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Dr Lenka Kocinová – adiunkt na 
Uniwersytecie Konstantyna Fi-
lozofa w Nitrze, specjalizuje
się w klasycznej oraz niekla-
sycznej logice, filozofii anali-
tycznej oraz filozofii języka.
Autorka wielu artykułów 
dotyczących semantyki 
i logiki, członek Europe-
an Philosophy of
Science Association 
(EPSA) oraz Słowac-
kiego Towarzystwa 
Filozoficznego przy 
Słowackiej
Akademii Nauk.

Rozmawiał: 
adam skowRon

Lenka
kocinova

WYWIAD
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Adam Skowron: Który ze słowackich my-

ślicieli miał największy wpływ na rozwój 

logiki?

Lenka Kocinová: Igor Hrušovský (1907-

1978) oraz Pavel Cmorej (ur. 1937).

A.S.: Jakie jest największe osiągnięcie lo-

giki na Słowacji?

L .K.: Jej zastosowanie w filozofii analitycz-

nej w pracach Mariána Zouhara oraz Pavla 

Cmoreja

A.S.: Czy na Słowacji istniała bądź istnie-

je grupa logików (jak np. w przedwojen-

nej Polsce szkoła lwowsko-warszawska)? 

L .K.: Większość słowackich logików sku-

piona jest wokół Katedry Logiki na Uni-

wersytecie Komeńskiego w Bratysławie, 

grupa ta nie posiada jednak żadnej nazwy.

A.S.: Czy jest jakaś różnica pomiędzy ob-

szarem badania naukowego w Czechach 

i na Słowacji, jeśli chodzi o logikę? 

L .K.: Obszary te mają ze sobą wiele wspól-

nego, szczególnie łączy je zainteresowanie 

TIL – transparentną logiką intensjonalną. 

A.S.: Czy jest na Słowacji uniwersytet, 

gdzie przede wszystkim pracuje się nad 

logiką?

L .K.: Tak, jest to Uniwersytet Komeńskie-

go w Bratysławie. 

A.S.: Czy Pani studenci lubią logikę, czy 

raczej preferują humanistyczne obszary fi-

lozofii?

L .K.: Moi studenci uważają ten przedmiot 

za ciężki i nie jest on lubiany przez więk-

szość z nich.
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PRAWA CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZE-
SNEJ FILOZOFII – KILKA GŁOSÓW ZA 
I PRZECIW
Mikołaj Raczyński

 Koncepcja praw człowieka wzbudza 
wiele kontrowersji i dlatego też często uważa 
się, że potrzebuje ona nie tylko politycznego, 
ale i filozoficznego uzasadnienia. We współ-
czesnej debacie filozoficznej pojawiło się wiele 
głosów zarówno aprobujących, jak i krytyku-
jących teoretyczne podstawy praw człowieka. 
Wiek XX jest czasem wielkich wojen i zbrodni, 
które doprowadziły jednakże do prób praw-
nego zabezpieczenia praw człowieka. W 1948 
r. uchwalono Powszechną deklarację praw czło-
wieka, a zatwierdzenie tego dokumentu przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
ożywiło dyskusję o teoretycznej podstawie tej 
koncepcji.  Z tego względu uważam, że warto 
jest zapoznać się z argumentami przeciwstawia-
jących się sobie stron. 
 W swoim tekście przedstawię kilka gło-
sów aprobujących, jak również krytykujących 
prawa człowieka, a przede wszystkim filozofię 
tych praw. Oczywiście nie ma tutaj miejsca na 
kompleksowe omówienie problemu, dlatego 
moim celem będzie jedynie wykazanie, iż fi-
lozofia praw człowieka jest aprobowana oraz 
poddawana krytyce z kilku różnych perspek-
tyw.
 W debacie o prawach człowieka pojawia 
się wiele punktów spornych. Badacze nie mogą 
dość do porozumienia w kwestii tego, czym 
one są, a także - jakie są ich podstawy. Wska-
zują oni także na ich sprzeczności wewnętrzne, 
gdyż z jednej strony prawa człowieka dążą do 
charakteru uniwersalnego, z drugiej strony re-
alizowane są przez państwa narodowe. 

 Co ciekawe, prawa człowieka są kryty-
kowane przez przedstawicieli różnych nurtów 
filozoficznych. Na przykład Richard Rorty uwa-
ża, że nie ma żadnych teoretycznych podstaw 
uzasadniających prawa człowieka. Najprawdo-
podobniej wynika to z jego krytycznego, a na-
wet odrzucającego stosunku wobec metafizyki, 
którą rozumie jako wszelkie próby odwoływa-
nia się do racjonalności. Rorty twierdzi, że teoria 
filozoficzna nie powinna być budulcem działal-
ności politycznej, celem jej natomiast ma być 
samodoskonalenie. Jego zdaniem prawa czło-
wieka są ekspresją danej kultury i nie istnieją 
żadne ponadkulturowe fakty, które pozwoliły-
by je zuniwersalizować. Według Rortego prawa 
człowieka nie są przejawem wiedzy moralnej 
albo refleksji płynącej z natury ludzkiej, a jedy-
nie wyrazem ludzkich doświadczeń skłaniają-
cych do takich, a nie innych działań. Z tego też 
powodu uznaje on, że tradycja praw człowieka 
rozpowszechniała się właśnie poprzez historię 
i kulturę, a nie poprzez namysł metafizyczny. 
Warto jednak zaznaczyć, że Rorty jest kryty-
kiem samej teorii, a nie praktyki praw człowie-
ka. Należy pamiętać, że głównym celem, który 
Rorty stawia przed społeczeństwem liberalnym, 
jest minimalizowanie okrucieństwa, ale tak po 
prostu, bez odwołania do podstaw metafizycz-
nych czy filozoficznych. 
 Koncepcja praw człowieka krytykowa-
na jest także przez przedstawicieli nurtu komu-
nitarystycznego. Ten prąd myślowy narodził się 
w Stanach Zjednoczonych jako krytyka libera-
lizmu zaproponowanego przez Rawlsa w Teo-

rii sprawiedliwości i z czasem stał się bardzo 
popularnym sposobem myślenia. Filozofowie 
komunitaryzmu krytykują liberalną koncepcję 
praw, dowodząc, że żadna jednostka nie żyje 
w próżni, a zawsze jest złączona z jakąś społecz-
nością i kulturą. Ich zdaniem to właśnie wspól-
nota wyposaża swoich członków w symbole, 
wartości, tożsamość, umiejętność komunikacji 
oraz poczucie sensu. Dlatego też zdaniem ko-
munitarian państwo powinno szczególnie chro-
nić ludność tubylczą i mniejszości religijne oraz 
językowe. Zapewne stąd ich pogląd głoszący, 
że prawa człowieka nie powinny dążyć do uni-
wersalizmu, lecz być partykularne, czyli odno-
szące się do danej społeczności i dopasowane 
do danego czasu.
 Jeden z najbardziej wpływowych filo-
zofów komunitarianizmu, Alasdair MacIntyre, 
w swojej najważniejszej książce pod tytułem 
Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności 
o prawach człowieka pisze w sposób następu-
jący: „Nie musimy jednak zaprzątać sobie nimi 
głowy, ponieważ jedna rzecz jest już oczywi-
sta: takich praw nie ma, a wiarę w nie można 
porównać do wiary w czarownice i jednoroż-
ce”. Jednak problem MacIntyre'a polega naj-
prawdopodobniej na tym, że traktuje on prawa 
człowieka zbyt dosłownie - tak, jak traktuje się 
rzeczy, które może mieć (tak, jak można posia-
dać np. grzebień, krzesło czy nawet nogę). Na-
tomiast jeżeli prawa człowieka zdefiniuje się 
jako uprawnienia pochodzenia moralnego albo 
prawnego, zastrzeżenia autora Dziedzictwa 
cnoty wydają się tracić na znaczeniu.
 Kolejnym krytykiem koncepcji praw 
człowieka wywodzącym się z nurtu komuni-
tariańskiego jest Charles Taylor. Uważa on, że 
prawa człowieka należą do kultury zachod-
niej i tylko tutaj mogą być w pełni zrozumiałe 
i respektowane. Dlatego też przy ewentual-
nym zrewidowaniu tej teorii konieczne byłoby 
uwzględnienie różnych społecznie światów i 
odmienności wynikających z różnic kulturo-
wych. To, zdaniem Taylora, jest niezwykle trud-
ne i raczej wątpić należy w międzynarodowy, 

