie od two -
rzyć w sys te mie elek tro nicz nym fi zycz ną struk tu rę ludz kie go mó zgu –
i włą czyć do niej świa do mość – cze mu te go sa me go nie mia ła by zro bić
na tu ra? I w ta kim ra zie: ja ka od po wie dzial ność cią ży na nas za stwo rze -
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nie kom pu te rów i ty sią ce lat oka zy wa nia wyż szo ści zwie rzę tom? Czy ja -
ki kol wiek spo śród ist nie ją cych dziś sys te mów etycz nych i mo ral nych
prze trwał by uzna nie te go, że coś czy ktoś po za czło wie kiem prze ja wia
ozna ki my śle nia?

W kon tek ście ni niej szej pra cy pod sta wo wą fi lo zo ficz ną kon se kwen cją
stwier dze nia, że ma szy na mo że my śleć (z któ rym się za sad ni czo nie zga -
dzam), jest ro ze rwa nie wię zi łą czą cej ję zyk – oraz my śle nie – z czło wie -
kiem i tyl ko z czło wie kiem. 

Obec nie, ja ko sys tem wie lo znacz nych si gni fiants, mię dzy któ ry mi
znaj du je się zna cze nie, ję zyk prze ciw sta wia ny jest spo so bo wi po strze ga nia
i uj mo wa nia przez ma szy nę wy łącz nie jed no znacz nych obiek tów, umoż li -
wia ją cych dzia ła nie al go ryt mu „nada ne go” kom pu te ro wi. Nie zna czy to,
że ko mu ni ka ty, któ ry mi po słu gu je się ma szy na, nie mo gą mieć zna cze nia
dla czło wie ka. Jed nak sa ma ma szy na nie mo że nada wać zna czą cych, ope -
ro wać ni mi, two rzyć me ta for, in ter pre to wać, a do pie ro w tych dzia ła niach
prze ja wia się my śle nie i fak tycz na ję zy ko wość. Po zo ry ta kiej dzia łal no ści
po cho dzą od jej twór cy – ma szy na jest w sta nie naj wy żej po słu gi wać się
tym, co od zwier cie dla je go si gni fiants. Ma szy na sy tu uje się wśród zna -
czeń, któ rych sa ma jed nak nie two rzy ani nie ro zu mie, któ re od czy tać mo -
że do pie ro „roz ma wia ją cy” z nią czło wiek. Do brze ilu stru ją cym ten tok ro -
zu mo wa nia przy kła dem jest me ta fo ra „chiń skie go po ko ju” Se ar le’a.

In te li gent na ma szy na mo gła by udo wod nić, że źle ro zu mie my ję zyk.
Lu dzie ma ją pra wo ko rzy sta nia z nie go (być mo że nie na wy łącz ność) –
nie są jed nak je go źró dłem ani przy czy ną ist nie nia. Pod zna kiem za py -

ta nia sta je po struk tu ral na, ję zy ko wa pod mio to wość – czy czło wiek na dal
mo że być pod mio tem? Zdol ność my śle nia, ję zy ko wość, świa do mość za -
czę ły by być po strze ga ne ja ko coś ze wnętrz ne go w sto sun ku do czło wie -
ka i nada ne go mu bądź wy two rzo ne go na dro dze ewo lu cji. Pod miot – ja -
ko okre śla ny sta le przez ję zyk – stał by się je dy nie po ję ciem wy kształ co -
nym w wy ni ku przy sto so wy wa nia się do śro do wi ska przez ga tu nek ludz -
ki. Ta kie poj mo wa nie na szej pod mio to wo ści praw do po dob nie nie bę dzie
za do wa la ją ce.

Po dob nie przed sta wia się kwe stia świa do mo ści. Gdy by ma szy na na by -
ła ją na dro dze od wzo ro wa nia fi zycz nej struk tu ry ludz kie go mó zgu, mu -
sie li by śmy po go dzić się z tym, że „by cie świa do mym” jest je dy nie im ma -
nent ną ce chą na sze go or ga ni zmu – ni czym nad zwy czaj nym w ska li ca łe -
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go świa ta oży wio ne go. Mo gli by śmy od kryć, że pod świa do mo ścią po dob -
nie jak ma szy ny funk cjo nu je my na za sa dzie al go ryt mów. 

Ta kie po ję cia, jak pod mio to wość, świa do mość, ży cie, ję zyk czy my -
śle nie nie są od sie bie zu peł nie roz dziel ne. Re de fi ni cja jed ne go, zmia na
spoj rze nia na dru gie po wo du je da le ko idą ce prze mia ny w po strze ga niu
isto ty ludz kiej w ca ło ści i w każ dym jej aspek cie.

Nie moż na unik nąć też kon se kwen cji mo ral nych. Je że li ma szy na sta -
nie się my ślą cą isto tą i wy ra zi chęć – in ten cję – roz wo ju, ży cia w do god -
nych wa run kach, to czy bę dzie my w sta nie jej te go od mó wić ja ko wy na -
laz cy, pro gra mi ści, kon struk to rzy, twór cy? Je śli nie, to w ja kim stop niu
ogra ni czo na zo sta nie na sza wła sna prze strzeń? Ob cią że ni zo sta nie my od -
po wie dzial no ścią mo ral ną więk szą niż ta zwią za na ze współ ist nie niem ze
zwie rzę ta mi; więk szą być mo że na wet niż od po wie dzial ność za dru gie go
czło wie ka, gdyż z ma szy ną łą czy nas re la cja nad zwy czaj swo ista i uni kal -
na – wszyst ko, co kom pu ter „po sia da” w mo men cie po wsta nia, zo sta ło
mu in ten cjo nal nie nada ne przez czło wie ka, czło wiek jest je go „ab so lut -
nym” twór cą. Twór cą jed no cze śnie bez sil nym, gdyż otrzy ma ny przez nie -
go ję zyk umoż li wia dzia ła nie ma szy nie, ale krę pu je ją i wy ma ga prze kro -
cze nia, prze ciw sta wie nia się. Kształ tu je się pa ra dok sal na sy tu acja bez rad -
no ści i od po wie dzial no ści.

Roz wa ża nie wszyst kich skut ków ewen tu al ne go po ja wie nia się ma szy -
ny my ślą cej praw do po dob nie prze kra cza na sze poj mo wa nie. W ję zy ku
i w my śle niu nie ustan nie coś umy ka.



Mateusz Wywiał

W jaki sposób starożytni filozofowie opisywali tyranię
i czy opis ten stosuje się do współczesnych form

degeneracji politycznego ustroju?

1. Wprowadzenie

Jednym z najważniejszych elementów ludzkiego bytowania w świecie
jest życie pośród innych ludzi. Wielość istot ludzkich, fakt, że choć takie
same w swym człowieczeństwie są radykalnie od siebie różne i niepowta-
rzalne, jest warunkiem ludzkiego działania i wszelkiego życia polityczne-
go. Człowiek jest istotą polityczną, zdolną do porozumiewania się, two-
rzącą ustrój polityczny i najszerzej rozumiane państwo. Już Arystoteles za-
uważył, że w pewnym sensie państwo jako wspólnota polityczna jest
uprzednie wobec jego obywatela, gdyż to właśnie polityczne relacje mię-
dzyludzkie składające się na państwo konstytuują człowieka jako homo po-
liticus, każdy zaś indywidualny aspekt życia jest kontekstualizowany
i określany przez polityczność. Można powtórzyć za Arystotelesem, że
w państwie otwiera się przestrzeń pojawiania się wspólnej prawdy, obszar,
w którym sprawy ludzkie mogą zostać w pewien sposób uprawomocnio-
ne w obliczu całego polis. To właśnie ludzka zdolność mówienia i działa-
nia tworzy szczególną przestrzeń, przestrzeń publiczną, różną całkowicie
od porządku domu. Tak jak sfera oikos jest uwarunkowana przez pracę wy-
konywaną z konieczności utrzymania się i zaspokojenia potrzeb życio-
wych, tak sfera publiczna jest w rozumieniu starożytnych Greków prze-
strzenią wolności. Podczas gdy dom jest zarządzany „despotycznie”,
a wszelkie domowe czynności podlegają władzy i woli pana domu, obszar
polis był u Greków ostoją równości i sprawiedliwości. Jest to nadal aktu-
alne o tyle, że polityczność  jest nieodłącznie związana z tymi pojęciami.

47



Do kręgu kategorii istotnych dla zrozumienia pojęcia ustroju politycz-
nego należy również władza. Władzy nie można posiadać, można ją je-
dynie sprawować, gdyż jest związana z określoną wspólnotą i od niej za-
leży, kto będzie ją sprawował. Co więcej, władza może być sprawowana
wyłącznie nad wolnymi podmiotami. Dlatego też trwałość wszelkiego
ustroju politycznego nieodłącznie jest związana z poparciem tego ustroju
przez większość. Wskazuje to również na to, że tak naprawdę kształt ja-
kiegokolwiek ustroju będzie wynikał bezpośrednio z tego, czym kierować
się będą członkowie danej wspólnoty politycznej, jakie wartości będą
urzeczywistniać, na co będą nastawieni, jak będą przebiegały ich wza-
jemne relacje. Ponieważ zaś człowiek (przynajmniej w ujęciu klasycz-
nym) jest istotą rozumną, nie należy zapominać o doniosłej roli rozumu
w kształtowaniu ustroju politycznego i życia społecznego w ogóle. 

Pojęciem przeciwstawnym do tak rozumianej władzy politycznej jest
przemoc, będąca bezpośrednią siłą fizyczną, mającą charakter instrumen-
talny i posiadającą jedynie przedmiot swych oddziaływań. Oznacza to
przede wszystkim, że jest używana jedynie jako środek i potrzebuje
usprawiedliwienia ze strony celu, który zamierza osiągnąć. Choć władza
jest przeciwieństwem przemocy, w praktyce nie ma ustroju ani też rządu
posiłkującego się przemocą, który panowałby nie opierając się na władzy.
Przemoc wkracza wówczas, gdy zanika władza, podobnie jak sama prze-
moc może wyprzeć władzę, a poparcie zamienić w posłuszeństwo nagiej
sile. Jednak gdy władza i przemoc współistnieją obok siebie, jak to się
dzieje, zarówno w starożytnych jak i współczesnych ustrojach politycz-
nych, to władza jest czynnikiem przeważającym. Jak pisze H. Arendt:
Sprawowanie rządów za pomocą jawnej przemocy wchodzi w grę wtedy,
gdy ma się utracić władzę. Panowanie za pomocą samej przemocy mo-
żemy określić jako tyranię.

Tyrania narodziła się w starożytnej Grecji ok. VII w. p.n.e. w greckich
państwach-miastach. Jak opisuje W. Jaeger, tyrania miała charakter przej-
ścia ustrojowego od panowania arystokratów do demokracji i początko-
wo pojęcie to nie miało pejoratywnego znaczenia. Stanowiło jedynie for-
mę odróżnienia nowych władców od starych królów, jako że ci nowi za-
zwyczaj zostawali wyniesieni do władzy z poparcia ludu i zdobywali
władzę siłą. Tyrania jako zupełnie nowe wówczas zjawisko polityczne łą-
czyła się z przemianami gospodarczymi i społecznymi. Patrząc okiem hi-
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storyka, możemy stwierdzić, że dwór tyrana był bogatym ośrodkiem kul-
turalnym, zaś czasy tej formy panowania mogą być wspominane niemal-
że jako „złoty wiek”. Jaeger charakteryzuje tyranię starożytną tego okre-
su jako coś pośredniego między władzą monarchiczną a władzą demago-
ga władającego tłumem. W istocie, tyrani panowali za pomocą uzbrojonej
mniejszości straży przybocznej, stosując zaś rozmaite wybiegi, rytuały
i gesty (dziś powiedzielibyśmy: chwyty socjotechniczne) starali się utrzy-
mać lud w poddaniu i posłuszeństwie. Dopiero z czasem tyrania zaczęła
kojarzyć się z okrucieństwem, despotyzmem, nagą siłą, jednowładztwem
w swej najgorszej postaci. Niemałą zasługę dla takiego ujęcia tego dra-
matycznego zjawiska mają starożytni filozofowie, przede wszystkim zaś
Platon i Arystoteles, którzy w swych dziełach zawarli opis tyranii jako
najgorszego spośród możliwych ustrojów. 

XX wiek również obfitował w drastyczne przemiany na arenie poli-
tycznej, czego najbardziej uderzającym przykładem są dwa totalitaryzmy,
z jednej strony hitlerowskie Niemcy, z drugiej zaś stalinowski Związek
Sowiecki. Z historycznego punktu widzenia nie doszukamy się aż tak wie-
lu podobieństw pomiędzy starożytną tyranią a totalitarnymi państwami
współczesności. Dopiero ujęcie totalitaryzmu na tle społecznych, poli-
tycznych, ekonomicznych i wreszcie światopoglądowych przemian no-
wożytności przybliża do siebie oba zjawiska. Jedną z tez pracy będzie to,
że rozum, który w starożytnym świecie stanowił zaporę dla tyranicznych
ludzkich skłonności, w erze nowożytnej wyradza się w szczególną postać
racjonalności, w tym politycznej racjonalności, która doprowadza do po-
wstania równie, o ile nie bardziej zwyrodniałych form politycznych
i w ostatecznym rozrachunku odkrywa swe irracjonalne oblicze.

2. Starożytność

Odzwierciedleniem specyficznej polityczności greckiej była koncepcja
państwa i prawa zarówno jako wyznacznika moralności, jak i źródła ów-
czesnego pojęcia człowieka – obywatela. Jak pisze G. Reale, polis była
absolutnym, a nie tylko względnym horyzontem człowieka. 

Kolejnym typowo attyckim pojęciem jest arete jako szczególna dys-
pozycja etyczna, dzielność i cnota, w szczególności polityczna. Arendt
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podkreśla, że dążenie do tak rozumianej doskonałości i związane z tym
pojęcie agonu jako rywalizacji między równymi sobie o jej osiągnięcie
nieodłącznie jest związane z antycznym rozumieniem sfery publicznej.
Greckie pojęcie wolności jako konsekwencja wyżej wymienionych zało-
żeń oznacza przede wszystkim równy udział we władzy i realną możli-
wość jej sprawowania. Dlatego niewola polityczna, choćby i niosła za so-
bą pewne zwiększenie materialnego dobrobytu, nigdy nie przewyższy pod
względem moralnym samostanowienia wspólnoty. 

2.1. Najlepszy ustrój i jego degeneracja
Rozważania Platona o państwie koncentrują się na problemie spra-

wiedliwości i przedstawieniu wizji idealnego ustroju, który jako jedyny
ową sprawiedliwość urzeczywistnia, dając tym samym możliwość do-
strzeżenia jej istoty, co będzie miało potem przełożenie na poznanie isto-
ty człowieka sprawiedliwego. Doskonały system polityczny musi być
przede wszystkim ukierunkowany na dobro człowieka. Skoro zaś istotą
człowieka jest jego dusza, politeia jest analogatem duszy ludzkiej i tak jak
ona ma część pożądliwą, gniewliwą i panującą nad nimi duszę rozumną.

Konstrukcja najlepszego modelu państwa odbywa się stopniowo, po-
przez wprowadzanie kolejnych elementów do jego funkcjonowania: rze-
mieślnicy, rolnicy i niewolnicy reprezentujący pożądliwą część duszy,
oraz strażnicy polis jako odpowiednik duszy gniewliwej. Na czele Pań-
stwa są najlepsi ze strażników – filozofowie kierujący się rozumem i oglą-
dający wieczne idee, w tym ideę Dobra, ku której mają prowadzić oby-
wateli. W procesie „tworzenia” szczególnie istotne jest wychowanie filo-
zofów i strażników tak, by mieli w duszy „złoto”, strażnicy jako mniej
doskonali – srebro, obróbkę „żelaza” i „brązu”, rzemieślnicy-żywiciele
oraz niewolnicy. Konsekwencją tych rozważań jest odkrycie sprawiedli-
wości jako porządku i proporcji między elementami miasta-państwa, swo-
iście rozumianej specjalizacji i doskonałości w czynieniu tego, do której
dana część państwa jest powołana. Taką też jest sprawiedliwość duszy –
harmonia, w której rządzić ma dusza rozumna, mająca w swej pieczy du-
szę pożądliwą i gniewliwą.

Z tego opisu wyłania się obraz władzy doskonałej, bo panującej w po-
lis, prowadząc je do idei Dobra; ale także rozumnej, bo w rękach filozo-
fów oglądających idee, którym przysługuje prawdziwa bytowość w sen-
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sie ontycznym. Jest to władza prawdziwa, dbająca o interes poddanego
i istniejąca dla niego. Jednocześnie, zarówno wychowanie, jak i cały
ustrój ma charakter ascetyczny – strażnicy muszą wyzbyć się namiętno-
ści, tak samo jak własności prywatnej, aby nic nie stało na przeszkodzie
w ich doskonaleniu się. Będzie istniała wspólnota kobiet, zarówno ze
względu na to, by uniknąć szczególnego przywiązania do jednej z nich
u strażników, jak i aby móc sprawować jak najdokładniejszą kontrolę nad
prokreacją.

Jednemu idealnemu ustrojowi zostają przeciwstawione realne formy
jego degeneracji. Podobnie jak cnota i doskonałość była rezultatem do-
kładnie zaplanowanego wychowania, tak samo upadek platońskiej poli-
tiei okazuje się być wynikiem błędów i odchyleń od właściwego kształ-
cenia i kształtowania. Wśród rządzących pojawi się niezgoda – stasis, bę-
dąca wynikiem błędu w „rozmnażaniu się” klasy strażników, „złoto”,
zamiast łączyć się ze „złotem”, miesza się z gorszymi pierwiastkami. Nie-
zgoda ta sprawia, że filozofia, a z nią rozum, przestaje panować w polis,
pierwiastek „srebrny” dochodzi do władzy w państwie – są nim strażni-
cy, którzy, zaniedbawszy odpowiedniego wychowania nie dążą już do
Dobra. Celem państwa staje się sława, cześć, po grecku timos. Timokra-
cja jest urzeczywistniona w państwie lakońskim. Pojawia się miłość do
pieniędzy i rzeczy materialnych, a także pierwsze symptomy niekontro-
lowanego pożądania. Liczą się przede wszystkim czyny wojenne, a straż-
nicy przestają się troszczyć o swoich żywicieli.

Taki ustrój przekształca się z czasem w oligarchię. Władzę przejmują
najbogatsi, niekoniecznie najbardziej cnotliwi, ograniczają dostęp do rzą-
dzenia poprzez cenzus majątkowy. Wśród dawnej klasy strażników poja-
wia się własność prywatna, a także jaskrawy podział na bogatych i bied-
nych. Sama klasa strażników zanika, miesza się z pierwiastkami niższymi,
„żelazem” i „brązem”. Konflikty, wcześniej możliwe tylko w łonie samej
kasty i z wrogami zewnątrz, teraz ogarniają całe państwo, przeciwstawia-
jąc posiadaczy nieposiadającym. Tak jak poprzednio panował tempera-
ment, tak teraz króluje chciwość, której zostaje podporządkowany rozum.
Resztki cnoty przejawiają się w oszczędności i dotrzymywaniu umów, ale
są wynikiem jedynie kalkulacji, nie zaś etycznej dzielności. 

Na skutek intensyfikacji konfliktów, warstwy najuboższe zyskują wła-
dzę w państwie. Ustrój pozornie charakteryzuje się równością, czego
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sztandarowym przykładem jest ateńskie losowanie urzędników, i wolno-
ścią – rozumianą jako dowolność, pozbawioną odniesienia do jakichkol-
wiek wartości. Tak rodzi się demokracja. Każdy może robić to, co mu się
podoba, króluje więc pożądanie, już nie pieniędzy, lecz przede wszystkim
używanie życia (dziś powiedzielibyśmy: konsumpcja). Jednak ustrój,
w którym panuje największa wolność, szybko staje się miejscem naj-
większej możliwej niewoli. Jako że w demokracji rządzi lud, na jego cze-
le łatwo mogą znaleźć się demagodzy, którzy dzięki przemowom i orga-
nizowaniu wieców łatwo mogą kierować tłumem. Oligarchowie z obawy
przed dalszymi represjami ze strony ludu wkraczają do polityki. Tym-
czasem, najbardziej radykalny z demagogów, podburzywszy ubogich
przeciwko najbogatszym, zyskuje najwyższą władzę i pokonuje oligar-
chów, stając się tyranem.

Arystoteles w swej charakterystyce ustrojów również uważa tyranię za
przeciwieństwo typu najlepszego. Dobrymi i właściwymi według zasady
bezwzględnej sprawiedliwości są ustroje, mające na celu dobro ogólne,
rządzący zaś wyróżniają się cnotą pośród współobywateli i panują za ich
zgodą. Gdy rządzi jeden człowiek wyraźnie przewyższający innych do-
skonałością, ustrojem polis będzie królestwo, czyli monarchia. Wielości
rządzących obdarzonych arete odpowiada arystokracja, władzę całego lu-
du prowadzącą państwo ku szczęściu Arystoteles nazywa politeią. Ich
zdegenerowanymi formami, w których rządzący panują jedynie dla wła-
snej korzyści, są odpowiednio tyrania, oligarchia i demokracja. Podob-
nie jak Platon określa oligarchię jako rządy bogatych, demokrację zaś ja-
ko władzę względnie ubogiego tłumu lub też ogółu wolnych ludzi.

Ideał polityczny Stagiryty jest silnie związany z jego etyką. Celem je-
go jest szczęście ogółu, ale ponieważ arete jest cechą indywidualną, do-
bre państwo jest cnotliwe tylko poprzez cnotę poszczególnych obywate-
li. Wszystkie urządzenia państwa, w tym wychowanie, są zatem jedynie
środkami do celu, jakim jest eudaimonia. W pewien sposób ogólny zarys
dobrego ustroju jest podobny do tego, który możemy odnaleźć w dziele
Platona. W takim mieście dojrzewa prawdziwa władza, którą obdarzany
jest najdostojniejszy, zatem [pięknie] jest iść za takim człowiekiem
i [sprawiedliwie] być mu posłusznym. Co więcej, jako że cnota obywate-
la nie jest tożsama z cnotą dobrego człowieka, tylko idealne państwo po-
zwala dobremu człowiekowi być dzielnym etycznie obywatelem polis.
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Taki ustrój daje szczęście, które realizowane jest w wolnych czynach oby-
wateli w doskonałej sferze publicznej.

W celu zabezpieczenia szczęścia ludzi potrzebna jest sprawiedliwość.
Jej szafarzem może być jedynowładca, lecz nawet doskonałość i mądrość
nie zawsze jest w stanie uchronić go przed zgubnym wpływem namięt-
ności. Dlatego w większości wypadków najlepiej sprawdza się dobre pra-
wo, które Arystoteles określa jako czysty, wyzbyty żądzy rozum. 

Dobre ustroje upadają, gdy naruszona zostaje sprawiedliwość. Jak
u Platona proces upadku przebiega stopniowo, tak u Stagiryty każdy ustrój
może przerodzić się we własne przeciwieństwo. Powstanie najgorszego
z nich, tyranii, najczęściej odbywa się w demokracji, w której rządzi nie
prawo, lecz wola ludu. Pojawiają się demagodzy, otrzymują od ludu roz-
liczne przywileje, następnie zaś dokonują przewrotu i rozpoczynają krwa-
we panowanie. Również jeden z oligarchów może wystąpić przeciwko
pozostałym i podburzając lud zostaje obwołany tyranem. Także najlepszy
ustrój, w którym monarcha panuje dzięki swej cnocie, może stać się ty-
ranią, jeśli król zacznie łamać zwyczaje prawne i dążyć do absolutyzacji
swej władzy.

2.2. Tyrania i jej metody
Tyrania – jako całkowite odwrócenie porządku ustroju idealnego – jest

panowaniem bezwzględnie nie-sprawiedliwym. Tak jak idealne państwo
u Platona oznaczało panowanie rozumu i harmonii, tak despotyczne rzą-
dy charakteryzuje nieokiełznanie, chaos i triumf irracjonalnych żądz.
Władza sprawiedliwego króla-filozofa zostaje przeciwstawiona brutalne-
mu jedynowładztwu tyrana. Potwierdza to Arystoteles, wskazując, że król
dąży do moralnego piękna swych poddanych, stoi na straży harmonii tak,
że i majątki bogatych są chronione, i lud nie cierpi z powodu ucisku, zaś
tyran, dążąc jedynie do zaspokojenia własnych potrzeb antagonizuje i de-
stabilizuje polis. Nakłada wysokie podatki na oligarchów, z pomocą tłu-
mu konfiskuje ich majątki, sam lud zaś ciemięży i pacyfikuje. 

Platon pokazuje, że dyktatura jest formą doprowadzenia do ostatecz-
nej konsekwencji mechanizmów i procesów obecnych w demokracji.
Także Stagiryta podaje, że Zjawiska towarzyszące skrajnej demokracji
występują również w tyranii (...) i lud bowiem chce być jedynowładcą.
Wolność jako pełna swoboda i brak obowiązków, skutkuje uwolnieniem
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wszelkich żądz, które znajdą ujście dopiero w skrajnym despotyzmie.
Dlatego władza ludu w demokracji jest równie arbitralna co tyrańska, i tak
samo zależy od nastroju tłumu. Arystoteles wskazuje też, że podobnie jak
demokracja usuwa najlepsze jednostki poprzez ostracyzm w obawie przed
naruszeniem władzy ludu, tak samo tyran przeprowadza „czystki” usu-
wając z państwa cnotliwych i wybitnych obywateli, w obawie, że zagro-
żą jego panowaniu. Ustrój idealny dokonuje selekcji ludzi najlepszych,
zaś ustrój despotyczny eliminuje ludzi wybitnych, wybierając najgor-
szych, lecz najbardziej służalczych. Jak w demokracji demagog, musi nie-
ustannie przypochlebiać się ludowi, tak tyrania wymaga okazywania nie-
malże boskiej czci dla władzy. Symptomem tego jest obecność poetów
i innych artystów na dworze jedynowładcy, gdzie są hojnie wynagradza-
ni za propagandę na rzecz panującego.

Nie jest już istotna arete, na znaczeniu zyskuje zaś wierność. Dlatego
tyran będzie sprzymierzał się z niewolnikami, wyzwalał ich spod władzy
obywateli i zaciągał na swą służbę. Nie mogąc spodziewać się jakiego-
kolwiek poparcia dla swych poczynań, tyran zaczyna rządzić przemocą.
Innymi słowy, pomimo braku władzy jako poparcia panuje nad ludem, ter-
roryzując i zastraszając. 

Razem z zanikiem władzy zanika też dziedzina publiczna. We wspól-
nocie zaczynają panować zasady przedpolityczne, wywodzące się ze sfe-
ry oikos, co sprawia, że tyrania w istocie nie zasługuje nawet na miano
ustroju politycznego. Pierwotna wielość jest redukowana do zbiorowości,
grupy zatomizowanych jednostek bez jakiegokolwiek politycznego zna-
czenia, w praktyce stapiając się w jedno pod samowolnym i absolutnym
panowaniem. Zostają rozbite zaufanie i pewność, zaczyna królowac
strach. Tyran zaś będzie posługiwał się wszelkimi metodami umożliwia-
jącymi mu odarcie poddanych z więzów wspólnotowych, z ich godności
jako obywateli. Zostają zakazane zebrania i inne formy stowarzyszania
się, aby obywatele znali się jak najmniej. Niedawni czynni uczestnicy pu-
blicznego życia teraz stają się jedynie przedmiotami, i to przedmiotami
poznania i nieustannej obserwacji, gdyż dyktator musi starać się przewi-
dzieć każdy ich ruch. Sfera publiczna służy tylko za miejsce pokazywa-
nia się obywateli, tak by byli na widoku władcy, pod stałą jego kontrolą.
Będą podsłuchiwani i śledzeni przez licznych donosicieli, zarówno tych,
którym to polecono, jak i najbardziej służalczych. 
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Tak też po rozpadzie dziedziny publicznej, miejsca zapewniającego
trwałość wspólnego świata na tle zmieniającej się w wiecznym cyklu rze-
czywistości, tworzącej bezpieczeństwo obywateli w państwie, zaczął kró-
lować strach. Władza, niegdyś kontrolowana przez obywateli, teraz sama
roztacza kontrolę. Zanika trwałość, gdyż nikt nie jest bezpieczny ze swą
własnością, dopóki przebywa w obszarze panowania tyrana, nikt nie jest
bezpieczny, gdyż tylko tyran i jego straż są uzbrojeni. 

Pewnym sposobem na odzyskanie utraconego poparcia są dla tyrana
wojny. Stając na czele armii, jest znów potrzebny obywatelom, może na-
wet zyskać ich uznanie. Wojna staje się substytutem sfery politycznej ja-
ko areny działań, lecz nie można takiej wojny nazwać sprawiedliwą. Tak
jak król czy filozof władający polis prowadził swych współobywateli do
Dobra i arete, tak dyktator-wódz prowadzi ich ku grabieży, wojnie
i śmierci. Tyran staje się niewolnikiem na równi ze swymi poddanymi,
a każde działanie wyrasta z nieuchronnej konieczności.

2.3. Tyrania w perspektywie indywiduum
Rozważania Platona o ustroju urzeczywistniającym sprawiedliwość

miały przede wszystkim na celu pokazanie, na czym polega sprawiedli-
wość poszczególnej duszy ludzkiej. Elementy państwa są odpowiednika-
mi części duszy. Dlatego analogiczny system znajdzie swoje odbicie
w charakterze człowieka, usposobieniu i podejściu do świata, a w osta-
tecznym rozrachunku będzie określał jego szczęście lub nieszczęście. Co
więcej, „duch ustroju” ma swoje źródło w człowieku, to on formułuje
ustrój na swój obraz i podobieństwo. Stąd też platońska Politeia to przede
wszystkim instytucja wychowująca doskonałego człowieka, a nie model
polityczny.

Idealne polis odpowiada stanowi zdrowia psyche człowieka. Panuje
w niej harmonia, wolność wobec elementów alogicznych i irracjonalnych,
zaś kierowniczą rolę pełni rozum, utrzymując w podległości pożądanie
i gniew. O takim człowieku można rzec, że jest sprawiedliwy i szczęśli-
wy, jak i całe państwo, które stanowi zarazem tło i środowisko rozwoju
doskonalącego się człowieka. Pierwsze objawy choroby-niesprawiedli-
wości pojawią się, gdy władzę w duszy przejmie temperament. Człowiek
zbacza z drogi ku Dobru i szczęściu kierując się teraz ku sławie i czci.
Jest porywczy, ambitny, lecz mądrość nie przewodzi już jego poczyna-
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niom. Ten zaś typ wkrótce przerodzi się w kolejne zwyrodnienie, gdy wła-
dzę przejmie trzeci element struktury duszy – pożądanie, przejawiające się
w chciwości. Oligarcha nie jest już dzielny i odważny, jest małoduszny,
skąpy i interesowny. Cechuje go brak kultury, z czego Platon drwi, gdy
pisze: ślepego postawił na czele chóru. Następującym po nim typ demo-
kratyczny jeszcze bardziej folguje pożądaniu, otwierając duszę na nową
przestrzeń pożądliwości – do głosu dochodzą pragnienia zbytecznie, któ-
rych zaspokojenie staje się ogólnie pochwalaną normą wolności. 

W rozkwicie największej swobody człowieka znajdujemy źródło jego
niewolnictwa. Przecież rozum, zaprowadzający harmonię i opanowujący
pożądania człowieka, teraz jest całkowicie podporządkowany tym żą-
dzom. Dlatego wyzwolenie się od pożądliwości okazuje się niezwykle
trudne. Równocześnie, zaspokojenie potrzeb niekoniecznych już nie wy-
starcza coraz bardziej zachłannemu człowiekowi, a jego dusza kieruje się
ku najbardziej niegodziwym zachciankom. Człowiek staje się jedynie ma-
rionetką, za której sznurki pociągają najgorsze popędy, dotychczas tkwią-
ce we śnie. Taką „osobowość tyrańską” mają nie tylko sami despoci. Tak
samo duszę mają w rozkładzie wszyscy ci, z których albo z natury, albo
pod wpływem sposobu życia (...) zrobi się z człowieka pijak, rozpustnik
i wariat, lecz do najwyższego stopnia upadku wyniesiony zostaje tylko
ten, którym kieruje największa, najbardziej bezwzględna namiętność. Ty-
ran, jako wcielony Eros, nie liczy się już z niczym, staje się istotą całko-
wicie nie-rozumną, dla której nie ma żadnych barier moralnych, praw-
nych, rodzinnych, jest „żywym narzędziem” zaspokojenia namiętności pa-
lącej go od środka.

Jednocześnie uwolnione zbrodnicze instynkty uruchamiają łańcuch
kolejnych krwawych czynów. Raz zasmakowawszy w krwi ludzkiej, ty-
ran staje się wilkiem dla swych współobywateli. Staje się teraz niewolni-
kiem w dwójnasób: Każde jego poczynanie będzie dyktowane potrzebą
chwili i koniecznością utrzymania się przy władzy. Mordy i wygnania naj-
lepszych i najdzielniejszych, pozbycie się przyjaciół – wokół tyrana bę-
dzie mnóstwo pochlebców i miernot, lecz w istocie będzie on sam, wy-
alienowany ze wspólnoty politycznej. Będąc siewcą strachu, terroryzują-
cym poddanych, despota żyje w obliczu nieustannego zagrożenia życia.
Nie ma już polis, dziedziny publicznej, rozumnego porządku, harmonii,
współprzeżywania. Jest samotność Jedynego, nieskończone nienasycenie,

56



niewola poddanych i władcy. Tak ukształtowany stosunek panowania jest
nieprzekraczalny, rządzący zatraca się bez reszty w swej roli.

3. Współczesność

Rozpad struktur średniowiecznej władzy, skonstruowanej przede
wszystkim na zasadach właściwych dziedzinie prywatnej, zapoczątkowu-
je powstanie społeczeństwa jako pozostałości dawnej dziedziny publicz-
nej wypełnionej treścią zarezerwowaną do tej pory dla gospodarstwa do-
mowego. Powstaje więc pewna przestrzeń publiczna, do której wcieleni
są wszyscy członkowie społeczeństwa, aczkolwiek jej treść przestaje być
polityczna w sensie antycznym. Tak jak niemożliwe było działanie w sfe-
rze prywatnej, tak nie jest możliwe w nowopowstałym społeczeństwie
mieszczańskim. Wchłonięcie przez społeczeństwo obu dziedzin konsty-
tutywnych dla antycznej polityczności objawia się między innymi stop-
niowym zanikiem roli rodziny i przejmowaniu jej roli przez rozmaite gru-
py społeczne. Zakres czynności wykonywanych w obecności innych zo-
staje zredukowany do pracy i wytwarzania, działanie zaś jest zastąpione
przez określone zachowanie. Zostaje ono poddane społecznej kontroli,
normalizacji, przyporządkowane określonym regułom i przepisom. Indy-
widualizacja sprowadza się teraz do przypisania jednostce odpowiednich
cech czy społecznego statusu.

Narodziny nowej epoki, epoki burżuazyjnej, znamionuje szczególna
wiara w rozum. Rozprawia się ze średniowieczną metafizyką za pomocą
nowego narzędzia – Kartezjańskiego wątpienia i konstrukcji „Archime-
desowego punktu oparcia” – autonomicznego podmiotu myślenia. Podział
na res cogitans, myślące „ja”, oraz res extensa, czysty przedmiot otwo-
rzyło nowy etap w dziejach. Z dziedziny rozumu usunięta została obiek-
tywna racjonalność świata, wcześniej uzasadniająca go, pytająca o arche
i sens, a została jedynie szczególna, subiektywna forma racjonalności. Od
tej pory rozum poznawał wyłącznie to, co było jego dziełem, myślenie zo-
stało zredukowane i przyrównane do rachowania i kalkulacji. Taka ra-
cjonalność staje się rozumem instrumentalnym. Nowy człowiek epoki
burżuazyjnej, będący już nie działającym obywatelem, lecz homo faber,
wytwórcą, producentem, kalkulującym przedsiębiorcą, powołuje do życia
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rozwinięte formy rynku, które mają stanowić substytut przestrzeni poli-
tycznej.

Tak jak greckie pojęcie rozumu, logos, posiadało zarówno wymiar on-
tologiczny, jak i etyczny, aby kształtować świat ludzki zgodnie z moral-
ną powinnością, tak nowożytne ratio nie jest w stanie zakorzenić się
w świecie, samodzielnie dokonać wyboru wartości. Odarty z obiektyw-
nego sensu, tak ujmowany rozum może stać się jedynie zasadą uprzed-
miotowienia i panowania. Jak platońskie pojęcie rozumu transcendowało
rzeczywistość, kierowało w stronę wiecznego źródła etyczności – idei Do-
bra, tak współczesną, subiektywną racjonalność cechuje wyłącznie in-
strumentalizm, całkowicie pozbawiony antycznej phronesis, wiedzy
o wartościach i znajdowaniu słusznej miary. Zatem sfera celów wymyka
się rozumnemu oglądowi, skoro tylko środki mogą zostać poddane racjo-
nalnej ocenie. Max Horkheimer i Theodore Adorno zauważają, że w no-
wożytnym wyzwoleniu się od mitologii i wiążącym się z nią istnieniem
obiektywnego sensu tkwi już element irracjonalności, który okaże się
zdolny do całkowitego podporządkowania sobie już uległego ratio.

