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Przedstawiamy trzeci numer Piątego Piętra i jednocześnie pierwszy numer o konkretnym temacie przewod-
nim którym jest filozofia psychiatrii. Ta szybko rozwijająca się dyscyplina obejmuje rozważania zarówno z za-
kresu filozofii umysłu, antropologii filozoficznej jak i bioetyki czy filozofii nauki. W numerze publikujemy m.in 
tekst niemieckiego filozofa i psychiatry Henrika Waltera na temat tzw. trzeciej fali psychiatrii biologicznej oraz 
wywiad, który Autor zgodził się udzielić naszej redakcji.

W drugiej części pisma dowiecie się więcej o koncepcji afordancji, oraz znajdziecie wywiad z prof. Przemysła-
wem Paczkowskim, dyrektorem IF UR. 

Poza tematem przewodnim jak zawsze wzbogacamy numer o prace artystyczne.

Przyjemnej lektury!
Zespół redakcyjny

Od
redakc j i . . .

P P

Ph
ot

o 
by

 F
lo

ria
n 

K
la

ue
r o

n 
U

ns
pl

as
h



4 5P

P

P

P
Pi

ąt
e 

Pi
ęt

ro
3/

20
18

SPIS 
TREŚCI

Od redakcji...

Umysł: między filozofią a psychiatrią. Wpro-

wadzenie do tematu numeru

Mateusz Tofilski, Filip Stawski

Trzecia fala biologicznej psychiatrii

Henrik Walter

Interview: Henrik Walter

Wywiad: Edward J. Gorzelańczyk

Koncepcja odpowiedzialności nieświadomej 

w filozofii człowieka Victora Frankla

Bożena Listkowska

Wprowadzenie do ekologii podmiotu

Witold Wachowski, Przemysław Nowakowski

O normie personalistycznej Karola Wojtyły

Bartłomiej K. Krzych

Mojżesza Mendelssohna dowód na istnienie Boga

Adam Skowron

Leibniz i dowód ontologiczny

Łukasz Kołodziejczyk

Wywiad: Przemysław Paczkowski

Poezja

Agnieszka Pakuła

Informacje  

Preface...

Mind: between philosophy and psychiatry. 

Introduction

Mateusz Tofilski, Filip Stawski

The third wave of biological psychiatry

Henrik Walter

Interview: Henrik Walter

Interview: Edward J. Gorzelańczyk

The concept of unfulfilled responsibility in 

Victor Frank's human philosophy

Bożena Listkowska

Introduction to agent's ecology

Witold Wachowski, Przemysław Nowakowski

On the personalistic norm of Karol Wojtyła

Bartłomiej K. Krzych

Mendelssohn's argument for the existence of God

Adam Skowron

Leibniz and ontological argument

Łukasz Kołodziejczyk

Interview: Przemysław Paczkowski

Poetry

Agnieszka Pakuła

Practical informations

TABLE OF 
CONTENT

MUSIMY KONSEKWENTNIE DĄŻYĆ 
DO TEGO, ABY NAUKA STAŁA SIĘ 
OSOBISTYM, INTERAKTYWNYM, 
WCIĄŻ NOWYM, ROZWIJAJĄCYM 
DOŚWIADCZENIEM, A NIE ZASTA-
ŁYM, BEZOSOBOWYM, NUDNYM 

I UCIĄŻLIWYM PRZYMUSEM.

- TONY BUZAN 
RUSZ GŁOWĄ

3

6

 13

32   

36   

52

62

74

78

81

86

96

100



Tem
at Num

eru:

Filozofia Psychiatrii

6 7P

P

P

P

FilozoFia, dostarczając nam pełniejszego obrazu 
struktury pojęciowej psychiatrii, pokazuje, że nasz 
przedmiot, daleki od niedostatku naukowego, jest 
po prostu dużo trudniejszy niż inne dziedziny opieki 
zdrowotnej. FilozoFia jest ważna w psychiatrii 
z tego samego powodu, który jest ważny w Fizyce 
teoretycznej. obie dyscypliny wymagają jasnego 
myślenia o koncepcjach, a także wyraFinowanych 
instrumentów naukowych do gromadzenia danych. 
(FulFord, stanghellini, & broome, 2004, p. 133)