nieprzymuszony konsensus w rozumieniu praw 
człowieka. Komunitaraiński filozof twierdzi, że 
„światowa konwergencja nie dokona się przez 
powszechny zanik tradycji, ani jej zarzucenie, 
tylko przez twórcze, ponowne zanurzenie się 
różnych grup we własnym dziedzictwie ducho-
wym, podążanie drogami do jednego celu”.  
 Z innej jeszcze strony koncepcję praw 
człowieka krytykuje Hannah Arendt. Według 
niej człowiek nabiera prawo do bycia uznanym, 
czyli zdolnym do samodzielnego podejmowa-
nia decyzji, dopiero wtedy, gdy jest członkiem 
jakieś wspólnoty politycznej. Zdaniem Arendt 
w ramach głównego porządku politycznego, 
czyli państwa narodowego, bycie podmiotem 
prawa wynika z przynależności do danego na-
rodu, a nie do abstrakcyjnej ludzkości. Według 
autorki Korzeni totalitaryzmu jako, że brakuje 
poziomu transnarodowego, który mógłby two-
rzyć dobrze działający rząd światowy, prawa 
człowieka pozbawione są jakiejkolwiek mocy. 
W ocenie Arendt uczynienie abstrakcyjnej isto-
ty ludzkiej podmiotem praw jest zagrożeniem 
dla ludzkości, gdyż zamiast tworzyć sfery wol-
ności, generuje konieczność. Wydaje się, że nie-
miecka filozof opowiedziałaby się za utworze-
niem inkluzywnej wspólnoty politycznej, która 
nie musiałaby opierać się na pojęciu narodu. 
To, być może, w kolejnym kroku pozwoliłoby 
na ochronę człowieczeństwa, jednak już nieko-
niecznie pod hasłem praw człowieka. 
  Co ciekawe, pewną krytykę praw czło-
wieka możemy znaleźć także w tekście Leszka 
Kołakowskiego pod tytułem Po co nam Prawa 
Człowieka. W tej publikacji polski filozof zasta-
nawia się, „czy możemy ONZ-owską Deklara-
cję praw człowieka i różnepoprzednie z dziejów 
znane deklaracje do archiwum pamiątek czci-
godnych włożyć i żyć bez tej deklaracji znośnie, 
a może nawet znośniej, niż żyjemy”. Jednak, jak 
zaznacza, nie jest jego celem, by „różne godzi-
we życzenia tam zawarte kwestionować, ale 
by kwestionować sposób ich umocowania jako 
praw człowieka właśnie”. Kołakowski zwraca 
uwagę, że niektóre zapisane prawa są ze sobą 
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WIEK XX TO 
CZAS WIEL-
KICH WOJEN 
I ZBRODNI, 
KTÓRE JE 
NAK
DOPROWA-
DZIŁY DO 
PRÓB PRAW-
NEGO ZABEZ-
PIECZENIA 
PRAW CZŁO-
WIEKA

ZDANIEM ARENDT W RAMACH
GŁÓWNEGO PORZĄDKU
POLITYCZNEGO, CZYLI PAŃSTWA
NARODOWEGO, BYCIE PODMIOTEM
PRAWA WYNIKA Z PRZYNALEŻNOŚCI
DO DANEGO NARODU, A NIE DO
ABSTRAKCYJNEJ LUDZKOŚCI.

niespójne, a nawet sprzeczne, co prowadzi do 
wielu nieporozumień, a nie przynosi żadnych 
efektów. Dlatego też według polskiego filozofa 
lista praw człowieka jest jedynie ideologiczną 
konstytucją i projektem dobroczynnego ustro-
ju, który można by streścić jednym zdaniem: 
„świat powinien być sprawiedliwy, nie zaś nie-
sprawiedliwy”. Jednak jakiś czas po wydaniu 
tego tekstu, podczas audycji Rozmowy z mi-
strzem, w trakcie dyskusji z Wiktorem Osiatyń-
skim Kołakowski doprecyzował swoje poglądy. 
Dzięki temu możemy stwierdzić, że nie poddaje 
on krytyce samej idei praw człowieka, a jego 
sceptycyzm dotyczy wyłącznie języka praw 
człowieka, umożliwiającego ich instrumentalne 
wykorzystanie. 
  Jeszcze jeden typ krytyki praw człowie-
ka reprezentuje francuski myśliciel Alain de Be-
noist. Uważa on, że prawa człowieka nie przy-
noszą żadnych pozytywnych efektów, a mogą 
jedynie zniszczyć pluralistyczne oblicze świata. 
Jego sceptyczna postawa wobec teorii praw 
człowieka jest wielopoziomowa. Z dezaprobatą 
odnosi się on do przedstawiania praw człowie-
ka jako tworu uniwersalnego, powszechnego 
i absolutnie prawdziwego. Uważa, że każda de-
klaracja umiejscowiona jest w miejscu i czasie, 
dlatego też nie może być powszechna ani uni-
wersalna. De Benoist twierdzi, że prawa czło-
wieka są jedynie ideologią propagowaną przez 
Zachód, która w rzeczywistości jest „ukrytym 
procesem nawracania i dominacji, co oznacza 
kontynuację kolonializmu”. 
 Do zwolenników idei praw człowieka 
zaliczam natomiast Johna Rawlsa i Jurgena Ha-
bermasa, choć koncepcje obojga różnią się także 
w wielu elementach.
 Amerykanin w swojej ostatniej książ-
ce Prawo ludów konstruuje minimum „na-
glących” praw człowieka, które powinny być 
przestrzegane przez wszystkie państwa świata. 
W toku swoich rozważań amerykański filozof 
wymienia trzy podstawowe prawa człowieka, 
które powinny być respektowane bez względu 
na miejsce i czas. Są to: 

Po pierwsze, prawo do życia rozumiane przez 
Rawlsa jako dostęp do minimum finansowe-
go potrzebnego do egzystencji oraz zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa. Drugie „naglące” 
prawo człowieka wskazane przez Rawlsa to 
prawo do wolności. Obejmuje ono wolność od 
niewolnictwa, poddaństwa, wymuszonej pracy 
oraz wolność do wyznania i myśli, a także wol-
ność sumienia. Trzecie prawo to prawo do for-
malnej równości wyrażonej przez reguły spra-
wiedliwości naturalnej. Celem tej zasady jest 
zapewnienie uprawnień wszelkim mniejszo-
ściom i zagwarantowanie traktowania podob-
nych przypadków w podobny sposób (chociaż-
by podczas wydawania wyroków sądowych).
 Zdaniem autora Prawa ludów tak rozu-
miane prawa człowieka nie są typowo liberal-
ne, a co za tym idzie, nie są wytworem zachod-
niej cywilizacji, dlatego też jego zdaniem mogą 
być respektowane przez wszystkie ludy. Rawls 
oczywiście zna i akceptuje argumenty kryty-
ków mówiące o tym, że proponowana przez 
niego koncepcja jest zbyt wąska i nie włącza 
w proponowany zestaw praw demokratycznej 
partycypacji, można jednak przypuszczać, że re-
zygnując z niektórych niewątpliwie bliskich mu 
wartości, chce, aby jego teoria była możliwa do 
wprowadzenia i uniwersalna.

 Inaczej mogłoby być z Habermasem, 
którego projekt jest bardziej wymagający. Jego 
zdaniem pełna realizacja praw podstawowych 
możliwa jest dopiero wtedy, gdy wszystkie 
kategorie praw człowieka będą w równy spo-
sób realizowane. Z tego też powodu niemiec-
ki filozof zapewne nie zgodziłby się z Rawlsem 
i uznałby jego projekt za zbyt minimalistyczny 
i asekuracyjny. 
 Wydaje się, że ciekawe rozwiązanie pro-
blemu dotyczącego praw człowieka w książce 
Prawa człowieka i ich granice przedstawił cy-
towany już wyżej Wiktor Osiatyński. Zdaje on 
sobie sprawę z tego, że konsensus co do filozofii 
praw człowieka jest praktycznie niemożliwy do 
osiągnięcia, uważa jednak, iż praw człowieka 
można przestrzegać bez owego konsensusu. Do 
tego celu proponuje oddzielenie filozofii praw 
człowieka od praw człowieka jako takich. Jak 
słusznie zauważa, filozofia praw człowieka czyni 
szereg założeń co do relacji jednostka–państwo, 
do natury człowieka, społeczeństwa i państwa, 
które mogą budzić kontrowersje. Prawa czło-
wieka wymagają natomiast jedynie określo-
nych reguł postępowania, które powinny być 
przestrzegane przez wszystkich - także tych, 
którzy nie uznają filozoficznych fundamentów 
za nimi stojących. 
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TE DWA ELEMENTY,
CZYLI MASS-MEDIA

ORAZ ROZWÓJ
MOŻLIWOŚCI

PODRÓŻOWANIA, 
NAJMOCNIEJ 

WPŁYNĘŁY
NA POWSTANIE

JEDNOLITYCH MAS
ORAZ PRZYCZYNIŁY 
SIĘ DO ICH BUNTU.