Dokonuje się uprzedmiotowienie przyrody, jako danej do całkowitego
opanowania przez człowieka. Jednak wraz z przejściem uprzednio prze-
możnej i potężnej natury w czysty przedmiot dokonuje się wyobcowanie
człowieka z przyrody. Jak piszą teoretycy ze Szkoły Frankfurckiej: Lu-
dzie płacą za pomnażanie swej władzy wyobcowaniem od tego, nad czym
władzę sprawują. Dyktator zna ludzi o tyle, o ile może nimi manipulować.
Człowiek nauki zna rzeczy o tyle, o ile może je zrobić. W ten sposób ich
byt w sobie staje się bytem dla niego (..) Istota rzeczy staje się substra-
tem panowania. Choć pójdzie za tym w parze rozkwit nauk, przede
wszystkim przyrodniczych, wkrótce relacje panowania zostaną rozcią-
gnięte na sferę społeczną. 

3.1. Przeobrażenia struktur władzy i panowania
Podczas gdy antyczna równość stosowała się do ludzi będących ho-

moioi, równymi sobie, nie tyle z natury, co czyniących się takimi, nowo-
żytne rozumienie tego terminu oznaczało niejako odwrócenie antycznej
zasady. Było to ujednolicenie w posłuszeństwie względem wspólnego,
nadrzędnego interesu i znamionowało konformizm tworzącego się społe-
czeństwa. Jak działanie z definicji było czymś odrębnym, wybijającym
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się, tak zachowanie musi być identyczne, lub chociaż podobne do siebie.
W taki sposób ustrukturowane społeczeństwo zostaje ujęte w nowe ramy
rządzenia nim jako całością.

Burżuazja była pierwszą „klasą”, która zdobywając gospodarczą prze-
wagę nie sięgnęła początkowo po władzę państwowo-instytucjonalną.
Podstawowym postulatem jej filozofii politycznej było zredukowanie za-
dań rządu do zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, w tym zaś do ochro-
ny prywatnej własności. Jednak w miarę postępu w akumulacji kapitału
państwo zaczęło być wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa
także inwestycjom, przede wszystkim zagranicznym. Popchnęło to spo-
łeczeństwo mieszczańskie na drogę ekspansji dla samej ekspansji, która
tak jak gromadzenie bogactw jako cel sam w sobie nie posiada żadnych
ograniczeń. Tym samym państwo stało się bytem samodzielnym, suwe-
renem, ontologicznie różnym od poszczególnych jednostek, ale jedno-
cześnie wyrazicielem interesu ogólnego. Posiada więc imperatyw po-
większania własnej siły, ekspansji par excellance, związany z koniecz-
nością przetrwania przez nieokreślony czas. Jest to państwo racjonalne,
tak samo jednak cechuje je instrumentalny rozum mający wyznaczony cel,
jakim jest samozachowanie. Przejawem tego będzie racja stanu jako wy-
raz racjonalnego rządzenia. Michel Foucault zwraca uwagę, że raison
d’état wymaga pewnej sztuki rządzenia, ta zaś wiedzy konkretnej i od-
powiedniej do przedmiotu władzy, a tę wiedzę dostarczą statystyka i no-
wo powstająca ekonomia polityczna.

Co zatem stanowiło przedmiot takiej władzy? Otóż jest nim społe-
czeństwo, lecz władza nad nim nie jest już ani tą znaną z antycznego po-
lis, ani też średniowieczną władzą pana feudalnego. Będzie to władza za-
rządzająca określoną populacją, władza pastoralna, jak ujmuje to Fou -
cault. To przejście jest kulminującym momentem dotychczasowych
procesów racjonalności politycznej, otwierającym jednocześnie drogę do
nowego etapu współczesnej polityki. W zarządzaniu populacją znajduje
wyraz ekonomia polityczna, która wraz z pojęciem niewidzialnej ręki ryn-
ku pozwoli dostosować zachowania jednostek do jednego ogólnego inte-
resu, dystrybuując dobra wedle popytu i podaży zgłaszanych przez popu-
lację. Podobną rolę odgrywa statystyka, rejestrując urodzenia, zgony,
zwyczaje, preferencje, zachowania i odstępstwa od reguł oraz średnich.
Taka wiedza stanowić będzie instrument panowania nad burżuazyjnym
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społeczeństwem, racjonalne poznanie będzie jednocześnie określało moż-
liwą władzę, i odwrotnie: panowanie nie może istnieć bez przypisanego
mu pola wykorzystywanej wiedzy.

Wraz z rozwojem technik zarządzania populacją składających się na
rządomyślność następuje rozwój rozmaitych dyscyplin, już nie jako an-
tycznej paidei formującej działającego człowieka, lecz jako zbioru tech-
nik kształtujących zachowanie coraz bardziej wyalienowanych jednostek,
podpada zaś pod nią wszystko, co choć trochę odstępuje od reguły. Taka
władza jednocześnie „ujarzmia” i „blokuje”, tworzy jednostkowy podmiot
jako tożsamość, obdarzając go ową instrumentalną racjonalnością, przy-
dzielając mu pewną produktywność i narzucając mu cele, których on jest
jednocześnie aktywnym wykonawcą. Kulminacją dyscypliny jest władza
panoptyczna, na wzór zaprojektowanego przez Jeremy’ego Benthama
więzienia, w którym strażnik ma doskonały ogląd przedmiotu wiedzy-
władzy, sam zaś przedmiot nie widzi tego, kto jest, i czy jest ktoś w ogó-
le, w strażniczej wieży. Podmiot-przedmiot wykonuje zatem polecenia na-
wet pod nieobecność strażnika. Okazuje się, że normy są tak naprawdę
upodmiotowane w każdej jednostce wchodzącej w skład całej populacji.
Foucault odwraca platońską tezę, mówiąc, że „dusza jest więzieniem cia-
ła”. Ciało, wraz ze swoimi popędami, instynktami i „materialnością”, zo-
staje przyporządkowane, ujarzmione przez podmiotowość. Jak zostało
wcześniej przedstawione, Platon w duszy i jej rozumie dopatrywał się wy-
zwolenia od konieczności, przymusu, jakiemu ciało ulega pod wpływem
tyranicznej władzy Erosa. Rola rozumu została odwrócona; wraz z nią zja-
wisko tyranii nabrało nowego wymiaru. 

Dyscyplinarna władza rodzi konieczność stworzenia kasty nadzorców,
którzy mają na bieżąco realizować zadania administracyjne. Pojawia się
biurokracja jako element racjonalizacji zarządzania populacją, ustrój raz
jeszcze traci część swojego politycznego dziedzictwa, gdyż aparat urzęd-
niczy jedynie zarządza i nakazuje. Od tej pory prawo zaczęło wchodzić
w życie za pośrednictwem urzędowych dyrektyw i rozporządzeń, gubiąc
bezpośrednią odpowiedzialność za decyzje. W ten sposób staje się wła-
dzą Nikogo – urzędnicy tak naprawdę są jedynie trybikami w machinie
dążącej do nieograniczonego rozrostu, przy czym swym despotyzmem za-
czyna przewyższać poprzednie tyranie. Znamienne, że nie jest ona osta-
teczną formą rozwoju struktur represyjnego panowania.
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Komplementarną formą rządzenia poza technikami biurokratycznymi
staje się policja, jako uzupełnienie technik dyscyplinarnych i włączenie
ich w proces kontroli społeczeństwa-populacji. Jak pisze Foucault: Poli-
cja, ze szczególnego punktu widzenia, obejmuje wszystko. (...) Policja in-
teresuje się tym, jak żyją ludzie, chorobami, wypadkami, jakie mogą im
się przytrafić, zajmuje się żywym, aktywnym i twórczym człowiekiem. (...)
prawdziwym przedmiotem policji jest człowiek. Policja stanowi kolejną
formę racjonalnej ingerencji w życie obywateli. O ile władza biurokra-
tyczna miała przede wszystkim ograniczać i kontrolować, o tyle policja
miała za zadanie „dostarczenie państwu dodatkowej siły”, produkcję lep-
szych członków społeczeństwa. Między innymi dlatego do zakresu jej za-
interesowań należała kontrola „komunikacji”, sfery działań jednostek
obejmujących międzyosobowe interakcje, tak jak praca, produkcja, a przede
wszystkim rynek.

Wraz z rozwojem biurokratyczno-policyjnego modelu racjonalizacja
sterowania życiem społecznym zaczęła rozciągać się na gospodarkę. Jak
wcześniej wolny rynek i kapitalizm stanowił podstawę stosunków spo-
łecznych, tak teraz, pojawiły się zabiegi zmierzające do objęcia całości
systemu państwową kontrolą. Planowanie gospodarcze i dążenia do to-
talnej regulacji miały ukrócić nieefektywność systemu i jego marnotraw-
stwo, podporządkowując produkcję interesowi ogólnemu. To przejście
dokonało się bez naruszania ogólnej zasady, jako że sam rynek miał słu-
żyć dobru ogólnemu, zatem centralne planowanie wydaje się być tylko
zwiększeniem instrumentalnej racjonalności procesu alokacji dóbr zgod-
nie z interesem społecznym czy też narodowym. Stanowi jednak kolejny
milowy krok ku monopolizacji i centralizacji państwowej, z jednym tyl-
ko podmiotem decyzyjnym, jednostronnie określającym sens i cel wszyst-
kiego, co tyczy się gospodarczego wymiaru ludzkiego życia. Dodatkowo,
wziąwszy pod uwagę fakt, że mieszczańska teoria i praktyka polityki za-
traciła różnicę między sferą publiczną i prywatną, prawem i interesem,
ujednolicając te kategorie, przestrzeń państwowej ingerencji rozpościera
się na każdą sferę życia jednostek. 

Powolnemu rozpadowi absolutystycznych monarchii towarzyszy stop-
niowe powstawanie demokracji jako wcielenia w życie idei oświecenio-
wego racjonalnego społeczeństwa. Te same korzenie ma koncepcja praw
człowieka, uniwersalnych, lecz gwarantowanych przez suwerenną władzę.
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Człowiek zyskuje uprawnienia ze względu na swoje życie, gatunkowość,
a nie poprzez uczestnictwo we wspólnym świecie czy poprzez posiadanie
pewnej jego części na własność. Równolegle dokonuje się konstrukcja no-
wego podmiotu społecznego, będącego narratorem historii i twórcą te-
raźniejszości ustroju. Jest nim naród, nie posiadający granic, ani wyzna-
czonego terytorium, nie jest związany zatem z instytucjami państwa, choć
przejmie nad nim kontrolę i zmusi go do postępowania zgodnie z naro-
dowym interesem. Państwo suwerenne przechodzi w państwo narodowe.
Jak początkowo naród był utożsamiany z burżuazją czy szlachtą, pojęcie
to zaczyna wchłaniać i rodzący się motłoch, a wraz z nim formować spo-
łeczeństwo na jego wzór, nadając mu charakter czysto masowy. Foucault
pisze, że wraz tym nowym subiectum historii pojawia się nowy dyskurs,
tak polityczny jak i historyczny, akcentujący walkę, ścieranie się dwóch
grup interesów pod przykrywką ładu państwowego. Polityka staje się
„wojną prowadzoną innymi środkami”, zaś walka o władzę – strategiami
panowania zdobywców nad pokonanymi, wyzwoleńczą walką o wolność
przeciw ciemiężcom. Rodzi się dyskurs rasowy, przy czym rasa jest tu ro-
zumiana w najszerszym możliwym ujęciu, nie ograniczającym się do bio-
logii czy zoologii. Wyróżnia i identyfikuje je pochodzenie, dlatego z ta-
kiego dyskursu wyłania się rasa jako „gatunek człowieka”, takie korzenie
ma analogiczna koncepcja walki klas. Wrogie obozy nie są zdolne do po-
kojowego współistnienia, jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu
jest unicestwienie wroga za pomocą bezpośredniej przemocy, nie zaś je-
dynie ustanowienie trwałego panowania.

Kiedy jednak temat binarnej walki zmieni się w dyskurs o czystości
rasy, państwo zostanie postawione przed zadaniem zapewnienia rasie bez-
pieczeństwa. Władza suwerenna ulega przeobrażeniu, kluczową zaś jej ro-
lą jest zapewnienie ochrony, a zarazem kształtowania życia. Zarządzanie
populacją uzyskuje znaczenie jako sterowanie czystością gatunku i troską
o życie w wymiarze biologicznym. Stanie się biowładzą, której pole wie-
dzy będą określały statystyczne parametry zgonów i urodzin, a także pro-
blem zachowania czystości krwi i kształtowania doskonałego osobnika.
Dotychczasowe zarządzanie populacją, nastawione na zachowanie i tro-
skę o życie, dzięki pojęciu rasy i wojny ras uzyskuje nowe zadanie: fi-
zyczną eliminację wrogów. Rasizm państwowy staje się racjonalizacją
systemowego zabijania w społeczeństwie mieszczańskim, zastępując ty-

62



ranię ukrytą za parawanem rozumu jawną przemocą wtopioną w spo-
łeczny krajobraz. 

3.2. Antropologiczny wymiar panowania
Choć początek społeczeństwa mieszczańskiego wskazywał na eman-

cypacyjne dążenia jednostki, próby wyzwolenia spod jarzma społeczne-
go i politycznego panowania zanikły wraz z rozwojem konformistycznej
postawy. Bezosobowa tyrania społeczeństwa opiera się na niezwykłym
posłuszeństwie jednostki względem autorytarnych norm. Ujawnia się abs-
trakcyjność kategorii mieszczańskiego indywiduum jako monady, ducho-
wego i całkowicie niezależnego podmiotu. Taka transcendencja przeradza
się w alienację, społeczeństwo złożone z osamotnionych jednostek jest już
tylko amorficzną masą. Radykalny subiektywizm jednostki rozumnej, ale
pozbawionej rozumnych wartości, wydał ją na pastwę zmiennych nastro-
jów. Niemożliwość zadomowienia się w świecie, a zarazem wyzwolenia
się od społecznej rzeczywistości dzięki jakiejś sferze prywatnej, która te-
raz została zredukowana do najgłębszej intymności, czyni egzystencję
w społeczeństwie masowym pustą, pozbawioną zakotwiczenia w czymś
trwałym.

Pod wpływem takiego uspołecznienia duchowe siły jednostki, zdolne
niegdyś do podtrzymywania jej samostanowienia, karłowacieją, zaś in-
dywiduum staje się coraz bardziej uległe. Upada samo myślenie, które sta-
je się tylko jednym z sektorów podziału pracy, a nie niepotrzebną już klu-
czową czynnością krytycznie oceniającą i kształtującą cele. W procesie
uspołeczniania interes własny, wyraz indywidualnego ego, jako pusta tre-
ściowo kategoria zostaje zneutralizowana i podporządkowana superego
wyrażającego autorytarne społeczeństwo. W ten sposób jednostka próbu-
jąca uciec od wszechobecnego panowania w głąb samego siebie, odnaj-
duje tam tę samą władzę. Poprzez takie ukształtowanie rodzi się osobo-
wość autorytarna.

Osobowość autorytarna jest idealnym obrazem człowieka żyjącego
w społeczeństwie panoptycznym, gdzie relacje panowania ulegają inte-
rioryzacji, a rygor zewnętrzny staje się jedynie dodatkiem. Uprzednio za-
rysowany brak duchowej autonomii skutkuje koniecznością posiadania
przewodnika wyznaczającego normy. Jednostka jest całkowicie gotowa
do podporządkowania, akceptuje w pełni myślowe schematy stworzone
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przez system i bierze je za swoje. Tak jak początek rozumnego podmio-
tu wyznacza odcięcie się od obiektywnego racjonalizmu wyznaczającego
drogę ku Dobru, tak teraz rzeczywiste, narzucone warunki społeczne są
akceptowane jako odpowiednie, stają się automatycznie afirmowane nie-
zależnie od treści. Taka konformistyczna postawa jest w swej istocie do-
browolna, oparta na „rozwadze” wynikającej ze struktury instrumental-
nego rozumu. 

Człowiek jako homo faber, choć nie tworzył wielkich czynów, był wy-
twórcą i producentem, zdolnym dodawać coś trwałego do wspólnego
świata. Stworzył namiastkę publicznej przestrzeni w chaosie tego co spo-
łeczne, między innymi w postaci rynku. Z kolei jego egzystencjalny na-
stępca, animal laborans, żyje już tylko pracą, dzięki pracy i dla pracy.
Konsekwencją całkowitego zinstrumentalizowania, próby sprowadzenia
wszystkiego do zasady użyteczności, było irracjonalne sformułowanie
nadrzędnego celu, już nie platońskiej idei Dobra czy Arystotelesowskiej
eudaimonii. Tym celem stała się zasada samozachowania, życie w wy-
miarze niemalże biologicznym (a przynajmniej w wymiarze wyłącznie za-
spokajania potrzeb, nie zaś wolnego działania czy wytwarzania), rezulta-
tem zaś okazało się całkowite podporządkowanie biopolitycznemu zarzą-
dzaniu tak zredukowanymi jednostkami. Praca okazała się być jedynie
wymianą materii z przyrodą, całkowitym podporządkowaniem koniecz-
ności. Drugą stroną tego samego procesu stała się konsumpcja, jako za-
spokojenie potrzeb, wytwarzając zamknięte koło. Kolejnym ogniwem
w zaklętym kole pracy-konsumpcji stał się odpoczynek – czas wolny,
a w nim rozrywka jako namiastka kultury. Wyalienowane indywiduum
było jednocześnie człowiekiem całkowicie uspołecznionym. Wszystkie
jego czynności przynależały już do dziedziny społeczeństwa masowego,
ujednoliconego dzięki temu samemu schematowi (prze)życia. Instrumen-
talizacja zaczęła odnosić się do samych ludzi. Jako animal laborans sta-
li się oceniani wyłącznie na podstawie funkcjonalności, przydatności do
życia, zastępowalni i wymienialni, żyjący jedynie życiem masy.

Początkowej fazie epoki burżuazyjnej towarzyszyło uspołecznianie,
lecz dokonywało się ono poprzez rodzinę, gdzie wyrazicielem tego, co
społeczne, był ojciec, podobnie jak właściciel oikos jako jedyny uciele-
śniał element polis w gospodarstwie domowym. Jednocześnie, pewne po-
zostałości procesu wychowania zapewniały pewien opór przed totalnością
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społecznego panowania. Wraz z postępującym rozkładem rodziny miesz-
czańskiej struktury władzy objęły jednostkę w zakresie nieporównywal-
nie większym, poprzez proces oświaty, kulturę masową, a co za tym idzie,
także ideologię.

Wszechobecne uprzedmiotowienie dotknęło także sferę kultury, która
teraz została ujęta w ramy przemysłu, systemu produkcyjnego, a więc zre-
dukowana do towaru. Tak urzeczowiona, poddana prawom popytu i po-
daży, mogła odzwierciedlać tylko to, co już i tak reprezentuje społeczną
mentalność. Kultura zmierza do absolutnego zrównania siebie ze swoimi
odbiorcami, a także samych odbiorców między sobą, degradując ich do
członków wspomnianej wcześniej populacji. Jak piszą Horkheimer i Ad-
orno w Dialektyce Oświecenia: (…) szczęśliwcy na ekranie są egzempla-
rzami tego samego gatunku, co każdy członek publiczności, ale w równo-
ści tej założony jest nieprzezwyciężalny rozdział ludzkich elementów. Cał-
kowite podobieństwo jest absolutną różnicą. (…) Przemysł kulturalny
doprowadził do realizacji człowieka jako istoty gatunkowej. 

Za pośrednictwem przemysłu kulturalnego idee stają się ideologią, na-
rzędziem służącym utrzymaniu zatomizowanych mas w podległości, ofe-
rują im substytut autentycznego przywiązania. Zamaskowana tyrania sta-
je się bezosobowa, gdyż posłuszeństwo nie wiąże się już z żadną kon-
kretnością. Kompletna depersonalizacja panowania jest możliwa przez
taką konformistyczną postawę. Nie znaczy to, że ludzi-odbiorników sy-
gnałów władzy nie można przestawić z powrotem na częstotliwość, na ja-
kiej nadaje władza ucieleśniona w jednej osobie. Nie dziwi zatem fakt, że
w społeczeństwie wytwarza się ideał silnej osobowości, która przeciw-
stawi się politycznej apatii społeczeństwa. Silna jednostka uosabia we-
wnętrzną moc, potęgę, bezwzględność w stosowaniu przemocy i odrzuca
jakąkolwiek moralności. Taki „geniusz” jawi się jako współczesny de-
magog, wiodący tłum ku takiej formie tyranii, jakiej dotychczas nie zna-
no. Będzie wzywał do przemocy w imię ideologii, wybierał wrogów do
likwidacji spośród mas, które go popierają, przy aplauzie potencjalnych
ofiar, cieszących się skrycie z tego, że to nie oni zostali „wybrani”. Tak
wybrany wódz będzie jednocześnie tak samo uwikłany we wszechogar-
niające panowanie, którego stał się uosobieniem, a którego nie jest w sta-
nie do końca kontrolować, tak jak nie jest w stanie wyzbyć się swej za-
leżności od mas. Historia zatoczy koło: indywidualizm przerodzi się
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w kult jednostki, racjonalistyczne oświecenie, pierwotnie wyzwalające się
od zmitologizowanej przyrody i świata samo staje się irracjonalną ide-
ologią i mitem, niewolnik ujarzmiony jest cieleśnie i psychicznie, losem
pana jest regres.

3.3. Narodziny totalitaryzmu
Ruchy totalitarne, jakie narodziły się w pierwszej połowie XX wieku,

miały swoje korzenie we wspomnianych wyżej procesach alienacji. Ma-
sy, pozbawione praktycznie jakiegokolwiek odniesienia do wspólnej prze-
strzeni, przestrzeni publicznej, powracają do stanu przedpolitycznego. Są
złożone z osamotnionych, zobojętniałych jednostek, odczuwających zbęd-
ność i porzucenie przez innych. Nie tylko tracą trwały, wspólny świat,
lecz także własną tożsamość, którą możemy określić tylko w obliczu wie-
lości innych ludzi i ich niepowtarzalności. Brak zaufania do możliwości
samookreślania skutkuje podważeniem wiarygodności własnego myśle-
nia. Jedyne, co się ostaje, jest zdolność do logicznego rozumowania, gdyż
nawet w kompletnym odosobnieniu podstawowe zasady logiki zachowu-
ją swą prawdziwość. Jednak taki człowiek może wnioskować tylko na ja-
kiejś podstawie, zawsze „spodziewając się najgorszego”, najmniej ko-
rzystnego splotu wydarzeń i najbardziej ekstremalnych konkluzji.

Żywym ucieleśnieniem takich „do bólu logicznych” myśli były wła-
śnie ruchy totalitarne. W sytuacji, w której jedynym sposobem zachowa-
nia własnej tożsamości jest unikanie sprzeczności w procesie wniosko-
wania, podporą dla ludzi stały się „naukowe” ideologie, wyjaśniające bieg
dziejów, podające „logiczne” prawa natury i historii. Pojawił się Wódz,
zdolny poprowadzić masy, przekształcając je w ruch, nie posiadający ce-
lów samych w sobie, dla którego wszystko przedstawia się jako środek
do wykorzystania. Tak samo jak mieszczańskie państwo narodowe, staw-
szy się samodzielnym bytem, miało jako cel zasadę ekspansji dla samej
ekspansji, tak też ruch totalitarny nie miał żadnych ustanowionych barier
w rozwoju. 

Dwiema ideologiami, tworzącymi podwaliny totalitarnego terroru, był
nazizm i socjalizm. Oferowały one wyjaśnienie fatalnego położenia czło-
wieka, tłumaczyły bieg dziejów i wskazywały cel, ku któremu powinna
ludzkość podążać. Odwołując się do pozornie różnych, lecz w swej osno-
wie bardzo zbliżonych, pojęć rasy i klasy, praw Natury i Historii, orga-
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nizowały społeczeństwo wokół ideologicznego ruchu. W tym sensie ide-
ologia nie tylko tworzy, lecz także warunkuje ciągłość istnienia totalitar-
nego panowania.

Wszelkie wypowiedzi Wodza na temat społeczeństwa mają charakter
performatywny, twierdzenie o zbędności danej grupy społecznej oznacza
jej automatyczną likwidację. Siła nowych demagogów, tak jak dawniej
wynoszonych do pozycji tyrana, tak teraz do stanowiska Wodza, tkwiła
w „racjonalnym” wywodzie polegającym na wyciągnięciu morderczych
konsekwencji z ideologicznej bazy. Zaprzeczenie ich postulatom równa-
ło się zaprzeczeniu idei, a więc i sobie samemu, a w ostatecznym rozra-
chunku zerwaniu ostatnich więzów ze społeczeństwem.

„Zasada wodzostwa” tylko na pierwszy rzut oka może się wydawać
zaprzeczeniem mieszczańskich zasad oświeceniowej demokracji. W isto-
cie występuje nierozerwalna więź między masami a przywódcą. Stanowi
on uosobienie ogółu, wola führera jest prawem tak samo jak wola suwe-
rennego narodu. W tym sensie wódz jako konkretna osoba jest niezastą-
piona w totalitarnym systemie, gdyż nie ma żadnego pośrednika decy-
zyjnego między jego władzą a społeczeństwem. Jednocześnie, warto za-
uważyć, że nie jest on kimś jakościowo różnym od tych, którymi włada.
Podobnie, cechuje go wyobcowanie i niemożliwość przekroczenia kon-
dycji, w jakiej się znajduje.

Tak jak istotą panowania tyrana jest przemoc i wszechobecny przy-
mus, tak państwo totalitarne twórczo rozwinęło despotyczne praktyki.
Więcej, dyktatura jawi się jako preludium dla totalnego panowania. Ter-
ror może rozwinąć się dopiero wówczas, gdy zniknie wszelka oddolna
władza i wszelki opór. Podczas gdy tyran kierował swe siły przeciwko
rzeczywistym wrogom, totalitarna machina zbrodni skierowana jest prze-
ciwko każdemu. Jest jedyną formą panowania, z którą niemożliwe jest po-
jednanie. Wszechobecna przemoc wkracza, gdy ludzie stają się osamot-
nieni, wyizolowani, wszelkie wspólnotowe więzi zostają zerwane. Raz
jeszcze widać, że ludzie działający razem tworzą władzę, osamotnieni są
całkowicie bezsilni, a więc całkowicie podporządkowani. Przedtotalitar-
na izolacja ma swe źródło właśnie w strukturze społeczeństwa masowe-
go. Wspomniana bezsilność i doświadczenie totalności panowania jest ce-
chą władzy panoptycznej. Zniesienie dystansu między podmiotem i przed-
miotem władzy następuje w momencie zdominowania istot ludzkich od

67



środka. Pustą wieżę strażniczą Panoptykonu zapełnia nowy nadzorca, zaś
władza Nikogo okazuje się władzą führera. Całkowitą uległość zapewnia
„tyrania logiczności” (lub ściślej tyrania spójności logicznej), wewnętrz-
ny despotyzm samego rozumu, jednocześnie zabijający wszelkie myśle-
nie.

Rasizm państwowy, szczególnie manifestujący się w ludobójczym
wyniszczaniu Żydów przez nazistowski reżim, nieustannie manifestował
troskę o czystość krwi aryjskiej, jako rozumne, a więc konieczne działa-
nie na rzecz wyższego gatunku. Jednak nie ograniczał się do antysemity-
zmu, wrogimi rasami stawały się kolejne podbite ludy, a w końcu nie dość
„czyści rasowo” Niemcy. Podobnie było w przypadku systemu stalinow-
skiego, w którym troska o proletariat sprowadziła się do tego, że najniż-
sze warstwy utraciły i te przywileje, które zyskały za caratu. Jednocze-
śnie, państwowy aparat represji działał nie tylko przeciwko kułakom, ob-
szarnikom i wyzyskiwaczom, lecz swoim zasięgiem obejmował całe
społeczeństwo. W ten sposób doszło do niespotykanej generalizacji bio-
władzy, jak i absolutyzacji suwerennej władzy zabijania. Państwo-mini-
mum jako przede wszystkim gwarant bezpieczeństwa obywateli przero-
dziło się w największe zagrożenie dla życia jednostek. Wyjątek od regu-
ły, jaką była troska o prawo do życia, stał się regułą, zgodnie z którą
dokonywano masowych mordów na podporządkowanej ludności. 

Idealnym narzędziem takiego reżimu była tajna policja. Przydatna
w innym ustroju do zarządzania populacją, teraz stała się jedną z naj-
wyższych potęg w państwie. W dalszym ciągu pozostaje w służbie bio-
polityki, jako instrument terroru i fizycznej eliminacji niepotrzebnych ele-
mentów populacji. Dzięki wiedzy dotyczącej komunikacyjnych więzów
między ludźmi, policja może je dowolnie przecinać, wykluczając jed-
nostkę nie tylko ze świata żywych, lecz także z ludzkiej pamięci. Tajne
służby są bezpośrednim wykonawcą poleceń przywódcy. W państwie to-
talitarnym nie muszą już nawet zbierać dowodów, wnikać w psychikę
ofiar, wręcz nie potrzebują przestępstwa. Podstawowym elementem takiej
biowładzy jest możliwość dowolnego kształtowania życia i śmierci. Jed-
nakże policja nadal potrzebuje donosów, zatem siatka informatorów obej-
muje potencjalnie całe społeczeństwo, każdy zyskuje pośrednią możli-
wość uśmiercenia innego. Strach, zawiść i izolacja pod rządami zbrodni-
czego suwerena prowadzą do powstania wojny wszystkich ze wszystkimi.
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Na wojnie, w której niemożliwy jest pokój, można przeżyć tylko zabija-
jąc.

Totalitarny dyktator pozostaje tak samo w relacji ciągłej walki z wła-
snym krajem. Gospodarka centralnie sterowana jest ukierunkowana na za-
spokajanie wyłącznie potrzeb planisty i służy realizacji jego wizji. Po-
trzeby populacji istnieją o tyle, o ile on je dostrzeże i uzna za właściwe.
Tym samym pod maską rozumnej alokacji kryje się drapieżny rabunek,
a za zasłoną partii kryje się okupant własnego społeczeństwa.

W taki sposób historia zatacza koło. Oświeceniowy racjonalizm odzie-
rając naturę z mitu czyni ją moralnie obojętną. Podmiot, stworzony dzię-
ki dyscyplinie i rządomyślności, ustanawia rozumne panowanie nad
przedmiotem. Jednak racjonalność instrumentalna, niezdolna do wyzna-
czania celów, prowadzi do ich ostatecznego odrzucenia i podporządko-
wania wszystkiego zasadzie reprodukcji i samozachowania. Reżim tota-
litarny ostatecznie pokazuje powrót nowożytnego ratio do natury, nie ja-
ko pojednanie, lecz jako urzeczowienie – jedyny sposób, w jaki
naturalność może objawić się podmiotowi. Człowiek zostaje zredukowa-
ny do istoty gatunkowej, a rozumność jest już tylko społecznym odbiciem
doboru naturalnego. Rozum instrumentalny odsłania się w całej swej ir-
racjonalności, gdy autonomiczny podmiot traci wszelkie odniesienie do
swej treści, pozostawiając jedynie puste pojęcie. Subiektywizacja, która
podnosi rangę podmiotu, zarazem wydaje nań wyrok. Pod wpływem ra-
dykalnego uspołecznienia zdegradowana do swej biologiczności jednost-
ka otwiera się na biopolitykę i państwową przemoc. Racjonalna władza
nad życiem prowadzi do bezsensownej śmierci. 

4. Wnioski

Czy zatem opis tyranii przedstawiony przez starożytnych filozofów
jest nadal aktualny? Po kilkunastu stronicach selektywnej analizy antycz-
nych i współczesnych form despotyzmu można odpowiedzieć na to pyta-
nie twierdząco, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, choć
nowożytne przejawy politycznej degeneracji także opierają się na prze-
mocy (utwierdzanej przez władzę), panowanie nigdy wcześniej nie przy-
brało charakteru totalnego, absolutnego i bezwarunkowego. Metody ato-
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mizacji, izolacji i represji uległy intensyfikacji osiągając apogeum w po-
staci XX-wiecznych państwowych totalitaryzmów. Po drugie, zmieniła się
rola rozumu. Starożytny logos był stale obecny w polis i jej prawach,
przez co aktywnie przeciwstawiał się tyranii. Z kolei nowożytność, od po-
czątku pozbawiona obiektywno-etycznej funkcji rozumu uczyniła z ratio
instrument totalnego panowania.

Z tych rozważań wyłania się więc następujący obraz tyranii: manife-
stuje się w przestrzeni politycznej i ustroju jako ich degeneracja, ale jed-
nocześnie ma swoje korzenie gdzie indziej – w postawie człowieka wobec
świata i innych. Widać to szczególnie w dziele Platona, gdzie ukazana jest
istotna rola rozumnego wychowania w kształtowaniu struktur państwa, jak
i całkowite zaprzeczenie tego ideału w tyranii jako politycznej samoza-
gładzie. Współcześnie tezę tę potwierdzają prace teoretyków Szkoły
Frankfurckiej, Hannah Arendt oraz Michela Foucaulta. Oto ustroje, staw-
szy się nie tyle polityczne, co raczej społeczne, a przez to rządomyślne, do-
konują zaprzeczenia postulatu paidei zastępując ją dyscypliną i ideologią.
Tworzą w ten sposób współczesną odmianę tyrańskiego charakteru – oso-
bowość autorytarną. Politycznym owocem tego procederu stał się totalita-
ryzm, uzyskujący treść nazistowską lub socjalistyczną.

Czy współcześnie możemy z całą mocą powiedzieć, że zagrożenie ze
strony tyranii zostało, jeśli nie raz na zawsze zażegnane, to przynajmniej
odsunięte na bezpieczną odległość? Wydaje mi się, że nie. Kondycja du-
chowa współczesnego człowieka doprawdy niewiele się zmieniła od tej
z początków XX wieku. Nadal możemy się opisać przede wszystkim ja-
ko konsumenci (a więc animal laborans), nadal tkwimy w kulturowym
kryzysie racjonalności pozbawionej obiektywnego wymiaru. Podstawowe
problemy polityki są dziś problemami rządomyślności i kontrolowania po-
pulacji, co najsilniej objawia się w instytucjach państwa opiekuńczego.
Grozi nam Horkheimerowski „świat totalnie administrowany”, świat za-
rządzania uprzedmiotowionymi jednostkami i biurokratycznej dyscypliny.
Dążenia do totalizacji uwidoczniają się choćby w procesie instytucjonal-
nej globalizacji, rozpościerania ujednoliconego panowania nad całymi
kontynentami. Dlatego choć prawdą jest, że jawna przemoc na razie nie
występuje i że totalitaryzm został pokonany, nie oznacza to wcale elimi-
nacji tyrańskich skłonności, ani też tego, że ukryte za rozmaitymi fasa-
dami panowanie nie przerodzi się po raz kolejny w terror.

70



Należy zatem postawić pytanie, czy istnieją jakieś możliwości unik-
nięcia jarzma panowania. Ratunkiem wydawał się liberalizm. Jednak, jak
zauważył Foucault, choć liberalna koncepcja polityki przeciwstawia się
określonym technikom zarządzania populacją, między innymi krytykując
rosnące znaczenie biurokracji czy policji, czyni tak ze względów utyli-
tarnych, wskazując, że cele państwa realizowane są najlepiej przez wol-
ne działanie. W ten sposób czyni z wolności (czy też pewnej dowolności,
braku nakazów) instrument panowania. Rozwiązaniem, które nasuwa się
jako konsekwencja tez niniejszej pracy, wydaje się powrót do tradycji
greckiej polityczności i stosunku człowieka do samego siebie. Przy czym
nie chodzi tu o jakąś formę przenoszenia antycznych kategorii na współ-
czesne życie polityczno-społeczne, lecz o pewien obraz politycznej wspól-
noty. Wspólnoty, która w większym stopniu pozostaje Arystotelesowską
polis – państwem-miastem jako przede wszystkim przestrzenią publicz-
ną. Jest więc czymś przeciwstawnym do olbrzymiego, zinstytucjonalizo-
wanego i zetatyzowanego społeczeństwa masowego, złożonego z całko-
wicie obcych sobie jednostek. 

Podobnie, o czym przypomina Foucault, jest dosłownie dziś pojmo-
wanym delfickim hasłem poznaj samego siebie, dość dobrze oddającym
postawę współczesnego podmiotu (wyobcowanie od przedmiotu pozna-
nia i autoreifikacja). Sądzę, że warto by przywrócić starożytny kontekst
tego stwierdzenia. Nakaz wyroczni łączył się z wymogiem troski o sie-
bie, interesowania się sobą i wpływem, jaki wywiera się na innych. Jest
w tym pewien element Platońsko-Sokratejskiej „sprawiedliwości w du-
szy”, pielęgnacji rozumu i cnoty. Odzyskanie „siebie” jest szczególnie po-
trzebne w epoce, w której jednostka jest wystawiona na pastwę społecz-
nego konformizmu, unifikacji i w konsekwencji utraty własnej tożsamo-
ści. Daje ono nadzieję na odzyskanie autentycznej wolności, na
przeciwstawienie się praktykom dominacji i tyranicznego panowania,
i jednocześnie przypomina, że zawsze ponosi się olbrzymie duchowe
koszta, próbując ustanowić despotyczną władzę nad innymi.
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Tematy pisemnych eliminacji okręgowych XXI OF

Tematy esejów
1) Według Hegla: Kto spogląda na świat rozumnie, na tego i świat pa-

trzy rozumnie. Skomentuj to twierdzenie, nawiązując do znanych Ci
poglądów filozoficznych.

2) Jakie koncepcje filozoficzne, Twoim zdaniem , mogą być przydatne przy
ocenie moralnych konsekwencji odkryć naukowych?