UMYSŁ – MIĘDZY FILOZOFIĄ
A PSYCHIATRIĄ. WPROWADZENIE 
DO TEMATU NUMERU
Mateusz tofilski

filip stawski

Filozofia psychiatrii stanowi stosunkowo mło-
dą dyscyplinę filozoficzną, której rozwój jest 

efektem coraz liczniejszych prac podejmujących 
zagadnienia sytuujące się pomiędzy psychiatrią 
a filozofią umysłu bądź bioetyką. Znaczenie fi-
lozofii dla psychiatrii można wykazać dzieląc jej 
problematykę na trzy grupy. Po pierwsze, filozofia 
traktuje psychiatrię jako jedną z dyscyplin nauko-
wych i rozważa jej metody oraz przedmiot badań 
w ramach filozofii nauki, podobnie jak w przy-

padku każdej innej dyscypliny szczegółowej. Po 
drugie, filozofowie starają się rozpatrywać pro-
blemy ujawniające się podczas prób zrozumie-
nia samej istoty choroby psychicznej, a także jej 
wymiarów etycznych i empirycznych. Trzecią 
grupę problemów stanowią zagadnienia z zakre-
su filozofii umysłu, które mogą być rozpatrywane 
w kontekście zjawisk klinicznych, co pozwala na 
ponowne i szersze przyjrzenie się naturze podej-
mowanych przez nią zjawisk (Murphy, 2017).

 Ciekawym przedsięwzięciem uosabia-
jącym owocne łączenie filozofii oraz psychiatrii 
jest  praktyka oparta na wartościach (ang. va-
lues-based practice), stanowiąca model procesu 
podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach 
klinicznych. Jest to narzędzie wypracowane 
w celu skoncentrowania całego procesu lecze-
nia i kontaktu na osobie pacjenta, podkreślające 
np. wolność wyboru, adekwatną informację czy 
wartości społeczne (Fulford, Stanghellini, & Bro-
ome, 2004). Jak wskazują specjaliści, filozoficzne 
metody zaangażowane w tego typu projekty 
obejmują fenomenologię, hermeneutykę czy 
analizę pojęciową. Poza tym praktyka oparta na 
wartościach odnosi się również do generalne-
go problemu relacji i współpracy psychiatry czy 
psychoterapeuty pacjenta (Fulford et al., 2004). 
Osoby leczące się psychiatrycznie ze względu na 
naturę swojego zaburzenia i społeczne, potoczne 
wyobrażenie choroby psychicznej narażeni są na 
silne napiętnowanie i niezrozumienie otoczenia. 
To z kolei może przyczyniać się do pogłębienia 