CZŁOWIEK MASOWY

W DZISIEJSZYCH

CZASACH

STAJE SIĘ OfIARĄ

SWOJEGO CHARAKTERU,
BODźCÓW

ZEWNĘTRZNYCH I ZBYT 
DUŻEJ MOŻLIWOŚCI

DZIAŁANIA

DESTRUKCJA WOLNOŚCI W KONTEK-
ŚCIE BUNTU MAS ORTEGI Y GASSETA
Paweł DRygas

 Tekst ten będzie dotyczył zrozumienia 
wolności przez masy w filozofii Ortegi y Gas-
seta. Zanim jednak przejdę do kwestii wol-
ności opiszę, czym jest bunt mas. Rozkładając 
„bunt mas” na osobne czynniki, otrzymujemy 
dwa pojęcia - bunt i masa. Bunt jest to sprze-
ciw względem jakiejś sytuacji, masa natomiast 
odnosi się do społeczeństwa. Słowo to bez-
pośrednio wskazuje nam, że mówimy o du-
żej liczbie ludzi, co odbija się na sposobie ich 
działania. Masa są to wszyscy ludzie, którzy 
tworzą społeczeństwo w danym miejscu i cza-
sie, a którzy nie wyróżniają się pochodzeniem, 
wiedzą lub inteligencją. Można powiedzieć, że 
są to jak najbardziej przeciętne jednostki two-
rzące zbiór o podobnych właściwościach. Or-
tega napisał Bunt mas w latach 20. XX wieku. 
W swoich rozważaniach odnosił się bezpośred-
nio do społeczeństwa XVIII- i, przede wszyst-
kim, XIX-wiecznego. Wpływ na jego filozofię 
miały pokolenia żyjące bezpośrednio przed 
nim. Były to pokolenia szczególne ze względu 
na postępujący w tym czasie rozwój techni-
ki i rewolucję przemysłową. Powstanie radia, 
rozwój gazet, kolej i samochody oznaczały dla 
ludzi dynamiczny wzrost możliwości. Ortega 
pisze o buncie mas, który ma miejsce za jego 
życia, ale który nie pojawił się z niczego. Jego 
początków należy upatrywać kilkadziesiąt lat 
wcześniej, właśnie w czasie „boom” związane-
go z techniką. Mimo, że z dzisiejszej perspek-
tywy lata 20. ubiegłego wieku nie wydają 
się odznaczać technologicznym zaawansowa-
niem, za czasów Ortegi był to czas rzeczywiście 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

 Co dało ludziom w tamtych latach wy-
nalezienie radia, telewizji, aut, itd.? Odpowiedzi 
na to pytanie szukać należy w czasach jeszcze 
przed rewolucją przemysłową. Przeciętny czło-
wiek żyjący pod koniec XVIII wieku większość 
życia spędzał w miejscu, w którym się urodził; 
pracował w zawodzie, którego nauczył go oj-
ciec; świat poznawał słuchając miejscowych 
notabli. Dla przeciętnego człowieka świat był 
prosty. Człowiek mógł wykorzystać wszystkie 
możliwości, które dawała mu okolica, społe-
czeństwo i wychowanie, ale tych możliwości 
nie było wiele. Wiedza, którą posiadał była 
wystarczająca, żeby móc przeżyć kolejny dzień. 
Przenosząc się w przyszłość, do drugiej połowy 
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XIX wieku, ten sam człowiek widzi już znacznie 
więcej. Czytając gazety lub słuchając radia, czer-
pie wiedzę, której jeszcze niedawno nie miałby 
możliwości zaczerpnąć. Rozszerza się jego świa-
domość na temat całego świata. Mimochodem 
jest w stanie wyrobić sobie jakąkolwiek opinię, 
ponieważ posiadł wiedzę. Wiedza ta, pocho-
dząca ze środków masowego przekazu, jest dla 
wszystkich odbiorców jednakowa, tzn. każdy 
słyszy to samo. Zwiększył się również poten-
cjał podróży dzięki pociągom oraz powstającym 
autom. Poznanie ludzi oraz kultur z innych czę-
ści świata również buduje świadomość ludz-
ką. Te dwa elementy, czyli mass-media oraz 
rozwój możliwości podróżowania, najmocniej 
wpłynęły na powstanie jednolitych mas oraz 
przyczyniły się do ich buntu. Najważniejszym 
elementem, który wywołuje bunt, jest do-
stęp do wiadomości, które w przeszłości były 
niedostępne. Łatwo można sobie wyobrazić 
ludzi, którzy żyjąc jak ich potomkowie, nagle 
zdobywają wiedzę bliską tej, jaką dysponują 
szlachcice czy inni ludzie postawieni wysoko 
na drabinie społecznej. Po pierwszym szoku, 
który spotyka ludzi przeciętnych, którym przyj-
dzie posiąść wiedzę nieprzeciętną, przychodzi 
czas, kiedy masy przyzwyczajają się do luksusu 
informacji i możliwości. Ten etap opisuje Or-
tega. Społeczeństwo zrównało się w możliwo-
ściach rozwoju z ludźmi ponadprzeciętnymi pod 
względem pochodzenia i możliwości intelektu-
alnych. W tym właśnie objawił się bunt. Zwy-
kły człowiek nie chce już być szarym obywate-
lem - chce być kimś więcej, niezależnie od tego, 
czy ma takie możliwości umysłowe i społecz-
ne. Chce, bo może. Rewolucja przemysłowa dla 
człowieka czasów Ortegi jest już przeszłością. 
Obecny mu rozwój to tylko rozwijanie dokonań 
z przeszłości. Ludzie, którym daje się możliwo-
ści, chcą je wykorzystać. Tak też właśnie chciała 
postąpić większość społeczeństwa sprzed oko-
ło stu lat. Oprócz techniki, wpływ na to miał 
również ustrój demokratyczno- liberalny, któ-
ry już w samej swojej istocie dawał dużą wol-
ność każdemu człowiekowi. Większość chciała 

tę wolność wykorzystać. Okazuje się jednak, 
że jest to wolność ułudna. Demokrację można 
porównać do etyki utylitarystycznej, która za-
kłada dobro dla mnie, a później dla jak najwięk-
szej ilości ludzi. Oba te założenia wydają się być 
idealnym rozwiązaniem aż do momentu, gdy 
okaże się, że jesteśmy w mniejszości. Kiedy tak 
się stanie nasza wolność jest ograniczona.
 Co charakteryzuje ludzi, którzy przynale-
żą do grupy, jaką jest masa? Ortega wskazuje 
na dwie główne przypadłości, czyli hermetyzm 
myślenia oraz działanie bezpośrednie (Gasset 
1982). Hermetyzm myślenia jest to przypadłość 
paradoksalna. Krótko mówiąc, jest to zamknię-
cie się na idee z zewnętrz, życie w przekonaniu 
nieomylności, przy czym poczucie to pochodzi 
z informacji czerpanych ze środków masowego 
przekazu. Doprowadza to do odrzucania infor-
macji od ludzi, mogących stanowić autorytet 
w danej dziedzinie. Działanie bezpośrednie zaś 
odnosi się do reagowania mas na bodźce. Jak 
sama nazwa wskazuje, masy działają od razu, 
bez wgłębienia się w istotę rzeczy. Tym, na co 
Ortega wskazywał, mówiąc o rozwoju cywi-
lizacyjnym, był namysł nad działaniem. Czło-
wiek masowy nie potrzebuje takiego namysłu. 
Łączy się to z hermetycznością umysłu. Będąc 
pewnym swoich idei, nie ma potrzeby zwle-
kać z wprowadzeniem ich w życie. Przeciwień-
stwem tej postawy jest działanie pośrednie, 
które zakłada namysł przed wykonaniem danej 
czynności. 
 W związku z tym pojawia się problem 
destrukcji wolności, który objawia się na trzech 
płaszczyznach: wolności w ramach prawa, 
wolności do działania i trzecia tzw. „wolność 
od”. Pierwsza dotyczy moralności i prawa we-
wnętrznego. 
 Ortega pisze: „Żyć to nie być ograniczo-
nym przez cokolwiek; to swobodnie puścić wo-
dze swoim chęciom i skłonnościom.” (Gasset 
1982). Łatwo jest wyobrazić sobie stan, w jakim 
znajdzie się społeczeństwo, które uwierzy w po-
wyższe zdanie. Rozbijając to na czynniki pierw-
sze, otrzymujemy receptę na to, jak żyć. Aby 

nasza bytność na tym świecie osiągnęła pełne 
spełnienie, nie możemy się ograniczać. Oznacza 
to, że nie powinniśmy respektować żadnych 
praw, tych spisanych jak i naszych - wewnętrz-
nych. Moralne działanie nie jest wskazane do 
pełnego przeżywania życia. Drugie zdanie mówi 
o tym, że najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, 
to oddać się spełnianiu swoich potrzeb, nieza-
leżnie od tego, jakie one są. Oba te zdania mogą 
się również wykluczać. Skoro nie winniśmy się 
niczym ograniczać, możemy również czynić rze-
czy niemoralne. Akty te mogą zostać skierowa-
ne ku innej osobie, która to z kolei w ten sposób 
traci swoją wolność oraz nie może przeżywać 
swojego życia w stu procentach. 
 Oprócz moralności ma to również swój 
wyraz w strukturze społecznej. Ponieważ życie 
to brak ograniczeń, dochodzimy do wniosku, że 
nie warto zważać na drabinę społeczną, na któ-
rej zajmujemy miejsce. Uszczegóławiając, czło-
wiek masowy nie patrzy na swoje ograniczenia 
intelektualne i fizyczne, co skutkuje jego aspi-
rowaniem do czynów, którym nie jest w sta-
nie podołać. Człowiek z nizin społecznych i in-
telektualnych nie ma żadnych oporów, ażeby 
starać się o stanowiska, które wymagają wie-
dzy i obycia. To oczywiście może doprowadzić 
do zmniejszenia powagi urzędu lub strat - dla 
społeczeństwa, państwa lub samego człowieka 
masowego. Konkluzją może być tu stwierdze-
nie, że nieograniczona wolność tę wolność nisz-
czy. 
 Druga konsekwencja dotyczy demokra-
cji. W demokracji to większość rządzi mniejszo-
ścią. Nie jest istotne, czy decyzje podejmowane 
są przez społeczeństwo bezpośrednio czy pośred-
nio. Skoro masa jest tak liczna, nie ma praktycznej 
możliwości, ażeby wśród osób decydujących nie 
znalazły się jej reprezentanci. Przypadłością czło-
wieka masowego jest niechęć do ludzi wybit-
nych, - ludzi, którzy nie przynależą do masy. Mo-
żemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy państwem 
zaczyna rządzić społeczeństwo masowe, odrzu-
cające zdanie autorytetów, działające w sposób 
bezpośredni, nieprzemyślany. 