3) Co oznacza, według Ciebie, określenie „materialista”? Uzasadnij swo-
ją wypowiedź odwołując się do znanych koncepcji filozoficznych.

Test zawodów okręgowych XXI OF

1. A) Zaznacz zdanie prawdziwe 1 pkt
Eleaci twierdzili, że:
a) Achilles nigdy nie dogoni żółwia 
b) Żółw jest szybszy od Achillesa
c) Żółw przegoni Achillesa
d) Achilles biega tak prędko, jak żółw 

B) W jaki sposób Zenon z Elei uzasadniał to twierdzenie? 2 pkt
C) Powyższy paradoks Zenona z Elei był argumentem na rzecz tezy 1 pkt

2. Zaznacz rodzaje sprawiedliwości, jakie  wyróżnił Arystoteles: 1 pkt
a) miłosierna 
b) wyrównująca 
c) rozdzielająca 
d) żadna z nich

3. Przeczytaj poniższy fragment  i odpowiedz na pytania zamieszczone
pod tekstem.

Czym kiedyś byliśmy, jak rozwijaliśmy się i staliśmy się tym, czym je-
steśmy, dowiadujemy się z tego, co robiliśmy, jakie mieliśmy kiedyś za-



mierzenia życiowe, jak działaliśmy zawodowo – z zawieruszonych listów
i dawno wypowiedzianych o nas opinii. Krótko mówiąc jest to proces ro-
zumienia, dzięki któremu życie samo wyjaśnia siebie we własnych
głębiach, a z drugiej strony, tylko wtedy rozumiemy siebie i innych, kie-
d y
nasze własne przeżyte życie wnosimy w każdy rodzaj ekspresji własnego
i cudzego życia...W owym związku życia, ekspresji i rozumienia są ugrun-
towane nauki o duchu.

a) Kto jest autorem tego tekstu? 1 pkt
b) Do jakiego nurtu filozoficznego zalicza się jego poglądy? 1 pkt
c) Jaką metodą, według autora, posługują się nauki o duchu? 1 pkt 

4. Nie wolno prowadzić samochodu po pijanemu!
W jaki sposób ten zakaz uzasadniłby przedstawiciel utylitaryzmu,

a w jaki przedstawiciel etyki cnót?
a) Argumenty utylitarysty 2 pkt
b) Argumenty przedstawiciela etyki cnót 2 pkt

5. Zaznacz, które z poniższych stanowisk występowało w sporze o uni-
wersalia:  1 pkt 

a) materializm 
b) substancjalizm 
c) indyferentyzm 
d) żadne z nich

6. Uzupełnij następujące zdania, charakteryzujące stanowisko Leib-
niza:                                                2 pkt

a) Zdaniami prawdziwymi są zdania oparte na zasadzie ......................
b) Zgodność między duszą i ciałem, spostrzeżeniami i zmiennością

świata możliwa jest dzięki ..........................................................................

7. Zaznacz właściwe określenia noumenu według Kanta: 0,5 pkt
a) rzecz sama w sobie 
b) rzecz dla siebie 
c) rzecze w sobie i dla siebie 
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d) rzecz u siebie
8. Wskaż autorów następujących cytatów, wybierając nazwiska z po-

danych niżej: 4 pkt
Kotarbiński,  Św. Tomasz, Heraklit, Nietzsche, Epiktet,  Ortega y Gas-

set, Freud, Ajdukiewicz, Sartre, Gadamer
a) Złymi świadkami są oczy i uszy ludzi mających duszę barbarzyńców
..................................................................................................................
b) Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swej woli, ale naginaj wolę

do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności.
..................................................................................................................
c) Istnieją zatem pewne rzeczy poznawalne o Bogu , które są dostęp-

ne rozumowi ludzkiemu, inne zaś – całkowicie przewyższają siłę rozumu
ludzkiego.

................................................................................................................
d) My pojmujemy język tak, że do jego jednoznacznego scharaktery-

zowania nie wystarczy mniej więcej ustalone uporządkowanie pomiędzy
słowem a znaczeniem, lecz wymagane jest całkiem ścisłe przyporządko-
wanie znaczeń.

..................................................................................................................

9. Przyporządkuj następującym filozofom po dwa z podanych niżej po-
jęć, ściśle związanych z ich koncepcjami:    2 pkt

św. Augustyn 1..........................   2............................................

Wittgenstein 1..........................   2............................................

Pojęcia: entelechia, gra językowa, miłość, rzecz rozciągła,  troska, sta-
ny rzeczy, chytrość rozumu, iluminacja, substancja 

10. Podaj krótką definicję następujących pojęć:  6 pkt

deontologia
.....................................................................................................................
nominalizm
.....................................................................................................................
patrystyka
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........................................................................................................................
11. Określ prawdziwość lub fałszywość podanych niżej zdań, zazna-

czając: P (=prawda) lub F (=Fałsz) 2,5 pkt

a) Montesquieu dzielił władzę na ustawodawczą oraz wykonawczą: we-
wnętrzną i zewnętrzną.  

b) Deista odrzuca możliwość boskiej ingerencji w bieg zdarzeń. 
c) Kotarbiński uważał, że świat obiektów jest tożsamy ze światem rzeczy. 
d) Według Nietzschego   człowiek szlachetny kieruje się litością. 
e) Perfekcjonizm jako cel traktuje najdoskonalszą przyjemność.

Koniec testu
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XVII MIĘ DZY NA RO DO WA

OLIM PIA DA FI LO ZO FICZ NA

Mi chał Ro ży nek 

XVII Mię dzy na ro do wa Olim pia da Fi lo zo ficz na 
(Hel sin ki, 22–26 ma ja 2009)

Ko lej na, XVII edy cja Mię dzy na ro do wej Olim pia dy Fi lo zo ficz nej od-
by ła się w sto li cy Fin lan dii w dniach 22-26 ma ja pod ha słem Ti me and
Cul tu ral He ri ta ge (Czas i dzie dzic two kul tu ro we). Za wo dy od by ły się
w za byt ko wym ser cu Hel si nek, co po zwo li ło uczest ni kom za głę bić się
w kul tu rę i hi sto rię Fin lan dii, na wią zu jąc tym sa mym do ha sła olim pia -
dy. W kon kur sie uczest ni czy li przed sta wi cie le 22 państw: Ar gen ty ny, Au-
strii, Buł ga rii, Chor wa cji, Da nii, Es to nii, Fin lan dii, Gre cji, In dii, Izra ela,
Ja po nii, Ko rei Po łu dnio wej, Li twy, Nie miec, Nor we gii, Pol ski, Ro sji, Ru-
mu nii, Szwaj ca rii, Tur cji, Wę gier i Włoch. Każ da z de le ga cji skła da ła się
z dwóch uczniów i dwóch na uczy cie li re pre zen tu ją cych da ny kraj. Wy ją -
tek za wsze sta no wią or ga ni za to rzy, któ rzy ma ją pra wo do wy sta wie nia
aż 10 za wod ni ków (z cze go oczy wi ście Fin lan dia sko rzy sta ła). 

Fiń ski Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Mię dzy na ro do wej Olim pia dy Fi lo zo -
ficz nej otrzy mał wspar cie or ga ni za cyj ne i fi nan so we z Mi ni ster stwa Edu-
ka cji Fin lan dii. Po nad to, uczest ni cy olim pia dy by li go ść mi Uni wer sy te tu
w Hel sin kach. MOF or ga ni zo wa na jest pod par to na tem Mię dzy na ro do -
we go Sto wa rzy sze nia To wa rzystw Fi lo zo ficz nych (FISP) oraz jest wpi-
sa na do pro gra mu dla fi lo zo fii UNE SCO (od 2005 ro ku). W związ ku
z tym, spe cjal ny mi go ść mi olim pia dy by li przed sta wi cie le FISP, w tym
prze wod ni czą cy – prof. Wil liam McBri de, UNE SCO or AIPPh (mię dzy -
na ro do we to wa rzy stwo zrze sza ją ce na uczy cie li fi lo zo fii). 

Obie pol skie re pre zen tat ki Eli za Ty miań ska* i Iga Zgo ła spi sa ły się
zna ko mi cie, kon ty nu ując tym sa mym dłu gą tra dy cję suk ce sów Pol ski

* Prace obu uczestniczek drukujemy na stronach 80 oraz 84 (przyp. red.).



na Mię dzy na ro do wej Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej. Eli za Ty miań ska
z XIV LO we Wro cła wiu zdo by ła srebr ny me dal. Lep szą punk ta cję uzy-
ska ła je dy nie Fin ka. Iza Zgo ła z VIII LO w Ło dzi tak że uzy ska ła bar dzo
wy so ką punk ta cję i je dy nie 0,1 punk ta za bra kło jej do zna le zie nia się
w gro nie prac na gro dzo nych. 

Te ma ty te go rocz nej olim pia dy by ły na stę pu ją ce: 
1. If, then, the re is so me end of the things we do, which we de si re for

its own sa ke (eve ry thing el se be ing de si red for the sa ke of this), and if we
do not cho ose eve ry thing for the sa ke of so me thing el se (for at that ra te
the pro cess wo uld go on to in fi ni ty, so that our de si re wo uld be emp ty and
va in), cle ar ly this must be the go od and the chief go od. (Ary sto te les) 

2. In ac cor dan ce with re ason the re is on ly one way that sta tes in re-
la tion with one ano ther can le ave the law less con di tion, which in vo lves
no thing but war; it is that, li ke in di vi du al hu man be ings, they gi ve up the-
ir sa va ge (law less) fre edom, ac com mo da te them se lves to pu blic co er ci ve
laws, and so form an (al ways gro wing) sta te of na tions (ci vi tas gen tium)
that wo uld fi nal ly en com pass all the na tions of the earth. (Im ma nu el
Kant) 

3. Must a work of art be be au ti ful in or der to be a work of art, or may
a work of art be ugly as well? If the lat ter is po ssi ble, why sho uld we ta-
ke in te rest in it?

4. It’s not just the exi sten ce of God, but ra ther the ve ry co he ren ce of
the idea of God, that is pro ble ma tic

W oce nie człon ków Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu MOF te go rocz ne
te ma ty re pre zen to wa ły szer szy za kres dys cy plin fi lo zo ficz nych i tym sa-
mym ofe ro wa ły uczniom moż li wość więk sze go wy bo ru niż w po przed -
nim ro ku. Jed nak po ja wi ło się tak że wie le kry tycz nych uwag, iż za bra kło
w tym ro ku te ma tu z epi ste mo lo gii bądź fi lo zo fii na uki. Po nad to nie któ -
rzy ju ro rzy uwa ża li, iż nie by ły to te ma ty naj le piej do sto so wa ne do po -
zio mu uczniów szko ły śred niej. Ze wzglę du na róż no rod ność sys te mów
edu ka cyj nych for mu łu jąc te ma ty nie na le ży za kła dać, że uczeń po sia da
wie dzę o au to rze cy ta tu. Po win ny one na to miast sta no wić je dy nie in spi -
ra cję do na pi sa nia ese ju.

Mi mo iż w ze szłym ro ku Izra el pierw szy zgło sił chęć or ga ni za cji olim-
pia dy, póź niej jed nak oka za ło się to nie moż li we. Fiń scy or ga ni za to rzy
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wy ka za li się du żą spraw no ścią or ga ni za cyj ną, zdo by wa jąc fun du sze
i przy go to wu jąc ca łe wy da rze nie w cią gu 6 mie się cy. Wszy scy uczest ni -
cy by li za do wo le ni z pro gra mu kul tu ral ne go i me ry to rycz ne go olim pia -
dy. Ucznio wie mie li oka zję zwie dzić mia sto i pra cu jąc w mię dzy na ro -
do wych gru pach przy go to wać pre zen ta cje o wy bra nych aspek tach
(w tym fi lo zo ficz nych) kul tu ro we go dzie dzic twa Fin lan dii. Na uczy cie -
le uczest ni czy li we wła snych warsz ta tach, w któ rych wy mie nia li się do-
świad cze nia mi dy dak tycz ny mi w na ucza niu fi lo zo fii. Pro gram roz ryw -
ko wy za wie rał mię dzy in ny mi wy ciecz kę stat kiem wraz z bie sia dą,
a tak że ca ło dzien ny po byt na wy spie Su omen lin na, zwa nej Gi bral ta rem
Pół no cy, bę dą cej na li ście obiek tów świa to we go dzie dzic twa kul tu ro -
we go UNE SCO. 

Or ga ni za to ra mi XVIII Mię dzy na ro do wej Olim pia dy bę dą Gre cy.
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Eliza Tymiańska

It is not just existence of God, but rather the very
coherence of the idea of God, that is problematic

In this essay I would like to consider whether the following two issues
are problematic: the existence of God and the coherence of the idea of
God. First, I would like to ponder if questions asked about God are
essential and why, afterwards, I shall reflect on the issue if the coherence
of the idea of God is problematic or not, and finally, I shall decide if the
coherence itself is more problematic or less problematic than the existence
of God.

Is the question about the existence of God truly important? Maybe it is
not even worth asking? Since the idea of God is one of the most important
ideas in our culture, possibly even the most important one, this question
should certainly be asked. The idea of God has probably accompanied
human beings since the very beginning, and although it has been changing
throughout the centuries: people believed in one or many gods (mono- and
polytheistic religions), God was severe or loving, the idea of him has
always been somehow present in human life. However, the presence itself
does not really tell us anything about the significance of the concept of
God. Not only is God present in our culture, but he is very often the
central part of it. People pray, go to places of worship, in their daily life
they try to (or at least they should) follow the way they believe God
demands, let alone some are even able to kill in the name of God.
Although nowadays in Western countries God is not the central being in
culture anymore, we still cannot avoid considering the existence of a
supreme being – we need to answer for ourselves this personal question
whether we believe that God exists or we think that it is just a delusion as
some contemporary atheists claim. 

It is not surprising that philosophers have always been involved in the
dispute about the existence of God. This has been an up-to-date question
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since the times of ancient Greece till today. In the middle ages the so
called ‘proofs’ has been formulated, the most famous being those of Saint
Anselm and Saint Thomas. However, there are many philosophers who
attempt to refute them and they do not believe these are valid arguments
for the existence of God. The dispute is not finished yet and it probably
never will, since it is not possible to prove or disprove the existence of
God. This is why many modern philosophers do not even endeavor to
produce any proofs, which does not mean they devote no attention to God.

Nowadays many people who participate in discussion about the
existence of God claim that the question concerning the coherence of the
idea of God is much more important and much more problematic than this
about the existence of God. But what do they mean by ‘coherence’? 

Many believers are aware of the fact that the idea of God may not be
as coherent as they wish. In medieval times theologians often considered
this problem. The questions they asked may sound not serious enough to
us today; they wondered, for example, whether God could create a stone
that he would not be able to lift himself. God is omnipotent so he should
be able to create such a stone. On the other hand, he is omnipotent so he
should also be able to lift every stone. In this respect the idea of
omnipotent God does not really make much sense. 

When we think about God there are also other attributes that come to
our minds. People regard God as infinitely good and believe that he made
us free. But if they do so, they have to face other problems: Why is there
so much evil in the world created by an infinitely good God? If God
knows everything, how can we be free? If God were really infinitely good,
he would not let all those bad things happen – there would not be any
wars, any violence, nobody would ever be hurt. But since wars, hunger,
poverty and evil in our world exist, God cannot be infinitely good. What
is more, it seems that he is not good at all – maybe he is even evil? On the
other hand, we all agree that goodness is part of the idea of God.
Moreover, people believe that God knows everything, and at the same
time they think that they are free. But how is it possible if God already
knows what we are going to do? It seems absurd… 

These questions show that the idea of God may not be consistent and
meaningful. And if it does not make sense, if it is contradictory in itself
and inconsistent, then why should anybody believe in God? And since
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there are not many people who are ready to believe in something that is
senseless, questions like these have always bothered people who believe
in God. A number of philosophers have tried to answer them to make the
idea of God more coherent. The theodicy of Leibniz is a perfect example
of the attempts to answer the first question. Leibniz agreed that God is
infinitely good and yet did not deny that there is evil in the world. He
claimed there has to be evil in the world and human beings must have a
choice between good and evil, otherwise they would not be free. Of
course, God might have created a world where there would be no evil at
all, after all he is omnipotent, but people living in a world like this would
not be free because they would not have any choice – they could perform
only good deeds. They would not even know they choose the right way as
there would be only one way to choose. It appears that God created the
best of all possible worlds; it would not be as good without evil. But this
answer is just not good enough for many people (we all remember
Voltaire who ridiculed Leibniz’s idea), and many deny that the idea of
God is coherent. This lack of coherence is nowadays one of the most
popular arguments against the existence of God. 

However, we do not consider the coherence of the idea of God just
because it is the biggest problem or the most important question. We do
this because the existence of God might be associated with his coherence.
On the other hand, it is not enough that somebody proves that the idea is
coherent to prove the existenece of God. But if we prove that the concept
is not coherent, it would probably mean that God does not exist. That is
why we might say that the coherence of the idea of God is more
problematic than its existence; however, the existence of God is
problematic as well.

There is yet another issue connected with the coherence of the idea of
God – it may not only be contradictory in itself but also inconsistent with
our knowledge and perception of the world. Many people say that they do
not believe in God because its existence does not explain anything. For
others science is enough: belief in God is unnecessary and actually makes
the world less comprehensible. Many people say that they don’t believe in
God because science is just offering much more coherent explanation of
the world. Science certainly does not exclude the existence of God: it
doesn’t deny that God exists and has never proved or disproved its



existence. Due to the fact that for many people science is enough to
explain the world, they do not need God. As somebody said –It appears to
be more important which of the two – science or religion – creates a more
coherent, more convincing picture of the world. Religion does not seem to
offer it anymore, at least not in Western countries. The Old Testament
claims that the world was created in six days, the woman was created from
a rib of a man etc. The Bible is not the only scripture to explain the world.
What is more if we read it literally it is simply wrong. And if it is an
allegory altogether, then it may be hard to interpret it correctly and since
we are now aware how many times churches and clergymen have been
proved wrong, we prefer to put our trust in science, which seems to be
much more coherent than religion. 

The existence of God and the coherence of the idea of God are both
problematic. There are many problems that seem to deny the coherence of
this idea, and it is important to consider whether the idea of God is
coherent or not because if it is not it would mean the existence of God is
questionable or impossible. The question which of the two is more
problematic is irrelevant to me. It should be remembered that it is not the
coherence of the idea of God that is the most significant question; the most
important issue is the existence of God and considering the coherence of
the concept is just a way to find an answer to this question. 
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Iga Zgoła

Must a work of art be beautiful in order to be a work
of art, or may a work of art be ugly as well? 

If the latter is possible, why should 
we take interest in it? 

The history of art contains the overwhelming variety of definitions of
artwork and art itself and considerations about role of art and artists in the
society.

Should work of art be beautiful in order to be a work of art? Before
answering that question I must define beauty itself. And this definition has
changed through ages as well as the definition of artwork.

In the ancient times artists were underestimated. As Socrates in one of
Plato´s Dialogs claims, the beauty is the synonym of utility. Chair may be
called beauty when it is comfortable and strong. Even the golden shield
can’t be beautiful when it doesn’t protect the soldier. This conception of
beauty returned in the beginning of twentieth century, in the times of
vanguard domination. The manifest of one of vanguard currents
announced, that the artwork’s main feature was utility. 

Nowadays this opinion is no longer respected. However some artists
make now everyday objects like lamps, chairs etc. and try to make them
not only useful, but also beautiful. And by beauty they don’t mean utility
but causing aesthetic experiences, admiration of the users. 

The definition of art developed. Plato himself didn’t agree with
Socrates, he believed that art should imitate reality. He attached a great
importance to the conception of mimesis, the opinion that art should be
the perfect copy of the real word. This opinion was present in the
consciousness of people in ancient times since fifth century before the
birth of Christ. Artwork was beautiful, when it copied the real world, artist
couldn’t let himself create other reality or follow his own visions. If he did
he was no longer considered an artist. Plato criticized perspective and
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chiaroscuro in painting. He believed that most perfect artworks were made
by ancient Egyptians.

And nowadays we can see that the basic rules of composition and
perspective were not obeyed. Animals and people from paintings from
pyramids look nothing like those in reality. So, paradoxically, Plato who
so desperately wanted art to be the copy of reality, limited art so strongly,
that this goal couldn’t be reached. And criticized by Plato artworks,
especially sculptures, made in the times when he lived for people of
renaissance and for us were the greatest example of mimesis!

As it can be noticed, the problem of definition of beauty was at first in
the area of interests of philosophers. In ancient times they claimed that
philosophy, not art, can lead a human being to the development, knowing
himself and the world around him. Art was underestimated; artists were
limited and controlled by definitions created by philosophers. However in
one of his Dialogs, Plato realized that the power of art is individual
approach of artist. And not only copying but also creating is important.
But this one fragment of one Dialog was neglected by Plato’s successors.

Although Aristotle proclaimed more liberal definition of mimesis, but
for centuries it was Plato’s first conservative version that lasted. Ancient
times were only one epoch and just within this one epoch there were so
many paradoxes, relativism and conflict. And these tendencies survived to
present days.

With a fall of a Roman Empire almost the whole cultural heritage of
ancient culture was forgotten or called a pagan and primitive. Art had now
a new purpose. Artwork was supposed to ravish and enchant but not to
cause admiration for the skills of artists. Artworks were made to show the
omnipotence of God. Artists were anonymous. The reward for their work
was not fame and respect in the society but the consciousness that their
chance for salvation increased. It might be a simplification and only
perfunctory analyze of the history of art in middle age, but I can’t be
denied that also in that epoch artists were underestimated and art had
practically one aim. In that time artwork was beauty when it praised God.
It doesn’t mean of course that artworks from that time don’t have for
contemporary people an artistic value. For example gothic churches even
now cause great admiration and in romanticism those buildings were a
great source of inspiration for poets and painters. But it is also worth
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noticing, that for artists in Renaissance gothic architecture was primitive.
So again it is an example of relativism. Maybe it is not possible to make
a definition of beauty that would satisfy everyone. And even if we
concentrate on one epoch, culture or even nation, it will turn out that the
tastes are so different that it is impossible to make one, compromising
definition. 

Or maybe we should rather wonder if there is possible one think,
notion or the absolute, which everyone without exceptions would find
beautiful. But here comes more problems. Such an absolute should be
somehow defined, so everyone could tell if their find it beautiful. If it
could be defined now, this definition would be definition of beauty as
well. And such a definition doesn’t exist. So is there no notion of beauty?
Plato claimed that it is. His famous theory of notions, which exist
independently of our material word proclaims, that there is a notion of
beauty, and more – that everyone’s soul remembers this idea. According
to this theory everyone should have the same imagination of pure, not
material beauty. And sometimes we find a piece of this idea in artworks
and we find them beautiful. But as I said before, people have different
opinions, taste and their sense of beauty is completely different. So I can’t
accept Plato’s theory. Unless we say, that every person sees in artworks
some other piece of the idea of beauty. But I think, that this somehow
denies the Plato’s theory. The independent notion of beauty can’t be seen
from many points of view. This denies the sense of its independent,
objective existence.

Ludwig Wittgenstein said that things that can’t be put in words can’t
be understand. So it’s like they didn’t existed for humans. Maybe his
theory is right for this problem. We can’t define beauty, so the objective
beauty doesn’t exist. But I must add that everyone has their own
conception of beauty. And of course they understand it, although maybe
they can’t put it in words. So I agree with Wittgenstein’s theory only when
it comes to notions that should be common for everyone.

After considering theories about art and beauty from the ancient times
and middle age it is obvious, that conceptions of these epochs are in
conflict. Theories which were actual in renaissance link to some of those
from ancient. People in that time believed, that God is the greatest artist,
the conception of Deus artifex was very popular. So artists from that time
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claimed, that to make an artwork it is necessary to copy the reality – the
perfect creation of God. This was a return to mimetic point of view on art.

Every epoch had its own, main idea of role of art. But in romanticism
a new tendency appeared. Artists began to see the power of their own
creation and individuality. They started to create artworks which shown
their own visions, dreams, other worlds they created. It was a kind of
turning-point for art, the beginning of resignation of mimetic approach to
art. Artwork was beautiful, when I showed the thoughts and emotions of
artists. The alienation, individualism, even mysticism were typical themes
of artworks in that times.

But this change also was criticized by the next generation, which was
under impression of Comte’s theories. And their turned back to usefulness
as the main function of art once again.

In the beginning of the twentieth century had place another turning-
point: the birth of vanguard. Artists in most European countries, tired of
rules and schemes, began to believe that the biggest power of art is its
originality and the ability to cause shock in the audience. So they began
to come up with more and more shocking concepts. At first they began to
create artwork about the industry. They wrote poems about machines,
haste, productions process, all of the topics which former were believed
not to be appropriate for the poetry. 

Everyday experience was for them a source of inspiration. Some artists
began to play with a language. In that time was written a poem which
contained only letters of the alphabets. The main aim of artists was to
shock an audience but at some point it had turned out, that to shock artists
must go further and further from the traditional form of artworks such as
paintings, poems. Dadaists made exhibitions with everyday objects
presented as artworks. It raised doubts if such an activity is still creation
of artworks or if it is just making a laughing-stock from the audience.

I believe that this time was the climax of the relativity in art. It became
obvious, that for some people even a toilet seat can be an artwork. To
bring back some order into the opinions about art some rules would be
necessary. But on the other hand rules delimitate the artists. And art which
is delimitated can’t develop, can’t be an expression of artists individuality
and –what I find most important – can’t be free. I think that the freedom
of art is its most important feature. And an object with a questionable
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artistic values but created from the inner need, without limitations is more
worth calling an artwork that an object created by a very talented person
who couldn’t express own opinion freely and was limited by something.
Of course such aspects of the process of creation as author’s intentions in
most cases can’t be checked. And this is another argument for a theory
that is impossible to talk about art with generalization. Every artwork
needs an individual approach.

It is also worth noticing that artists must remember not only about their
own freedom, but also about the freedom of other human beings and
creatures. There was once an exhibition where a homeless dog was showed
as an object and the whole concept of the exhibition was to show his death
of hunger. The men who organized this has in my opinion no rights to call
himself an artist. This wasn’t an artwork but an inexcusable act of cruelty. 

There is also a plenty of people who don’t thing about themselves as
artists but craftsmen. Still their works are by audience called artworks.
This problem considers mostly photographers. This is another example of
relativism in talking about artworks. Of course creators of these objects
don’t have to agree with those, who call their works artworks and them –
artists. But audience has a right to their own opinion. 

Most of examples above show the relativism in seeing beauty in
artworks. What about object which people find ugly but still call them
artworks? This situation is common especially since the time of
development of photography. The tragic situations such as wars, natural
disasters, accidents, hunger can be photographed with all drastic details.
Thank to these photographs a lot of tragic events, which normally
probably would be neglected, now are known by many people, who could
help the victims. Such photographs can be call artworks because of its
meaning to the society. 

However with this kind of art are connected some possibilities of abuse
– for example not respecting other’s right to privacy or showing drastic
scenes without limitations, for example to children. Or searching for the
most tragic and drastic situation just because of the need to show
something controversial and become popular. In this area the great tact
and consideration is necessary.

It is undeniable, that ugliness is an inseparable part of the world.
Disasters, illnesses, hideousness and even death, which by some is called



89

ugly and terrible – all of this is an inevitable part of human’s life.
Sometimes artists need to show it in their artworks. They think that only
than their work will be authentic and will show the real reason emotions
they feel, maybe even their despair.

Artworks that are ugly can also be a term of indication. Artists through
their artworks try to stigmatize negative tendencies or situation. Andy
Warhol, who created artwork from photograph of trash, did this with
intention to ridicule American consumer society. But as it is known, some
of the Americans didn’t get the irony in his works and were ravished of
its originality.

The problem of art nowadays is the variety of original ideas and
artworks that for most people is unknown. The freedom of creation is so
big, that everyone can be an artist for some time in his life. But not
everyone’s works will be known by many. 

I would like to show one more example of work of art that may be find
ugly or repulsive, but not as a first impression. A young artist made self-
portrait of his own frozen blood. Maybe as a sculpture it looks beautiful,
but when someone who watches it realizes, what it is made from, he might
change his point of view completely. Sometimes it is not enough just to
look at some artwork to form an opinion on it. Some more information
might be needed to fully realize, what author’s intentions were.

Also the role which art plays in contemporary is ambiguous. Often art
is commercialized, used in advertizing, television. This tendency is hard
to evaluate. Some might say, that art should lead artists and audience to
development, try to express problems, that can’t be express by
philosophers. For ages art and philosophy somehow supplemented
themselves. Philosophical tendencies influenced works of art, defined
their role, and defined the notion of beauty. And art expressed
phenomena, which couldn’t be expressed in other way. Philosophy settled
tendencies and art show emotions which accompanied them. And some
philosophers wrote about their conception is such a metaphorical, poetical
way, that they could be called also an artists. An example of such person
is Søren Kirkegaard. Philosophy without art can’t fully express its
theories. And art without philosophy can’t be defined. 

Nowadays this relationship between philosophy and art is not that
clear. I think that this is the reason for difficulties with defying notions as



beauty, artwork and art itself. This is the source of such relativism within
present epoch. 

When art became independent from philosophy, artists get freedom,
but lost clear aim. Now they have to choose aim themselves or follow the
tendency of commercialization of art. Those, who choose the first way,
will have to defy critique, relativism, disability to define what their work
really is. But they will be free to create everything they want, settle their
own criteria of beauty and art or even create ugly works of art – if only
they will have some message to the audience. Artists who will choose the
second way will soon loose ability to call themselves artists. They will
become slaves of the corporations, which will buy their ideas. 

I believe that most of artists will make the right choice and they still be
worth attention of philosophers. Even if now they don’t express their
theories in emotional, visionary way, but follow their own ideas. In spite
of this art always is indication of outlook on life of its creators or even
some part of its society. So it’s always valuable. And if there would be at
least one person who will find an object worth calling a work of art,
nobody have right to forbid it. The object becomes an artwork – even if
its existence as a work of art takes place only in the mind of one person.
Even if only one person finds it beautiful. 
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FI LO ZO FIA W SZKO LE

Wanda Ka miń ska

O moż li wo ściach kształ to wa nia 
umie jęt no ści fi lo zo ficz nych.

Re flek sja dla na uczy cie la i ucznia

Lek cja fi lo zo fii jest nie zwy kłym w swo jej isto cie spo tka niem na uczy -
cie la i ucznia, je śli jest spo tka niem osób. Kie dy przyj rzeć się uważ niej te-
mu fe no me no wi, to za uwa żyć moż na, że cha rak te ry zu ją cy go prze kaz
wie dzy i umie jęt no ści jest na stęp stwem spe cy fi ki wy kła da ne go przed mio-
tu: fi lo zo fii. To nie zwy kłe zja wi sko trans for ma cji wie dzy za kła da nie tyl-
ko lu kę mię dzy po ko le nio wą, swo iste „re se to wa nie” po rząd ku praw dy, nie
tyl ko zmien ność re la cji mię dzy ucznia mi oraz mię dzy na uczy cie la mi
i ucznia mi. Za kła da w swo im prak tycz nym dys kur sie spo tka nie osób, co
ozna cza ni mniej ni wię cej tyl ko po ko na nie ofi cjal ne go ję zy ka in sty tu cji
szkol nej, po to „tyl ko”, by ini cjo wać ruch my śli, by uka zy wać moż li we
kie run ki re flek sji. Te róż ne mo dal no ści ro zu mie nia fe no me nu na ucza nia
fi lo zo fii są do uj rze nia pod czas każ dej do brze prze pro wa dzo nej lek cji.

Na uczy cie le spo ty ka ją się ze swo imi ucznia mi na płasz czyź nie róż -
nych struk tur wie dzy: hi sto rii fi lo zo fii, pro ble mów po szcze gól nych dys-
cy plin fi lo zo ficz nych. Czę sto tym za ję ciom to wa rzy szy za dzi wie nie ludz-
ką my ślą po zor nie za mknię tą w daw nych epo kach, w tzw. cza sie hi sto -
rycz nym, a w isto cie nie do mknię tą, bo ja koś dziw nym tra fem nie zmien nie
do cie ra do gło wy ko lej nych po ko leń i za dzi wia swo ją głę bią. Dla cze go
uczy my? Za mie rze nia na uczy cie li mo gą być nie by wa le wznio słe – wte -
dy mó wi się o mą dro ści i ka lo ka ga tii, o przy go dzie z fi lo zo fią, wy ty ka się
za ło że nia pro wa dzą ce fi lo zo fów na bez dro ża. Wszy scy jed nak do brze
wie my, że na wet przy naj wspa nial szej re la cji na uczy ciel -uczeń, tych dwo-
je mo że łą czyć nie „praw da”, lecz wy łącz nie wspól ny in te res: po zy tyw -
ne (i wię cej niż tyl ko po zy tyw ne) zda nie ma tu ry lub/i osią gnię cie po zio -
mu ści słe go fi na łu w Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej. W ta kim przy pad ku
tzw. czy sta mą drość i „wiel ka tra dy cja” scho dzi na dal szy plan po śród ce-
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lów na ucza nia. Po ja wia się go ni twa z cza sem, bi twa o pry mat z in ny mi
obo wiąz ka mi ucznia, z go dzi na mi snu. Trze ba też od po wie dzieć na py ta -
nie o naj bar dziej ade kwat ne umie jęt no ści fi lo zo ficz ne nie zbęd ne, by osią -
gnąć za kła da ny cel. Naj cięż szą bi twę mu szą sto czyć obo je – na uczy ciel
i uczeń – jej ce lem jest zdo by cie za ufa nia do sie bie i stwo rze nie re la cji
do pusz cza ją cej my śle nie fi lo zo ficz ne z jej naj wyż szym wy mia rem: my-
śle nia pro ble mo we go. Nie kie dy ta ka sztu ka uda je się w spon ta nicz nym
ak cie, jed nak naj czę ściej jest wy ni kiem wy tę żo nej pra cy obu stron: pra-
cy dy dak tycz nej na uczy cie la i sa mo dziel nej pra cy ucznia. 

Wy da je się, że praw dzi wym me dium ku mu la cji wie dzy fi lo zo ficz nej,
ej de tycz nym i trwa łym, łą czą cym na uczy cie la z ucznia mi jest nie po ję ta
w swo jej na tu rze zdol ność ludz kie go umy słu do re flek to wa nia rze czy wi -
sto ści i za my ka nia jej w idee. Roz mo wa, lek tu ra czy ja kie kol wiek spo-
tka nie z fi lo zo fem czy fi lo zof ką bę dzie nie peł ne, gdy nie do tknie wła-
snych, nie mal pry wat nych my śli ucznia po wo du jąc w nich no we wąt ki.
Na ucza nie fi lo zo fii mo że być oso bo twór czym za ję ciem, je śli pro wa dzi
ucznia do świa ta, w któ rym jest miej sce na wspól ne do świad cze nie ilu zji,
praw dy, zła, lę ków, idei naj wyż szych lub naj święt szych prze ko nań. W ta -
ki spo sób kształ tu je się od wie ków re cep cja fi lo zo fii. 

Jak na uczyć się tej roz mo wy, w ja ki spo sób wziąć w niej sto sow ny
udział? Naj czę ściej uzna je się za myśl wszyst ko, co przy cho dzi do gło -
wy. Sys te ma tycz ne zgłę bia nie ta jem nic fi lo zo fii wy ma ga sze re go wa nia
my śli. Ame ry kań ski fi lo zof XX wie ku John De wey za uwa ża, że je śli my-
śl nie nie sie okre ślo ne go ukie run ko wa nia, jej war tość jest nie wiel ka. – nie
ma okre ślo nej wa gi, cią gło ści lo gicz nej czy praw dzi wo ści1. Au tor pracy
Jak my śli my? wska zu je na łań cu chy zda rzeń i epi zo dów, któ re le żą mię -
dzy zmien no ścią two rów fan ta zji a świa do mie pro wa dzo ny mi roz wa ża -
nia mi, zmie rza ją cy mi do wnio sków. Myśl ja ko mnie ma nie opar te na ja -
kimś oczy wi stym do wo dzie czy świa dec twie sta no wi mnie ma nie bez
pod staw: „My śleć o wie lo ry bach czy wiel błą dach do strze ga nych w ob ło -
kach jest czy stym fan ta zjo wa niem, któ re do wol nie mo że my prze rwać,
któ re nie do pro wa dza do żad ne go szcze gól ne go mnie ma nia. My śleć o zie -
mi ja ko pła skiej jest to przy pi sy wać rze czy re al nej pew ną wła ści wość ja-

1 J. Dewey, Jak myślimy? Warszawa 1988, s.25. 
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ko jej rze czy wi stą praw dzi wą ce chę”2. Jest to tzw. wie dza rze czy wi sta lub
przyj mo wa na za ta ką – zda niem De weya – zna mio nu je ją przy ję cie lub
od rzu ce nie cze goś ja ko cze goś ro zu mo wo praw do po dob ne go lub nie praw-
do po dob ne go. Praw dzi wym prze ja wem świa ta my śli jest my śle nie uza-
sad nio ne, na zy wa je De wey „my śle niem re flek syj nym”. Do pie ro ta kie
my śle nie ma war tość kształ cą cą: „Re flek sja ozna cza nie zwy kłą ko lej ność
przed sta wień po so bie na stę pu ją cych, ale ich cią głość, na stę po wa nie
po so bie w ta kim po rząd ku, że każ de z nich po cią ga za so bą na stęp ne, ja-
ko swe wła ści we na stęp stwo, i, na od wrót, każ de też opie ra się na tych,
któ re je po prze dza ją”3.