 Ostatnim przykładem jest spojrzenie na 
destrukcję wolności i człowieka masowego, jako 
na proces, który wciąż trwa. Wyobraźmy sobie 
sytuację człowieka masowego z obecnego czasu. 
Jest on atakowany niezliczoną ilością informacji 
pochodzących z różnych źródeł masowego prze-
kazu: z internetu, telewizji, radia. Oprócz pro-
gramów stricte informacyjnych istnieją również 
programy opiniotwórcze. Pamiętając o tym, że 
człowiek masowy uważa siebie za posiadają-
cego wiedzę oraz podejmuje decyzje w sposób 
pochopny, łatwo jest sobie wyobrazić tego kon-
sekwencje. Człowiek masowy w dzisiejszych cza-
sach staje się ofiarą swojego charakteru, bodźców 
zewnętrznych i zbyt dużej możliwości działania. 
Będąc determinowanym przez mass-media, 
podejmuje decyzje, których człowiek rozumny, 
znający swoje ograniczenia, nigdy by nie podjął. 
Nieograniczona wolność połączona z nieograni-
czonymi możliwościami sprawia, że nieroztropne 
społeczeństwo masowe nie wie, jakie decyzje 
powinna podejmować. Nie wie tego, ale musi 
działać. Tym też różni się człowiek masowy od 
szlacheckiego: reaktywność kontra aktywność. 
Wybitność w kontekście działania polega na ak-
tywowaniu człowieka masowego, który reaguje, 
czyli jest reaktywny. To, w jakim kierunku zadzia-
ła, zależy od dobrej woli człowieka wybitnego.
 Podsumowując, właściwości człowieka 
masowego, czyli hermetyczność i bezpośredniość 
działania, powodują utratę wolności. Jest to o tyle 
niebezpieczne, że nie zdając sobie sprawy z wła-
snych słabości, człowiekowi masowemu wydaje 
się, że dzięki wielu możliwościom jego wolność 
jest nieograniczona. Wypacza to pojęcie wolności 
oraz prowadzi do jej degeneracji.

Bibliografia:
1. Gasset y J. O. (1982). Bunt mas i inne pi-

sma socjologiczne. Warszawa.
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WHY WE NEED CITIZEN PHILOSO-
PHERS?
aMy cools

 I am a citizen philosopher, and very li-
kely, so are you. So what is citizen philosophy, 
why is it a useful concept, and what is its role in 
the world?
 Let’s begin by considering what we mean 
by philosophy, generally speaking. For a long 
time, philosophy has been considered an almost 
exclusively academic pursuit, so highly specia-
lized that only a very few experts can properly 
be called philosophers. As Eric Schwitzgebel po-
ints out, this is a relatively new development. 
In the Western world, it traces its origins to 
classical Greece; each region of the world has 
its own history of philosophy or its analogue, 
from Egypt to China to the Americas. As with 
all fields of inquiry, philosophy has branched out 
and specialized until much of it would be barely 
comprehensible to its first practitioners. Indeed, 
almost all fields of inquiry we know today star-
ted out as a branch of philosophy: mathematics, 
logic, science, medicine, theology, you name it.
But Philosophy, or ‘love of wisdom’, began in 
the home, the workplace, the market square, 
and the street corner with curious, intelligent 
people who, newly enjoying the luxury of free 
time accorded by advances in food-acquisition 
technologies, began to ponder on the whys and 
hows of the natural world and of the human 
experience. These people weren’t originally 
chosen or designated by some authority as the 
‘thinkers’ as opposed to everyone else, the ‘do-
ers’; instead, philosophy originated, grew, and 
specialized organically. We, as a species, began 
to ask and answer ever more complex questions 
about how to best live in the world as mem-
bers of societies, what’s going on within our 

own minds and why, what are our roles in the 
universe, and what it all means… including the 
question ‘what is meaning?’. Over time, certain 
individuals came to be recognized as particularly 
adept at asking and answering these important 
questions, and came to be considered specia-
lists and authorities in their fields of inquiry. But 
philosophy, broadly construed, remained a pur-
suit of many more people than that. 
 Philosophy has been demystified by re-
-entering popular culture, to a significant extent. 
There’s an ever-growing audience for popular 
philosophy books, articles, magazines, podcasts, 
and blogs. The term itself has also been re-
-broadened, so to speak. ‘Philosophy’ has taken 
on many new shades of meaning as it’s used to 
refer to a particular view of life, or aesthetic taste, 
or set of aspirations, or working theory of know-
ledge, or organization method, or substitution for 
the loaded term ‘spiritual’ …even a brand of skin 
care products (this one disgusts me somewhat, 
as it offends my aesthetic taste and sense of the 
‘sacred’ by capitalizing on public respect for one 
of my most beloved, to me non-commodifiable 
things). Some of its newfound popularity is the 
result of advancing secularization accompanied 
by the desire to retain transcendence and me-
aning; some is the result of our newly data-cen-
tric lives brought to us by the word wide web, 
creating the need to make sense of the deluge 
of new information available to us; some is the 
result of the blending, annexing, and clashing of 
cultures in a world now widely and intimately 
connected through advanced media technolo-
gies and ease of travel, creating the need to find 
ways of communicating and living together in a 

world of new complexities. It’s all happening so 
fast that each of us is experiencing the urgency 
to make sense of it all right away, in a way that 
is practicable in our own communities and sub-
cultures, and in a way each of us can understand 
and readily communicate.
 In short, philosophy is enjoying a come-
back in the public square. What I’m calling citi-
zen philosophers are those who ask and answer 
questions there, about the nature of the universe 
and how to make sense of our experiences of it, 
who are not necessarily engaged in professional 
or academic philosophy. While citizen philoso-
phers tend to spend a significant amount of time 
engaged in such inquiry and are motivated to 
educate themselves widely and systematically, 
many find academic philosophy too arcane and 
obscure to help the rest of us navigate our incre-
asingly complex lives.
 I, for one, love academic philosophy. I am 
continuously in awe of the work these men and 
women do, devoting their lives to hard study, 
to asking the most challenging questions, and 
to deep examination of the most nuanced and 
complex problems. This body of work is breath-

taking in its scope, beautiful in the elegance of 
its arguments and solutions, satisfying in its wit 
and cleverness, fascinating in its intensive scho-
larship, and indispensable in its ability to help us 
figure out why and how to make a better world. 
I find it highly enjoyable and fulfilling, as well as 
challenging and frustrating, to grasp and wran-
gle with the work of academic philosophers. To 
be sure, academic philosophy has had its share 
of what David Hume calls sophistry and illusion, 
fit only to be consigned to the flames, and what 
Harry Frankfort more succinctly calls ‘bullshit’. 
But philosophy is not alone in this: science has 
had its phrenology and eugenics, medicine its 
humours and bloodletting, theology its justifi-
cation for slavery and pogroms, and so on. Like 
these other disciplines, academic philosophy has 
some wonderfully effective built-in self-correc-
tors, and continues to be an essential, I think 
preeminent, field of inquiry.
 But many of the most important and in-
teresting questions don’t come down on us from 
on high, so to speak, originating from academia 
and revealed, as if a sort of holy writ, to the rest 
of us. In fact, most of the questions and problems 
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IN fACT, MOST Of THE qUESTIONS AND PROBLEMS WE 
ALL WRANGLE WITH STILL ORIGINATE IN THE PUBLIC 
SqUARE, IN THE HOME, WO KPLACE, CLASSROOM, HO-
SPITAL, CHURCH, COURTROOM, POLITICAL ASSEMBLY, 
AND SO ON.

we all wrangle with still originate in the public 
square, in the home, workplace, classroom, ho-
spital, church, courtroom, political assembly, 
and so on. They bubble up from the challenges 
and uncertainties of our daily lives, are filtered 
through conversation and the arts, are swept up 
in social, legal, and political movements and in-
stitutions, and carried into the pool of academic 
philosophy, where they are further clarified and 
distilled in treatises, lectures, books, and so on.
And these questions don’t only originate with 
the public at large, we offer our first answers 
there. The answers range from fragmentary to 
nuanced, from intuitive to considered, from re-
petitions of received wisdom to original, from 
off-the-cuff to well-informed, by people from all 
walks of life with their own areas of expertise 
and unique capabilities of understanding born of 
particular experience. These citizen philosophers 
are on the first line of discovery and inquiry, and 
so called because they don’t participate in this 
process as a profession, but as a matter of perso-
nal interest and as a member of society at large, 
not subject to the demands and constraints of 
academic philosophy. Of course, the category of 
citizen philosopher does not exclude academic 
philosophers, because of course they, too, parti-
cipate in the same process of question-creation 
and question-answering in the course of their 
everyday lives, separate from their academic 
pursuits.
 It’s the very lack of the demands and 
constraints of academic philosophy that gives 
citizen philosophy an important role to play in 
public life. The world as it is offers so many va-
rieties of human experience, so many ways of 
seeing the world, so many challenges that aca-
demic philosophers, like the rest of us, never 
have the opportunity to confront directly. Yet 
the scope of academic philosophy, at least po-
tentially, is as broad as the possibilities of human 
(even, perhaps nonhuman?) experience. So how 
can it be that academic philosophers can possi-
bly access enough information to ask and an-
swer all the important questions that could be 

addressed? It may be, if academic philosophers 
were endowed with immense powers of com-
prehension and imagination that would enable 
them to take all the information available in the 
world, to truly understand what it’s like to be a 
coal miner in China, a cardiologist experiencing 
a heart attack firsthand, a one and a half year 
old who just created their first sentence, a per-
son with frontal lobe epilepsy experiencing a su-
pernatural vision, or a terrorist who became so 
after their entire family was killed by a bomb, 
and then conceive of all of the social, epistemic, 
metaphysical, political, and every other sort of 
question that may arise from these experience. 
(À la the mythical Mary in Frank Jackson’s black 
and white room.) But of course, this is impossi-
ble, as even the most intelligent and informed 
human mind has its limits. Sometimes, raw data 
is the fodder of academic philosophical inquiry. 
But most often, it’s the questions, moral pre-
cepts, stories, works of art, aphorisms, dogmas, 
memories, narratives, and all other products of 
the human mind, already having undergone 
a first round of questioning and examination, 
that academic philosophers take up as topics of 
inquiry. 
 I, for one, am glad to see philosophy ever 
more present in the public square. That’s becau-
se I perceive philosophy as the great quest for 
understanding that academic and citizen philo-
sophers all engage in, and as I see it, each gives 
something of immeasurable and irreplaceable 
value to the other. We need only recall some 
philosophical forays that have failed, from ha-
irsplitting quibbles of scholasticism to navelga-
zing-verging-on-masturbatory obscurantisms 
of postmodernism, to recognize that academic 
philosophy benefits enormously by mainta-
ining a robust discourse with the broader hu-
man community of activists, artists, reporters, 
bloggers, protesters, discussion groups, and of 
all others who care enough to question.  The di-
scipline and expertise of academic philosophers, 
and the broader set of experiences, challenges, 
and opportunities for new questions and unique 

ways of understanding of the larger communi-
ty of citizen philosophers each serve to keep the 
other more honest, more challenged, and more 
informed, in the great world conversation we’re 
all having.
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NEUROfILOZOfIA TO TRUDNA DZIEDZINA. ZAKŁADA ZAAWANSOWANĄ ZNAJOMOŚć Z ZAKRESU 
NEUROANATOMII I NEUROfIZJOLOGII Z JEDNEJ STRONY, A Z DRUGIEJ BIEGŁOŚć W fILOZOfII 
UMYSŁU, fENOMENOLOGII I EPISTEMOLOGII. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAć, ŻE NEUROfILOZOfIA TO 
DZIAŁALNOŚć ZESPOŁOWA. TO WSPÓŁPRACA EKSPERTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN, OTWARTYCH NA 
METODY INNYCH DYSCYPLIN, TWORZĄ NAJBARDZIEJ PŁODNE ZESPOŁY, STAWIAJĄCE TEZY, KTÓRE 
ZALICZYć MOŻEMY DO SZEROKO ROZUMIANEJ NEUROfILOZOfII.

FILOZOF W LABORATORIUM - CZYM 
JEST NEUROFILOZOFIA?
FiliP stawski, Mateusz toFilski

 Liczne problemy rozpatrywane od wie-
ków w filozofii, w ciągu ostatnich lat dzięki dy-
namicznemu rozwojowi neuronauk, zyskały 
nową perspektywę. W konsekwencji, jak twier-
dzą niektórzy, jesteśmy świadkami wykształca-
nia się nowej gałęzi filozofii (Churchland 1986). 
Czym jest neurofilozofia? Na początek, przyjrzyj-
my się krótko dwóm klasycznym zagadnieniom 
podejmowanym w filozofii: tożsamości oraz 
przeżyciu estetycznemu.
 Problem jaźni, podmiotowości czy toż-
samości osobowej to jeden z ważniejszych za-
gadnień filozoficznych. Ma bezpośredni wpływ 
na etykę, epistemologię, ontologię czy antropo-
logię filozoficzną. Jego źródła sięgają starożytno-
ści, a przejawy możemy dostrzec na przestrzeni 
historii całej filozofii (Bremer 2008; Kobierzycki 
2012).  Dzisiaj zagadnienie to rozpatrywane jest 
w dużej mierze z perspektywy nauk przyrodni-
czych. Na przykład, rozważania portugalskiego 
badacza Antonio Damasio, próbującego od-
powiedzieć na pytania dotyczące natury ludz-
kich emocji czy jaźni, wpisują się programowo 

w neurofilozofię (Damasio 2000). Damasio wy-
różnia trzy stopnie jaźni (proto jaźń, jaźń rdzenną 
i autobiograficzną), oraz wskazuje mechanizmy 
neuronalne, które za nimi stoją. Odwołuje się 
do nauk ewolucyjnych, aby wykazać sens roz-
winięcia się poczucia jaźni. Wskazuje również 
przypadki uszkodzeń konkretnych rejonów mó-
zgu, powstałe na skutek chorób czy wypadków, 
na które natknął się w swojej praktyce badaw-
czej, i pokazuje ich wpływ na poczucie jaźni 
a także zachowanie, emocje i uczucia (Damasio 
2000, 2011). Wnioski i ustalenia, jakie wysuwa 
Damasio, są niezwykle ciekawe, zarówno z filo-
zoficznego jak i psychologicznego i medycznego 
punktu widzenia, pozwalają także na weryfika-
cję wcześniejszych wyobrażeń na temat jaźni, 
odrzuceniu tych błędnych oraz skupieniu się na 
rozwijaniu propozycji bardziej obiecujących. 
 Obecna w filozofii perspektywa uwzględ-
niająca w swoich rozważaniach stan badań neu-
ronauki, chociaż stosunkowo młoda, rozciąga się 
również na inne filozoficzne subdyscypliny. Jed-
ną z nich jest neuroestetyka, dziedzina rozwijana 

m.in. przez Semira Zekiego (1999) oraz Vilayanu-
ra Ramachandrana (Ramachandran, Hirstein, 
1999). Mówiąc w dużym skrócie, neuroestetyka 
zajmuje się poszukiwaniem neurobiologicznych 
podstaw oraz ewolucyjnego rozwoju naszych 
przeżyć estetycznych. Pod takim kątem badana 
jest zarówno aktywność twórcza jak i sam od-
biór sztuki. Dlaczego jeden obraz wydaje się nam 
piękny i wywołuje pozytywne emocje, a drugi 
nie? Co dzieje się w naszym mózgu w momencie 
kontaktu ze sztuką? Jak reagują na nią zwierzęta? 
Odpowiedzi na stawiane przez neuroestetyków 
pytania nie wyczerpują wprawdzie wszystkich 
problemów poruszanych w tradycyjnej refleksji 
nad sztuką, wnoszą jednak do nich istotną wie-
dzę o neuronalnych korelatach naszych przeżyć 
estetycznych.
 Filozofia w swojej aktywności zawsze 
skupiała się na analizie metodologii nauk eks-
perymentalnych, a także umysłowości czło-
wieka, jego aktywności artystycznej, społecznej 
i moralnej itp. Technologia pozwala rzucić nowe 
światło na mechanizmy neuronalne odpowie-
dzialne za te zjawiska, co naturalnie skłania filo-
zofów do zainteresowania się jej osiągnięciami 
(Przybysz 2012). Jak widać na powyższych przy-
kładach, z czasem wyłonił się specyficzny rodzaj 
rozważań filozoficznych, bezpośrednio związany 
z neurobiologią czy kognitywistyką. Neurofilo-
zofia korzystając z ustaleń poczynionych przez 
neurobiologię, rozpatruje hipotezy tworzone 
przez filozofię, starając się je weryfikować i pre-