Wy da je mi się, że wła śnie tek sty fi lo zo fów, je śli obej mu ją wy wo dy,
uczą jak żad ne in ne tek sty kul tu ro we za uwa żo nej przez De weya cią gło -
ści my śli i ade kwat no ści uza sad nień. Za my ka nie sta no wisk w „ra cjo na -
lizm”, „ide alizm” czy w okre ślo ne szko ły czy kie run ki mu si być po prze -
dzo ne re je stro wa niem po glą dów od czy ta nych w źró dłach bez po śred niej
kon cep tu ali za cji in ter pre ta to ra -ba da cza. Her me neu tycz ne ko ło mu si po łą -
czyć w pierw szym rzę dzie ucznia z tek stem, by w dru giej ko lej no ści mó-
gł on za po znać się z „na uko wą” kon cep tu ali za cją źró dła. Re zy gna cja z tej
ko lej no ści wpły wa na bez myśl ne po wta rza nie po glą dów za war tych w tek -
ście. Na uczy ciel zna jąc tek sty źró dło we i in ter pre ta cyj ne (ba da czy tej my-
śli) mo że się oka zać naj lep szym (i je dy nym) tłu ma czem tych po glą dów,
o ile na czas do strze że swo ją nie zby wal ną ro lę w tym pro ce sie. Ubo le -
wam, że prak ty ka ucze nia w na szym kra ju po le ga na za sy py wa niu
uczniów książ ka mi („nie zbęd ny mi” by ro zu mieć) i na omi ja niu pro ce dur
słu żą cych wy ja śnia niu za gad nień. Jest to po waż ny man ka ment dy dak -
tycz ny. 

W Pol sce edu ka cję za czy na my od po glą dów fi lo zo ficz nych wy bra nych
my śli cie li – „po glą dów” w ich for mie okro jo nej, po kro jo nej, prze in ter pre -
to wa nej, „oswo jo nej” przez tra dy cję. Uczeń za czy na swo ją dro gę od fra ze -
olo gii da ne go au to ra, cha rak te ry stycz nych tez, uza sad nień. „Ro zu mie nie”
my śli da ne go fi lo zo fa jest moż li we dzię ki do tar ciu ucznia do po zio mu ro-
zu mie nia. Na stęp nym eta pem jest do strze że nie, w już po zna nych sta no wi -
skach, sy me trycz nych pro ble mów fi lo zo ficz nych, po dob nych lub prze ciw -

2 J. Dewey, Jak myślimy?, op. cit., s.28. 
3 Tamże, s. 26.
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staw nych roz strzy gnięć, umie jęt no ści umiej sca wia nia (przy pi sy wa nia cech
po glą dów) my śli cie li w roz wi ja ją cych się przez wie ki tra dy cjach (np. me-
ta fi zycz nej, ana li tycz nej, lin gwi stycz nej etc). Mi strzo stwo za wo do we fi lo -
zo fa nie po le ga na do sko na łym od wzo ro wa niu czy ichś po glą dów. Ta pa-
mię cio wa wie dza, no ta be ne naj bar dziej istot na dla hi sto ry ka fi lo zo fii, ale
i dla nie go nie je dy na, nie mo że blo ko wać re flek sji – moż na na wet za ry -
zy ko wać stwier dze nie, że je śli blo ku je, to zna czy, że jest źle przy swo jo na
lub prze ka za na. Fi lo zo fa źle na ucza na nie sie wąt ki ide olo gicz ne., wzmac-
nia ne przez ta kie cho ro by, jak: aka de mizm, do gma tyzm, in ter tek stu alizm.
Jak że je ste śmy nie kie dy śmiesz ni w swo im na ucza niu fi lo zo fii spro wa dza -
ją cym się do gło sze nia prawd fi lo zo ficz nych przed „ogłu pia ły mi” ucznia-
mi, „ciem ny mi ma sa mi” spo łe czeń stwa i przed sta wi cie la mi roż nych dys cy-
plin na uko wych. Ileż to ra zy na kła da my na in ter pre ta cje tak ści słą ma try cę
świa to po glą do wą, że już nie wia do mo, czy mó wi my o so bie, o wła snych
nie po ko jach, czy re fe ru je my sta no wi sko au to ra. 

Te pro ste ob ser wa cje na ka zu ją bacz nie przyj rzeć się fi lo zo fii w aspek -
cie błę dów dy dak tycz nych, po nie waż wszel kie man ka men ty da ro wa ne
słu cha czom „w spad ku” (na zy wa go szum nie „dzie dzic twem”): kiep ska
dy dak ty ka fi lo zo fii nisz czy wia ry god ność na uki. Chwa ła tym z na uczy -
cie li, któ rzy po tra fią pro wa dzić wie dzę i umie jęt no ści uczniów ku ich wła-
snej re flek sji, któ rzy uczą, nie ide olo gi zu ją, dba ją o re cep cję i roz wój pol-
skiej my śli, a nie za my ka ją edu ka cji w po sta wie ty pu „re la ta re fe ro”. Si-
mon Black burn na pi sał nie gdyś: „(…) na sze idee i po ję cia moż na
po rów nać do so cze wek in stru men tów optycz nych, przez któ re oglą da my
świat. Dla fi lo zo fii za sad ni czym przed mio tem ba dań są te wła śnie so-
czew ki. Suk ces fi lo zo ficz ne go przed się wzię cia nie bę dzie się więc spro-
wa dzał do te go, ile wie dzy zdo by li śmy, ale jak się za cho wa my, kie dy
spra wa pój dzie na ostro: wśród zbie ra ją cych emo cji dys ku sji, gdzie nie-
ja sność rzą dzi nie po dziel nie. Suk ces bę dzie ozna czał po waż ny sto su nek
do kon se kwen cji wy ni ka ją cych z idei”4. Zda niem au to ra, czyn ność kszta-
ł to wa nia po jęć w uczniach jest pro ce sem ucze nia ich snu cia re flek sji z ce -
lem, któ ry moż na z po wa gą na zwać doj rza ło ścią. 

4 S. Blackburn, Myśl. Zaproszenie do filozofii., przeł. Jan Karłowski, Poznań 20002,
s. 14. 
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Hi sto ria fi lo zo fii jest tra dy cją, któ ra nie sie pro ble my war te na my słu,
ale i po tra fi za mknąć nas na dzi siej sze czy ta nie rze czy wi sto ści. Dy dak ty -
ka ukie run ko wa na na po wta rza nie hi sto rycz no -fi lo zo ficz nych fraz po wo -
du je trud ność w roz wa ża niu pro ble mów. De wey po dał w 1910 ro ku fa zy
roz wią zy wa nia pro ble mów: 

1. do strze ga nie pro ble mu
2. ana li za sy tu acji pro ble mo wej – ana li za in for ma cji, struk tu ra ce lu,,

ba da nie roz bież no ści i luk mię dzy tym, co da ne i tym, co po żą da ne;
3. wy twa rza nie po my słów roz wią za nia 
4. we ry fi ka cja po my słów – spraw dze nie ich war to ści
Jest to pro ces nie zwy kle twór czy, war ty prób i ćwi czeń. Dla ucznia,

któ ry mu si w swo im oso bo wym roz wo ju przejść etap za kwe stio no wa nia
wszel kich au to ry te tów, zo sta ją jesz cze fi lo zo fo wie. Lecz przy cho dzi czas,
kie dy i ci prze sta ją się li czyć i wte dy uczeń wy ru sza w swo ją dro gę po-
dej mu jąc pró by praw dzi wie sa mo dziel ne go my śle nia. Sta wia pro blem
i pró bu je go roz wią zać. Na stę pu je roz wój umie jęt no ści fi lo zo fo wa nia. 

Zda niem fi lo zo fa dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go Hen ry ka Stru ve -
go „fi lo zo fia wy twa rza się i roz wi ja w fi lo zo fie – po za nim jej nie ma
wca le”5. We dług nie go praw dzi wą ży cio wą do nio słość po sia da nie fi lo -
zo fia zło żo na w książ kach, lecz fi lo zo fia ja ko „ob jaw umy słu”6. Au tor
wska zu je na nie zbęd ność po sia da nia trzech cech: sa mo dziel no ści i nie za -
wi sło ści są du oraz zdol no ści do sa mo dziel ne go roz wo ju my śli bez wzglę -
du na utar te ścież ki i po wszech nie przy ję tą ru ty nę. Tę zdol ność Stru ve
okre śla mia nem „umy słu dia lek tycz ne go”. Umysł dia lek tycz ny czer pie ze
świa ta przed mio to we go, z da nych ży cio wych i na uko wych, in spi ra cję
do sa mo dziel ne go roz wo ju my śli, sto sow nie do wła snych po trzeb, a cza -
sem i za chcia nek, więc nie wy stę pu je ze sfe ry czy sto pod mio to wych kom-
bi na cji my śli7. Fi lo zof wsku tek uzdol nie nia dia lek tycz ne go „czu je po trze-
bę po wią za nia wszyst kich swych my śli”8, zrów no wa że nia swych po glą -
dów. Szu ka nie tych „po wią zań” mie ści się w umie jęt no ści kształ to wa nia
i for mu ło wa nia po jęć ogól nych, za sad, pryn cy piach. Tak kształ tu je się

5 H. Struve, Uzdolnienie i rozwój umysłu filozoficznego, Warszawa 1932. 
6 Tamże, s. 460.
7 Tamże, s. 460. 
8 Tamże, s. 464. 
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pier wot ny wy nik dzia łal no ści umy słu fi lo zo ficz ne go: ład my ślo wy, lo-
gicz ny w miej scu cha osu. Z tym pro ce sem po znaw czym łą czy się roz wój
uczu cia – „sta no wi on głów ną sprę ży nę swo bod ne go po lo tu my śli, ogrze-
wa jej treść cie płem ser decz nem, na da je jej ów pod nio sły na strój pod mio-
to wy, któ ry cha rak te ry zu je wy two ry dia lek ty ki”9. W dzie jach fi lo zo fii
umy sły dia lek tycz ne wzno szą się do naj wyż szych za sad i po jęć fi lo zo -
ficz nych i wy pro wa dza ją z nich swo je po glą dy szcze gó ło we. Me ta fi zy ka
za wdzię cza im swo je ist nie nie. Jed nak trze ba pa mię tać, że „moż na być sa-
mo dziel nym i nie za wi słym w swych są dach, a jed nak hoł do wać do gma -
ty zmo wi w stop niu naj wyż szym”10. Zda niem Stru ve go umy sły dia lek -
tycz ne w swo im wy pa cze niu mo gą po peł niać błąd po wierz chow ne go
uogól nia nia. In te re su jąc się wszyst kim i ma jąc o wszyst kim swo je my śli,
umysł dia lek tycz ny za do wa la się luź nym po łą cze niem po jęć, opar tym naj-
czę ściej na zna cze niu słów, ich po rów ny wa niu i prze ciw sta wia niu. Zmy-
sł kry tycz ny to dru ga ce cha umy słu fi lo zo ficz ne go, łą czy się z do cie kli -
wo ścią i umie jęt no ścia mi ba daw czy mi. „Wszel kie ba da nie opie ra się
na roz bio rze ba da ne go przed mio tu, czy to bę dą zja wi ska świa ta ze wnętrz-
ne go, czy to (…) my śli, po glą dy, teo rie. W nor mal nym roz wo ju umysł
kry tycz ny „bę dzie po wol ny, ra czej lę kli wy, z po wo du su mien no ści, ani-
że li sta now czy i bez względ ny”11. Umysł praw dzi wie kry tycz ny, ba daw -
czy, spo glą da na wszel ką ogól ni ko wość z po dejrz li wo ścią. Z jed nej stro-
ny ce chu je go wąt pie nie, z dru giej zaś umie jęt ność roz bio ru i ana li zy, wy-
zna cza ją dro ga do gra nic przed mio tu ba da ne go lub do gra nic ludz kie go
umy słu: „Kry ty cyzm praw dzi wy, fi lo zo ficz ny, prze kra cza za wsze szczu-
płe gra ni ce ży cia umy sło we go, wni ka w za sad ni cze pod sta wy za rów no
zja wisk szcze gó ło wych, jak i po zna nia w ogó le.” Zda niem Stru ve go
do umy słów naj bar dziej kry tycz nych moż na za li czyć: He ra kli ta, So kra te -
sa, Ary sto te le sa, Kan ta, Ba co na, Kar te zju sza, Loc ke’a i Hu me’a. 

Jed nak i te umie jęt no ści – roz wi nię te w nad mia rze – uwła cza ją fi lo -
zo fo wi. Bez dia lek tycz nej śmia ło ści i bez kon struk cyj ne go wią za nia tre-
ści w na uko wy sys tem wie dzy, kry ty ka przy bie ra cha rak ter we wnętrz nej
chwiej no ści i do ryw czo ści, fi lo zof „cze pia się przed mio tów”, ale nie dą -

9 H. Struve, Uzdolnienie i rozwój..., op. cit., s. 465.
10 Tamże, s. 468.
11 Tamże, s. 408. 
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ży do po zy tyw nych wy ni ków. Efek tem ta kich błę dów jest re duk cja fi lo -
zo fii do „kry ty ki dla kry ty ki”, „wąt pie nia dla wąt pie nia”. 

Trze cim ty pem są zdol no ści kon struk cyj ne. Stru ve za li cza je do naj -
bar dziej za sad ni czych. Sa mo dziel ność są du i pod mio to wa dia lek ty ka wy-
od ręb nia ją fi lo zo fa ze świa ta przed mio to we go. Je śli ten pro ces roz wi ja
czło wie ka w kie run ku in dy wi du ali zmu, to fi lo zof sta je się „ory gi na łem”
w złym te go sło wa zna cze niu. To wa rzy szy te mu zja wi sku od osob nie nie
i zdzi wa cze nie. Zmysł kry tycz ny, za uwa ża Stru ve, za szcze pia na wyk
bez względ ne go i ob se syj ne go po wąt pie wa nia. Mo że ten na wyk prze ro -
dzić się w ten den cję do cał ko wi te go za prze cza nia. Kry tycz na ak tyw ność
umy słu ma cha rak ter de struk cyj ny. Roz ło żyć na czyn ni ki pierw sze da ną
teo rię nie każ dy po tra fi, a jesz cze mniej sza gru pa lu dzi po tra fi z po wro -
tem zło żyć tę teo rię. Te umie jęt no ści kon struk cyj ne le czą fi lo zo fa, po nie-
waż po ana li zie kry tycz nej od czu wa on po trze bę „od bu do wa nia w my śli
swo je go rze czy wi ste go świa ta, re kon struk cji pier wot nej ca ło ści, kry tycz -
nie ro ze bra nej”. Do pie ro ta umie jęt ność umoż li wia roz po zna wa nie praw-
dy fi lo zo ficz nej. Umysł kon struk cyj ny to umysł bu dow ni cze go. Ca ło -
kształt my śli ma wy koń czo ną ar chi tek to ni kę. Do nich Stru ve za li cza: Pla-
to na, Kar te zju sza, Spi no zę, Le ib ni za, Fich te go, He gla, Hol ba cha. Dą że nia
kon struk cyj ne w swo jej jed no stron nej for mie prze ja wia ją się w po sta ci
czczej for my my ślo wej, po zba wio nej ra cjo nal nej i od po wied nio uza sad -
nio nej tre ści. Ma my wte dy do czy nie nia z po zor nym gma chem o bo ga tej
ar chi tek to ni ce. 

Dia lek ty ka, kry ty ka i sys te mat na uko wy wie dzy fi lo zo ficz nej to trzy
za sad ni cze umie jęt no ści umy słu fi lo zo ficz ne go. Stru ve za sad ni czym pra-
wem roz wo ju umy słu fi lo zo ficz ne go na zy wa zja wi sko na stęp stwa po so -
bie tych sta diów. Dia lek ty ka ze swo im po lo tem i „nie za wi sło ścią” to dzie-
ciń stwo fi lo zo ficz ne, kry ty ka to epo ka mło dzień cza, epo ka re flek syj na,
pra ca kon struk cyj na to wy raz mę skiej (ko bie cej?) doj rza ło ści. Nie za leż -
nie od tych „ewo lu cyj nych” za ło żeń – ob ser wa cje i re flek sje Stru ve go
i dzi siaj są god ne uwa gi na uczy cie la i ucznia. 

Ja kie są za tem spo so by kształ to wa nia umie jęt no ści fi lo zo fo wa nia?
Dro ga do nich jest trud na, ale moż li wa. Na le ży wziąć pod uwa gę od ci -
nek, któ ry się wła śnie po ko nu je – czy na po zio mie fraz po glą dów fi lo zo -
ficz nych, czy na płasz czyź nie ich ro zu mie nia, czy na po zio mie szu ka nia
związ ków mię dzy sta no wi ska mi, czy struk tu rą po glą dów. 
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Czas na re flek sję koń co wą. Nie za leż nie od punk tu, w któ rym czło wiek
po dej mu je swo je spo tka nie z fi lo zo fią, czy za czy na swo ją dro gę od po-
glą dów Pla to na, Nie tz sche go czy Wit t gen ste ina, czy za czy na się ją
od I eta pu Olim pia dy (od tek stów źró dło wych czy „su ge ro wa nych”
pod te ma ta mi na tym po zio mie eli mi na cji), istot na jest świa do mość ucznia
i na uczy cie la do ty czą ca umie jęt no ści, któ re to wa rzy szą tej wie dzy. Czy
na uczy cie lem jest pro fe sor UJ, ab sol went AP w Słup sku czy UKSW, czy
– „je dy nie” – Arendt, Da vid son czy Mar ci szew ski – te umie jęt no ści mo-
gą oka zać się pod sta wo wym kry te rium w kształ to wa niu zdol no ści fi lo zo -
ficz nych., któ re, je śli wie rzyć Stru ve mu, ujaw nią w pew nym mo men cie
do sko na łe kom pe ten cje kry tycz ne, dia lek tycz ne i kon struk cyj ne. W mo -
im prze ko na niu pro ces ten jest moż li wy, gdy nie za po mni my o fe no me -
nie spo tka nia osób na lek cjach fi lo zo fii. 

Piotr Wojciechowski

Kilka uwag o sztuce pisania eseju

„Esej to szkic literacki, krótka rozprawa ujmująca określony temat
w sposób subiektywny, łącząca elementy prozy artystycznej, publicy-
stycznej i naukowej”. Tyle mówi nam Słownik Języka Polskiego pod re-
dakcją Mieczysława Szymczaka. Niestety sama definicja nie daje nam ja-
snego kryterium odróżnienia dobrego eseju od złego. Wprawdzie ucznio-
wie liceum dzięki lekcjom polskiego powinni już wiedzieć, jak odróżnić
od siebie poszczególne formy literackie, jednak okazuje się, że nawet ci
najlepsi mają z tym niekiedy problemy. Esej mylony jest najczęściej z roz-
prawką, niekiedy z felietonem, a nawet reportażem.

Odpowiedź na pytanie, jak napisać dobry esej, staje się szczególnie
istotna dla tych, którzy zdecydowali się przystąpić do Olimpiady Filozo-
ficznej. Przy odrobinie szczęścia i sporym nakładzie pracy, uczestnik
Olimpiady napisze aż cztery eseje: w zawodach krajowych pierwszego
i drugiego stopnia po jednym, a jeśli zostanie finalistą, będzie miał mo-
żliwość napisania kolejnych dwóch: w eliminacjach i na zawodach Olim-
piady Międzynarodowej.



Przyglądając się przytoczonej na początku definicji, stwierdzamy, że,
mimo zwięzłości, jest ona bogata w treść. Czytamy więc, że esej to szkic
literacki. To ważne, ponieważ powinniśmy zachować odpowiednią objęto-
ść i jakość pracy. Szkic oznacza, że nie wszystko musi być dokładnie opra-
cowane. Esej więc jest raczej przymiarką, próbą sił, a czasem przyczynkiem
do pogłębionych badań i w przeciwieństwie do nich powinien być możli-
wie krótki. Pracom przekraczającym dwadzieścia stron maszynopisu bliżej
raczej do traktatu, niż eseju. Mała objętość nie oznacza jednak powierz-
chowności. Po drugie jest to praca subiektywna, co nie oznacza, że nie mo-
że być poparta myślami zaczerpniętymi od innych autorów. To, co subiek-
tywne w eseju, to przede wszystkim umiejętność prezentowania własnego
zdania, wyrażająca się w doborze argumentów, czy oryginalnym zestawie-
niu stanowisk. Autor powinien nie tylko samodzielnie wybierać stanowisko
dla siebie, ale także być świadomym tego, co robi. Przy ocenianiu esejów,
patrząc „z drugiej strony”, źle widziany jest brak szacunku dla oponentów
i przedstawianie swojego stanowiska, jako jedynie słusznego. Dobry esej
powinien kończyć się konkluzją, w której autor wskazuje ewentualnie nie-
rozstrzygnięte problemy lub obszary dalszych badań.

Autor eseju nie musi starać się być obiektywny, ale jednocześnie nie
może pozwolić sobie na brak rzetelności. Interpretacja problemu za po-
mocą przedstawionych tez nie może być zupełnie dowolna, lecz powinna
ukazywać umiejętność analizy i krytyki. Trudno zgodzić się z opiniami,
wedle których esej jest ciągiem luźno powiązanych i nieuporządkowanych
skojarzeń. Gdyby tak było, prawie każdy bełkotliwy i chaotyczny, czyli
w gruncie rzeczy nieudany tekst, nazwalibyśmy esejem. Dobry esej po-
trzebuje równowagi. Spontaniczność i oryginalność ujęcia powinna iść
w parze z solidnym warsztatem literackim oraz jasnością i systematycz-
nością myśli.

Przytoczona definicja mówi, że esej łączy elementy prozy artystycz-
nej, publicystycznej i naukowej. Autor powinien więc zadbać o dobrą
kompozycję tekstu, precyzję w posługiwaniu się pojęciami, ale jednocze-
śnie o przystępność języka oraz o prawidłowość argumentacji.

Jak niemal każdą czynność, także pisanie eseju można doskonalić
przez ćwiczenie. Aby trening dał pożądany skutek, powinniśmy poznać
kryteria, wedle których ocenimy postępy. Dla Olimpijczyków dobrym
źródłem jest Program Olimpiady. Dowiadujemy się z niego, że oceniane
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będą: zawartość treściowo-problemowa, umiejętność wykorzystania wie-
dzy filozoficznej i posługiwania się pojęciami filozoficznymi, sposób uza-
sadniania twierdzeń, kompozycja i oryginalność ujęcia oraz poprawność
językowa. Warto też wziąć pod uwagę, że w zawodach trzeciego stopnia
finaliści są zobowiązani do przedstawienia zasadniczej tezy pracy, argu-
mentów na jej uzasadnienie wraz z odwołaniem się do literatury źródło-
wej oraz zlokalizowania własnego stanowiska w obrębie dyskusji zwi-
ązanej z daną problematyką. 

Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym przygotowaniu
przez ucznia pracy na wybrany, spośród proponowanych w danej edycji, te-
mat. Warto tutaj zaznaczyć, że regulamin nie narzuca formy eseju, więc wy-
bór innej formy literackiej nie przekreśla szans uczestnika. W przeciwie-
ństwie do zawodów drugiego stopnia, uczestnicy są w komfortowej sytu-
acji – mają dużo czasu na przygotowanie, mogą korzystać z wielu źródeł
i słowników, czy wreszcie mogą siedzieć spokojnie w fotelu i dopracowy-
wać szczegóły. Ta swoboda pracy niesie ze sobą jednak zagrożenie prze-
sadnej dokładności. Pamiętajmy, że kiedyś musimy pracę skończyć i oddać.

Specyfika esejów pisanych na Olimpiadzie Filozoficznej polega rów-
nież na tym, że temat jest zadany. Stanowi to ograniczenie dla autora
i dlatego wymaga dyscypliny intelektualnej. Piszący powinien cały czas
panować nad tekstem i pamiętać, na jaki temat pisze.

Jeśli esej nie powinien być sumą przypadkowych skojarzeń, to nawet
w sytuacji egzaminu, gdy czas pracy mamy drastycznie ograniczony, war-
to najpierw ułożyć sobie szkic argumentacji. Dobrze ułożony plan pracy
to w gruncie rzeczy połowa sukcesu. Esej jest to ciąg myśli, czasem
wprawdzie zaskakujących, ale nadal ułożonych w określonym porządku
i powiązanych wynikaniem. Wielu uczniów gubi się w dygresjach i za-
miast sprawnie napisanego eseju wychodzi im, jak to kiedyś ujął mój na-
uczyciel polskiego, wielogłos kakofoniczny czasem nawet na temat, ale
bez sensu. Często chaos myśli idzie w parze z pretensjonalnością języka.
Przy ocenie pracy bierze się pod uwagę również poprawność językową
i jasność wypowiedzi. Zbyt pompatycznym językiem nie zyskamy sobie
przychylności recenzentów. Pisząc, spróbujmy wczuć się również w rolę
czytelnika – przeczytajmy nasz tekst i zastanówmy się, czy jest on zro-
zumiały, czy dostatecznie wyjaśniamy znaczenie pojęć i czy czytelnik jest
w stanie zrekonstruować na podstawie pracy nasze rozumowanie.
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CO WARTO CZYTAĆ

Mag da le na Ga win

Wszyst ko, co chcie li by ście na wstę pie 
wie dzieć o Kan cie 

Mi ro sław Że la zny, Kant dla po cząt ku ją cych, To ruń 2008

Po prze czy ta niu książ ki Mi ro sła wa Że la zne go pod ty tu łem Kant dla
po cząt ku ją cych po czu łam peł ne ukon ten to wa nie. Od daw na bra ku je
na pol skim ryn ku ksią żek, któ re wpro wa dza ły by do kon cep cji jed nych
z bar dziej zna czą cych, acz kol wiek nie zmier nie trud nych fi lo zo fów. Wy-
kształ ce ni w ma te rii jed nym tchem mo gli by wy mie nić kil ka na zwisk, któ-
rych wy ło że nie in nym, mniej wy kształ co nym lub zgo ła roz po czy na ją cym
wła sną przy go dę fi lo zo ficz ną, na strę cza du żych kło po tów. Na le ży bo-
wiem za po znać za in te re so wa ne go z trud nym ję zy kiem da ne go my śli cie -
la przy jed no cze snym bu do wa niu ogól nej wi zji ca ło ści tak, aby uła twić
in ter pre ta cję i wła sne usto sun ko wa nie się do wy kła da nej kon cep cji. Za-
da nie jest o ty le trud ne, że mó wi my tu o wiel ce abs trak cyj nych fi lo zo -
fiach, któ re na le ży wy ło żyć w spo sób zro zu mia ły oso bom po ten cjal nie nie
zna ją cym pod staw dzie dzi ny. 

Mi ro sław Że la zny zmie rzył się z fi lo zo fią Kan ta i, w mo im prze ko na -
niu, wy szedł z te go wy zwa nia obron ną rę ką. Książ ka ma kil ka istot nych
za let. Po pierw sze, nie jest li tyl ko krót kim ese jem ogól nie wpro wa dza -
ją cym do fi lo zo fii trans cen den tal nej, ale po ko lei roz wa ża pod sta wo we za-
ło że nia i po ję cia au to ra Kry ty ki Czy ste go Ro zu mu. Dzię ki cze mu czy tel -
ni cy bli żej nie za in te re so wa ni fi lo zo fią mo gą spę dzić przy jem nych i twór -
czych kil ka go dzin w in te re su ją cym to wa rzy stwie, któ re za pew nio ne jest
przez tą dow cip nie i z za my słem na pi sa ną książ kę. Z ko lei ci, spo śród
czy tel ni ków, któ rzy pra gną bli żej zgłę bić róż no rod ne kon cep cje fi lo zo -
ficz ne, zy ska ją wie dzę na te mat pod sta wo wej struk tu ry my śli Kan ta, któ-
ra bę dzie wiel ce po moc na przy dal szej lek tu rze, czy to tek stów sa me go
Kan ta, czy in nych bar dziej za awan so wa nych prac o fi lo zo fii te goż my śli-
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cie la. Po dru gie, po rzą dek tek stu jest kla row ny i sen sow ny. Tekst roz po -
czy na się od uwag na te mat me ta fi zy ki, któ re wpro wa dza ją w oma wia ną
pro ble ma ty kę. Na stęp nie omó wio ne są ogól ne i waż ne do zro zu mie nia ca-
ło ści ta kie po ję cia, jak: es te ty ka, rzecz sa ma w so bie, lo gi ka, po dział są -
dów oraz wła dza są dze nia. W dal szej czę ści przed sta wio na jest kan tow -
ska teo ria po zna nia – tj. ro zum teo re tycz ny, a na stęp nie część do ty czą ca
ro zu mu prak tycz ne go, a więc uwa gi na te mat mo ral no ści i pięk na. Ostat-
nie roz dzia ły po świę co ne są idei oświe ce nia oraz uwa gom po li tycz nym,
do ty czą cym idei wiecz ne go po ko ju. Jed nym sło wem, wszyst kie pod sta -
wo we pro ble my po dej mo wa ne przez Kan ta zo sta ły przez Że la zne go omó-
wio ne. Po trze cie, książ ka na pi sa nia jest z du żym po lo tem – na przy kład,
nie za po mnia ny i da ją cy do my śle nia jest przy kład zda nia syn te tycz ne go
a prio ri, któ ry abs trak cję spro wa dza do kon kre tu. Przy znam, że sa ma gu-
stu ję w te go ro dza ju sty li sty ce, gdyż, z jed nej stro ny, wy dat nie uła twia
ona pro ces za po zna wa nia się z da ną fi lo zo fią, z dru giej zaś po ma ga od-
nieść, skąd inąd nie zmier nie trud ny ma te riał, do wła sne go ży cia i do pro -
ble mów, któ re w ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści mo że my roz po znać.

Pod su mo wu jąc: po le cam książ kę Kant dla po cząt ku ją cych! Jest to cie-
ka wa lek tu ra za rów no dla do pie ro za czy na ją cych swo ją dro gę ku fi lo zo -
fii, jak i dla na uczy cie li, któ rzy mo gą zy skać wie le po my słów na kla row -
ne i zro zu mia łe dla in nych przed sta wie nie fi lo zo fii Kan ta. Rów nież oso-
by ba daw czo zaj mu ją cy się fi lo zo fią za pew ne z przy jem no ścią za po zna ją
się z tym tek stem. Jest to za wsze in try gu ją ce jak in ny, zna mie ni ty fi lo zof
opo wia da o na szym wspól nym, do brym zna jo mym, uka zu jąc to, co sam
w nim in try gu ją ce go od na lazł i jak tłu ma czy so bie i in nym te wszyst kie
sma ko wi to ści, ja kie Kant ma do za ofe ro wa nia. 

Wspi na jąc się na wy ży ny wła sne go zmy słu kry tycz ne go nie od na la -
złam ni cze go, co mo gła bym okre ślić ina czej niż kry ty kanc twem. Książ -
ka sta wia so bie okre ślo ny cel – przed sta wie nie pod staw fi lo zo fii Kan ta
w spo sób zro zu mia ły dla po cząt ku ją cych fi lo zo fów i bar dzo do brze się
z te go za da nia wy wią zu je. W związ ku z tym z nie cier pli wo ścią cze kam
na moż li wość za po zna nia się z ko lej ną po zy cją z se rii Fi lo zo fia dla po-
cząt ku ją cych, au tor stwa Mi ro sła wa Że la zne go, któ ra trak to wać bę dzie
o fi lo zo fii He gla, tej naj prost szej do wy ło że nia i zro zu mie nia kon cep cji,
na któ rej zę by so bie ła mią ko lej ne po ko le nia stu den tów fi lo zo fii.
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Mo ni ka Fi la row ska

O bud dy zmie z per spek ty wy fi lo zo ficz nej

Vol ker Zotz, Hi sto ria Fi lo zo fii Bud dyj skiej, tłu ma cze nie Mo ni ka No-
wa kow ska, Kra ków 2007, Wy daw nic two WAM

Nie po tra fi my więc ro zu mieć bud dyj skich wy po wie dzi
Bez po śred nio, lecz tyl ko po przez ich uję cie w zna nych nam 

ję zy ku i lo gi ce.

Vol ker Zotz

Jed nym z za gad nień, któ re go zna jo mo ści wy ma ga się od uczest ni ków
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej, jest ety ka bud dyj ska i jej fi lo zo ficz ne pod sta wy.
Jest to te ma ty ka z jed nej stro ny nie zmier nie in te re su ją ca, ale – ze wzglę-
du na swe go ro dza ju kul tu ro wą ob cość – mo że sta no wić wy zwa nie dla
oso by, któ ra wcze śniej nie mia ła z nią stycz no ści. Umie jęt ność płyn ne go
wy po wia da nia się w tym te ma cie wy ma ga bo wiem nie tyl ko wie dzy
o kon kret nych za ło że niach sys te mu bud dyj skie go, ale i zdol no ści do jed -
no cze sne go wy ka za nia się świa do mo ścią, że w tym kon tek ście uży cie
słów: „sys tem i za ło że nie” jest zde cy do wa nie nie na miej scu. A to ozna-
cza ro ze zna nie nie tyl ko w sa mej my śli re li gij no -fi lo zo ficz nej bud dy zmu,
ale i zna jo mość re aliów spo łecz no -kul tu ro wych, któ re za nią sto ją. 

Na pol skim ryn ku wy daw ni czym nie ma trud no ści ze zna le zie niem li-
te ra tu ry do ty czą cej bud dy zmu. W cią gu ostat nich dwóch lat uka za ło się co
naj mniej dzie sięć po zy cji do ty ka ją cych w ja kimś za kre sie te go te ma tu.
Sztu ką jest zaś wy bra nie z nich tych, któ re rze czy wi ście „przy słu żą się”
w przy go to wa niu do Olim pia dy Fi lo zo ficz nej – je że li to wła śnie jest na-
szym ce lem – i bę dą sta no wi ły war to ścio we do świad cze nie czy tel ni cze.

Na po czą tek na pew no war to zwró cić uwa gę, że prze glą da jąc pu bli -
ka cje do ty czą ce bud dy zmu, moż na za uwa żyć dwie pod sta wo we ten den -
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cje. Z jed nej stro ny jest to te ma ty ka po dej mo wa na przez au to rów, któ rzy
wy wo dzą się z tej tra dy cji, wy ro śli w niej, a ich książ ki to czę sto pi sa ne
me ta fo rycz nym ję zy kiem po rad ni ki, ma ją ce nie rzad ko sta no wić nie tyl ko
rze tel ne omó wie nie da ne go te ma tu, ale i dro go wskaz na dro dze du cho -
we go roz wo ju czło wie ka. Mam tu na my śli na przy kład ta kie ty tu ły, jak:
Ma ha mu dra wiel ki sym bol, któ re go au to rem jest La ma Gen dyn Rin pon -
cze czy Wpro wa dze nie do bud dy zmu zen – Su zu kie go Da isetz Te ita ro.
Z dru giej zaś stro ny zde cy do wa nie czę ściej jed nak mo że my się ze tknąć
z tek sta mi osób wy cho wa nych w kul tu rze eu ro pej skiej, któ re po świę ci ły
ja kąś część swe go ży cia zgłę bia niu my śli bud dyj skiej. Ich dzie ła ma ją
zwy kle bar dziej teo re tycz ny i hi sto rycz ny cha rak ter. Za nim za tem się gnie-
my po kon kret ne omó wie nie bud dy zmu, war to za sta no wić się, ja kie go ty-
pu in for ma cji po szu ku je my.

Książ ka Vol ke ra Zot za okre śla na: pierw szym tak ob szer nym i wy czer -
pu ją cym omó wie niem za gad nie nia bud dy zmu na pol skim ryn ku księ gar -
skim jest zde cy do wa nie pu bli ka cją dru gie go ty pu i jej na tu ra jest ści śle hi-
sto rycz no -fi lo zo ficz na. Jest to rów nież – w mo im od czu ciu – pu bli ka cja
na uko wa, a nie po pu lar no nau ko wa – i o cha rak te rze prze glą do wym, gdyż
jej au tor – wy bit ny au striac ki kul tu ro znaw ca, spe cja li zu ją cy się w dzie -
dzi nie fi lo zo fii bud dyj skiej – ze brał i ze sta wił ze so bą wnio ski za war te
w in nych opra co wa niach i do ko nał ich sys te ma ty za cji. Już we Wpro wa -
dze niu do Hi sto rii My śli Bud dyj skiej do wia du je my się, że tym, co głów-
nie kie ro wa ło au to rem przy kon stru owa niu te go (chy ba to okre śle nie nie
bę dzie tu nad uży ciem) pod ręcz ni ka, by ła (1) świa do mość, że współ cze -
śnie zdol ność do pro wa dze nia sa tys fak cjo nu ją ce go dia lo gu mię dzy spo-
łe czeń stwa mi za kła da wza jem ną ko niecz ność zna jo mo ści kul tur, z któ -
rych się one wy wo dzą, ale tak że (2) po trze ba prze zwy cię że nia swe go ro-
dza ju kse no fo bii, za któ rą praw do po dob nie stoi lęk przed tym, co ob ce
i in ne. Praw do po dob nie to stąd tak du ża wni kli wość w opi sy wa niu me-
cha ni zmów spo łecz nych i kul tu ro wych cha rak te ry stycz nych dla spo łe -
czeństw, w któ rych roz wi jał się bud dyzm – by zro zu mieć nie tyl ko sa mą
myśl bud dyj ską, ale też spe cy fi kę re gio nu i men tal ność lu dzi, na któ rych
wa run ki ży cia i po trze by był on od po wie dzią.

Bar dzo in te re su ją co za po wia da ło się po czy nio ne we wpro wa dze niu za-
ło że nie au to ra, że w tej książ ce pa trzy on na bud dyzm z per spek ty wy fi-
lo zo ficz nej, gdyż, je go zda niem, to fi lo zo fia wła śnie jest naj bar dziej pre-
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dys po no wa na do prze kra cza nia ba rier dzie lą cych od mien ne kul tu ry
i umoż li wia ją ca dia log mię dzy ni mi. W dal szej czę ści książ ki oka zu je się
jed nak, że jest to per spek ty wa ra czej hi sto rycz no -fi lo zo ficz na, w któ rej to
owa hi sto rycz ność jest war stwą do mi nu ją cą.

Dzie ło Zot za skła da się z dwu na stu ob szer nych roz dzia łów, z cze go
pierw szych sześć po świę co nych jest roz wo jo wi bud dy zmu w In diach (tyl-
ko trzy roz dzia ły do ty czą od dzia ły wa nia my śli bud dyj skiej na kul tu rę
i spo łe czeń stwo w Ty be cie, Ja po nii i Chi nach). Au tor, tłu ma cząc się z ta -
kie go roz ło że nia punk tów cięż ko ści w książ ce, stwier dza mię dzy in ny mi,
że wszel kie wy two rzo ne póź niej szko ły i for my bud dy zmu ma ją tak na-
praw dę wspól ną pod sta wę, gdyż wszyst kie one uzna ją na ucze nie Gau ta -
my Sid dhar thy, któ re sta no wi mo tyw prze wod ni ich my śli. Sam Zotz po-
sta wił so bie zaś za za da nie przed sta wie nie czy tel ni ko wi uwa run ko wań hi-
sto rycz nych, kul tu ro wych i spo łecz nych, z po wo du któ rych myśl
bud dyj ska przy bra ła zna ną nam współ cze śnie po stać. 

Tak sil ne sku pie nie się na wy żej wy mie nio nych czyn ni kach nie mu si
– co na le ży pod kre ślić – sta no wić za le ty tej po zy cji w kon tek ście jej przy-
dat no ści dla przy szłych uczest ni ków Olim pia dy, gdyż zde cy do wa nie naj-
więk szą część pra cy sta no wią wła śnie roz wa ża nia do ty czą ce hi sto rycz -
nych ko rze ni róż nych szkół bud dyj skich i po wią za nych z ni mi pro ce sów
spo łecz nych, do pie ro na ich tle uka za ne zo sta ją mo ty wy prze wod nie my-
śli bud dyj skiej, któ re prze pla ta ne są z wąt ka mi o cha rak te rze fi lo zo ficz -
nym. Je że li ce lem czy tel ni ka jest zgłę bie nie pod staw bud dy zmu, zro zu -
mie nie je go ko rze ni i szcze gó ło we prze śle dze nie pro ce su kształ to wa nia
się i ewo lu cji te goż, to z pew no ścią do ce ni Hi sto rię My śli Bud dyj skiej.
Du żo mniej usa tys fak cjo no wa na mo że być oso ba za in te re so wa na je dy nie
wy biór czy mi i naj bar dziej pod sta wo wy mi za gad nie nia mi my śli bud dyj -
skiej, gdyż ich wy łu ska nie z tak ob szer ne go omó wie nia mo że być do syć
cza so chłon ne.

Błę dem by ło by jed nak od gór ne od rzu ce nie tej pu bli ka cji tyl ko ze
wzglę du na jej pew ną nie przy stęp ność dla od bior cy za cie ka wio ne go my-
ślą bud dyj ską, ale nie ko niecz nie roz wa ża nia mi o cha rak te rze et no lo gicz -
nym. Są bo wiem w tej książ ce roz dzia ły, któ re mo gą być szcze gól nie in-
te re su ją ce wła śnie z fi lo zo ficz ne go punk tu wi dze nia, a do ty czą one po-
cząt ków fi lo zo fii bud dy zmu (roz dział I) i prak tycz nej fi lo zo fii bud dy zmu
in dyj skie go (roz dział IV). Jak pi sze sam au tor: czło wiek sta je du żo czę-



ściej przed dy le ma tem, co jest do bre a co złe, co wol no, a cze go nie wol-
no niż przed py ta niem o na tu rę czło wie ka czy pro ble ma mi lo gicz ne go my-
śle nia, dla te go też ety ka stoi nie ja ko w cen trum my śli bud dyj skiej i wy -
zna cza czło wie ko wi kon kret ne wy ma ga nia wo bec je go ży cia. Wy żej wy-
mie nio ne roz dzia ły bę dą z pew no ścią war to ścio wą lek tu rą, ale
szcze gól nie god ny po le ce nia jest frag ment tek stu do ty czą cy mo ty wów
prze wod nich my śli bud dyj skiej i ich od bio ru na Za cho dzie (roz dział XI),
gdyż w tym miej scu au tor pod su mo wu je swo je do tych cza so we roz wa ża -
nia i wska zu je na te ele men ty, któ re szcze gól nie chęt nie by ły przez na szą
kul tu rę od bud dy zmu za po ży cza ne lub któ re by ły wspól ne, po przez ze-
sta wia nie pew nych ele men tów my śli bud dyj skiej z po glą da mi ta kich fi-
lo zo fów, jak na przy kład Scho pen hau er, He gel czy Nie tz sche. 

Po mi mo te go, iż wy po wie dzia łam się wy biór czo na te mat wa lo rów po-
szcze gól nych roz dzia łów książ ki Zot za, ko niecz ne wy da je się być pod kre-
śle nie, że Hi sto ria Fi lo zo fii Bud dyj skiej jest dzie łem, w któ rym płasz czy -
zny: hi sto rycz na, kul tu ro wa, spo łecz na i fi lo zo ficz na zo sta ły ze so bą
umie jęt nie zin te gro wa ne i do pie ro wni kli wa ana li za ca łej pu bli ka cji mo-
że za pew nić czy tel ni ko wi za do wa la ją cy ogląd my śli bud dyj skiej. Zde cy -
do wa nie przy dat na mo że się oka zać przy naj mniej pod sta wo wa zna jo mość
bud dy zmu, za nim przy stą pi się do czy ta nia tej pu bli ka cji – umoż li wi to
bo wiem po dą ża nie za szcze gó ło wy mi wy wo da mi au to ra bez po czu cia
przy tło cze nia ob cą ter mi no lo gią.

Pod su mo wu jąc, Hi sto ria Fi lo zo fii Bud dyj skiej to fa scy nu ją ca, acz kol -
wiek też wy ma ga ją ca pro po zy cja dla mi ło śni ków te ma tu.
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Barbara Kalisz

W stronę filozofii autorskiej

W stronę filozofii autorskiej. Kolokwia filozoficzne, Kraków 2009

Książka jest zbiorem tekstów wygłoszonych bądź dostarczonych przez
autorów – filozofów polskich na cykl spotkań pt. „Kolokwia Filozoficz-
ne”, które zorganizował Zakład Filozofii AJD w dniach 6-7 grudnia 2007
w Złotym Potoku koło Częstochowy. Stanowi ona prezentację pomysłów,
projektów autorskich, szkiców filozofów reprezentujących różne ośrodki
badawcze. Redaktorami zbioru są M. Oziębłowski, M. Woźniczka, A. Za-
lewski.

Aby przybliżyć Czytelnikom zawartość materiałów i zachęcić do ich
przeczytania, sprobuję opisać je w największym skrócie.

Książka składa się z trzech części: część I tworzą teksty nadesłane,
II – osobiste wystąpienia, III – głosy w dyskusji. 

Przedmiotem refleksji K. Wieczorka jest sytuacja filozofii na tle po-
zostałych dziedzin życia intelektualnego, opartej na pytaniu Kantowskim
„co powinienem czynić będąc filozofem”? Wieczorek pisze m.in. To, że
filozofia nie może dziś konkurować z matematyczno-empirycznym przyro-
doznawstwem, jeszcze nie oznacza, że nie pozostało jej już nic do zrobie-
nia.... Wbrew pesymistycznym prognozom, filozof może uczynić coś wię-
cej niż podjąć niepoważną grę z tradycją czy rzeczywistością. Warta roz-
patrzenia wydaje mi się propozycja uprawiania filozofii jako „szlachetnej
zabawy”. Czy możliwa bądź nie jest filozofia autorska? zapytuje M. Ozię-
błowski i odpowiada konkluzją: Gdyby pominąć różnicę pomiędzy tym, co
idealne i realne, odpowiedż na postawione w tytule pytanie mogłaby
brzmieć: filozofia autorska nie jest możliwa i dlatego istnieje.

W obszernym szkicu M. Woźniczka rozważa kwestię samodzielności
polskiej filozofii w jej wymiarze historycznym, instytucjonalnym i aktu-
alnym na tle kulturowym, społeczno-politycznym, edukacyjnym i naro-



dowościowym. Autor pisze, że trudno uzyskać jednoznaczny opis stanu
samodzielności polskiej filozofii. Z jednej strony stawia się jej zarzut na-
śladownictwa, słabą motywację kulturową itp., z drugiej zaś wskazuje się
na wielkie jej wartości, jak np. oryginalność dziejową, związek z prze-
mianami narodu, istnienie szkół. 

W eseju zatytułowanym Jest w Ziemi Ulro A. Olech snuje rozważania
na temat analitycznego charakteru polskiej filozofii w XIX i XX wieku. 

Pozostali autorzy pozostałych projektów to S. Buda – Filozofowanie
jako zawierzanie, M. Tempczyk – Monizm dynamiczny, A. Zalewski
– Czym jest refleksografia? J. Hartman – Eros i Tanatos oraz wystąpie-
nia Metafilozofia jako filozofioznawstwo, a także K. M. Jaksender – O fi-
lozofowaniu poza filozofią, czyli za co kocham Michela Foucault.

W części III zawarto spisane z nagrań i zrekonstruowane wypowiedzi
uczestników spotkań odnoszące się do różnych kwestii poruszonych
w projektach. W tym miejscu nasuwa mi się spostrzeżenie natury redak-
cyjnej. Język publikacji wszystkich trzech części jest bardzo dobry, jasny
i klarowny. Należą się tu słowa pochwały dla autorow oraz dla żmudnej
i trudnej pracy redaktorów, panów: Mariusza Oziębłowskiego, Macieja
Woźniczki i Andrzeja Zalewskiego.

Czekamy na materiały z II cyklu spotkań pt. „Kolokwia filozoficzne”.



Adrian Andrzej Ziółkowski

Prymat filozofii nad historią filozofii

Rafael Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1–2, przekł. Małgo-
rzata Frankiewicz, Leszek Kusak, Adam Węgrzecki, Kraków 2008,
Wydawnictwo WAM

Przygotowując się do olimpiady przedmiotowej z zakresu filozofii,
uczeń liceum zmuszony jest przebrnąć przez liczne publikacje o naturze
historyczno-filozoficznej. Prymat perspektywy historycznej w przyswaja-
niu zagadnień z zakresu filozofii niejednokrotnie owocuje jednak w po-
minięciu jednego bardzo istotnego ich aspektu – tego mianowicie, co po-
wodowało, iż były one przez wielkie umysły filozoficzne w ogóle podej-
mowane. Dlaczego różni myśliciele na przestrzeni dziesiątek lub setek lat
uznawali je za istotne i warte włożenia w ich rozwiązanie tak znaczące-
go wysiłku intelektualnego? Dwa tomy Podstawowych pojąć filozoficz-
nych Rafaela Ferbera zdają się aspirować do rozjaśnienia tych kwestii,
na które wiele podręczników do historii filozofii nie rzuca dostatecznie
dużo światła.

W swej książce Ferber całkowicie odrzuca perspektywę historyczną
na rzecz podejścia problemowego. Omawiając każde z jedenastu wyróż-
nionych przez siebie podstawowych zagadnień filozofii, również nie ko-
rzysta – z popularnej dla wielu słowników filozoficznych – metody pole-
gającej na przedstawieniu w porządku chronologicznym, jak poszczegól-
ni myśliciele odnosili się do danego problemu. Czynione przez niego
odwołania do owoców refleksji znanych myślicieli są dość swobodne,
i choć w przypadku każdego z nich autor wspomina oczywiście daty ży-
cia danego filozofa, interesuje go głównie treść jakiejś myśli, nie zaś kon-
tekst historyczny jej powstania. Wyznawców różnych poglądów Ferber
stawia na tym samym poziomie, symulując dyskusję między nimi i nig-
dy nie dyskredytuje któregokolwiek z nich ze względu na rzekome nie-
zrozumienie pewnych problemów, które zostały dostrzeżone dopiero
w późniejszych dziejach filozofii. Odwołania do rozwiązań, pochodzą-
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cych od uznanych myślicieli często nie są przez autora czynione zupełnie
wprost, w wyniku czego ich w pełni rozumiejące odczytanie wymaga
od czytelnika uprzedniej, choćby podstawowej, orientacji w historii re-
fleksji filozoficznej Zachodu.

Największym walorem Podstawowych pojęć filozoficznych, nieco
wbrew temu, co sam Ferber pisze w Przedmiowie o stronieniu od akade-
mickiego żargonu, jest zaznajomienie czytelnika ze znaczeniem szeregu
technicznych terminów stosowanych we współczesnych dysputach o cha-
rakterze filozoficznym. Czytelnik z książki Ferbera dowie się na przykład,
czym jest superweniencja, emergencja, metaetyka, emotywizm czy ide-
alizm transcendentalny.

Co trzeba wyraźnie podkreślić, omawiając jedenaście pojęć filozo-
ficznych uznanych przez siebie za podstawowe, autor kładzie największy
nacisk na stan dyskusji wokół danego zagadnienia, w jakim znajduje się
ona współcześnie, a metodę podejmowania problemów filozoficznych,
którą widocznie preferuje, można utożsamić z metodą tzw. filozofii ana-
litycznej, stawiającej sobie za wzór podejście charakterystyczne dla nauk
ścisłych i przyrodniczych. Ta cecha książki Ferbera, w zależności od pre-
ferencji czytelnika, może być uznana albo za jej walor albo też brak.

W tomie 1. autor poświęca swą uwagę zagadnieniom języka, pozna-
nia, prawdy, bytu, dobra, a także stawia najtrudniejsze pytanie, które fi-
lozofia kiedykolwiek przed sobą postawiła – pytanie o istotę samej filo-
zofii. Odpowiedź, którą na pierwszych 13 stronach stara się naszkicować
Ferber, jest chyba najsłabszą stroną jego książki. Co ciekawe, nie sposób
znaleźć weń wyraźnych odwołań do nurtu, w którym pytanie to zostało
potraktowane jako, jak się zdaje, największy spośród wszystkich filozo-
ficznych problemów, a mianowicie do XX-wiecznej filozofii kontynen-
talnej (zwanej również nieanalityczną). Później jest już jednak tylko le-
piej. Wprawdzie zagadnienie języka jest potraktowane nieco po maco-
szemu – usprawiedliwić autora może tu fakt, że problemy poruszane przez
filozofię języka naprawdę trudno jest przedstawić początkującym adep-
tom filozofii w sposób zrozumiały – ale już tematyka poznania wiąże się
z bardzo klarownym rozróżnieniem rozumowań dedukcyjnych i induk-
cyjnych oraz szerokim i szczegółowym omówieniem problemu indukcji
w wersji Hume’a oraz w wersji współczesnej. Dla ucznia przygotowują-
cego się do zmagań w trakcie Olimpiady Filozoficznej bardzo wartościo-



wa może okazać się lektura rozdziału dotyczącego pojęcia prawdy, w któ-
rym znaleźć można opis konkurencyjnych podejść do definiowania ter-
minu „prawdziwość” oraz nieco przybliżyć sobie, na czym polega kon-
cepcja prawdy Alfreda Tarskiego.

Tom 2, w którym Rafael Ferber omawia klasyczne pojęcia antropolo-
gii filozoficznej – człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli,
śmierć – jest bardziej wymagający wobec czytelnika, zawiera więcej spe-
cjalistycznej terminologii oraz omawia nieco bardziej zawiłe argumenty
niż tom1. Podejmowane przez autora zagadnienia są tutaj traktowane
znacznie poważniej i rzetelnie opracowane. Jest ono na tyle solidne, że
z powodzeniem stanowić może wprowadzenie do podejmowania zagad-
nień z zakresu analitycznej antropologii filozoficznej już na poziomie stu-
diów wyższych.

By jednak czytelnik nie poczuł się znużony suchym i fachowym dys-
kursem filozoficznym, Rafael Ferber stara się nieco ubarwić tok wykła-
du przeplatając odwołania do dzieł znanych myślicieli wzmiankami o cha-
rakterze literackim. Zabieg ten, w mym odczuciu nader skuteczny, może
nie tylko umilić lekturę, ale też pogłębić zrozumienie poruszanych pro-
blemów oraz podnieść poziom przyswojenia przekazywanych przez au-
tora treści.

Książka Podstawowe pojęcia filozoficzne Rafaela Ferbera nie jest jed-
nak pozbawiona pewnych wad i uchybień. Po pierwsze, zastanowienie bu-
dzić może brak kategorii piękna wśród tych, które autor uznał za kluczo-
we dla refleksji filozoficznej i wyznaczające jej zakres. Zdaje się bowiem,
że razem z pojęciami bytu, prawdy i dobra wykreśla ona granice czterech
podstawowych dziedzin filozofii – ontologii, epistemologii, etyki i este-
tyki. Po drugie, autor wykazuje niekiedy pewną niebezpieczną tendencję
do prezentowania swego stanowiska w danej sprawie w bezpośrednim są-
siedztwie rozwiązań wiodących w tradycji filozoficznej, nie sygnalizując
przy tym dość wyraźnie, że dany pogląd pochodzi wprost od niego. Mo-
że to u czytelnika wzbudzić mylne przekonanie, że pewne rozwiązania po-
dawane przez autora są powszechnie przyjętymi odpowiedziami na dany
problem, bądź też są powszechnie rozważane jako takowa odpowiedź,
gdy tymczasem są one jedynie poglądami autora, które szerokiej spo-
łeczności filozoficznej nie muszą być znane, a tym bardziej uznawane
za ważny głos w dyskusji. Przykładem niech będzie tu termin „istnienie
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semantyczne”, którym autor posługuje się wyjaśniając wiele problemów
w tomie 1. Podstawowych pojęć filozoficznych (jest on pokrewny bardziej
powszechnie używanemu pojęciu „subsystencji”). O tym, że termin ów
pochodzi od niego samego, autor wspomina tylko na marginesie. Tym-
czasem uczestnik Olimpiady Filozoficznej, posłużywszy się wspomnianą
kategorią w trakcie egzaminowania, może spotkać się z brakiem zrozu-
mienia ze strony komisji. Do pewnych treści przekazywanych przez Ra-
faela Ferbera należy zatem podchodzić z ostrożnością.

Niemniej książkę Podstawowe pojęcia filozoficzne należy uznać
za wartościową, szczególnie z uwagi na fakt przyznania pierwszeństwa
problemom filozoficznym przed chronologicznym wykładem myśli po-
szczególnych filozofów, który w niejednym podręczniku do historii filo-
zofii przyjmuje postać nieco bezrefleksyjną, a przynajmniej – nie skłania
czytelnika do refleksji. Książka ta może okazać się lekturą szczególnie
owocną dla wszystkich tych, którzy kiedyś, zamiast ograniczać się
do zgłębiania rozwiązań problemów filozoficznych zaproponowanych
przez znanych myślicieli, zapragną problemy owe samemu rozwiązywać.
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Marta Zaręba

„Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. 
Obszary i perspektywy dialogu” 

(w 10. rocznicę śmierci ks. prof. Kazimierza
Kloskowskiego)

W dniach 13–14 października 2009 r. odbyła się w Warszawie ogól-
nopolska konferencja pt. „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Ob-
szary i perspektywy dialogu”, zorganizowana przez Sekcję Filozofii Przy-
rody Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Tematem konferencji były skomplikowane relacje zachodzące między
obrazem świata wyłaniającym się z rozmaitych systemów filozoficznych
i teologicznych oraz danymi uzyskiwanymi na gruncie nauk przyrodni-
czych. Czy budowanie spójnej i całościowej wizji rzeczywistości winno
zakładać ścisłą współpracę uczonych reprezentujących odrębne dziedzi-
ny poznania? Czy możliwe jest uzgodnienie ze sobą elementów pocho-
dzących z różnych obszarów (tj. nauk przyrodniczych, filozofii, wiary re-
ligijnej), czy też stanowi to raczej nieuprawnione naruszenie metodolo-
gicznych granic, zapewniających wyżej wymienionym dziedzinom
swoistą autonomię? Czy istnieją istotne ograniczenia w religijnej inter-
pretacji teorii naukowych? Czy takie interpretacje są w ogóle potrzebne?
Wydaje się, iż w obliczu dynamicznego rozwoju współczesnej nauki oraz
licznych kontrowersji wynikających ze zderzenia światopoglądu nauko-
wego i religijnego (vide: burzliwa dyskusja po publikacji książki Ri-
charda Dawkinsa Bóg urojony) pytania te nabierają szczególnego zna-
czenia.

Konferencję uświetniły wystąpienia kilkunastu osób reprezentujących
rozmaite ośrodki naukowe w Polsce: wybitnych naukowców, filozofów,
teologów. Obfitość wątków poruszonych przez prelegentów zwraca uwa-
gę na złożoność i ważność podjętej problematyki. 
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W pierwszym dniu konferencji tematyka wystąpień oscylowała wokół
relacji między filozofią a teologią (ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała,
mgr A. Kazimierczak-Kucharska, mgr Anna Szyrwińska, ks. mgr Grze-
gorz Malinowski, ks. mgr Mirosław Przechowski), sztuką a teologią (mgr
Małgorzata Żak) oraz zagadnień związanych ze współczesną kosmologią
(ks. dr Paweł Tambor). W drugim dniu interdyscyplinarnego spotkania
naukowego podjęto szczegółowe rozważania nt prób budowania „teolo-
gii fizykalnej” (prof. dr hab. Piotr P. Stępień); związku nauk przyrodni-
czych i filozofii (ks. prof. USz dr hab. Wiesław Dyk, dr Bogdan Ogrod-
nik, dr Paweł Nierodka); filozofią przyrody jako pomostem między na-
uką a teologią (prof. UKSW dr hab. Anna Lemańska), racjonalnością
przekonań religijnych (ks. dr Roman Tomanek), doktryny ozak); relacji
między współczesną fizyką (prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkie-
wicz), medycyną (dr Jarosław Barański), astrologią (mgr Michał Za-
mbrzuski), metafizyką analityczną (Adam Andrzejewski, Marta Zaręba,
MISH UW) a teologią.

Zarówno poruszana problematyka, jak i data konferencji wiązały się
ściśle z przypadającą w owych dniach 10. rocznicą śmierci ks. prof. dra
hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrze-
ścijańskiej UKSW (dawniej ATK), pełniącego w latach 1996–1999 funk-
cję prorektora UKSW. W centrum zainteresowań naukowych ks. prof. K.
Kloskowskiego znajdowały się zagadnienia z zakresu filozofii przyrody
i biofilozofii, w szczególności zaś analiza koncepcji ewolucjonizmu i kre-
acjonizmu, abiogenezy oraz problematyki determinizmu biologicznego1.
Charakterystycznym rysem badań K. Kloskowskiego była chęć ukazania
płaszczyzny dialogu między nauką a wiarą chrześcijańską.

1 M. Wnuk, Pamięci Księdza Profesora Kazimierza Kloskowskiego (1953–1999), [w:]
„Roczniki Filozoficzne”, t. XLVIII–XLIX, zeszyt 3 (2000/2001), s. 155–157.

Sylwetkę ks. prof. K. Kloskowskiego przybliżają również następujące publikacje: Ka-
zimierz Kloskowski (1953–1999) [w:] „Acta Universitatis Masuriensis”, EPISTEME, t. III,
pod red. ks. J. M. Dołęgi, J. Mellera, Olecko 2000. 

K. Kloskowski, Kazimierz Kloskowski, [w:] „Ruch Filozoficzny”, 55 (1998), nr 3,
s. 501–506;

M. Lubański, Kazimierz Kloskowski (1953–1999). Sylwetka naukowa. [w:] „Studia
Philospophie Christianae”, 36 (2000), nr 1, s. 77–90.
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Poruszając temat współpracy między reprezentantami różnych dzie-
dzin poznania w kontekście dorobku polskich uczonych, nie sposób nie
wspomnieć o postaci ks. prof. Michała Hellera, kosmologa, filozofa, teo-
loga, laureata Nagrody Templetona (2008), przyznawanej za pokonywa-
nie barier między nauką a religią. Za podsumowanie niech zatem posłu-
żą nam jego słowa z przemówienia wygłoszonego 12. marca 2008 r.
w Nowym Jorku z okazji wręczenia nagrody: 

„Zawsze chciałem robić tylko rzeczy najważniejsze. A czy może być
coś ważniejszego od nauki i religii? Nauka daje nam Wiedzę, a religia da-
je nam Sens. I Wiedza, i Sens są niezbędnymi warunkami godnego życia.
I jest paradoksem, że obie te wartości często pozostają w konflikcie. Nie-
rzadko spotykam się z pytaniem, jak potrafię je godzić. Gdy takie pytanie
bywa zadawane przez naukowca lub filozofa, nieodmiennie dziwię się, jak
wykształceni ludzie mogą nie dostrzegać, że nauka nie czyni nic innego,
jak tylko eksploruje Dzieło Stworzenia”2.

2 M. Heller, Rzeczy najważniejsze [Przemówienie wygłoszone 12 marca 2008 r. w No-
wym Jorku z okazji przyznania Nagrody Templetona] [w:] „Tygodnik Powszechny”, nr 14
(2008).
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CI, O KTÓ RYCH PO WIN NI ŚMY PA MIĘ TAĆ

Ja cek Bo cheń ski

Lesz ek Ko ła kow ski (1927–2009)*

Je stem bar dzo wzru szo ny i bar dzo za szczy co ny. Po pro si ła mnie Ta ma -
ra, wdo wa po Lesz ku Ko ła kow skim, że bym prze mó wił w imie niu przy ja -
ciół. Uczy ni ła tak praw do po dob nie z jed ne go, zro zu mia łe go po wo du: na -
le żę do nie licz nej już garst ki lu dzi naj star szych, mo gą cych po wie dzieć, że
dzie li li ze Zmar łym je go mło dość.

Jed nak przy ja ciół miał i ma Le szek Ko ła kow ski wie lu. Nie ośmie lę się
wy stę po wać w imie niu wszyst kich. Ogra ni czę się do ka te go rii przy ja ciół
w pew nym zna cze niu, mia no wi cie tych, któ rych On w ja kiś spe cy ficz ny
spo sób do swo je go ży cia za pro sił, za rów no sta rych, jak i mło dych, zna -
nych i nie zna nych. In ny mi sło wy, mó wiąc „przy ja cie le”, bę dę miał
na my śli oso by, któ re w róż nych mo men tach hi sto rycz nych wsłu cha ły się
w to, co mó wił, spo strze gły, jak się za cho wy wał, i po szły al bo przy naj -
mniej usi ło wa ły pójść za Nim, Je go dro gą, a któ re pew nie czu ją, że część
ich wła sne go ży cia, ich wła sne de cy zje i lo sy uło ży ły by się mo że ina czej,
gdy by Lesz ka Ko ła kow skie go nie by ło.

Trud no wie dzieć, ilu jed no stek to do ty czy, ale też trud no prze ce nić
wy jąt ko wy wpływ te go jed ne go, nie zwy kłe go czło wie ka na wie lu in nych
lu dzi, nie kie dy bar dzo wy bit nych, w kon se kwen cji zaś je go wpływ
na bieg pro ce sów hi sto rycz nych dru giej po ło wy XX wie ku w Pol sce
i na świe cie. Nie wąt pli wie przy czy nił się do tych pro ce sów, nie któ re
wręcz za po cząt ko wał.

A prze cież nie był żad nym au to ry te tem for mal nym, przy wód cą, pra -
wo daw cą, hie rar chą ja kie goś ob rząd ku, urzę do wym po ten ta tem, był tyl ko
fi lo zo fem, pi sa rzem, oby wa te lem. Po wie dział bym, że sku pił w so bie do -

* Fragmenty tekstu wygłoszonego na pożegnaniu Leszka Kołakowskiego i drukowa-
nego w Gazecie Wyborczej 30.07.2009 (przyp. red.).
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świad cze nie i zro zu mie nie dia bel stwa epo ki, nie po zo sta wia jąc wąt pli wo -
ści, że dia bel stwo jest dia bel stwem, lecz i zwra ca jąc uwa gę na in ne, głęb -
sze py ta nie, czy dia beł mo że być zba wio ny.

Je śli się nie my lę, ni gdy nam wprost nie mó wił, co ma my ro bić. Raz,
pod czas ja kie goś spa ce ru, chy ba już w Oks for dzie, nie bacz nie Go o to,
wspar te go na la sce, za py ta łem: „No to co ma my ro bić?”. Zda wał się zdzi -
wio ny i nic nie od po wie dział. Oczy wi ście, mie li śmy wie dzieć i de cy do -
wać sa mi.

Dla cze go więc my, przy ja cie le, w ta jem ni czy spo sób do Je go ży cia za -
pro sze ni, słu cha li śmy Lesz ka Ko ła kow skie go? Bo był mą drzej szy? Oczy -
wi ście, lecz mo że przede wszyst kim dla te go, że był za wsze au ten tycz ny,
za wsze wia ry god ny we wszel kich swo ich wy po wie dziach i uczyn kach.
Czu li śmy się tą wia ry god no ścią zo bo wią za ni, ze chcie li śmy w niej i my
na mia rę na szych sił uczest ni czyć. To nas po łą czy ło.

Gdy od szedł, jest tak, jak by z nas sa mych coś wy rwa no. Szu ka my te -
go cze goś jak ka wał ka wła sne go cia ła. Nie znaj du je my, czu je my tyl ko
ból. Ból wspól ny z To bą, Ta ma ro, i Two ją cór ką Agniesz ką.

Wła dy sław Stró żew ski

Bar ba ra Skar ga (1919–2009)*

Bar ba ra Skar ga by ła, mo im zda niem, jed nym z naj wy bit niej szych fi lo -
zo fów pol skich, acz kol wiek zda ję so bie spra wę, że na pew no by prze ciw
ta kie mu twier dze niu pro te sto wa ła. W wy wia dzie -rze ce In ne go koń ca
świa ta nie bę dzie po wie dzia ła: „nie uwa żam się za fi lo zo fa. Po pro stu tyl -
ko nie kie dy fi lo zo fu ję. Wy peł nia jąc kwe stio na riusz z ru bry ką za wód,
wpi su ję »pra cow nik na uko wy« al bo »eme ry to wa ny pro fe sor in sty tu tu«
i ko niec. Ni gdy nie pi szę »fi lo zof«”. (Kra ków 2007, s. 296). A jed nak, je -
śli fi lo zo fem jest ten, kto po dej mu je naj bar dziej pod sta wo we za gad nie nia

* Tekst wy gło szo ny na pożegnaniu Barbary Skargi (przyp. red.).
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i sta ra się je roz wią zać na wła sną od po wie dzial ność, to Bar ba ra Skar ga
z pew no ścią by ła fi lo zo fem. Czy naj wy bit niej szym? To za le ży od ska li,
ja ką się przy kła da i któ ra mo że pod le gać dys ku sji. We dle mo jej ska li od -
po wiedź brzmi „tak”. „Na wła sną od po wie dzial ność” nie ozna cza oczy -
wi ście sa mot nie lub w izo la cji. Prze ciw nie. Praw dzi wa fi lo zo fia po wsta -
wa ła i roz wi ja ła się za wsze w jaw nym lub ukry tym dia lo gu. W twór czej
kon ty nu acji lub pro te ście. Prof. Skar ga się ga ła do róż nych sys te mów i po -
glą dów fi lo zo ficz nych, sta ro żyt nych i no wo żyt nych, przede wszyst kim
jed nak do współ cze snych, w szcze gól no ści do Hus ser la, He ideg ge ra i Le -
vi na sa. In spi ro wa ła się ni mi, pro wa dząc dia log nie jed no krot nie z ni mi po -
le mi zowała. W ten spo sób jej fi lo zo fo wa nie po zo sta wa ło w nie ustan nym
kon tak cie, ale i swo istym na pię ciu ze współ cze sną fi lo zo fią eu ro pej ską,
spra wia jąc, że przez to sa ma in te gral nie do niej na le ża ła. A dzię ki te mu
jesz cze bar dziej uwy raź nia się jej po zy cja w fi lo zo fii pol skiej.

Bar ba ra Skar ga nie by ła fi lo zo fem „książ ko wym”. Oczy wi ście zdo ła -
ła, mi mo po twor nych prze żyć, o któ rych do sko na le wia do mo, prze stu dio -
wać nie ma łą liczbę dzieł fi lo zo ficz nych. Ale co naj mniej w jed na ko wym,
a mo że i więk szym stop niu, czer pa ła ze swych wła snych, czę sto dra ma -
tycz nych do świad czeń. To z ko lei wy zwa la ło w niej wraż li wość na po -
trze by i bó le na sze go cza su i po bu dza ło do za bie ra nia gło su w waż nych
spra wach, któ re ten ze so bą nie sie. Po wsta wa ły zna ko mi te ese je, dru ko -
wa ne naj czę ściej w „Ty go dni ku Po wszech nym” i w „Ga ze cie Wy bor -
czej”, na te ma ty tak ak tu al nie waż ne, jak mi łość, nie na wiść, oby wa tel -
stwo, wol ność, na dzie ja, ety ka i po li ty ka – tyl ko czę ścio wo ze bra ne
w książ ce Czło wiek to nie jest pięk ne zwie rzę (Kra ków 2007), za ty tu ło wa -
nej pew nie tak dla te go, że zna lazł się w niej tak że głę bo ki „Wy kład
o czło wie ku”. A wszyst kie in ne za miesz czo ne w niej tek sty są z pro ble -
ma ty ką czło wie ka zwią za ne.

Fi lo zo ficz ne ba da nia prof. Bar ba ry Skar gi po dzie lić moż na na dwa
okre sy. Pierw szy, to pra ca nad za gad nie nia mi zwią za ny mi z hi sto rią fi lo -
zo fii. Wie le uwa gi po świę ci ła wów czas po zy ty wi zmo wi, zwłasz cza fran -
cu skie mu, pi sząc m.in. ta kie roz pra wy, jak Com te, Or to dok sja i re wi zja
w po zy ty wi zmie fran cu skim, ale tak że pol skie mu, po świę ca jąc mu Na ro -
dzi ny po zy ty wi zmu pol skie go (1831–1864) tu dzież opra co wa nie, wraz
z An ną Hoch fel do wą, pol skiej my śli fi lo zo ficz nej w epo ce po zy ty wi zmu
w dwóch to mach mo nu men tal ne go wy daw nic twa 700 lat my śli pol skiej.



119

Do te go trze ba ko niecz nie do dać Kło po ty in te lek tu. Mię dzy Com tem
a Berg so nem oraz rzecz zde cy do wa nie opusz cza ją cą re gio ny po zy ty wi -
zmu, zna ko mi tą książ kę Czas i trwa nie. Stu dia o Berg so nie.

Waż niej sza jest jed nak rzecz in na. Ba da nia hi sto rycz no -fi lo zo ficz ne
do pro wa dzi ły do re flek sji me ta te ore tycz nej, któ ra zna la zła swój peł ny
wy raz w książ ce Gra ni ce hi sto rycz no ści (1989). Tym sa mym otwo rzył się
no wy okres, okres wła snych ba dań fi lo zo ficz nych, do ty czą cych naj czę -
ściej za gad nień fun da men tal nych, na le żą cych przede wszyst kim do me ta -
fi zy ki. Za nim do te go doj dzie, po ja wią się jesz cze waż ne od kry cia na le -
żą ce nie ty le do hi sto rii fi lo zo fii, ile fi lo zo fii hi sto rii. Do ty czą one po ję cia
i teo rii for ma cji in te lek tu al nej, po ję cia i kon cep cji wy na le zio nych i opra -
co wa nych przez Bar ba rę Skar gę. For ma cje in te lek tu al ne to swo iste struk -
tu ry hi sto rycz ne, względ nie au to no micz ne, lecz zmie nia ją ce się w cza sie,
pod le głe roz ma itym wpły wom, ale i sa me wpły wa ją ce na bieg dzie jów.
W ra mach for ma cji in te lek tu al nej wy róż nić moż na czte ry war stwy: pro -
ble ma ty kę, war stwę ka te go rial no -po ję cio wą, re gu ły sen su oraz epi ste me
(tę ostat nią, zgod nie z uwa gą za war tą w jej ostat niej książ ce, wo la ła by –
słusz nie! – na zwać do xa). Każ da z tych warstw jest przez au tor kę do kład -
nie opi sa na i ana li zo wa na. Ostat nia war stwa od gry wa ro lę szcze gól ną:
sca la ele men ty za war te w po zo sta łych war stwach, na da je jed no li ty cha -
rak ter da nej for ma cji i – co naj waż niej sze – jest płasz czy zną na my słu
nad za gad nie nia mi dla da nej epo ki fun da men tal ny mi, w tym tak że
nad pro ble ma mi me ta fi zycz ny mi.