cyzować. Jednak rola filozofii nie kończy się jedy-
nie na analizie dokonań neuronauk. Pojawia się 
też kwestia odróżnienia neurofilozofii od filozofii 
neuronauki, czyli po prostu jednej z subdyscy-
plin filozofii nauki, zajmującej się analizą języka 
oraz metodologii stosowanej, w tym przypad-
ku, przez neuronaukowców. Różnica polega tu 
właśnie na analizie nauki z meta-poziomu, a nie, 
zakładanym w spojrzeniu neurofilozoficznym, 
wejściu z nią w ścisłą współpracę. Stosując ter-
minologię wprowadzoną przez Michała Hellera 
można by powiedzieć, że z jednej strony może-
my mówić o filozofii neuronauki a z drugiej o „fi-
lozofowaniu w kontekście neuronauki” (Hel-
ler 1987). Jednak z drugiej strony, coraz częściej 
wskazuje się, że ze względu na specyfikę neu-
ronauki (m.in. wysoki poziom uteoretyzowa-
nia, wnioskowanie do najlepszego wyjaśnienia) 
i wyraźne różnice dzielące ją chociażby od fizy-
ki uchodzącej tradycyjnie za wzór naukowości, 
tego rodzaju rozróżnienie stopniowo ulega za-
tarciu (Hohol 2013). Konsekwencją takiego spoj-
rzenia może być fakt, iż neurofilozofia rozumiana 
szeroko, mieszcząca w sobie także kwestie me-
ta-neuronaukowe, powinna przejąć w przyszło-
ści rolę jedynej uprawianej formy filozofii umy-
słu (Jonkisz 2010).
 Podsumowując, najogólniej neurofilo-
zofię można traktować jako dyscyplinę stara-
jącą się analizować problemy filozoficzne z per-
spektywy neuronauk. Jest to co prawda zmiana 
strategii metodologicznej, jak na filozofię bardzo 
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rewolucyjna, będąca jednak dobrą odpowiedzią 
na współczesne osiągnięcia nauk empirycz-
nych. Neurofilozofia to program badawczy, zbyt 
młody, aby jasno uchwycić jego metodologię 
oraz wskazać konkretne osiągnięcia, jednak 
w związku z istotną zmianą polegającą na coraz 
większym wpływie nauk empirycznych, można 
go traktować jako obiecującą gałąź filozofii.
 Często błędną interpretacją jest założe-
nie, że zwolennicy takiego podejścia starają się 
wyeliminować filozofię, jako zbędną i zastąpić 
jej rozważania analizami biologicznymi, co jed-
nak nie jest prawdą. Patricia Churchland jasno 
zaznacza, że niezbędna jest symbioza filozofii 
i neuronauk, a wpływ powinien być dwustron-
ny (Churchland 2002). Neurofilozofia to trudna 
dziedzina. Zakłada zaawansowaną znajomość 
z zakresu neuroanatomii i neurofizjologii z jed-
nej strony, a z drugiej biegłość w filozofii umy-
słu, fenomenologii i epistemologii. Należy jed-
nak pamiętać, że neurofilozofia to działalność 
zespołowa. To współpraca ekspertów z różnych 
dziedzin, otwartych na metody innych dyscy-
plin, tworzą najbardziej płodne zespoły, sta-
wiające tezy, które zaliczyć możemy do szero-
ko rozumianej neurofilozofii. Jaką rolę może w 
takich zespołach pełnić filozof? Niektórzy widzą 
w nim rolę interpretatora czy projektanta przed-
sięwzięć badawczych, mediatora będącego po-
średnikiem między różnymi dyscyplinami, albo 
osobę pilnującą wewnętrznej spójności weryfi-
kowanych hipotez (Jonkisz 2010). Rozwój neu-
rofilozofii, wymaga od naukowców i filozofów 
dużej elastyczności i zdecydowanego wyjścia 
poza wąskie ramy swojej dyscypliny.

Bibliografia:
1. Bremer J., 2008, Osoba - fikcja czy rze-

czywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle 
badań neurologicznych, Aureus, Kraków. 
2. Churchland P.S., 1986. Neurophilosophy: 

toward a unified science of the mind-brain, MIT 
Press, Cambridge.
3. Churchland P.S., 2002, Brain-Wise. Stu-

dies in Neurophilosophy, Cambridge MIT Press 
4. Damasio A., 2011, Jak umysł zyskał jaźń: 

konstruowanie świadomego mózgu, przeł. Ra-
domski N., Rebis, Poznań.
5. Damasio A. 2000, Tajemnica świado-

mości: jak ciało i emocje współtworzą świado-
mość, przeł. Karpiński M., Rebis, Poznań. 
6. Heller M., Michalik A., Życiński J. 1987, 

Epistemologiczne aspekty związków filozofii z 
nauką, [w:] Filozofować w kontekście nauki, 
red. Heller M., Michalik A., Życiński J., Kraków.
7. Hohol M., 2013, Wyjaśnić umysł. Struk-

tura teorii neurokognitywistycznych, Coperni-
cus Center Press, Kraków. 
8. Jonkisz J., 2010, Neurofilozofia jako wła-

ściwa forma filozofii we współczesnej kognity-
wistyce, [w:] Umysł, natura i sposób istnienia. 
Trzy debaty., red. Z. Muszyński, UMCS Lublin. 
9. Kobierzycki T., 2012, Jaźń i tożsamość – 

studia z filozofii człowieka, Muzaois, Warszawa. 
10. Kurek Ł., 2011, Neurofilozofia jako filozo-

fia w kontekście nauki, [w:] Oblicza racjonalno-
ści, red. Brożek B., Mączka J., Grygiel W., Hohol 
M., Copernicus Center Press, Kraków.
11. Przybysz P., 2012, Neurofilozofia i filozo-

fia neuronauk [w:] Miłkowski M., Poczobut R. 
(red.), Przewodnik po filozofii umysłu, Kraków: 
WAM. 
12. Ramachandran V. S., Hirstein W. 1999, 

The science of art: A neurological theory of 
aesthetic experience, Journal of Consciousness 
Studies 6:15-41.
13. Zeki, S. 1999, Inner Vision: an exploration 

of art and the brain. Oxford University Press. 



28 29P

P

P

P
Pi

ąt
e 

Pi
ęt

ro
1/

20
16

***
15.12.XXXX
Zaszedłem właśnie do domu z długiego wie-
czornego spaceru. Płaszcz zarzuciłem na fotel 
z całą nieelegancją, o którą jednak nie dbam w 
tej chwili. Nie rozsznurowałem jeszcze butów, 
bo dłonie skostniałe mam wciąż od zimna. Ale 
w głowie i w sercu przede wszystkimi rzecza-
mi wre uczucie. Nieustannie myślę o niej... 
o Dorocie. W końcu ważę się napisać o tym, 
utrwalić to i  u w i e c z n i ć. Tak, wszystko, 
co robię, to jej dedykuje moje serce - Dorotce 
w cieniach nocy i w jaskrawości dnia ukrytej, 
nieosiągalnej dla mych rąk i oczu, a mym ma-
rzeniem - w końcu ją schwytać; marzeniem, 
które nie pozwala mi spać; marzeniem, które 
obezwładnia... Wiem - przemawia przeze mnie 
niespokojność i dzikość. Mówię przecież tako, 
jako dziecko wypowiada się o zdarzeniach i 
zjawiskach - z wieczną hiperbolą i ekstazą. 
Zbyt długo żyję na tym świecie i zbyt wiele 
razy doświadczałem tego mamienia, abym 
mógł tego niedostrzec. Wiem to, a jednak ni-
czego nie wiem... Najnieznośniejsze pytania 
cisną mi się na pióro. Czy to, co uprawiam, to 
idealizowanie samej tej niewiasty, czy jedy-
nie próba ukwiecenia mych własnych uczuć? 
Co zdaje się bardziej tego potrzebować – co 
zdaje się musieć zostać ukwieconym? Pytanie 
to kiełkuje dopiero w mojej wzburzonej gło-
wie, już na strzepy rwie jednak płótna moich 
uczuć. Czy tylko  i d e a l n a  kobieta wzbudzi 
idealne uczucie? Czy miłosny idealizm nie jest 
aby wyłącznie tylko smutnym egoizmem? 
Czy ma dusza, która wzlatuje na skrzydłach 
tej poezji, wzlatuje dla miłości, czy dla kon-

DZIENNIKI ADEPTA 
(FRAGMENTY)
Karolina Sawicka

wencji próżnego pisarczyka? Ile ma ona wła-
ściwie – ta poezja – z miłością wspólnego? Tę 
drugą zdobią raczej suche blizny i ropiejące 
rany, a pachnie krwią i potem, nie bzem czy 
różami. A czy gdy i na tę bolesną i straszną 
miłość otwieram swoje serce, jestem tylko 
dandysem, bądź w ogóle nędznym marzycie-
lem, czy to naiwne człowieczeństwo przeze 
mnie przemawia? Ach..., nie bój nic, moja Do-
rotko... Niejedyna ty, która mnie zasmucasz. 
Wszystkie wy jesteście niepewne i to nam, 
mężczyznom, właśnie sen z powiek spędza. 
I nawet jeśli najgłębsza wasza piękność na 
tej niepewności miałaby polegać... O, biada! 
Dość tego. Jestem zgubiony!

16.12.XXXX
Kolejna to słodka zimowa noc... Żadna melo-
dia, żadna poezja jednak nie przyniesie mojej 
duszy ukojenia. Błąkałem się dniem całym, 
znaleźć sobie miejsca nie mogąc. Wyjechałem 
do B. i jeździłem pociągami w szarudze i desz-
czu. Przemokłem, mierząc się z polną drogą 
w U. i nuciłem przy świecy wojackie piosenki, 
kiedy ogrzewałem się w karczmie w M. i pi-
łem trunki z nieznajomymi młodzikami, co tu 
z Westfalii zawędrowali. Teraz siedzę tu przy 
oknie, cisza owiewa wszelkie przedmioty, nie 
szczędząc też wszelkiej mej tkanki i wyłącznie 
nieposkromione bicie mojego serca wprawia 
ją w niespokojne drgania. Surowy chłód wie-
czora przenika mnie znów. Jeszcze boleśniej 
przenika mnie jednak jej wspomnienie; wspo-
mnienie tej, która jest jak te gwiazdy migo-
czące i jasne i skryte za przepastnym woalem 
mgławic. Tak, tam! To ona – ta mglista perła 

o kształtach rozmytych, to głuche światełko..! 
Tak też tajemniczo maluje się przede mną 
jej krucha duszyczka. Kimże jesteś, ty, któ-
rą śmiem zwać ukochaną? Listy twoje tylko 
niewiele mi mówią. Twoje milczenie z kolei... 
ono zdradza mi nazbyt wiele i przeraża mnie! 
Ty wcale nie myślisz o mnie. Kim jestem ja 
wobec ciebie, o piękności? Uratujże mnie od 
tych diabelskich mamideł biednego mojego 
umysłu! Potrzebuję cię... Światem całym jest 
mi teraz moja potrzeba i twój kaprys. 
Ku księżycowi odczytuję teraz rozmaite wier-
sze, wiedz jednak, kochana, że wszystko to 
jest Twoje.   

Och, dlaczegóż toniesz w trwodze, moje ser-
ce?
Uczucie to słodkiem i bolesnem tak wielce.
Tam, w miejscu największych mych wes-
tchnień,
W tym wytęsknionym, tak odległym króle-
stwie,
Tam śpi ona w swej nawie.
Ta, której ogniem płonie pochodnia mych 
zmysłów;
W której prawda większa niż w tysiącu przy-
słów;
Ta, ku której wzdycham wciąż skrycie;
Która dawno wyrwane z piersi mej życie
Przywraca łaskawie.
Cóż mi po życiu jednak bez Ciebie?
Po cóż bez Ciebie mi gwiazdy na niebie?
Na co bez Ciebie są mi noce i dnie?
I po cóż mnie więc nawiedzasz we śnie?

23.12.XXXX
Ranek witam wpisem krótkim, gdyż nocne 
mary o rozum dla głowy mojej dotąd bez-
myślnej wezwały i pełen rozterki zerwałem 
się z pryczy, aby rozliczyć się tu z wystepnym 
swoim charakterem. W dniach ostatnich nie-
rozważnym było moje postępowanie. Skupić 
na naukach się powinienem, a nie nieodpo-
wiedzialnie tak sen swój szlachetny o scholar-
stwie wzorowym porzucać. I w imię czegóż? 

– pytam surowo sam siebie i ku sobie kieruję 
mnogie pretensje. Marzyłeś wiedzę posiadać 
i belfrów strapionych być pocieszeniem, a gdy 
sprawdzianu czas nadchodzi, ty tydzień cały – 
siedem dni bożych – pijaństwu niecnemu się 
i włóczęgostwu poświęcasz! Nicponi ponad 
autora tych tekstów tajemnych nie znajdzie 
ludzkie oko nigdzie indziej w świecie, wierzyć 
proszę mi na słowo. Powsinoga nędzny i bał-
wan!

23.12.XXXX  
Śród ciemności wieczornych znów pogrążam 
się w myślach, a są one tak wyniosłe, iż rze-
czywiste odnoszę wrażenie, jakobym praw-
dziwie wędrował po nieboskłonie, między 
niezliczonymi gwiazdami – samotnie i poza 
czasem. O czym więc myślę, tu, w wyniosłym 
mym miejscu..? O pokorze. O prawdziwej, 
chrześcijańskiej pokorze, którą – jak twierdzi-
łem – posiadłem! Ach, i o wstydzie i hańbie, 
które przyniosi mi to przekonanie! Dlaczego 
więc jestem tutaj – czy tego jeszcze nie dość? 
Dlaczego opuszczam Ziemię, gdzie właściwe 
moje miejsce i błąkam się tu właśnie – tu, 
gdzie tylko gwiazdom i aniołom wolno wstę-
pować? Czego tu szukam, ja, marny człowiek? 
Och, wybaczże mi! Szukam tu wyłącznie stóp 
Twoich, Ojcze mój, abym mógł je ze skruchą 
ucałować. Przemienić mógłbym się z chęcią 
w pył gwiezdny, po którym stąpasz! O, wy-
baczże mi! Nie wiem już, jak powinienem 
zwracać się do Ciebie – Nie wiem, czy w ogó-
le ważyć się mogę otwierać me usta i mówić 
do Ciebie... Wywyższam Cię, wiesz o tym, 
mój Boże. Głupota moja i ludzka moja tępo-
ta są mi jednak więzieniem... Myślałem, ja 
naiwny, że potrafię Ci służyć należnie. W go-
dzinie mojej młodości powziąłem wielkie 
postanowienie – zostałem Chrześcijaninem. 
Nie nabyłem tego z niczyjej ręki, ni ust. Nikt 
nie przyuczał mnie i nikt nie chciał wskazać 
mi dróg do Ciebie, Panie, wiodących. Ja z całą 
młodą mą ambicją rwałem jednak ku Tobie 
i chciałem wszystko Tobie jedynemu poświę-
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cić. Teraz wiem już, żem nic nie powziął; że Ty 
jeden po drogach tego świata mnie prowa-
dzisz. Wiem też, że nie dam Ci niczego, bom 
biedny ze wszystkiego i sam niczem jestem. 
O, Panie, nie mogę Ci służyć należnie i dobrze, 
kiedym nie jest dobry – nie jestem bowiem, 
nie byłem i być nie zdołam. Tyś jedyny jest do-
brym. Ześlij na mnie łaskę najmniejszą dobra 
Twego, abym z godnością przedarł się przez 
błoto i zimne podmokłości i mógł wejrzeć w 
Twe światło w przyszłości nieznanej.

***
08.01.XXXX
Spadł śnieg, wszystko rozbłysnęło w bieli. Głu-
che te promieniowania przecina moją transpa-
rentną pustkę, a ja... Jestem zbuntowany, moja 
dusza - wicher w próżni. Łaknę odpowiedzi. 
Dlaczego pałace moich zmysłów opustoszały? 
- Któż mi odpowie? Czy ktokolwiek?
Panie, wiem, że Ty mi nie odpowiesz. – Nie 
odpowiesz mi, bo Cię nie pytam. Nie uleczysz 
mnie, bo Cię nie błagam. – Nie mogę z pust-
ki wołać do Ciebie, bo tu pozbawiony jestem 
głosu i pozbawiony jestem porządku myśli. 
W chaosie moim nie przyjdziesz do mnie, Pa-
nie.  
Moja ukochana, ty też mi nie odpowiesz. Gdy 
Cię nie kocham, nie istniejesz. A nie ma miłości 
w mojej pustce – w chaosie nie ma miłości - 
nie może miłość zaistnieć w chaosie, choć tak 
uporczywie szuka jej tam wszelki człowiek.
I ja sam sobie - swój mędrzec największy - 
nie odpowiem. Tylko w poezji jestem zdolny 
do prawdy, a poezja wyklucza się z pustką 
i prawda z chaosem. Moja pustka nie dopusz-
cza prawdy. 
Kiedy nie tworzę, kiedy nie modlę się, kiedy 
cię nie kocham... jestem nieprawdziwy. Nie 
ma mnie...