W ostat nim okre sie na plan pierw szy twór cze go na my słu Bar ba ry
Skar gi wy su wa ją się me ta fi zy ka i jej pro ble my. I znów jest to na mysł fun -
da men tal ny, za czy na ją cy się od py ta nia: czym jest me ta fi zy ka i me ta fi -
zycz ność. Cho dzi przy tym szcze gól nie o ba da nie źró deł me ta fi zycz no ści.
Te mu za gad nie niu po świę co ny jest ostat ni roz dział Kwin te tu me ta fi zycz -
ne go (Kra ków 2005). Me ta fi zy ka przez wie ki by ła jak po wie trze, od dy cha -
ło się nią, two rzy ło jej naj roz ma it sze wa rian ty, wzbo ga ca ło o no we idee
lub kry ty ko wa no za wzię cie. Kto jed nak py tał, dla cze go w ogó le się ro dzi?
Nie wie lu. (s. 163). W na szych cza sach od wa ży ło się na to dwóch fi lo zo -
fów: Mar tin He ideg ger i – nie co mar gi nal nie – Mi chel Fo ucault. Au tor ka
przy wią zu je szcze gól ną wa gę do pro po zy cji He ideg ge ra, do któ re go na -
wią zu je zresz tą bo daj naj czę ściej, tak że w wie lu in nych kwe stiach.
I za He ideg ge rem stwier dza, że me ta fi zy ka do ty czy przede wszyst kim ta -
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jem ni cy by cia by tu, ta zaś kry je się w by ciu czło wie ka – Da se in, fun da -
men cie i źró dle me ta fi zycz no ści. Re zul tat He ideg ge row skich roz wa żań
da je się za mknąć w po wią za niu trzech fe no me nów wła ści wych ludz kiej
eg zy sten cji: źró dła me ta fi zy ki tkwią w ro zu mie niu by cia, cza so wo ści
i pro jek tu ją cej wy obraź ni, ale wszyst kie trzy pro wa dzą do ko niecz no ści
ak cep ta cji skoń czo no ści ludz kie go by cia, któ ra nie jest ja kąś wła sno ścią,
lecz ‘nie ustan nym, zwy kle skry tym drże niem wszyst kie go, co eg zy stu je’.
To skoń czo ność i lęk przed śmier cią są naj głęb szą pod sta wą me ta fi zy ki.
(s. 178–179). Na tym jed nak nie moż na za koń czyć. He ideg ge row ską kon -
klu zję trze ba wzbo ga cić o no wy mo ment eg zy sten cjal ny – na dzie ję. Przy -
po mi na się idea mę stwa by cia P. Til li cha, do któ re go au tor ka zresz tą nie
na wią zu je. Waż ne są jed nak sło wa, któ re znaj du je my w ostat nim aka pi cie
oma wia ne go roz dzia łu: Me ta fi zycz ność jest w na dzie ję wpi sa na, bo to na -
dzie ja da je nam moc by cia i po zwa la prze zwy cię żyć czas […] My śli my,
two rzy my prze ko na ni, że ma my jesz cze czas i że po nas coś zo sta nie, choć -
by to by ło prze ko na nie złud ne. Ów pro jekt za wsze in dy wi du al ny, nie po -
wta rzal ny mie wa nie spo dzie wa ne za ła ma nia, tra ci swą pier wot ną lo gi kę
i ro dzi py ta nie o sens. [...] Nie po kój, któ ry nas w ta kich mo men tach ogar -
nia, ro dzi py ta nie o to, czym jest ludz kie by cie. Wszel kie zaś py ta nie o by -
cie jest ze swej na tu ry me ta fi zycz ne. [...] Ja kiż jest wnio sek z tych roz wa -
żań? Chy ba tyl ko je den: Me ta fi zycz ność jest rdze niem na szej eg zy sten cji.
Je że li uda ło by się nam znisz czyć tę me ta fi zycz ną ar che, któ ra w nas tkwi,
kim by śmy się sta li? (s. 195-196).

Jed nym z naj waż niej szych pro ble mów do ty czą cych czło wie ka jest
pro blem je go toż sa mo ści. Bar ba ra Skar ga po dej mu je to za gad nie nie na tle
sze ro kich roz wa żań do ty czą cych toż sa mo ści i róż ni cy, przede wszyst kim
w jed nej z wcze śniej szych ksią żek, za ty tu ło wa nych wprost Toż sa mość
i róż ni ca. Ese je me ta fi zycz ne (Kra ków 1997). Ana li zy tu prze pro wa dzo -
ne, się ga ją ce do róż nych źró deł hi sto rycz nych: Da ma skio sa, Le ib ni za,
Kan ta, He gla, przede wszyst kim zaś He ideg ge ra, Le vi na sa, Berg so na,
ma ją cha rak ter wy raź nie fe no me no lo gicz ny, opie ra ją się na źró dło wym
do świad cze niu Ja i ja wią cych się w wy ni ku tych wła śnie ana liz je go roz -
ma itych aspek tów. Ich ce lem jest do tar cie do isto ty, eidos Ja, „mo jo ści”,
„sobo ści”, jed nym sło wem, do dy na micz nej toż sa mo ści, kon sty tu ują cej
się w cza sie, któ ry nie ustan nie zmie nia nie tyl ko na szą te raź niej szość, ale
i prze szłość. Tę trak tu je my wy biór czo, w wy ni ku róż nych – jak by po wie -
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dział In gar den – „per spek tyw cza so wych”, ak cen tu jąc w niej jed ne wy da -
rze nia (uzna ne za waż ne), a po mi ja jąc in ne. Po ję cie róż ni cy, tak wni kli -
wie ana li zo wa ne przez He ideg ge ra, Le vi na sa czy Der ri dę, jest tu nie zwy -
kle waż ne, róż nic, któ re w nas tkwią i nas po nie kąd kon sty tu ują (waż ne
od wo ła nie do He glow skiej, dy na micz nej jed ni by cia i ni cze go) nie moż -
na jed nak ab so lu ty zo wać: do świad cze nie so bo ści, a więc toż sa mo ści, jed -
no ści mnie sa me go po zo sta je nie odwo łal ne, ja ko prze ży cie naj bar dziej
źró dło we mnie sa me go.

Nie zwy kle waż ną ro lę w do świad cze niu czło wie cze go by cia gra czas.
To też nie dziw, że do te ma tu cza su Bar ba ra Skar ga wie lo kroć wra ca,
a w Kwin te cie me ta fi zycz nym po świę ca mu ob szer ny, ana li tycz ny roz dział.
Pierw szym au to ry te tem, do któ re go się tu od wo łu je, jest Pla ton, z je go
słyn ną de fi ni cją cza su ja ko „ru cho mym ob ra zem nie ru cho mej wiecz no -
ści”, bo – jak prze ko nu je au tor ka – tyl ko w od nie sie niu do wiecz no ści je -
ste śmy w sta nie zro zu mieć ta jem ni cę cza su. Bo czyż nie do wiecz no ści się
od wo łu je my, gdy mó wi my, że wszyst ko mi ja, zmie nia się, do bie ga kre su?
A więc ina czej niż wła śnie sa ma wiecz ność, któ ra trwa. Czas nie ma cha -
rak te ru ani cią głe go, ani li ne ar ne go. Jest cią giem wy da rzeń, któ re ra dy kal -
nie mo gą zmie niać je go bieg. I rze czy wi ście zmie nia ją, aż do nie po ję te go
kre su, któ re go żad ne do cie ka nia nad cza sem nie są nam w sta nie wy ja śnić.

Nie spo sób omó wić wszyst kich te ma tów, któ re zna la zły się w naj waż -
niej szych książ kach Bar ba ry Skar gi. Wspo mnij my więc tyl ko, że w Kwin -
te cie me ta fi zycz nym znaj du je my fa scy nu ją ce roz wa ża nia na te mat zła,
roz dział pre cy zu ją cy fe no me no lo gicz ne ro zu mie nie do świad cze nia,
i grun tow ną ana li zę pro ble ma ty ki źró dło wo ści. Gdy cho dzi o ta jem ni cę
zła, au tor ka na wią zu je m.in. do au to rów chrze ści jań skich, św. Au gu sty na
i Pseu do -Dio ni ze go Are opa gi ty, któ rych pro ble ma ty ka zła głę bo ko nie po -
ko iła, i któ rą w ja kimś sen sie roz wią zy wa li. Py ta nie „dla cze go zło” mi mo
wszyst ko nie zo sta ło zli kwi do wa ne. Po dej mo wa li je Le ib niz i Kant, Le vi -
nas i Han na Arendt. A ja kie jest zda nie au tor ki w tej spra wie? Nie pre ten -
du je ona do osta tecz ne go roz strzy gnię cia. Ale su ge ru je, że skłon ność
do zła tkwi nie ty le w in dy wi du al nym czło wie ku,... nie w Ja, lecz w tym
„mię dzy” wią żą cym Ty i Ja. [...] Nik czem no ści peł no jest w spo łecz nym
by ciu. Tkwi my więc w roz dar ciu nie ule czal nym, nie do po ko na nia, mię dzy
uto pij ny mi ma rze nia mi, pra gnie nia bra ter stwa, bli sko ści in nych, do sko -
na ło ści spo łecz nych form, choć ta ni gdy nie by ła nam da na, a to czą cym je
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nur tem zło śli wo ści, nie na wi ści, tra gicz nych wo jen, zła. (s. 118). A tra gizm
tej sy tu acji po le ga na tym, że zło ni gdy ni iści się w izo la cji, lecz od bi ja
się na ca ło ści wszech świa ta, któ ry po grą ża się w cha osie i nie pew no ści,
(jw.).

Fi lo zo ficz ne po glą dy Bar ba ry Skar gi, do ty czą ce róż nych pro ble mów
i pu bli ko wa ne w wie lu książ kach, skła da ją się na spój ną, lo gicz ną ca łość.
Ca łość ta na le ży w prze wa ża ją cej mie rze do me ta fi zy ki, ale me ta fi zy ki
zo rien to wa nej na isto tę i spo sób by cia czło wie ka, na spra wy, któ re do ty -
czą je go lo su. Nie jest przy pad kiem, że au tor ka nie jed no krot nie wra ca
do słyn ne go trój py ta nia Kan ta: co mo gę wie dzieć, co po wi nie nem czy nić,
cze go się mo gę spo dzie wać? (s. 175). W pró bach od po wie dzi na nie wi -
dzi my myśl prze wod nią ca łe go jej fi lo zo ficz ne go tru du.

Prof. Bar ba ra Skar ga za pi sa ła się zło ty mi gło ska mi nie tyl ko w za kre -
sie bios the ore ti kos ale i bios prak ti kos. Pro wa dzi ła zna ko mi te se mi na -
rium, z któ re go wy szło wie lu dok to rów fi lo zo fii. Zna na jest jej ro la we
współ two rze niu To wa rzy stwa Kur sów Na uko wych, prze kształ co ne go na -
stęp nie w To wa rzy stwo Krze wie nia i Po pie ra nia Na uk. W la tach 1981–
1984 by ła prze wod ni czą cą Ko mi te tu Na uk Fi lo zo ficz nych PAN, gdzie
mia łem za szczyt peł nić obo wiąz ki wi ce prze wod ni czą ce go. Z jej ini cja ty -
wy zo stał opra co wa ny Ob raz współ cze snej fi lo zo fii pol skiej przed sta wia -
ją cy do ko na nia fi lo zo fii i jej pra cow ni ków na ni wie szkol nic twa wyż sze -
go, to wa rzystw na uko wych, pu bli ka cji, cza so pism fi lo zo ficz nych. Ob raz
zda wał do brze spra wę z sy tu acji fi lo zo fii tam te go cza su; mia ły być pod -
ję te pra ce nad je go kon ty nu acją, nie ste ty zo sta ły za nie cha ne. In ną szczę -
śli wie zre ali zo wa ną ini cja ty wą Prof. Bar ba ry Skar gi by ło zor ga ni zo wa nie
du żej kon fe ren cji na uko wej po świę co nej ra cjo na li zmo wi. By ła to nie wąt -
pli wie jed na z naj lep szych kon fe ren cji fi lo zo ficz nych, ja kie od by ły się
w na szym kra ju. Wspo mnij my wresz cie, że Prof. Skar ga przez wie le lat
re da go wa ła pe rio dyk „Ety ka”, by ła tak że po my sło daw cą i głów nym wy -
ko naw cą wie lo to mo we go wy daw nic twa Prze wod nik po li te ra tu rze fi lo zo -
ficz nej XX wie ku.

Prof. Bar ba ra Skar ga nie stro ni ła od za bie ra nia gło su w spra wach pu -
blicz nych. Dla wie lu Po la ków by ła jed nym z nie wie lu w na szym kra ju au -
ten tycz nych au to ry te tów mo ral nych. Jej przy jaźń, dla tych, któ rych ze -
chcia ła nią ob da rzyć, by ła da rem cen niej szym niż zło to i na dal ta kim po -
zo sta je, cho ciaż już tyl ko dzię ki na szej o Niej pa mię ci.
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Le szek No wak (1943–2009)

20 paź dzier ni ka 2009 ro ku zmarł wy bit ny pol ski fi lo zof prof. Le -
szek No wak twór ca tzw. „po znań skiej szko ły me to do lo gicz nej”.

Prof. Le szek No wak uro dził się w 1943 ro ku w Więc ko wi cach. Ukoń -
czył stu dia praw ni cze na Uni wer sy te cie Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
i fi lo zo ficz ne na Uni wer sy te cie War szaw skim. Uczeń prof. Cze sła wa
Zna mie row skie go, Je rze go Gie dy mi na i Zyg mun ta Ziem biń skie go. Był
człon kiem -ko re spon den tem Pol skiej Aka de mii Na uk.

Pra cow nik Za kła du Praw ni czych Za sto so wań Lo gi ki UAM (1965-
1970) oraz In sty tu tu Fi lo zo fii UAM (1970-1985). Zwol nio ny z pra cy
na UAM w 1985 z po wo du pu bli ko wa nia w wy daw nic twach pod ziem -
nych. W 1989 r. przy wró co ny do pra cy aka de mic kiej na po przed nim sta -
no wi sku. Wy kła dał m.in. na uni wer sy te tach w Ber li nie, Can be rze, Ca ta -
nii i Frank fur cie.

Był za ło ży cie lem i re dak to rem na czel nym mię dzy na ro do wej se rii
książ ko wej Po znań Stu dies in the Phi lo so phy of the Scien ces and the Hu -
ma ni ties, a tak że se rii Po znań skie Stu dia z Fi lo zo fii Hu ma ni sty ki. Pro mo -
tor kil ku na stu roz praw dok tor skich.

Do naj waż niej szych osią gnięć prof. No wa ka na le ży opra co wa nie ide -
ali za cyj nej teo rii na uki. Ta kon cep cja zo sta ła opra co wa na pod ko niec lat
70-tych i sta no wi ła rdzeń „po znań skiej szko ły me to do lo gicz nej”. Prof.
No wak był jed nym z pierw szych w ska li świa ta, któ ry mo de lo wa nie uznał
za pod sta wę two rze nia teo rii na uko wej. In nym waż nym osią gnię ciem
pro fe so ra by ło opra co wa nie nie -Mark sow skie go ma te ria li zmu hi sto rycz -
ne go, bę dą ce go kry ty ką teo rii spo łecz nej Ka ro la Mark sa. 
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To masz Dre inert

Wie ra Hra bal (1914 – 2009)

28 sierp nia 2009 zmar ła Wie ra Hra bal, na uczy ciel, wy cho waw ca, pe -
da gog. W la tach 1988-2001, tj. od I do XIII edy cji, Pa ni Wie ra (jak Ją
wszy scy na zy wa li śmy) peł ni ła funk cję Se kre ta rza Ko mi te tu Okrę go we go
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej w Ka to wi cach, a wcze śniej zaj mo wa ła się or ga -
ni za cją Tur nie ju Fi lo zo ficz ne go. Ja ko Se kre tarz da ła się po znać ja ko oso -
ba nie zwy kle su mien na i skru pu lat na, dzię ki któ rej do ku men ta cja wcze -
śniej szych edy cji Olim pia dy jest do dzi siaj wzor o wo upo rząd ko wa na.
Pra cu jąc z peł nym za an ga żo wa niem, wy kra cza ją cym po za zwy kłe wy ko -
ny wa nie obo wiąz ków biu ro wo -or ga ni za cyj nych, sta ła się nie znu żo ną pro -
pa ga tor ką edu ka cji fi lo zo ficz nej w pol skiej szko le. Na de wszyst ko jed nak
Pa ni Wie ra za pa mię ta na zo sta nie ja ko po stać nie zwy kle cie pła, życz li wa,
ca łym ser cem za in te re so wa na dru gą oso bą. Nie tyl ko z du mą i mi ło ścią
opo wia da ją ca o swo ich bli skich, lecz za wsze znaj du ją ca czas na wy słu -
cha nie in nych. Jej „co u pa na sły chać” za wsze by ło szcze re i peł ne otwar -
to ści na dru gie go czło wie ka. Za chwy ca ją ca by ła rów nież Jej chłon ność
i spraw ność in te lek tu al na, któ rą za cho wa ła do ostat nich swo ich dni. 

A oto kil ka frag men tów wspo mnień lu dzi, z któ ry mi pra co wa ła.

El wi ra Ba rań ska –Szczer ba (Za stęp ca Dy rek to ra De le ga tu ry w Gli wi -
cach, Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach):

„Od pierw sze go dnia mo jej współ pra cy z Pa nią Wie rą czu łam ob co wa -
nie z pew ną szcze gól no ścią, któ rej nie do świad cza łam na co dzień – to ob -
co wa nie z na uczy cie lem mi strzem, czło wie kiem z we wnętrz ną kon sty tu -
cją, na któ re bar dzo za wsze cze ka łam. Za wdzię cza my Jej wie le, bo za chę -
ca ła wszyst kich do mą dro ści, speł nia nia się w ak tyw no ści, da wa ła świa -
dec two te go, ja kim być czło wie kiem. To Pa ni Wie ra od kry wa ła po trze bę
fi lo zo fii w edu ka cji mło dzie ży, by ła nie stru dzo ną jej pro pa ga tor ką oraz
wpły nę ła na toż sa mość wie lu szkół na sze go wo je wódz twa, któ re osią gnę -
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ły laur Olim pia dy Fi lo zo ficz nej. Wszy scy my, na uczy cie le i ucznio wie,
któ rym da ne by ły spo tka nia z Pa nią Wie rą i z Pa nią Fi lo zo fią, je ste śmy
wdzięcz ni za to lo so wi, bo zo sta li śmy przez te dwie Pa nie ubo ga ce ni
i szcze gól nie „wy wia no wa ni” na dal sze ży cie.”

Ire na Skul ska (po lo ni sta w Ze spo le Szkół Pla stycz nych w Ka to wi -
cach), wraz z fi na li sta mi i lau re ata mi Olim pia dy Fi lo zo ficz nej:

„Że gna my z głę bo kim smut kiem Pa nią Wie rę – wspa nia łą, po dzi wia -
ną przez nas oso bo wość hu ma ni stycz ną. Dzię ku je my za wspie ra nie wie -
dzą, życz li wo ścią, uśmie chem to le ran cji i ofiar nym za an ga żo wa niem
w or ga ni zo wa nie wie lu olim piad w na szym re gio nie. Po zo sta nie trwa le
w na szej wdzięcz nej pa mię ci.”

Mi chał Wa liń ski (po lo ni sta w II LO im. E. Pla ter w So snow cu):
„22 stycz nia 1992 ro ku o go dzi nie 8.45 in te re su ją cy wy kład na te mat

fi lo zo fii i jej po win no ści w kla sie au tor skiej w II LO im. Emi lii Pla ter
w So snow cu roz po czął dr An drzej Kie pas z In sty tu tu Fi lo zo fii Uni wer sy -
te tu Ślą skie go. Póź niej sze mu Pro fe so ro wi to wa rzy szy ła mi ła, star sza, nie -
co ta jem ni cza Pa ni, jak się oka za ło se kre tarz Ko mi te tu Wo je wódz kie go
(sic) Olim pia dy Fi lo zo ficz nej w Ka to wi cach – Pa ni Wie ra Hra bal. Nie
umniej sza jąc nic kom pe ten cjom i swa dzie Pa na Pro fe so ra – to Pa ni Wie -
ra po rwa ła ser ca uczniów (i ni żej pod pi sa ne go), jak że sku tecz nie szcze -
piąc ideę naj pięk niej szej z Olim piad w ich umy słach. Piotr Szcze szek, Ra -
fał Hy la, Ane ta Sień czak, An na Mi siak i Ma rze na Wal czyń ska w eks pre -
so wym tem pie na pi sa li pra ce na wy bra ne te ma ty, jak bu rza prze szli eli mi -
na cje pi sem ne i ust ne, i kwa li fi ku jąc do eli mi na cji ogól no pol skich
IV Olim pia dy Fi lo zo ficz nej. I tak to się za czę ło. W kla sach au tor skich hu -
ma ni stycz nych tra dy cją sta ły się wy kła dy wie lu, wie lu pra cow ni ków na -
uko wych In sty tu tu Fi lo zo fii UŚl. Wy gła sza li je dla sa mej idei fi lo zo fii,
nie żą da jąc ho no ra riów. I je śli od tam tej pa mięt nej dla mnie olim pia dy aż
po rok 2008 co ro ku moi ucznio wie wal czy li w cen tral nych eli mi na cjach
ko lej nych edy cji OF, to jest w tym ogrom na za słu ga Pa ni Wie ry. Jej
uśmiech, życz li wość, ser decz na tro ska Se kre ta rza i Czło wie ka (cza sem
ser decz ne „po gde ry wa nie”) to wa rzy szy ły nam przez ko lej ne la ta.
A uwiel bie nie dla Pa ni Wie ry prze ka zy wa ły so bie ko lej ne po ko le nia
olim pij czy ków”. 
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Helena Eilstein (1922–2009)

15 listopada 2009 r. zmarła Helena Eilstein, filozofka, autorka prac:
Jedność materialna świata (1961), Jeśli się nie wierzy w Boga (1991), Ho-
mo sapiens i wartości (1994), Szkice ateistyczne (2000) oraz Biblia w ręku
ateisty (2006) i redaktorka pism filozoficznych.

Zajmowała sie filozofią człowieka, zagadnieniami wartości i etyki, in-
teresowała Ją filozofia przyrody i nauk ścisłych. Była wyznawczynią idei
materializmu, a swą postawę filozoficzną określała jako realizm naukowy.

Barbara Kalisz

Ulrich Schrade (1943–2009)

15 listopada 2009 r. zmarł tragicznie w wieku 66 lat filozof, prof.dr
hab. Ulrich Schrade.

Długoletni, wyróżniający się znakomitym poziomem merytorycznym i dy-
 daktycznym, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, w której
pełnił wiele funkcji, m.in. Kierownika Zakładu Filozofii na Wydziale Ad-
ministracji i Nauk Społecznych, Kierownika Podyplomowych Studiów Pe-
dagogicznych, Senatora. 

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania były zagadnienia do-
tyczące filozofii współczesnej, filozofii nauki, etyki, filozofii władzy i po-
lityki,filozofii państwa i prawa.Autor wielu cenionych pubikacji książko-
wych, artykułów i przekładów.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, w którym pełnił
przez wiele lat różne funkcje z wyboru, najpierw w Zarządzie Oddziału
Warszawskiego, a następnie w Zarządzie Głównym, gdzie przez dwie ka-
dencje pełnił funkcję skarbnika. Od wielu lat był członkiem Okręgowego
Komitetu Stołecznego oraz Komitetu Głównego.

Wszyscy, którzy się z nim zetknęli, podziwiali celność Jego dowcipu,
niepowtarzalne poczucie humoru, dzięki któremu potrafił rozładowywać



wiele trudnych sytuacji. Zakochany w młodzieży, poświęcał wiele czasu
uczestnikom Olimpiady Filozoficznej. Zawsze chętnie brał udział w jury
zawodów centralnych. Pogodny, tolerancyjny, otwarty na świat i ludzi,
potrafił utrzymywać przyjazne i niewymuszone kontakty z młodzieżą,
a także z przedstawicielami różnych opcji filozoficznych i ideologicznych.
Nikt tak jak On nie potrafił się cieszyć z osiągnięć naszych laureatów,
z ich oryginalnych wypowiedzi egzaminacyjnych, które z przyjemnością
cytował.

Śmierć Profesora to wielka strata dla warszawskiego filozoficznego
środowiska akademickiego, dla Polskiego Towarzystwa Filozoficznego,
dla Olimpiady Filozoficznej i wreszcie dla wszystkich, a jest ich wielu,
Jego przyjaciół. Żegnamy Profesorze!
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XXII OLIM PIA DA FI LO ZO FICZ NA

Opie ku no wie te ma tów prac pi sem nych 
eta pu szkol ne go XXII OF

1. Na czym po le ga, z punk tu wi dze nia fi lo zo fii, war tość na tu ral ne go na -
sta wie nia i świa ta ży cia co dzien ne go? W 150 rocz ni cę uro dzin E. Hus ser la.

Prof. dr hab. Ja cek Mi ga siń ski

2. Ja kie zna cze nie dla ro zu mie nia szczę ścia mo że mieć wy bór po sta -
wy wo bec pro ble mu ist nie nia Bo ga?

Ks. dr hab. Jan Kro kos

3. Jak L. Wit t gen ste in ro zu miał za da nie fi lo zo fii? Po daj przy kła dy za -
sto so wa nia je go fi lo zo ficz nej me to dy.

Doc. dr hab. Ma ciej So in

4. Co spra wia, że prze strzeń pu blicz na mo że stać się miej scem do -
świad cze nia es te tycz ne go? Uza sad nij od po wiedź się ga jąc do zna nych Ci
kon cep cji fi lo zo ficz nych. 

Prof. dr hab. Iwo na Lo renc

5. Na czym po le ga po ję cie praw do po do bień stwa i w ja ki spo sób zo sta -
ło wy ko rzy sta ne w fi lo zo fii?

Prof. dr hab. Jó zef Stu chliń ski

6. Czy war to dzi siaj bro nić po li ty ki? Uza sad nij od po wiedź wy ko rzy -
stu jąc zna ne Ci kon cep cje fi lo zo ficz ne.

Prof. dr hab. Bar ba ra Mar kie wicz

7. W ja ki spo sób fi lo zo fia poj mu je swo je wła sne po cząt ki?
Prof. dr hab. Wła dy sław Stró żew ski

8. Czym jest to le ran cja i czy na le ży być to le ran cyj nym dla nie to le ran -
cyj nych? 

Prof. dr hab. Mag da le na Śro da
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Re gu la min XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz nej*

za twier dzo ny przez ZG PTF 2 czerw ca 2009 r.

Roz dział I
Po sta no wie nia ogól ne

§ 1
1. Pod sta wą praw ną Re gu la mi nu Olim pia dy Fi lo zo ficz nej jest Roz po rzą -

dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 29 stycz nia 2002 r.
w spra wie or ga ni za cji oraz spo so bu prze pro wa dza nia kon kur sów, tur nie jów
i olim piad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125).

2. Re gu la min Olim pia dy Fi lo zo ficz nej, zwa ny da lej Re gu la mi nem,
okre śla:

1) tryb po wo ły wa nia ko mi te tów okrę go wych Olim pia dy Fi lo zo ficz nej
oraz tryb pra cy ko mi te tu głów ne go i ko mi te tów okrę go wych Olim pia -
dy Fi lo zo ficz nej,

2) ro dzaj do ku men ta cji z za wo dów pierw sze go, dru gie go i trze cie go stop -
nia,

3) tryb prze pro wa dza nia za wo dów po szcze gól nych stop ni, w tym po wo -
ły wa nia ko mi sji prze pro wa dza ją cych za wo dy oraz tryb ogła sza nia wy -
ni ków za wo dów,

4) kry te ria kwa li fi ko wa nia uczest ni ków do za wo dów ko lej nych stop ni,
5) kry te ria uzy ski wa nia ty tu łów fi na li sty oraz lau re ata Olim pia dy,
6) za kres upraw nień przy słu gu ją cych lau re atom i fi na li stom,
7) wa run ki kwa li fi ko wa nia fi na li stów i lau re atów do udzia łu w Olim pia -

dzie Mię dzy na ro do wej.
3. Ile kroć w Re gu la mi nie uży wa się okre śleń:
1) Ko mi tet Głów ny OF, na le ży przez to ro zu mieć Ko mi tet Głów ny Olim -

pia dy Fi lo zo ficz nej z sie dzi bą w War sza wie, 00-330, ul. No wy
Świat 72, p. 160, po wo ła ny przez Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy -
stwa Fi lo zo ficz ne go,

2) Olim pia da Fi lo zo ficz na, na le ży przez to ro zu mieć olim pia dę z przed -
mio tu do dat ko we go fi lo zo fia,

3) or ga ni za tor, na le ży przez to ro zu mieć Pol skie To wa rzy stwo Fi lo zo ficz -
ne, z sie dzi bą w War sza wie, 00-330, ul. No wy Świat 72, p. 160,

* Regulamin uległ zmianie w porównaniu z regulaminem XXI OF (przyp. red.).
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4) PTF, na le ży przez to ro zu mieć Pol skie To wa rzy stwo Fi lo zo ficz ne,
5) roz po rzą dze nie, na le ży przez to ro zu mieć Roz po rzą dze nie Mi ni stra

Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 29 stycz nia 2002 r. w spra wie or -
ga ni za cji oraz spo so bu prze pro wa dza nia kon kur sów, tur nie jów i olim -
piad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125),

6) uczest nik, na le ży przez to ro zu mieć uczest ni ka Olim pia dy Fi lo zo ficz -
nej,

7) Za rząd Głów ny PTF, na le ży przez to ro zu mieć Za rząd Głów ny Pol skie -
go To wa rzy stwa Fi lo zo ficz ne go.

§ 2
1. Olim pia da Fi lo zo ficz na jest or ga ni zo wa na w opar ciu o roz po rzą dze nie.
2. Or ga ni za to rem Olim pia dy Fi lo zo ficz nej jest PTF.
3. Olim pia dę Fi lo zo ficz ną prze pro wa dza Ko mi tet Głów ny OF wraz z ko -

mi te ta mi okrę go wy mi i ko mi sja mi szkol ny mi.
4. Ak tu al ne ad re sy ko mi te tów okrę go wych pu bli ko wa ne są w bie żą cym biu -

le ty nie Olim pia da Fi lo zo ficz na oraz na stro nie in ter ne to wej www.ptfi lo zo fia.pl.

§ 3
1. Do ta cję na or ga ni za cję Olim pia dy Fi lo zo ficz nej przy zna je Mi ni ster -

stwo Edu ka cji Na ro do wej. 
2. Ko mi te ty Olim pia dy Fi lo zo ficz nej mo gą po zy ski wać do dat ko we fun -

du sze od spon so rów.

§ 4
Olim pia dę Fi lo zo ficz ną or ga ni zu je się ja ko trój stop nio we za wo dy o za się -

gu ogól no pol skim.

§ 5
1. W Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej mo gą uczest ni czyć ucznio wie szkół po -

nad gim na zjal nych: li ce ów ogól no kształ cą cych, li ce ów pro fi lo wa nych, tech -
ni ków, uzu peł nia ją cych li ce ów ogól no kształ cą cych i tech ni ków uzu peł nia ją -
cych oraz po nad pod sta wo wych szkół śred nich, ogól no kształ cą cych i za wo -
do wych, da ją cych moż li wość uzy ska nia świa dec twa doj rza ło ści.

2. W Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej mo gą rów nież uczest ni czyć – za zgo dą
ko mi te tów okrę go wych – lau re aci kon kur sów, re ko men do wa ni przez od po -
wied nie ko mi sje kon kur so we oraz ucznio wie szkół pod sta wo wych, gim na -
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zjów, za sad ni czych szkół za wo do wych i szkół za sad ni czych, re ali zu ją cy in -
dy wi du al ny pro gram lub tok na uki, re ko men do wa ni przez szko łę.

§ 6
Ucznio wie przy stę pu ją do Olim pia dy Fi lo zo ficz nej do bro wol nie.

§ 7
1. Oso by, któ re w po przed niej edy cji Olim pia dy Fi lo zo ficz nej zdo by ły

upraw nie nia do udzia łu w za wo dach cen tral nych, a z przy czyn uspra wie dli -
wio nych nie mo gły w nich uczest ni czyć, mo gą być do pusz czo ne do za wo dów
cen tral nych z po mi nię ciem za wo dów pierw sze go i dru gie go stop nia.

2. De cy zję w po wyż szej spra wie po dej mu je Pre zy dium Ko mi te tu Głów -
ne go OF na pod sta wie pi sem ne go wnio sku uczest ni ka. Uczest nik do łą cza
do wnio sku do ku ment uspra wie dli wia ją cy nie obec ność w fi na le ubie gło rocz -
nych za wo dów.

§ 8
Szcze gó ło wy za kres wy ma gań w za wo dach pierw sze go, dru gie go i trze -

cie go stop nia, za sa dy oce nia nia oraz ka len darz Olim pia dy Fi lo zo ficz nej
na da ny rok szkol ny za war ty jest w pro gra mie Olim pia dy Fi lo zo ficz nej.

§ 9
W przy pad ku stwier dze nia nie sa mo dziel ne go roz wią zy wa nia za da ń przy pi -

sa nych do za wo dów po szcze gól nych stop ni, uczeń zo sta je wy klu czo ny z dal -
szych za wo dów, a o je go za cho wa niu zo sta je po in for mo wa na dy rek cja szko ły. 

Roz dział II
Za sa dy dzia ła nia ko mi te tów Olim pia dy Fi lo zo ficz nej

§ 10
1. Człon ków Ko mi te tu Głów ne go OF po wo łu je i od wo łu je w imie niu Za -

rzą du Głów ne go, Prze wod ni czą cy PTF, na okres rów ny ka den cji władz PTF.
Do pro wa dze nia dzia łal no ści or ga ni za cyj no -ad mi ni stra cyj nej po wo łu je

się Biu ro Ko mi te tu Głów ne go OF, w skład któ re go wcho dzą: kie row nik or -
ga ni za cyj ny, księ go wy oraz pra cow nik ad mi ni stra cyj ny.
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§ 11
1. Człon ków ko mi te tów okrę go wych po wo łu je i od wo łu je prze wod ni czą -

cy Ko mi te tu Głów ne go OF, na wnio sek Za rzą du Od dzia łu PTF, dy rek to ra
(kie row ni ka) Za kła du Fi lo zo fii miej sco wej uczel ni, ku ra to ra wła ści we go dla
da ne go okrę gu lub Ko mi te tu Głów ne go OF.

2. Człon ko wie ko mi te tu okrę go we go wy bie ra ją spo śród sie bie prze wod -
ni czą ce go, 1–2 wi ce prze wod ni czą cych, se kre ta rza oraz oso bę od po wie dzial -
ną za ob słu gę biu ro wą i fi nan so wą za wo dów pierw sze go i dru gie go stop nia.

Roz dział III
Za wo dy pierw sze go stop nia (szkol ne)

§ 12
1. Za wo dy pierw sze go stop nia po le ga ją na sa mo dziel nym wy bo rze jed ne -

go z te ma tów wy mie nio nych w ak tu al nym pro gra mie Olim pia dy Fi lo zo ficz -
nej oraz opra co wa niu te ma tu w for mie pra cy pi sem nej.

2. Wy bra ny przez uczest ni ka te mat pra cy pi sem nej w za wo dach pierw sze -
go stop nia jest pod sta wą eg za mi nu na eta pie cen tral nym.

3. Pra cę pi sem ną uczest nik prze ka zu je ko mi sji szkol nej lub szkol ne mu
opie ku no wi Olim pia dy Fi lo zo ficz nej do wstęp nej oce ny.

4. Wraz z pra cą pi sem ną uczest nik skła da wy peł nio ny for mu larz „Zgło -
sze nie uczest nic twa w Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej”. Wzór for mu la rza sta no wi
za łącz nik nr 1.

5. Po do ko na niu wstęp nej oce ny, dy rek cja szko ły prze ka zu je pra cę uczest -
ni ka wraz z wy peł nio nym for mu la rzem „Zgło sze nie uczest nic twa w Olim pia -
dzie Fi lo zo ficz nej” do wła ści we go miej sco wo ko mi te tu okrę go we go w ter mi -
nie do 30 li sto pa da bie żą ce go ro ku szkol ne go.

6. W ra zie wy sła nia pra cy pi sem nej pocz tą o zło że niu pra cy w ter mi nie
de cy du je da ta stem pla pocz to we go.

7. Je śli w szko le nie po wo ła no ko mi sji szkol nej Olim pia dy Fi lo zo ficz nej,
za in te re so wa ny uczeń mo że przy stą pić do Olim pia dy Fi lo zo ficz nej w in nej
szko le wska za nej przez dy rek to ra szko ły, do któ rej uczęsz cza, lub na wią zać
bez po śred ni kon takt z wła ści wym ko mi te tem okrę go wym i swo ją pra cę prze -
słać na je go ad res. W tym wy pad ku wstęp nej oce ny do ko nu je oso ba wska za -
na przez wła ści wy ko mi tet okrę go wy. 
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§ 13
Prze wod ni czą cy ko mi te tów okrę go wych po wo łu ją re cen zen tów, któ rzy

do ko nu ją koń co wej oce ny na de sła nych prac w opar ciu o za kres i po ziom wie -
dzy oraz umie jęt no ści wy star cza ją cy do uzy ska nia oce ny bar dzo do brej
na za koń cze nie na uki przed mio tu fi lo zo fia. Każ da pra ca spraw dza na jest
przez 2 re cen zen tów.

§ 14
1. Wy ni ki za wo dów pierw sze go stop nia ko mi tet okrę go wy ogła sza do 15

grud nia bie żą ce go ro ku szkol ne go na stro nie in ter ne to wej ko mi te tu okrę go -
we go.

2. Je śli ko mi tet okrę go wy nie dys po nu je od po wied nią stro ną in ter ne to wą,
wy ni ki za wo dów pierw sze go stop nia ogła sza w in ny, uzgod nio ny od po wied -
nio wcze śniej z za in te re so wa ny mi uczest ni ka mi spo sób.

§ 15
1. Uczest nik za wo dów pierw sze go stop nia mo że zwró cić się do za rzą du

od dzia łu miej sco we go PTF z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy
w ter mi nie 7 dni od dnia ogło sze nia wy ni ków.

2. Wnio sek o po now ne roz pa trze nie spra wy skła da się w for mie pi sem nej.
Mu si on za wie rać wska za nie, któ re kwe stie są nego wa ne przez uczest ni ka.

3. Re cen zent, któ ry brał udział w wy da niu za skar żo ne go roz strzy gnię cia,
pod le ga wy łą cze niu w po stę po wa niu w spra wie wnio sku o po now ne roz pa -
trze nie spra wy.

4. De cy zja za rzą du od dzia łu miej sco we go PTF pod ję ta w ra mach po stę -
po wa nia od wo ław cze go jest osta tecz na.

Roz dział IV
Za wo dy dru gie go stop nia (okrę go we)

§ 16
Do za wo dów dru gie go stop nia do pusz czo ny jest uczest nik, któ re go pra ca

zo sta ła w za wo dach pierw sze go stop nia oce nio na na mi ni mum 25 punk tów
w ska li 30-punk to wej we dług kry te riów okre ślo nych w pro gra mie Olim pia dy
Fi lo zo ficz nej.
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§ 17
Za wo dy dru gie go stop nia po le ga ją na przy stą pie niu uczest ni ka do eli mi -

na cji pi sem nych oraz eli mi na cji ust nych za wo dów dru gie go stop nia.
§ 18

1. Na eli mi na cje pi sem ne za wo dów dru gie go stop nia skła da ją się dwie czę ści.
2. Pierw szą część eli mi na cji pi sem nych sta no wi sa mo dziel ne na pi sa nie

ese ju na je den spo śród trzech te ma tów za pro po no wa nych do wy bo ru. Na na -
pi sa nie ese ju uczest nik ma 90 mi nut. Za tę część eli mi na cji uczest nik mo że
otrzy mać od 0 do 40 pkt.

3. Dru gą czę ści eli mi na cji pi sem nych sta no wi sa mo dziel ne roz wią za nie
za dań te sto wych, przy go to wa nych przez Ko mi tet Głów ny OF. Na roz wią za -
nie te stu uczest nik ma 60 mi nut. Za tę część eli mi na cji uczest nik mo że otrzy -
mać od 0 do 40 pkt. 

4. Te ma ty eseju oraz test są przy go to wy wa ne przez Ko mi tet Głów ny OF.
5. Obie czę ści eli mi na cji pi sem nych oce nia ne są przez re cen zen tów wy -

zna czo nych przez ko mi te ty okrę go we, we dług kry te riów po da nych przez Ko -
mi tet Głów ny OF. Każ dą pra cę oce nia dwóch re cen zen tów.

§ 19
1. Do eli mi na cji ust nych są do pusz cze ni ucznio wie, któ rzy w eli mi na cjach

pi sem nych uzy ska li mi ni mum 65 z łącz nej su my 80 punk tów.
2. Na eli mi na cje ust ne za wo dów dru gie go stop nia skła da ją się dwie czę -

ści.
3. Pierw sza część eli mi na cji ust nych po le ga na od po wie dzi na dwa py ta -

nia wska za ne przez ju ry z wy lo so wa ne go przez ucznia ze sta wu. Za od po -
wiedź na każ de z py tań uczest nik mo że otrzy mać od 0 do 15 pkt.

5. Dru ga część eli mi na cji ust nych po le ga na in ter pre ta cji wy bra ne go przez
ju ry frag men tu tek stu fi lo zo ficz ne go. Za tę część eli mi na cji uczest nik mo że
otrzy mać od 0 do 10 pkt. 

4. Ze sta wy py tań oraz frag men ty tek stów do in ter pre ta cji są przy go to wy -
wa ne przez Ko mi tet Głów ny OF.

§ 20
Ko mi tet okrę go wy oce nia uczest ni ka w opar ciu o za kres i po ziom wie dzy

oraz umie jęt no ści wy star cza ją cy do uzy ska nia oce ny ce lu ją cej na za koń cze -
nie na uki przed mio tu fi lo zo fia.
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§ 21
1. Wy ni ki za wo dów dru gie go stop nia ko mi tet okrę go wy ogła sza na stro -

nie in ter ne to wej ko mi te tu okrę go we go, al bo w in ny, uzgod nio ny od po wied -
nio wcze śniej z za in te re so wa ny mi uczest ni ka mi spo sób.

2. Ko mi tet okrę go wy w ter mi nie 7 dni od dnia eli mi na cji ust nych prze sy -
ła do Ko mi te tu Głów ne go OF pełną dokumentację dotyczącą proponowanych
finalistów, zawierającą pro to kół (w for mie pa pie ro wej oraz elek tro nicz nej)
z prze pro wa dze nia za wo dów dru gie go stop nia, we dług wzo ru sta no wią ce go
za łącz nik nr 3 oraz dokumenty określone w § 23 pkt 2.

§ 22
1. Uczest nik za wo dów dru gie go stop nia mo że zwró cić się do za rzą du od -

dzia łu miej sco we go PTF z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy w ter -
mi nie 7 dni od dnia ogło sze nia wy ni ków.

2. Wnio sek o po now ne roz pa trze nie spra wy skła da się w for mie pi sem nej.
Mu si on za wie rać wska za nie, któ re oce ny są kwe stio no wa ne przez uczest ni ka.

3. Czło nek ko mi sji, któ ry brał udział w wy da niu za skar żo ne go roz strzy -
gnię cia, pod le ga wy łą cze niu w po stę po wa niu w spra wie wnio sku o po now ne
roz pa trze nie spra wy.

4. De cy zja za rzą du od dzia łu miej sco we go PTF pod ję ta w ra mach po stę -
po wa nia od wo ław cze go jest osta tecz na.

Roz dział V
Za wo dy trze cie go stop nia (cen tral ne)

§ 23
1. Ko mi te ty okrę go we re ko men du ją do za wo dów trze cie go stop nia tych

uczest ni ków, któ rzy w za wo dach dru gie go stop nia uzy ska li łącz ną su mę co
naj mniej 95 punk tów.

2. Do za wo dów trze cie go stop nia uczest nik jest kwa li fi ko wa ny przez Ko -
mi sję po wo ła ną na wnio sek Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Głów ne go OF.
Pod sta wą tej kwa li fi ka cji jest peł na do ku men ta cja prze sła na przez ko mi te ty
okrę go we, któ ra po win na za wie rać: zgło sze nie uczest nic twa w OF, ar kusz
oce ny pra cy i pro to ko ły z eta pu szkol ne go i okrę go we go (eg za min ust ny i pi -
sem ny) oraz pra ce z eta pu szkol ne go i okręgowego. Pra ca z eta pu szkol ne go
po win na być w for mie znor ma li zo wa ne go wy dru ku kom pu te ro we go (pa pier
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A4, mar gi ne sy 2,5 cm, czcion ka Ti mes New Ro man 12 pkt., in ter li nia 1,5
wier sza) oraz w for mie elek tro nicz nej na pły cie CD pod pi sa nej imie niem, na -
zwi skiem i nu me rem PE SEL uczest ni ka (plik w for ma cie rtf lub pdf, na zwę
pli ku sta no wi nr PE SEL uczest ni ka).

§ 24
1. Za wo dy trze cie go stop nia po le ga ją na ust nej obro nie pra cy pi sem nej

z eta pu szkol ne go, za któ rą moż na otrzy mać 40 pkt, oraz od po wie dzi na 3 py -
ta nia Ko mi sji eg za mi na cyj nej (po 20 pkt).

2. Te ma ty ka py tań okre ślo na jest przez za gad nie nia po ru sza ne przez
uczest ni ka w pra cy oraz pro gram Olim pia dy Fi lo zo ficz nej. 

3. Pra ce re ko men do wa ne przez ju ry zo sta ną wy dru ko wa ne w biu le ty nie
Olim pia da Fi lo zo ficz na. 

§ 25
1. Wy ni ki za wo dów trze cie go stop nia Ko mi tet Głów ny OF ogła sza

w dniu za koń cze nia za wo dów na ta bli cy ogło szeń PTF, a na stęp nie na stro -
nie in ter ne to wej www.ptfi lo zo fia.pl.

2. Je śli ze wzglę dów or ga ni za cyj nych w dniu za koń cze nia za wo dów trze -
cie go stop nia nie jest moż li we ogło sze nie wszyst kich wy ni ków oraz wrę cze -
nie za świad czeń, dy plo mów i na gród, Ko mi tet Głów ny OF or ga ni zu je uro -
czy ste za koń cze nie Olim pia dy w ter mi nie póź niej szym. 

§ 26
1. Pod sta wą otrzy ma nia ty tu łu fi na li sty jest uzy ska nie co naj mniej 95 pkt

w za wo dach II stop nia, po zy tyw na opi nia Ko mi sji KG OF, kwa li fi ku ją ca
uczest ni ka do udzia łu w za wo dach III stop nia, oraz je go przy stą pie nie do eg -
za mi nu na tym eta pie.

2. Ty tuł lau re ata Olim pia dy Fi lo zo ficz nej otrzy mu ją ci uczest ni cy, któ rzy
w wy ni ku koń co we go eg za mi nu uzy ska li mi ni mum 85 pkt. Ran king lau re -
atów, po ze bra niu wy ni ków wszyst kich ko mi sji eli mi na cji cen tral nych, usta -
la Ko mi sja po wo ła na przez Prze wod ni czą ce go KG OF.

3. W szcze gól nych przy pad kach Ko mi tet Głów ny OF mo że zde cy do wać
o dys kwa li fi ka cji uczest ni ka, tym sa mym po zba wia jąc go ty tu łu fi na li sty
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej. 

4. Dys kwa li fi ka cja uczest ni ka wy ma ga pi sem ne go uza sad nie nia. 
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§ 27
1. Uczest nik za wo dów trze cie go stop nia mo że zwró cić się do Za rzą du

Głów ne go PTF z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy w ter mi nie 7
dni od dnia ogło sze nia wy ni ków na stro nie in ter ne to wej.

2. Wnio sek o po now ne roz pa trze nie spra wy skła da się w for mie pi sem nej.
Mu si on za wie rać wska za nie, któ re oce ny są kwe stio no wa ne przez uczest ni ka.

3. Czło nek ko mi sji, któ ry brał udział w wy da niu za skar żo ne go roz strzy -
gnię cia, pod le ga wy łą cze niu w po stę po wa niu w spra wie wnio sku o po now ne
roz pa trze nie spra wy.

4. De cy zja Za rzą du Głów ne go PTF pod ję ta w ra mach po stę po wa nia od -
wo ław cze go jest osta tecz na.

§ 28
Ko mi tet Głów ny OF wy sta wia uczest ni ko wi za wo dów trze cie go stop nia

za świad cze nie o uzy ska niu od po wied nie go ty tu łu (fi na li sty lub lau re ata)
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej we dług wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr 2.

Roz dział VI
Upraw nie nia lau re atów i fi na li stów

§ 29
Na pod sta wie Roz po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu

z dnia 29 stycz nia 2002 lau re atom i fi na li stom olim piad przed mio to wych
przy słu gu je:

1. pra wo do oce ny ce lu ją cej koń co wo rocz nej z przed mio tu fi lo zo fia
w szko łach po nad gim na zjal nych i do tych cza so wych szko łach śred nich,

2. zwol nie nie z eg za mi nu ma tu ral ne go z da ne go przed mio tu, co jest rów -
no znacz ne z uzy ska niem z te go przed mio tu naj wyż sze go wy ni ku. 

Lau re aci i fi na li ści olim piad przed mio to wych są zwol nie ni z eg za mi nu
ma tu ral ne go z da ne go przed mio tu, tak że wte dy, gdy przed miot ten nie był ob -
ję ty szkol nym pla nem na ucza nia w da nej szko le. 
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Roz dział VII
Kon kur sy spe cjal ne, Mię dzy na ro do wa Olim pia da Fi lo zo ficz na

§ 30
1. Ko mi tet Głów ny OF mo że or ga ni zo wać kon kur sy spe cjal ne.
2. Licz ba kon kur sów spe cjal nych jest uza leż nio na od po zy ska nia do dat -

ko wych fun du szy na ten cel.
3. Re gu la mi ny kon kur sów spe cjal nych usta la ne są od ręb nie.

§ 31
1. Kan dy da tów do za wo dów Mię dzy na ro do wej Olim pia dy Fi lo zo ficz nej

wy bie ra Pre zy dium Ko mi te tu Głów ne go OF na pod sta wie pi sem ne go spraw -
dzia nu ję zy ko we go.

2. Do spraw dzia nu przy stą pić mo gą kra jo wi lau re aci i fi na li ści Olim pia dy
Fi lo zo ficz nej, wła da ją cy bie gle jed nym z ję zy ków obo wią zu ją cych w Olim -
pia dzie Mię dzy na ro do wej (an giel skim, nie miec kim, fran cu skim).

Roz dział VIII
Na gro dy dla na uczy cie li, opie ku nów oraz człon ków ko mi te tów

§ 32
1. Ko mi tet Głów ny OF przy zna je na gro dy, w mia rę po sia da nych środ -

ków, na uczy cie lom, opie ku nom oraz człon kom ko mi te tów.
2. Ko mi tet Głów ny OF mo że przy znać na gro dy na uczy cie lom za do pro -

wa dze nie do za wo dów trze cie go stop nia przy naj mniej jed ne go uczest ni ka lub
za co naj mniej trzy krot ne przy go to wa nie do za wo dów dru gie go stop nia
dwóch lub wię cej uczest ni ków.

3. Ko mi tet Głów ny OF mo że wy stą pić do Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
z wnio skiem o na gro dę dla człon ka ko mi te tu, na uczy cie la lub opie ku na
za szcze gól ne za słu gi na rzecz Olim pia dy Fi lo zo ficz nej oraz dla na uczy cie la
lub opie ku na, któ re go ucznio wie od no szą sys te ma tycz ne suk ce sy w Olim pia -
dzie Fi lo zo ficz nej.

4. Ko mi tet Głów ny OF mo że wy stą pić z wnio skiem do Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej o nada nie oso bie o szcze gól nych za słu gach dla Olim pia dy Fi lo -
zo ficz nej Me da lu Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej,

5. Ko mi tet Głów ny OF mo że usta no wić i nada wać od zna kę lub me dal
Olim pia dy Fi lo zo ficz nej.
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Pro gram XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz nej

Pro gram XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz nej na wią zu je do pod sta wy pro gra -
mo wej przed mio tu szkol ne go fi lo zo fii w szko łach po nad gim na zjal nych oraz
edu ka cji fi lo zo ficz nej ja ko ścież ki edu ka cyj nej zo rien to wa nej na in te gra cję
mię dzy przed mio to wą. Pro gram jest wzbo ga co ny o za gad nie nia po zwa la ją ce
po sze rzyć wia do mo ści ucznia z za kre su hi sto rii fi lo zo fii, naj now szych ten -
den cji fi lo zo fii współ cze snej oraz umie jęt no ści ana li zy tek stu fi lo zo ficz ne go
wraz z pre zen ta cją wła sne go sta no wi ska, co ozna cza, że udział ucznia
w Olim pia dzie Fi lo zo ficz nej po zwa la mu na osią gnię cie wyż sze go po zio mu
kom pe ten cji, od tych któ re wy ma ga ne są w pro gra mach szkol nych.

Ka len darz XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz nej

1. Pra ce pi sem ne za wo dów pierw sze go stop nia na le ży zło żyć do 30 li sto -
pa da 2009 r.

2. Za wo dy dru gie go stop nia od bę dą się w dniach: 13 lu te go 2010 r. (eli -
mi na cje pi sem ne) i 27 lu te go 2010 r. (eli mi na cje ust ne),

3. Za wo dy trze cie go stop nia od bę dą się w dniu 10 kwiet nia 2010 r.

Te ma ty ka za wo dów dru gie go i trze cie go stop nia

Te ma ty i py ta nia eli mi na cji pi sem nych i ust nych za wo dów dru gie go stop -
nia oraz py ta nia za wo dów trze cie go stop nia są for mu ło wa ne na pod sta wie
po niż szych 30 za gad nień wyj ścio wych uję tych w trzy blo ki te ma tycz ne.

I Blok te ma tycz ny
1. Fi lo zo fia w epo ce przed so kra tej skiej i wy su wa ne przez nią za gad nie nia.
2. Ety ka bud dyj ska i jej pod sta wy fi lo zo ficz ne.
3. Fi lo zo fia So kra te sa i dzia łal ność so fi stów.
4. Teo ria idei i kon cep cja pań stwa u Pla to na.
5. Fi lo zo fia pierw sza, ety ka i po li ty ka Ary sto te le sa.
6. Kon cep cje etycz ne i ich uza sad nie nie w epi ku re izmie, sto icy zmie

i scep ty cy zmie.
7. Bóg, czło wiek, dzie je w fi lo zo fii św. Au gu sty na.
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8. Kon cep cja by tu, czło wie ka i spo łe czeń stwa u św. To ma sza.
9. Sto su nek wia ry do ro zu mu ja ko pro blem fi lo zo fii śre dnio wiecz nej (spór

o uni wer sa lia, do wo dy na ist nie nie Bo ga).
10. Re flek sja nad pań stwem w fi lo zo fii pol skie go Od ro dze nia. (A. Frycz

Mo drzew ski, P. Skar ga).

Li te ra tu ra źró dło wa
J. Gaj da, Pi ta go rej czy cy, War sza wa 1996; J. Gaj da, So fi ści, War sza -

wa 1989; M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984;
I. Kania Muttavali, Księga wypisów starobuddyjskich, Kraków 1999;
Wprowadzenie do buddyzmu, Kraków 2002; Pla ton, Uczta, Obro na So kra te -
sa, Ti ma jos, Pań stwo, (Ks. I i VII); Ary sto te les, Me ta fi zy ka (A, E), Fi zy ka
(II), Ety ka Ni ko ma chej ska (I), Po li ty ka (I); Sek stus Em pi ryk, Prze ciw lo gi -
kom, War sza wa 1970; T. C. Lu cre tius, O na tu rze wszech rze czy, War sza -
wa 1994; Ma rek Au re liusz, Roz my śla nia, Kę ty 1999; Św. Au gu styn, So li lo -
kwia (II, III, IV), w: Św. Au gu styn, Dia lo gi Fi lo zo ficz ne, Kra ków 2001; Św.
Au gu styn, Wy zna nia (11), Kra ków 2007; Św. Au gu styn, Pań stwo Bo że
(17, 19), Kę ty 1998; Św. To masz, O by cie i isto cie; Św. To masz, Stresz cze -
nie teo lo gii, O wła dzy, w: Dzie ła wy bra ne, Kę ty 1999; Ph. Böh ner, E. Gil son,
Hi sto ria fi lo zo fii chrze ści jań skiej. Od Ju sty na do Mi ko ła ja Ku zań czy ka, War -
sza wa 1962 (tek sty do ty czą ce sto sun ku wia ry i ro zu mu).

A tak że tek sty od po wied nich au to rów za war te w an to lo giach: 
Fi lo zo fia sta ro żyt nej Gre cji i Rzy mu, red. J. Le go wicz, War sza wa 1970; 700

– lat my śli pol skiej. Fi lo zo fia i myśl spo łecz na XVI w., red. L. Szczuc ki, War sza -
wa 1978 (tek sty A. Fry cza Mo drzew skie go i P. Skar gi).

II Blok te ma tycz ny
11. No wo żyt ny ra cjo na lizm i je go kry ty cy (R. De scar tes, B. Spi no za,

G. W. Le ib niz, B. Pas cal).
12. Em pi ryzm an giel ski wie ku XVII i XVIII (F. Ba con, J. Loc ke, G. Ber -

keley, D. Hu me).
13. Myśl fran cu skie go Oświe ce nia (Wol ter, Di de rot, La Met trie, He lve -

tius).
14. For my i kon cep cje umo wy spo łecz nej (T. Hob bes, J. Loc ke, J. J. Rou -

s se au).
15. Wi zja spo łe czeń stwa w fi lo zo fii pol skie go Oświe ce nia (H. Koł łą taj, 

S. Sta szic, J. Śnia dec ki).
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16. Fi lo zo fia kry tycz na i ety ka I. Kan ta.
17. Fi lo zo ficz ne uję cie dzie jów (G. W. F. He gel, A. Com te).
18. Głów ne idee pol skie go me sja ni zmu (J. M. Ho ene -Wroń ski, A. Ciesz -

kow ski, A. To wiań ski).
19. Fi lo zo ficz ne kon cep cje spo łe czeń stwa (E. Bur ke, K. Marks, J. S. Mill).
20. Fi lo zo fia ży cia i prze łom an ty po zy ty wi stycz ny (F. Nie tz sche, W. Dil -

they, H. Berg son).

Li te ra tu ra źró dło wa
R. De scar tes, Me dy ta cje o pierw szej fi lo zo fii, Roz pra wa o me to dzie; G. W.

Le ib niz, No we roz wa ża nia do ty czą ce ro zu mu ludz kie go (2, IV) Kę ty 2001;
B. Pas cal, My śli; B. Spi no za, Ety ka (I), Kra ków 2006; J. Loc ke, Roz wa ża nia
do ty czą ce ro zu mu ludz kie go (I), War sza wa 1955; G. Ber ke ley, Trak tat o za -
sa dach po zna nia (I), Kra ków 2005; D. Hu me, Trak tat o na tu rze ludz kiej
(I, 1, 3), War sza wa 2005; F. Bacon, Novum organum (I), Warszawa 1955;
T. Hob bes, Le wia tan (II), War sza wa 1954; J. Loc ke, Dwa trak ta ty o rzą dzie
(II), War sza wa 1992; J. J. Ro us se au, Umo wa spo łecz na (I), Kę ty 2002;
H. Koł łą taj, Pra wa i obo wiąz ki na tu ral ne czło wie ka... (II, 3-5), War sza -
wa 2006; I. Kant, Kry ty ka czy ste go ro zu mu (Wstęp), Kę ty 2001; Uza sad nie -
nie me ta fi zy ki mo ral no ści, Kę ty 2001; G. W. F. He gel, Wy kła dy z fi lo zo fii
dzie jów (Wstęp), War sza wa 1958; A. Com te, Roz pra wa o du chu fi lo zo fii po -
zy tyw nej, Warszawa1973; K. Marks, Przed mo wa do Przy czyn ku do kry ty ki
eko no mii po li tycz nej, w: Marks, En gels, Dzie ła, t. XIII, War sza wa 1966; 
J. S. Mill, O rzą dzie re pre zen ta tyw nym, Kra ków 1995; E. Bur ke, Roz wa ża nia
o re wo lu cji we Fran cji, Kra ków 1994; F. Nie tz sche, Ta ko rze cze Za ra tu stra,
War sza wa 1990; W. Dil they, O isto cie fi lo zo fii (I), War sza wa 1987; H. Berg -
son , Ewo lu cja twór cza (3, 4), Kra ków 2004.

A tak że tek sty od po wied nich au to rów za war te w an to lo giach: 
Fi lo zo fia XVII wie ku, red. L. Ko ła kow ski, War sza wa 1959; Fi lo zo fia

fran cu skie go Oświe ce nia, red. B. Bacz ko, War sza wa 1961; Pol ska fi lo zo fia
i myśl spo łecz na w la tach 1700-1830, War sza wa 1977; 700-lat my śli pol -
skiej. Fi lo zo fia i myśl spo łecz na w la tach 1831-1864, red. A. Wa lic ki, War -
sza wa 1977.

III Blok te ma tycz ny
21. Me to da i przed miot fi lo zo fii we dług fi lo zo fii ana li tycz nej i fi lo zo fii ję -

zy ka (G. E. Mo ore, B. Rus sell, Ko ło Wie deń skie, L. Wit t gen ste in).
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22. Do świad cze nie i kon cep cja świa do mo ści w uję ciu fe no me no lo gii
(E. Hus serl, M. Mer le au -Pon ty)

23. Fi lo zo fia pol ska w XX w. (Szko ła Lwow sko -War szaw ska, R. In gar den).
24. Fi lo zo ficz ne zna cze nie od kry cia nie świa do mo ści – kon cep cja pod -

mio tu i spo łe czeń stwa (Z. Freud, E. Fromm, S. Žižek).
25. Fi lo zo fia chrze ści jań ska: per so na lizm i to mizm (E. Mo unier, J. Ma ri -

ta in, K. Woj ty ła, S. Swie żaw ski). 
26. Kon cep cja czło wie ka w eg zy sten cja li zmie (S. Kier ke ga ard, J. P. Sar -

tre, A. Ca mus, M. He ideg ger, K. Ja spers)
27. Her me neu ty ka ja ko fi lo zo fia i me to da (G. Ga da mer, P. Ri co eur).
28. Współ cze sna myśl po li tycz na i spo łecz na (H. Arendt, J. Rawls, 

A. Gid dens) 
29. Fi lo zo fia na uki (K. R. Pop per, T. S. Kuhn).
30. Współ cze sne kon cep cje etycz ne (M. Sche ler, Ch. Ty lor, R. Ror ty).

Li te ra tu ra źró dło wa
L. Wit t gen ste in, Trac ta tus lo gi co -phi lo so phi cus, War sza wa 2000; E. Hus -

serl , Idee czy stej fe no me no lo gii i fe no me no lo gicz nej fi lo zo fii (I, 1,2), War sza -
wa 1967–74; M. Mer le au -Pon ty, Fe no me no lo gia per cep cji. Wpro wa dze nie,
War sza wa 2001; K. Twar dow ski, Wy bra ne pi sma fi lo zo ficz ne, War sza -
wa 1965; T. Ko tar biń ski, Stu dia z za kre su fi lo zo fii, ety ki i na uk spo łecz nych,
Wro cław 1970; K. Aj du kie wicz, Ję zyk i po zna nie (t. I), War sza wa 2006;
R. In gar den, Ksią żecz ka o czło wie ku, Kra ków 2001; Z. Freud, Po za za sa dą
przy jem no ści, War sza wa 1975; E. Fromm, Uciecz ka od wol no ści, War sza -
wa 2003; S. Žižek, Wznio sły obiekt ide olo gii, Wro cław 2001; E. Mo unier, Co
to jest per so na lizm?, Kra ków 1960; J. Ma ri ta in, Czło wiek i pań stwo, Kra -
ków 1993; K. Woj ty ła, Oso ba i czyn. Wstęp cz. IV, Kra ków 1969; S. Swie -
żaw ski, Św. To masz na no wo od czy ta ny, Po znań 1995; S. Kier ke ga ard, Cho -
ro ba na śmierć (I), w: S. Kier ke ga ard, Cho ro ba na śmierć. Bo jaźń i drże nie,
War sza wa 1982; J. P. Sar tre, Eg zy sten cja lizm jest hu ma ni zmem, War sza -
wa 1998; A. Ca mus, Ese je, Kra ków 1993; G. Ga da mer, Ję zyk i ro zu mie nie,
War sza wa 2003; P. Ri co eur, Eg zy sten cja i her me neu ty ka, War sza wa 2003;
H. Arendt, O prze mo cy. Nie po słu szeń stwo oby wa tel skie, War sza wa 1998;
J. Rawls, Teo ria spra wie dli wo ści (I, 2-3), War sza wa 1994; A. Gid dens, No -
wo cze sność i toż sa mość (II -IV), War sza wa 2002; K. R. Pop per, Wie dza
obiek tyw na (3, 4), War sza wa 2002; T. S. Kuhn, Struk tu ra re wo lu cji na uko -
wych, War sza wa 2001; M. Sche ler, Re sen ty ment a mo ral ność, War sza -
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wa 2008; Ch. Ty lor, Ety ka au ten tycz no ści, War sza wa 2002; R. Ror ty, Przy -
god ność, iro nia, so li dar ność, War sza wa 1996.

A tak że tek sty od po wied nich au to rów za war te w an to lo giach: 
Frag men ty fi lo zo fii ana li tycz nej, red. B. Chwe deń czuk, War sza wa 1995;

Bry tyj ska fi lo zo fia ana li tycz na, red. M. Hem po liń ski, War sza wa 1974; Fi lo -
zo fia eg zy sten cjal na, red. L. Ko ła kow ski i K. Po mian, War sza wa 1965. 

Po le ca my również wy bo ry pism fi lo zo ficz nych za miesz czo ne w opra co -
wa niach z se rii „My śli i lu dzie”.

Su ge stie bi blio gra ficz ne

A. Pod ręcz ni ki i słow ni ki
Aj du kie wicz K., Za gad nie nia i kie run ki fi lo zo fii, (róż ne wy da nia)
Black burn S., Oks fordz ki słow nik fi lo zo ficz ny, War sza wa 1998
Co ple ston F., Hi sto ria fi lo zo fii (ko lej ne to my)
Dąmb ska I., Za rys hi sto rii fi lo zo fii grec kiej, (róż ne wy da nia)
Fi lo zo fia. Pod sta wo we py ta nia, (red.) E. Mar tens, H. Schnädel bach, War sza -

wa 1995
Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. 1, Kraków 2009
Jar ra E., Hi sto ria pol skiej fi lo zo fii po li tycz nej 966-1795, Lon dyn 1968
Kro kie wicz A., Za rys fi lo zo fii grec kiej (od Ta le sa do Pla to na), War sza wa 1971
Kun zmann P., Bur kard F. P., Wied mann F., Atlas fi lo zo fii, War sza wa 1999 
Lek sy kon fi lo zo ficz ny dla mło dzie ży, H. Delf, J. Georg -Lau er, Ch. Hac ke -

nesch, M. Lemc ke, War sza wa 1996
Lek sy kon fi lo zo fii kla sycz nej, Lu blin 1997
Mar kie wicz B., Fi lo zo fia, t. I -III, War sza wa 1999
Miś A., Głów ne nur ty fi lo zo fii współ cze snej, War sza wa 1995
Paw li ca J., Pod sta wo we po ję cia ety ki, Kra ków 1994
Pelc J., Wstęp do se mio ty ki, War sza wa 1984
Re ale G., Hi sto ria fi lo zo fii sta ro żyt nej, t. I, t. II, t. III, Lu blin 1996, 1999
Si ko ra A., Spo tka nia z fi lo zo fią, (róż ne wy da nia)
Słow nik po jęć fi lo zo ficz nych, (red.) W. Kra jew ski, War sza wa 1996
Stę pień A., Wstęp do fi lo zo fii, (róż ne wy da nia)
Straw son P. F., Ana li ty ka i me ta fi zy ka. Wstęp do fi lo zo fii, Kra ków 1994
Swie żaw ski S., Dzie je fi lo zo fii eu ro pej skiej XV w. War sza wa 1979
Szac ki J., Hi sto ria my śli so cjo lo gicz nej, t. I, II, (róż ne wy da nia)
Ta tar kie wicz W., Hi sto ria fi lo zo fii, t. I -III, (róż ne wy da nia)
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Te ich man J., Evans K. C., Fi lo zo fia. Prze wod nik dla po cząt ku ją cych, War -
sza wa 1994

Za rys dzie jów fi lo zo fii pol skiej 1815-1918, (red.) A. Wa lic ki, War sza wa 1983

B. Opra co wa nia
An scom be G. E. M., Ge ach P., Trzej fi lo zo fo wie. Ary sto te les, Akwi na ta, Fre -

ge, War sza wa 1981
Ca rus P., Na uka Bud dy, Wał brzych 1991
Chwe deń czuk B. (red.), Fi lo zo fia umy słu, War sza wa 1995
Daj czer T., Bud dyzm w swej spe cy fi ce i od ręb no ści wo bec chrze ści jań stwa,

War sza wa 1993
Elia de M., Sa crum, mit, hi sto ria, (róż ne wy da nia)
Fiut I. S., Czło wiek we dług Al ber ta Ca mu sa, Kra ków 1993
Gaj da J., Teo rie war to ści w fi lo zo fii przed pla toń skiej, Wro cław 1992
Gil son E., Ele men ty fi lo zo fii chrze ści jań skiej, War sza wa 1963 
Gil son E., Wpro wa dze nie do na uki św. Au gu sty na, War sza wa 1953
Hor ney K., No we dro gi w psy cho ana li zie, War sza wa 1987
In gar den R., Wstęp do fe no me no lo gii Hus ser la, War sza wa 1974
Ję zyk w świe tle na uki, (red.), B. Sta nosz, War sza wa 1980
Ko ła kow ski L., Fi lo zo fia po zy ty wi stycz na. Od Hu me’a do Ko ła Wie deń skie -

go, War sza wa 1966
Kra jew ski W., Pra wa na uki, War sza wa 1998
Krau ze -Bła cho wicz K., Le ib niz: wcze sne po ję cie sub stan cji, Bia ły stok 1992
Kro kie wicz A., Ary sto te les, Pir ron, Plo tyn, War sza wa 1974
Kro kie wicz A., So kra tes, War sza wa 1958
Kroń ski T., Roz wa ża nia wo kół He gla, War sza wa 1960
Ku de ro wicz Z., He gel i je go ucznio wie, War sza wa 1984
MacIntyre A., Krótka historia etyki, Warszawa 1995
Mi chal ski K., He ideg ger i fi lo zo fia współ cze sna, War sza wa 1978
Morgan P. i in., Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Warszawa

2007
Na gel E., Co to wszystko znaczy?, War sza wa 1993
Prze wod nik po li te ra tu rze fi lo zo ficz nej XX w., (red.), B. Skar ga, t. I –V, War -

sza wa 1994-1997
Qu ine W. V. O., Gra ni ce wie dzy, War sza wa 1987
Rus sell B., Mój roz wój fi lo zo ficz ny, War sza wa 1971
Si ko ra A., To wiań ski i roz ter ki ro man ty zmu, (róż ne wy da nia)
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Skar ga B., Czas i trwa nie. Stu dia o Berg so nie, War sza wa 1982
Sta nosz B. (red.), Em pi ryzm współ cze sny, War sza wa 1991
Staw row ski Z., Pań stwo i pra wo w fi lo zo fii He gla, Kra ków 1994
Stró żew ski W., Wy kła dy o Pla to nie, Kra ków 1992
Swie żaw ski S., Byt. Za gad nie nia me ta fi zy ki to mi stycz nej, (róż ne wy da nia)
Swie żaw ski S., Świę ty To masz na no wo od czy ta ny, Kra ków 1983
Szes tow L., Do sto jew ski i Nie tz sche. Fi lo zo fia tra ge dii, War sza wa 1987
Szwed A., Mię dzy wol no ścią a praw dą eg zy sten cji. Stu dium my śli S. Kier ke -

ga ar da, Kra ków 1991
Ta tar kie wicz W., Dzie je sze ściu po jęć, (róż ne wy da nia)
Wa lic ki A., Fi lo zo fia a me sja nizm, War sza wa 1970
Wa lic ki A., Mark sizm i skok do kró le stwa wol no ści, War sza wa 1996
Wiel cy fi lo zo fo wie pol scy, War sza wa 1998
Wo leń ski J., Fi lo zo ficz na Szko ła Lwow sko -War szaw ska, War sza wa 1985

Za sa dy oce ny prac pi sem nych i eg za mi nów ust nych

1. Za wo dy pierw sze go stop nia

Pra ca pi sem na na po zio mie eli mi na cji szkol nych oce nia na jest w ska li 30
punk to wej, we dług na stę pu ją cych kry te riów:

a) za za war tość tre ścio wo -pro ble mo wą 0-10 punk tów; b) za umie jęt ność
wy ko rzy sta nia wie dzy fi lo zo ficz nej i po słu gi wa nia się po ję cia mi fi lo zo ficz ny -
mi 0-5 punk tów; c) za spo sób uza sad nia nia 0-5 punk tów; d) za kom po zy cję
i ory gi nal ność uję cia 0-5 punk tów; e) za po praw ność ję zy ko wą 0-5 punk tów.

2. Za wo dy dru gie go stop nia

2.1. Eli mi na cje pi sem ne
Pierwszą część eliminacji pisemnych stanowi samodzielne napisanie eseju

na jeden spośród trzech tematów zaproponowanych do wyboru. Za tę część
eliminacji uczestnik może otrzymać od 0 do 40 pkt.

Esej pi sa ny w ra mach eli mi na cji pi sem nych za wo dów dru gie go stop nia
oce nia ny jest we dług na stę pu ją cych kry te riów:

a) za za war tość tre ścio wo -pro ble mo wą 0-20 punk tów; b) za umie jęt ność
po słu gi wa nia się po ję cia mi fi lo zo ficz ny mi 0-10 punk tów; c) za ory gi nal ność
uję cia 0-5 punk tów; d) za po praw ność ję zy ko wą 0-5 punk tów. 
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Drugą część eliminacji pisemnych stanowi samodzielne rozwiązanie zadań
testowych, przygotowanych przez Komitet Główny OF. Za tę część eli mi -
nacji uczestnik może otrzymać od 0 do 40 pkt.

Punk ta cję i spo sób oce ny te stów w eli mi na cjach okrę go wych za wie ra ją
ar ku sze eg za mi na cyj ne przy go to wa ne przez Ko mi tet Głów ny OF.

2.2. Eli mi na cje ust ne
Pierwsza część eliminacji ustnych polega na odpowiedzi na dwa pytania

wskazane przez jury z wylosowanego przez ucznia zestawu. Za odpowiedź na
każde z pytań uczestnik może otrzymać od 0 do 15 pkt.

W eli mi na cjach okrę go wych od po wiedź na każ de py ta nie eg za mi nu ust -
ne go oce nia na bę dzie w ska li 15 punk to wej we dług na stę pu ją cych kry te riów:

a) me ry to rycz nie po praw na od po wiedź na py ta nie 0-8 punk tów; b) spo sób
uza sad nie nia od po wie dzi 0-5 punk tów; c) spo sób uję cia za gad nie nia (pre zen -
ta cja od po wie dzi) 0-2 punk tów.