12.01.XXXX
Otworzyłem dziś dzienniczek, założyłem 
nową kartę, umoczyłem już nawet pióro 
i chciałem napisać, samemu mi już nie wia-

domo, co. Odłożyłem jednak papier i pisadło 
na moment, ażeby zasięgnąć po pudełecz-
ko z pigułkami na ból głowy. Wysunąłem 
z niego listek i pozbawiam go jednej sztuki - 
eliptyczna tabletka wylądowała w moim gar-
dle. Zapiłem ją jednym haustem. Wrzuciłem 
pudełko w czeluść szuflady, nabrałem powie-
trza i chciałem pisać dalej... Myśleć musiałem 
długo nad pierwszymi słowami lub też coś 
szatańskiego uderzyło mi do głowy, gdyż-
żem omdlał po prostu. Czarno miałem przed 
oczyma i jakiś tuman szarawy tylko wił mi się 
w głowie. Jakoś zdumiewająco musiało się to 
odbywać, bo wcieliłem się w tym omdleniu 
w innego zupełnie człowieka i spotkałem bla-
dego jakiegoś młodzieńca. „Za każdym razem, 
gdy na niego wpadam, boli mnie głowa, jak 
gdyby był to jakiś upiorny zwiastun” – tak też 
myślał ten osobnik, który był mną, bądź to ja 
nim byłem, a który tego młodzieńca najwi-
doczniej znał. Osobliwie w ogóle nazywać go 
młodzieńcem. Mimo swojego jeszcze nie tak 
dojrzałego wieku, twarz miał doświadczoną, 
głos smutny i sponiewierany, a oczy szklanie 
puste - oblicze jak gdyby wytarte z barw. Kiedy 
usiedliśmy w zaciszu opowiadał mi o swoim 
życiu, a gdy mówił, niby wpół sparaliżowany, 
przytwierdzał ramiona do piersi, a w dłoniach 
z nerwowym strachem zaciskał czarne rę-
kawy krepowej koszuli. Drżący głos cichym 
tonem wydobywał się z tragicznie zgiętych 
ust. Oczy jego sprawiały wrażenie podążać za 
rodzonymi przez sine wargi słowami, które - 
można było pomyśleć - wyobrażał sobie jako 
opadające na ziemię i w głuchym huku umie-
rające. „Kiedy jestem w zamknięciu, w swojej 
komórce” – mówił – „czasem mam wrażenie, 
że samotność moja to rzeczywista osoba, oso-
ba o niewidzialnym ciele i o określonym cha-
rakterze, która tam ze mną przebywa, czasami 
zostaje i czeka aż wrócę, a niekiedy udaje się 
ze mną na zewnątrz i pogrzebnym krokiem 
podąża za mną niczym cień. Czasami czuję, że 
do mnie mówi. Prawi mi komplementy, żar-
tuje i rzuca zapewnienia. Wtedy siedzi na sze-

zlongu zaraz przy drzwiach, zawsze w odle-
głości ode mnie, z twarzą skierowaną w moją 
stronę i uśmiecha się ku mnie. Niekiedy jed-
nak bardzo intensywnie się kłócimy. Staje 
się zaborcza, opuszcza swoje pokorne miejsce 
i staje wyprostowana nade mną. Wpatruje 
się wtedy we mnie z miną pełną grozy i krzy-
czy w swoim diabelskim języku. Wydaje się 
nieprzewidywalna. To mnie paraliżuje; mam 
wtedy ochotę błagać ją o litość. Kiedy mam 
więcej odwagi, mówię jej, aby zrobiła to, na 
co ma ochotę i skrzywdziła mnie.” Tak pra-
wił młodzieniec. Niestety, nie mogłem z nim 
już dłużej zostać. Odszedłem od zacisza, gdzie 
przebywał, a potem sam się też ocknąłem i to 
opisałem.

14.01.XXXX
Pokazałem dziś swoje wiersze Herr Holgero-
wi. Nie zależało mi wcale na tym, żeby ktoś 
je czytał i oceniał, chciałem chyba najzwy-
czajniej zaaranżować nową sytuację, spro-
wokować jakąś odmianę, popchnąć żywot 
mój w innym, nowym kierunku, aby choć na 
chwilę móc zapomnieć o udręce dni i nocy 
ostatnich. Osobę Herr Holgera też wybra-
łem sposobem całkiem losowym, o ile nie 
przeczuwałem, że bycie wartościowanym 
przez tak surowego rzemieślnika niemieckiej 
mowy sprawi mi tyle stresu. Mimo, iż nigdy 
wcześniej z tego nie skorzystałem, pamięta-
łem cały czas dokłanie o jego zaproszeniu. 
„Zawsze chętnie ze mną podyskutuje, muszę 
tylko zajść na dworzec, gdzie pracuje i o niego 
zapytać.” Tako też uczyniłem i wkrótce znala-
złem się w biurze Herr Holgera, który po ko-
lejnej chwili już zagłębiał się w moje dziełka. 
Siedział on jak posąg, nieruchomy i skupiony, 
na krawędzi obitego zamszem fotela, pochy-
lony nad moimi tekścikami i czasem tylko 
cienkie zmarszczki przy jego ciemnych oczach 
nieznacznie się poruszały. Ja też siedziałem jak 
wryty, bałem się nawet oddychać, a czułem, 
że wszystko we mnie drga. Długo to nikomu 
nie pokazywałem swoich wytworów – na 

tyle długo, abym zdążył wejść z poezją moją 
w zupełnie nową fazę, której świadectw ni-
gdy jeszcze żadne ludzkie oko poza moim nie 
widziało. „Wie poetisch! Bello!” wybrzmiało 
niespodziewanie w moich uszach i zerwałem 
się natychmiast na równe nogi, sam nie wie-
dząc, dlaczego i w jakim celu. Byłem chyba 
cały czas gotów do ucieczki. Stałem zmiesza-
ny, a poczciwa twarz Herr Holgera uśmie-
chała się do mnie serdecznie. „Komm hier” 
– powiedział w końcu i ładnym ruchem ręki 
zaprosił mnie, abym stanął przy jego fotelu 
i pochylił się wraz z nim nad moimi pismami 
– „Pokażę ci coś”. Kilkadziesiąt minut zajęło 
to, gdy tłumaczył mi, jak zwinniej mógłbym 
wplatać w moje dziełka elemanty archaiczne 
i zapoznał mnie z wieloma uroczymi formami 
gramatycznymi, od których nasz ukochany 
naród niemiecki pod wpływem konkretnych 
politycznych inspiracji odszedł, wiedziony za 
nos przez bałwochwalców i zdrajców. Był 
przy tym wszystkim dla mnie tak serdeczny, 
że nawet gdy wyrażał wątpliwości jeśli szło 
o moje neologizmy, z których zawsze najbar-
dziej byłem dumny, serce moje radowało się 
oplatane ciepłą tą mędrczą życzliwością. Za-
uważyłem (choć nie wiem, czy obserwacja 
ta w zgodzie jest z prawdą), że to z rozwagi 
swojej i z zamierzenia jest Herr Holger dla 
mnie tak pobłażliwy i troskliwy o niezranio-
ne moje uczucia i nawet dziwiłem się przez 
moment, że nie wydaje się to jednak wcale 
obrażać mojej dumy. Było mi na duszy mo-
mentalnie tak miło, żem paradoksalnie mu-
siał szybko wyjść, abym się z tego uniesienia 
przed inżynierem jakoś nie zbłaźnił. Zabrałem 
wszystkie karty, które Herr Holger przedtem 
już idealnie równo i porządkowo złożył, wci-
snąłem je do teczki i w wielu miłych słowach 
wychodząc, zostawiłem uśmiechniętą postać 
za drzwiami jej gabinetu. Zbiegłem po scho-
dach tak szybko, jak tylko umiałem i dopie-
ro lądując na dole, zdałem sobie sprawę, że 
narobiłem tym Herr Holgerowi strasznego 
hałasu – nawet pani z dworcowej kasy wy-
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chyliła się zza okienka, żeby sprawdzić, czy 
ktoś się może nie pośliznął na nawnoszonym 
do korytarza błocie. Ukłoniłem się z żałosną 
miną, narzuciłem kaszkiet i wyszedłem. Wiatr 
świszczał między peronami, wielki czarny 
kolos, łomocząc, wjeżdżał właśnie na stację. 
Obrałem umyślnie dłuższą drogę naookoło 
dworca, aby nie przechodzić pod oknem Herr 
Holgera, który w każdej chwili mógł z niego 
wyjrzeć w celu kontroli przyjazdu pociągu. 
Wiatr popchnął mnie uprzejmie i w mgnieniu 
oka byłem już za rogiem. Z szerokim uśmie-
chem i swoimi wierszami pod pachą szedłem 
środkiem szerokiego deptaku. Po obu jego 
stronach sterczały bezlistne, niskie drzewka 
ozdobne. W głowie szumiało mi od hałasu 
ciągniętych po zabłoconej kostce kufrów na 
kółkach. Tak, pełno ludzi przemykało cha-
otycznie obok mnie. Jedni pędzili na pociąg, 
drudzy właśnie przyjechali i parli do miasta, 
trzeci biegli, by przywitać kogoś przyjezdne-
go. Nie zwracałem na nich uwagi i dumnie 
kroczyłem przed siebie, a szaruga nie przemo-
gła mojego nastroju. W morwach na skraju 
pobliskiego parczku igrały słodko zmarznięte 
wróble. Ukłoniłem się im miło i szedłem da-
lej, nucąc najradośniej, jak gdybyśmy rzeczy-
wiście witali dziś pierwszy dzień maja: 

Meie, dîn liehter schîn
und diu kleinen vogelîn 

bringent fröuden vollen schrîn, 
daz si willekomen sîn! – 

ich bin an den fröuden mîn 
mit der werlde kranc. 
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