In ter pre ta cja tek stu na eli mi na cjach ustnych za wo dów dru gie go stop nia
oce nia na bę dzie w ska li 10 punk to wej wg na stę pu ją cych kry te riów:

a) ro zu mie nie tek stu i wy stę pu ją cych w nim po jęć 0-5 punk tów; b) po wią -
za nie tez za war tych w ana li zo wa nym tek ście z po glą da mi au to ra wy ra żo ny -
mi w in nych tek stach 0-5 punk tów.

Do in ter pre ta cji Ko mi sja eg za mi na cyj na za pro po nu je frag men ty dzieł na -
stę pu ją cych fi lo zo fów: He ra klit, Par me ni des, Pro ta go ras, Pla ton, Ary sto te les,
Epi kur, Se ne ka, św. Au gu styn, św. To masz, Kar te zjusz, Pas cal, Hob bes, Loc ke,
Le ib niz, Hu me, Ro us se au, Kant, He gel, Scho pen hau er, Mill, Kier ke ga ard,
Nie tz sche, Berg son, Hus serl, Twar dow ski, Ko tar biń ski, Ta tar kie wicz, He -
ideg ger, In gar den, Ga da mer, Pop per, Mo unier, Sar tre.

3. Za wo dy trze cie go stop nia
Zawody trzeciego stopnia polegają na obronie pracy pisemnej z zawodów

pierwszego stopnia, za którą można otrzymać 40 pkt, oraz odpowiedzi na trzy
pytania Komisji. Tematyka pytań jest określona przez zagadnienia poruszone
przez uczestnika w jego pracy oraz Program Olimpiady Filozoficznej.

W eli mi na cjach ust nych za wo dów trze cie go stop nia wy po wiedź uczest ni -
ka oce nia na bę dzie we dług na stę pu ją cych kry te riów:

1. W czę ści do ty czą cej obro ny pra cy od po wie dzi oce nia ne bę dą w ska li 40
punktowej, we dług na stę pu ją cych kry te riów:
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a) przed sta wie nie za sad ni czej te zy pra cy 0-15 punk tów; b) przed sta wie nie
ar gu men tów na jej uza sad nie nie wraz z od wo ła niem się do źró dło wej li te ra -
tu ry 0-15 punk tów; c) zlo ka li zo wa nie wła sne go sta no wi ska w ob rę bie dys ku -
sji zwią za nej z da ną pro ble ma ty ką 0-10 punk tów.

2. W czę ści do ty czą cej od po wie dzi na py ta nia Ko mi sji, oce nia ne one bę -
dą w ska li 20 punk towej, we dług na stę pu ją cych kry te riów:

d) me ry to rycz nie po praw na od po wiedź na py ta nie 0-12 punk tów; e) spo -
sób uza sad nie nia od po wie dzi 0-5 punk tów; f) spo sób uję cia za gad nie nia (pre -
zen ta cja od po wie dzi) 0-3 punk tów.

Stan dar dy wy ma gań eg za mi na cyj nych
Ce lem Olim pia dy Fi lo zo ficz nej jest po moc w na by ciu po sze rzo nych kom -

pe ten cji w za kre sie edu ka cji fi lo zo ficz nej oraz spraw dze nie umie jęt no ści ich
wy ko rzy sta nia. Na kom pe ten cje te skła da ją się okre ślo ne ni żej wia do mo ści
i umie jęt no ści.

1. Do wy ko na nia za da nia na po zio mie za wo dów pierw sze go stop nia wy -
ma ga ne są kom pe ten cje po zwa la ją ce na sa mo dziel ne do ko na nie wy bo ru te -
ma tu pra cy pi sem nej oraz sa mo dziel ne opra co wa nie przed sta wio ne go w nim
fi lo zo ficz ne go za gad nie nia. Aby je osią gnąć, na le ży po sia dać:

a) wia do mo ści: 
– do ty czą ce spe cy fi ki pro ble ma ty ki fi lo zo ficz nej,
– na te mat ję zy ka fi lo zo fii, jej po jęć i spo so bów ar gu men ta cji,
– na te mat kon tek stu hi sto rycz ne go, kul tu ro we go lub spo łecz ne go róż -

nych fi lo zo ficz nych za gad nień,
– z za kre su ele men tar nej me to do lo gii sa mo dziel nych po szu ki wań na uko -

wych i spo so bu ich pre zen ta cji.
b) umie jęt no ści: 
– ja sne go for mu ło wa nia tez i wła sne go sta no wi ska,
– zgro ma dze nia i za po zna nia się z li te ra tu rą przed mio tu oraz lek tu rą po -

sze rza ją cą, 
– swo bod ne go od wo ły wa nia się do po glą dów fi lo zo ficz nych, 
– wy bo ru stra te gii ar gu men ta cyj nej, czy li umie jęt ność uza sad nia nia wła -

snych twier dzeń, przez od wo ła nie się do tek stu źró dło we go, li te ra tu ry po -
moc ni czej (cy tat) lub na pod sta wie lo gicz ne go wy wo du,

– for mal ne go przy go to wa nia pra cy – przej rzy sta kom po zy cja, spo rzą dze -
nie bi blio gra fii przed mio tu.



148

2. Do wy ko na nia za da nia na po zio mie za wo dów dru gie go stop nia wy ma -
ga na jest zna jo mość hi sto rii fi lo zo fii w za kre sie okre ślo nym w Pro gra mie
XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz nej (30 za gad nień), a w szcze gól no ści:

a) wia do mo ści: 
– do ty czą ce kie run ków fi lo zo ficz nych i kon cep cji wy róż nio nych fi lo zo fów,
– na te mat róż nych dzia łów fi lo zo fii i wy stę pu ją cych mię dzy ni mi współ -

za leż no ści,
– do ty czą ce po glą dów i frag men tów dzieł naj wy bit niej szych fi lo zo fów

eu ro pej skich zwią za nych z pro ble ma ty ką fi lo zo ficz ną w aspek cie hi sto rycz -
nym i sys te mo wym.

b) umie jęt no ści:
– do ty czą ce pod sta wo wych za sad in ter pre ta cji tek stu fi lo zo ficz ne go,
– roz po zna nia spe cy fi ki po szcze gól nych dzie dzin fi lo zo fii, w za kre sie ich

pro ble ma ty ki, ję zy ka i spo so bów ar gu men ta cji,
– po wią za nia po szcze gól nych fi lo zo ficz nych kon cep cji lub ich frag men -

tów z od po wied ni mi dzie dzi na mi fi lo zo fii,
– od róż nia nia po glą du fi lo zo ficz ne go (tekst źró dło wy) od je go in ter pre ta cji,
– ana li zy tek stu fi lo zo ficz ne go z uwzględ nie niem ana li zy je go klu czo -

wych po jęć,
– po wią za nia frag men tu tek stu z ca ło ścią dzie ła da ne go fi lo zo fa lub wska -

za nie na je go wy jąt ko wość.
3. Do wy ko na nia za da nia na po zio mie za wo dów cen tral nych wy ma ga ne

są kom pe ten cje w za kre sie po głę bio nej zna jo mo ści wy bra nych dzie dzin i sys -
te mów fi lo zo ficz nych (okre ślo nych w Pro gra mie XXII Olim pia dy Fi lo zo ficz -
nej) oraz pre zen to wa nia wła sne go sta no wi ska i je go obro ny. Aby je osią gnąć,
na le ży po sia dać:

a) wia do mo ści
– z za kre su struk tu ry fi lo zo fii ja ko dzie dzi ny wie dzy,
– do ty czą ce spe cy fi ki fi lo zo ficz ne go dys kur su,
b) umie jęt no ści:
– pre zen to wa nia wła sne go sta no wi ska w ob rę bie wy bra nej pro ble ma ty ki

fi lo zo ficz nej,
– do bo ru wła ści wej stra te gii ar gu men ta cyj nej,
– wska za nia ak tu al no ści wy bra nych pro ble mów fi lo zo ficz nych,
– in ter pre ta cji współ cze snych zja wisk w ra mach kla sycz nej fi lo zo fii,
– wy ka zy wa nia współ za leż no ści (po do bień stwa i róż ni ce) mię dzy róż ny -

mi kie run ka mi i orien ta cja mi fi lo zo ficz ny mi. 
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KO MI TE TY OKRĘ GO WE
1. Ko mi tet Okrę go wy OF w Bia łym sto ku (po wia ty: Su wał ki, Su wał ki

mia sto, Sej ny, Au gu stów, Gra je wo, Kol no, So kół ka, Moń ki, Łom ża, Łom ża
mia sto, Za mbrów, Wy so kie Ma zo wiec kie, Bielsk Pod la ski, Sie mia ty cze, Haj -
nów ka, Bia ły stok); 15−419 Bia ły stok, ul. Św. Mikołaja 9, Sie dzi ba Fun da cji
Edu ka cji i Twór czo ści, tel. (085) 742−40−41(42,43).

prof. dr hab. Jan Dę bow ski (UWM) – prze wo dni czą cy
mgr An drzej Mu czyń ski (WOM Bia ły stok) – wi ce prze wo dni czą cy
mgr Ma rian na Cyl wik – se kre tarz
dr Jan Łu ka siuk (I LO Łom ża)
mgr To masz Czar nec ki (KO Bia ły stok)

2. Ko mi tet Okrę go wy OF w Biel sku−Bia łej (po wia ty: Biel sko−Bia ła mia -
sto, Biel sko−Bia ła, Cie szyn, Ży wiec, Su cha Be skidz ka, Wa do wi ce, Oświę cim,
Pszczy na); 43−300 Biel sko−Bia ła, ul. Pia stow ska 44, Ku ra to rium Oświa ty,
tel. (033) 812−26−45.

dr Krzy sztof Śle ziń ski (filia UŚ Cieszyn) – prze wo dni czą cy, se kre tarz 
dr Ma rek Rem bierz (fi lia UŚ Cie szyn) – wiceprzewodniczący
dr Piotr Leśniak (filia UŚ Cieszyn)
ks. dr Leszek Łysień (IT Bielsko−Biała)
dr Lu cjan Wroń ski (fi lia UŚ Cie szyn)

3. Ko mi tet Okrę go wy OF w Byd go szczy (po wia ty: Choj ni ce, Tu cho la,
Świe  cie, Sę pól no Kra jeń skie, Na kło n. No te cią, Żnin, Mo gil no, Ra dzie jów,
Ale ksan drów Ku jaw ski, Ino wro cław, Byd goszcz); In sty tut Fi lo zo fii i So cjo lo -
gii UKW, 85−090 Byd goszcz, ul. Ogiń skie go 1, tel. (052) 340−15−33.

dr hab. Da riusz Łu ka sie wicz (UKW) – prze wo dni czą cy
dr Woj ciech To rzew ski (UKW) – se kre tarz
dr hab. Ry szard Mor dar ski (UKW)
dr Ja ro sław Ja ku bow ski (UKW)
dr Ma ciej Chle wic ki (UKW)
dr Monika Korzeniowska (UKW)

4. Ko mi tet Okrę go wy OF w Czę sto cho wie (po wia ty: Pa jęcz no, Ra dom sko,
Czę sto cho wa mia sto, Czę sto cho wa, Kło buck, Ole sno, Lu bli niec, My szków);
42−200 Czę sto cho wa, ul. Waszyngtona 4/8, Akademia im. Jana Dłu gosza,
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, p. 39, tel. (034) 378−42−09.

dr Adam Olech (AJD) – prze wo dni czą cy
dr Hen ryk Po po wski (AJD) – se kre tarz
dr Ry szard Mi szczyń ski (AJD)
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dr Gra ży na Mu ska ła (VII LO)
dr Mariusz Oziębłowski (AJD)
dr An drzej Tar no pol ski (AJD) 
dr Ma ciej Wo źnicz ka (AJD)

5. Ko mi tet Okrę go wy OF w Gdań sku (po wia ty: Gdańsk, Gdy nia mia sto,
So pot, Puck, We jhe ro wo, Kar tu zy, Ko ście ży na, Sta ro gard Gdań ski, Pruszcz
Gdań ski, Tczew, No wy Dwór Gdań ski mia sto, Mal bork, Kwi dzyń, El bląg,
Bra nie wo); 80−952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, In sty tut Fi lo zo fii, Socjologii i
Dziennikarstwa UG, p. 531, tel. 506-531-631.

dr Michał Woroniecki (UG) – prze wo dni czą cy
dr Ire na Bu kow ska (AMG) – wi ce prze wo dni czą ca
mgr Ja cek Ha lasz (AMG) – se kre tarz
dr Zbi gniew Kwa pich – (AMG)
mgr Ro man Bie lak (CEN Gdańsk, EUH−E)
mgr Ry szard Bo żek (I LO El bląg)

6. Ko mi tet Okrę go wy OF w Go rzo wie Wiel ko pol skim (po wia ty: My -
śli bórz, Cho szcz no, Strzel ce Kra jeń skie (Strze lec ko−Dre zde nec ki), Mię -
dzy chód, Mię dzy rzecz, Słu bi ce, Su lę cin, Go rzów Wiel ko pol ski); 66−400
Go rzów Wiel ko pol ski, ul. Est kow skie go 13, Za miej sco wy Wy dział Kul tu -
ry Fi zycz nej, tel. (095) 720−56−08.

prof. dr hab. Liliana Kiejzik (UZ) – prze wo dni czą ca
dr Gra ży na So pa lak (fi lia AWF) – se kre tarz 
mgr Zbigniew Syska (IV LO)
mgr Ha li na Uchto (WOM)

7. Ko mi tet Okrę go wy OF w Je le niej Górze (po wia ty: Lu bin, Lu bań, Le -
gni ca, Le gni ca mia sto, Zło to ry ja, Lwówek Ślą ski, Ja wor, Je le nia Góra, Je le -
nia Góra mia sto, Ka mien na Góra); 58−500 Je le nia Góra, ul. No wo wiej ska 3,
Za kład Fi lo zo fii Uniwersytetu Eko no micz nego, tel. (075) 753−82−87.

dr Ja dwi ga Toł kacz (KK) – prze wo dni czą ca
mgr Iwo na Wę grzyn−Rudowska (UE) – se kre tarz
prof. dr hab. Jan Kurowicki (UE)
dr Adam Płachciak (UE)
mgr Józef Grzy bow ski (KK Le gni ca) 
mgr Ewa Ki ra ga−Wójcik (KK)

8. Ko mi tet Okrę go wy OF w Ka to wi cach (po wia ty: Za wier cie, Tar now skie
Góry, Bę dzin, Ja strzę bie Zdrój, Ra ci bórz, Ka to wi ce); 40−007 Ka to wi ce, ul. Ban -
ko wa 11, In sty tut Fi lo zo fii Uni wer sy te tu Ślą skie go, tel. (032) 258−04−13. 

prof. dr hab. Józef Bań ka (UŚ) – prze wo dni czą cy
prof. dr hab. Cze sław Głom bik (UŚ) – wi ce prze wo dni czą cy
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mgr To masz Dre i nert (UŚ) – se kre tarz
dr Dariusz Bęben (UŚ)
dr Sonia Bukowska (UŚ)
dr Mi ro sław Pi róg (PTF)
dr Ma rio la Suł kow ska (UŚ)
dr Ja cek Su rzyn (UŚ)
dr Elżbieta Struzik (UŚ)
dr Bo gu sław Szu bert (UŚ)
dr Ma riusz Wo je wo da (UŚ)
mgr El wi ra Szczer ba (KO)

9. Ko mi tet Okrę go wy OF w Kiel cach (po wia ty: Koń skie, Wło szczo wa, 
Ję drze jów, Piń czów, Ka zi mierz, Bu sko Zdrój, Sta szów, San do mierz, Opa -
tów, Ostro wiec Świę to krzy ski, Sta ra cho wi ce, Skar ży sko−Ka mien na, Kiel ce);
25−709 Kiel ce, ul. Świę to krzy ska 21, Wy dział Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji,
Za kład Hi sto rii Fi lo zo fii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, tel. (041)
369−21−07, tel/fax 369−22−40.

prof. dr hab. Lu cy na Wi śniew ska−Rut kow ska (AŚ) – prze wo dni czą ca, sekretarz
dr Ire ne usz Bo ber (AŚ)
dr Mo ni ka Kar da czyń ska (AŚ)
dr Woj ciech Re chle wicz (AŚ)
mgr Jan Ha tys (AŚ)

10. Ko mi tet Okrę go wy OF w Kra ko wie (po wia ty: Mie chów, Olkusz,
Chrza nów, My śle ni ce, No wy Targ, Za ko pa ne, No wy Sącz, No wy Sącz mia -
sto, Gor li ce, Li ma no wa, Tar nów, Tar nów mia sto, Brze sko, Boch nia, Wie -
licz ka, Dą bro wa Tar now ska, Pro szo wi ce, Kra ków); 31−044 Kra ków,
ul. Grodz ka 52, In sty tut Fi lo zo fii UJ, tel. (012) 422−49−16.

dr hab. Piotr Mróz (UJ) – prze wo dni czą cy
dr Joanna Hańderek (UJ) – se kre tarz
prof. dr hab. Czesława Piecuch (AP)
dr hab. Marta Kudelska (UJ) 
dr hab. Maciej Uliński (AGH)
dr Ja nusz Pła zow ski (UJ)

11. Ko mi tet Okrę go wy OF w Lu bli nie (po wia ty: Ry ki, Lu bar tów, Wło da -
wa, Pu ła wy, Łęcz na, Opo le Lu bel skie, Świ dnik, Kra śnik, Ja nów Lu bel ski,
Bił go raj, To ma szów Lu bel ski, Hru bie szów, Za mość, Za mość mia sto, Kra -
sny staw, Chełm, Chełm mia sto, Świ dnik, Lu blin); 20−031 Lu blin, pl. M.C.
Skło dow skiej 4, p. 124 (gmach hu ma ni sty ki), Wy dział Fi lo zo fii i So cjo lo gii
UMCS, tel. (081) 537−51−93. 
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dr hab. An drzej Łu ka sik (UMCS) – prze wo dni czą cy
dr Ha li na Ra rot (UMCS) – se kre tarz
prof. dr hab. Ja dwi ga Mi ziń ska (UMCS)
dr Andrzej Kapusta (UMCS)
dr An drzej Ku bić (UMCS) 
dr Mariola Kuszyk−Bytniewska (UMCS)
mgr Marcin Trybulec (UMCS)

12. Ko mi tet Okrę go wy OF w Ło dzi (po wia ty: Ja ro cin, Kro to szyn, Ple -
szew, Ostrów Wiel ko pol ski, Ka lisz, Ka lisz mia sto, Kęp no, Wie luń, Wie ru -
szów, Sie radz, Pod dę bi ce, Zduń ska Wo la, Łask, Beł cha tów, Pio tr ków Try bu -
nal ski, Pio tr ków Try bu nal ski mia sto, Opocz no, To ma szów Ma zo wiec ki, Pa -
bia ni ce, Łódź Wschód, Łódź); 90−232 Łódź, ul. J. Kop ciń skie go 16/18, Ka te -
dra Fi lo zo fii UŁ, tel. (042) 635−61−47.

prof. dr hab. Ju sty na Kur czak (UŁ) – prze wo dni czą ca
mgr Małgorzata Walczak (UŁ) – se kre tarz
prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak 
prof. dr hab. Sławoj Olczyk (UŁ)
dr Witold Glinkowski (UŁ)
dr Wioletta Kazimierska−Jerzyk (UŁ)
dr Iwona Perkowska (UŁ)

13. Ko mi tet Okrę go wy OF w Olszty nie (po wia ty: Bar to szy ce, Lidz bark
War miń ski, Ostróda, Iła wa, No we Mia sto Lu baw skie, Dział do wo, Ni dzi ca,
Szczyt no, Kę trzyn, Mrą go wo, Gi życ ko, Pisz, Ełk, Olec ko, Olsztyn); 10−725
Olsztyn, ul. Obit za 2, Stu dium Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu War miń -
sko−Ma zur skie go, tel. (089) 523−33−17, 523−34−89.

prof. dr hab. Józef Dę bow ski (UW−M) – prze wo dni czą cy
dr Be a ta Zie lew ska−Rudnicka (UW−M) – se kre tarz
dr Adam Ba stek (UW−M) 
dr An drzej Kuc ner(UW−M)
dr Da nu ta Ra dzi szew ska−Szcze pa niak (UW−M)
dr Marta Śliwa

14. Ko mi tet Okrę go wy OF w Opo lu (po wia ty: Na my słów, Klucz bork,
Brzeg, Ny sa, Ru dnik, Krap ko wi ce, Głup czy ce, Kę dzie rzyn Ko źle, Strzel ce
Opol skie, Opo le); 45−061 Opo le, ul. Katowicka 89, In sty tut Filozofii Uni wer -
sy te tu Opol skie go, Collegium Civitas, tel. (077) 452−74−90.

prof. dr hab. Ta de usz Ole wicz (UO) – prze wo dni czą cy
mgr Marcin Pietrzak (UO) – se kre tarz
prof. dr hab. Bar tło miej Ko ze ra (UO)
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dr Grze gorz Fran cuz (UO) 
dr Stanisław Kijaczko (UO)
dr Ze no na No wak (UO)

15. Ko mi tet Okrę go wy OF w Pi le (po wia ty: Draw sko−Po mor skie, Wałcz,
Zło tów, Obor ni ki, Wą gro wiec, Cho dzież, Czarn ków, Pi ła); 64−920 Pi ła,
ul. Ceglana 2, Powiatowe Cen trum Edukacji, tel. 602 41-72-72.

prof. dr hab. Edward Je liń ski (UAM) – prze wo dni czą cy
mgr Piotr Halama (CKU Pi ła) – se kre tarz
prof. dr hab. Grze gorz Ko tlar ski (UAM)
dr Piotr Forecki (UAM)
dr Ka zi mierz Ro la 
dr Syl we ster Szczer biak (I LO Zło tów)
mgr Joanna Borkowska (ZS Trzcianka)
mgr Je rzy Drze wiec ki (CKU Pi ła)
mgr Beata Dywik (II LO Wałcz)
mgr Edyta Pędzich (I LO Trzcianka)

16. Pod sto łecz ny Ko mi tet Okrę go wy OF z sie dzi bą w War sza wie (po wia -
ty: Ostro łę ka, Ostro łę ka mia sto, Ostrów Ma zo wiec ka, Prza snysz, Ma ków
Ma zo wiec ki, Wy szków, Mła wa, Cie cha nów, Puł tusk, Żu ro min, Płońsk, Go -
sty nin, Sierpc, Płock, Płock mia sto); 00−330 War sza wa, ul. No wy Świat 72,
Pa łac Sta szi ca, p. 160 (ZG PTF), tel. (022) 657−27−59.

prof. dr hab. Ma rian Skrzy pek (IFiS PAN) – prze wo dni czą cy
prof. dr hab. Sta ni sław Bu tryn (IFiS PAN) – wi ce prze wo dni czą cy
dr Jo an na Ziół kow ska – se kre tarz
dr Edy ta Ku bi kow ska (IFiS PAN)
dr Pa weł Łu ków (UW)
dr Mi ko łaj Olszew ski (IFiS PAN)

17. Ko mi tet Okrę go wy OF w Po zna niu (po wia ty: Sza mo tu ły, No wy To -
myśl, Gro dzisk Wiel ko pol ski, Wol sztyn, Le szno, Le szno mia sto, Ra wicz, Go -
styń, Ko ścian, Śrem, Śro da Wiel ko pol ska, Wrze śnia, Słup ca, Gnie zno, Ko -
nin, Ko nin mia sto, Tu rek, Ostrze szów, Ko ło, Po znań); 60−569 Po znań,
ul. Sza ma rzew skie go 89, In sty tut Fi lo zo fii UAM, p. 212, tel. (061) 829−22−80.

dr Artur Jocz (UAM) – prze wo dni czą cy
mgr Ma ria Ko wal czyk – se kre tarz
dr Tomasz Albiński (UAM)
dr Karolina Cernn (UAM)
dr Anna Leśniewska (UAM)
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dr Piotr Przy bysz (UAM)
dr Sła wo mir Sprin ger (UAM)

18. Ko mi tet Okrę go wy OF w Ra do miu (po wia ty: Bia ło brze gi, Ko zie ni ce,
Zwo leń, Lip sko, Szy dło wiec, Przy su cha, Ra dom, Ra dom mia sto); 26−600 Ra -
dom, ul. Że rom skie go 75, Edu ka cja 2001, p. 319, tel/fax (048) 366−09−51.

dr Bar ba ra Mu szyń ska (PR Ra dom) – prze wo dni czą ca
prof. dr hab. Krzy sztof Ko sior (UMCS) – wi ce prze wo dni czą cy
mgr Magdalena Szo kal ska (ODUS Radom) – se kre tarz
dr Adam Du szyk(VI LO Radom) 
mgr Monika Kamińska (V LO Radom)
mgr Zbi gniew Wie czo rek (VI LO Radom)
mgr Dariusz Żytnicki (II LO Radom)

19. Ko mi tet Okrę go wy OF w Rze szo wie (po wia ty: Sta lo wa Wo la, Tar no -
brzeg, Tar no brzeg mia sto, Ni sko, Mie lec, Kol bu szo wa, Le żajsk, Lu ba czów,
Łań cut, Prze worsk, Ja ro sław, Prze myśl, Prze myśl mia sto, Ustrzy ki Dol ne,
Sa nok, Brzo zów, Kro sno, Kro sno mia sto, Ja sło, Strzy żów, Dę bi ca, Rob czy ce,
Rze szów); 35−310 Rze szów, ul. Rej ta na 16C, In sty tut Fi lo zo fii Uni wer sy te tu
Rze szow skie go, tel. (017) 872−10−10.

prof. dr hab. Prze my sław Pacz kow ski (UR) – prze wo dni czą cy
mgr Jo an na Mróz (UR) – se kre tarz
mgr Be a ta Gu zow ska (UR)
mgr Agnieszka Iskra−Paczkowska (UR)
mgr Marcin Subczak

20. Ko mi tet Okrę go wy OF w Sie dl cach (po wia ty: Wę grów, So ko łów Pod -
la ski, Ło si ce, Mińsk Ma zo wiec ki, Gar wo lin, Łu ków, Ra dzyń Pod la ski, Par -
czew, Bia ła Pod la ska, Bia ła Pod la ska mia sto, Sie dl ce, Sie dl ce mia sto); 08−110
Sie dl ce, ul. Orlicz−Dre sze ra 19/21, pa wi lon F, Ka te dra Fi lo zo fii i So cjo lo gii
Polityki, In sty tut Na uk Spo łecz nych Aka de mii Podla skiej, tel. (025) 643−16−16.

prof. dr hab. Józef Ja roń (AP) – prze wo dni czą cy
dr Ma riusz Ci szek (AP) – se kre tarz
dr Cezary Kalita (AP)
ks. dr Grzegorz Stolarski (AP)
dr Ewa Zgo liń ska (AP)
mgr Renata Mierzejewska (gimnazjum nr 7 w Warszawie)

21. Ko mi tet Okrę go wy OF w Skier nie wi cach (po wia ty: Ra wa Ma zo wiec ka,
Grójec, Ży rar dów, Gro dzisk Ma zo wiec ki, So cha czew, Ło wicz, Skier nie wi ce,
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Skier nie wi ce mia sto); 09−100 Skier nie wi ce, al. Se na tor ska 12, Urząd Mia sta,
tel. (046) 833−20−03.

dr Mi ro sław My lik (UKW) – prze wo dni czą cy
mgr An na Ja nus (CKU Skier nie wi ce) – se kre tarz
ks. dr Pa weł Ma zan ka (UKW)
mgr Krzy sztof J. Ka liń ski (I LO Ło wicz)
mgr An na Maj da−Ba ra now ska (Izba Historii Skierniewic)
mgr Genowefa Śledź (LO Mszczonów)

22. Ko mi tet Okrę go wy OF w Słup sku (po wia ty: Ko ło brzeg, Świ dwin,
Szcze ci nek, Bia ło gard, Ko sza lin, Ko sza lin mia sto, Sław no, Człu chów, By tów,
Lę bork, Słupsk, Słupsk mia sto); 76−200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22,
Instytut Fi lo zo fii Aka de mii Po mor skiej, tel. (059) 842−74-06; e−ma il:
kf@pap.edu.pl 

dr Pa weł Ka sprzyk (AP) – prze wo dni czą cy
dr Ry szard Za gło ba (AP) – wiceprzewodniczący
dr Ry szard Si tek (AP) – se kre tarz
dr Ma rek Fo ta (AP)
dr Mał go rza ta Olech (AP)

23. Ko mi tet Okrę go wy OF w Szcze ci nie (po wia ty: Szcze cin, Gry fi no, Py -
rzy ce, Sta ro gard Szcze ciń ski, Po li ce, Go le niów, Gry fi ce, Ka mień Po mor ski,
Świ no uj ście mia sto); 70−507 Szcze cin, ul. Henryka Pobożnego 2, II LO,
tel. (091) 433−61−17, fax 434−28−26, e−mail sekretarza: kolodzinski @hot.pl;
tel. kom. sekretarza 691−98−15−20

prof. dr hab. Woj ciech Kry szto fiak (USz) – prze wo dni czą cy
mgr Pa weł Ko ło dziń ski (II LO Szcze cin) – se kre tarz
dr Wacław Janikowski (USz)
dr Krzysztof Saja (USz)
dr Adriana Schetz (USz)
dr Da riusz Zien kie wicz (USz)
mgr Marek Więcław 

24. Ko mi tet Okrę go wy OF w To ru niu (po wia ty: Gru dziądz mia sto, Gru -
dziądz, Chełm no, Wą brze źno, Bro dni ca, Ry pin mia sto, Go lub−Do brzyn, Ry -
pin, Lip no, Wło cła wek, Wło cła wek mia sto, To ruń, To ruń mia sto); 87−100
To ruń, ul. Fo sa Sta ro miej ska 1a, In sty tut Fi lo zo fii UMK, p. 111, tel. (056)
661−50−32; fax 611−36−66.

prof. dr hab. Mi ro sław Że la zny (UMK) – prze wo dni czą cy
prof. dr hab. Wło dzi mierz Ty bur ski (UMK) – wi ce prze wo dni czą cy
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dr Kin ga Kaś kie wicz (UMK) – se kre tarz
prof. dr hab. Ry szard Wi śniew ski (UMK)
dr To masz Kupś (UMK)
dr Rafał Michalski (UMK)
dr Marcin Zdrenka (UMK)
Marek Jankowski (student UMK)
Dawid Kolasa (student UMK)

25. Okrę go wy Ko mi tet Sto łecz ny OF w War sza wie (po wia ty: Otwock,
Pia secz no, Pru szków, Wo ło min, Le gio no wo, No wy Dwór Ma zo wiec ki, War -
sza wa−Za chód, War sza wa); 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac
Staszica, p. 160, tel. (022) 657-27-59.

doc. dr hab. Józef An drzej Stu chliń ski (WP TWP) – prze wo dni czą cy
mgr Jarosław Jarszak – se kre tarz
prof. dr hab. Jo an na Gór nic ka−Ka li now ska (IFUW)
dr Ewa Borowska (IFUW)
dr hab. Robert Marszałek (IFUW)
dr hab. Halina Walentowicz (IFUW)
dr Renata Wieczorek (IFUW)

26. Ko mi tet Okrę go wy OF we Wro cła wiu (po wia ty: Góra, Wo łów, Milcz,
Trzeb ni ca, Ole śni ca, Śro da Ślą ska, Świ dni ca, Wał brzych, Wał brzych mia -
sto, Oła wa, Strze lin, Dzier żo niów, Ząb ko wi ce Ślą skie, Kłodz ko, Wro cław);
51−149 Wro cław, ul. Ko sza ro wa 3, In sty tut Fi lo zo fii UWr, tel. (071)
326−10−01, w. 48−71 lub 601−57−03−40; fax 326−10−09.

dr hab. Marek Łagosz (UWr) – prze wo dni czą cy
dr Artur Pacewicz (UWr) – se kre tarz 
dr Alina Jagiełłowicz (UWr) 
dr Ja nusz Ja skół a (UWr)
dr Maria Kostyszak (UWr) 
dr Damian Leszczyński (UWr) 
dr Piotr Martin (UWr) 
dr Łukasz Nysler (UWr) 
dr Jacek Zieliński (UWr) 

27. Komitet Okręgowy OF w Zielonej Górze (powiaty: Zielona Góra,
Kros no Odrzańskie, Żary, Żagań, Nowa Sól, Głogów, Polkowice, Bole sła wiec,
Zgorzelec, Świebodzin); 65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71a,
Instytut Filozofii UZ, tel. (068) 328-31-20.

prof. dr hab. Zbigniew Kalita - przewodniczący



dr Paweł Walczak - wiceprzewodniczący
dr Stanisław Hanuszewicz- sekretarz
prof. dr hab. Stefan Konstańczak
dr Piotr Bylica
dr Tomasz Mróz
dr Marcin Sieńko
dr Tomasz Turowski
mgr Błażej Baszczak
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KO MI TET GŁÓW NY

prof. dr hab. Bar ba ra Mar kie wicz (UW) – prze wo dni czą ca, sekr. na uk.
ks. dr hab. Jan Krokos (UKSW) – wi ce prze wo dni czą cy 
prof. dr hab. Józef Niż nik (IFiS PAN) – wi ce prze wo dni czą cy
mgr Sa bi na M. Ba giń ska – kie row nik Biu ra OF
mgr Bar ba ra Ka lisz – re dak tor OF
mgr Piotr Wojciechowski (doktorant IF UW) – sekretarz KG OF
Adam Andrzejewski (student) 
mgr Tomasz Dreinert (UŚ)
prof. dr hab. Ta de usz Ga dacz (IFiS PAN)
mgr Magda Gawin (doktorantka IF UW)
dr Wanda Kamińska (UKSW)
mgr Paweł Kołodziński (II LO Szczecin)
mgr Wojciech Kubiak (XXXVIII LO Warszawa)
ks. prof. dr hab. Mie czy sław Lu bań ski (UKSW)
dr hab. Mirosław Mylik (UKSW)
dr Łukasz Nysler (IF UWr)
mgr Michał Rożynek (doktorant)
dr hab. Józef A. Stu chliń ski (WP TWP)
mgr Adam Szprot (UW)
dr Krzy sztof Śle ziń ski (LO Biel sko−Bia ła)
dr Rafał Wonicki (ISP PAN)
mgr An drzej Ziół kow ski (LO Go sty nin)

ul. No wy Świat 72, Pa łac Sta szi ca, p. 160, 00−330 War sza wa
tel. (022) 826−52−31, w. 759; (022) 657 27 59
www.ptfilozofia.pl
e-mail: olimpiad@ifispan.waw.pl
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Fascynująca opowieść o dziejach herbaty i ro-
li, jaką odgrywała w kulturze Chin i Japonii.
Zanim stała się popularnym napojem, była le-
karstwem i częścią ceremonii ofiarnych w bud-
dyjskich klasztorach chan (zen). Wokół her-
baty wykształciły się barwne i bogate w treści
symboliczne rytuały, kontynuowane we współ-
czesnej Japonii jako ceremonia herbaty. 

Przez kilkanaście wieków herbata kształ-
towała kulturę Chin, a od XIII w. Japonii. Ode-
grała ogromną rolę w rozwoju wspaniałej ce-
ramiki, określiła sens wielu pojęć estetycznych 
i filozoficznych, była sztuką, która w pewnym
okresie stała się świecką religią. Budziła silne
namiętności, kulminujące w aktach samobój-
stwa wybitnych mistrzów herbaty.

Autor, profesor historii sztuki ASP w War-
szawie, znany z licznych publikacji, przedsta-
wia w ponad 70 rozdziałach dzieje sztuki
herbaty, sięga do najstarszych tekstów o her-
bacie, do poezji i malarstwa klasycznych
Chin. Tekst jest ilustrowany bogato zdjęciami,
rysunkami i mapkami. W aneksach czytelnik
znajdzie m.in. chińskie i japońskie terminy
związane z herbatą oraz synchroniczny prze-
gląd wydarzeń w sztuce herbaty na tle kultur
Dalekiego Wschodu i Zachodu. Jest to pierw-
sza, tak obszerna, źródłowa publikacja na ten
temat w języku polskim.

Książka powinna znaleźć się w ręku każ-
dego czytelnika zainteresowanego filozofią 
i kulturą Dalekiego Wschodu oraz buddy-
zmem chan(zen).

Obj. 416 stron, 220 ilustracji, 17,5 x 23 cm, opr., tw. 
Cena dla czytelników OF z 20% rabatem 59,90 zł

B O D H I D H A R M Y
P O W I E K I
P r z e m ys ł a w T r z e c i a k

SZTUKA HERBATY 
D A W N Y  C H  
CH IN I JAPONI I

Pracownia Wydawnicza
Andrzej Zabrowarny

tel. 604-221-396 
e-mail: akant@home.pl



Słowniki encyklopedyczne  
dla�wszystkich,  
którzy poszukują odpowiedzi...

Dzięki nim:
�  poznasz historię danej dziedziny, 

co pozwoli Ci szerzej spojrzeć na nurtujące problemy otaczającego świata
� przybliżysz sobie sylwetki wielkich postaci
�  wyjaśnisz terminy, których znaczenia nie zawsze są szeroko dostępne 

w tak pełnej formie

Zamieszczone na końcu indeksy osobowy i rzeczowy lub słowniczek pojęć ułatwią 
Ci  poruszanie się wśród informacji zebranych w książce.

infolinia: 0 801 30 40 50
www.wszpwn.com.pl