choroby, jak również do rozwoju innych zabu-
rzeń związanych z odrzuceniem i samotnością 
(Rössler, 2016). W tym miejscu istotną rolę do 
odegrania mają również socjologia i psychologia 
społeczna.
 Jednym z najczęściej podejmowanych 
zagadnień w ramach filozofii psychiatrii, sytuują-
cy się, zgodnie z przyjętym podziałem w drugiej 
grupie problemów, jest pojęcie choroby psy-
chicznej oraz wiążąca się z tym kwestia klasyfi-
kacji chorób psychicznych. Stanowi to też zresztą 
jeden z wątków podejmowanych przez Henrika 
Waltera w artykule publikowanym w bieżącym 
numerze. Pomimo, że obowiązujące klasyfikacje 
chorób psychicznych (DSM V przygotowywa-
ny przez Amerykańskie Towarzystwo Psychia-
tryczne i ICD-10 - zestawienie WHO), są zasadne 
i pozwalają z coraz większymi sukcesami podej-
mować leczenie, to dyskusja nad właściwym 
uzasadnieniem każdej poszczególnej pozycji 
obecnej w klasyfikacji nie milknie (Telles-Cor-
reia, Saraiva, & Gonçalves, 2018). Odpowiednie 
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identyfikowanie chorób psychicznych, poza za-
pewnieniem odpowiedniej opieki medycznej, 
ma również na celu uniknięcie medykalizacji, 
stygmatyzowania pacjentów oraz marnowania 
zasobów na osoby które w rzeczywistości takiej 
pomocy nie potrzebują.
 Problematyka ta obejmuje rozległy ob-
szar badań, które muszą wziąć pod uwagę czyn-
niki społeczne, kulturowe, etyczne oraz oczy-
wiście biomedyczne (Gert, Culver, & Clouser, 
2009), co nie zmienia faktu, że wysiłki dążące 
do ustalenia definicji choroby psychicznej są 
bardzo istotne (pomimo, że ich efekty zawsze 
będą skazane na krytykę i nieścisłości chociażby 
ze względu na różnorodność zaburzeń psychicz-
nych, kontekst kulturowy czy różnice pomiędzy 
potocznym a medycznym sposobem stosowa-
nia tego terminu). Wypracowanie stabilnych 
klasyfikacji i definicji ma zresztą na celu m.in. 
umocnienie psychiatrii jako rzetelnej gałęzi me-
dycyny, sprzeciwiając się aktywnym jeszcze 
niekiedy środowiskom antypsychiatrycznym 
powstałym w latach 60’ (Szasz, 1960).
 Praktyka psychiatryczna dostarcza licz-
nych przypadków pozwalających spojrzeć na 
nowo na niektóre zjawiska podejmowane tra-
dycyjnie na gruncie filozofii umysłu, ale i w ra-
mach innych gałęzi filozofii. Dla przykładu wy-
mienić można chociażby problem wolnej woli, 
mechanizm podejmowania decyzji czy zagad-
nienie jaźni, na wyróżnienie zasługują też cho-
ciażby te aspekty psychiatrii, które są interesu-
jące z punktu widzenia etyki. Przede wszystkim 
natura choroby psychicznej w odróżnieniu od 
innych typów schorzeń, może znacząco wpły-
wać na autonomię i wolę pacjenta. Oczywiście 
wpływ filozofii umysłu i psychiatrii jest wza-
jemny i dla obu dyscyplin może być owocny 
i wzbogacający. Na tę wzajemność szczególną 
uwagę zwraca właśnie Walter, który w swoich 
pracach wskazuje, że biologicznie zorientowany 
nurt współczesnej psychiatrii, poza oczywistym 
związkiem z neuronauką, powinien czerpać 
także z filozofii umysłu i wypracowanych przez 
nią pojęć. Obrona zasadności tego postulatu 
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stanowi zresztą jeden z podstawowych celów 
prezentowanego poniżej artykułu. Postulatu, 
który bezpośrednio wiąże się z innym, często 
podejmowanym przez niego zagadnieniem, 
a więc próbą odpowiedzi na pytanie o kondy-
cję i status współczesnej filozofii umysłu, wła-
śnie w kontekście rozwoju neuronauki. W koń-
cu dopiero po podjęciu tego typu problematyki, 
bezpośrednio związanej z aktualnymi dysku-
sjami prowadzonymi w ramach filozofii umy-
słu,  można starać się wskazać na ewentualne 
rzeczywiste i konkretne korzyści wynikające ze 
zwrócenia się psychiatrii w tym kierunku. Na-
turalność związku wynikającego z tego zwrotu 
powinna stać się widoczna jeśli obok spojrzenia 
na obecne w psychiatrii rosnące znaczenie nur-
tu inspirowanego badaniami neurobiologiczny-
mi (tzw. trzecia fala biologicznej psychiatrii, jak 
określa ją Walter) zwróci się także uwagę na 
fakt, że pytania i problemy, które tradycyjnie 
lokalizowane były w ramach filozofii, również 
coraz częściej rozpatrywane są w kontekście 
aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. 
 Szczególnie godna uwagi wydaje się tu 
jedna z filozoficznych reakcji na tego typu stan 
rzeczy, opozycyjna do głosów kontestujących 
jakiekolwiek znaczenie rozwoju nauki dla filo-
zoficznej analizy, czyli neurofilozofia. Sam ten 
termin został ukuty w latach osiemdziesiątych 
przez Patricię Churchland (1988) na określenie 
dyscypliny, której podstawowym założeniem 
miała być ścisła współpraca filozofii i neurona-
uki, ale od tego czasu, przywoływany i wyko-
rzystywany przez różnych autorów, znacznie 
ewoluował.
 Twórcą jednej z koncepcji neurofilo-
zoficznych jest właśnie Walter, który widząc 
w niej konieczny krok będący naturalnym na-
stępstwem dynamicznego rozwoju neuronauki, 
przypisywał jej rolę pomostu łączącego ze sobą 
wyniki badań neuronaukowych, filozoficzne 
teorie, oraz subiektywne, potoczne doświadcze-
nie. Jednak paradoksalnie, w przeprowadzonym 
dla Piątego Piętra wywiadzie niemiecki filozof 
stwierdza, że tak naprawdę minął już najlepszy 

okres dla neurofilozofii, w którym traktowa-
no ją jako antidotum na wszelkie tradycyjne 
problemy filozofii umysłu. Zamiast tego, jego 
zdaniem, do głosu coraz częściej dochodzą sta-
nowiska neuro-krytyczne, a w ramach samej 
neurofilozofii rozwijają się koncepcje dużo mniej 
redukcyjne od jej „tradycyjnego” ujęcia, związa-
ne z nurtem ucieleśnienia (Gallagher, 2011; Va-
rela, Thompson, & Rosch, 1991) lub postulujące 
konieczność zwrócenia uwagi także na pozako-
gnitywny sposób opisu funkcjonowania mózgu 
(Haueis, 2014).
 Ta widoczna ewolucja i pluralizm 
w gruncie rzeczy mieści się w Walterowskiej 
koncepcji minimalistycznej neurofilozofii, która 
miała stanowić pewne metafilozoficzne ramy 
łączące różne, czasem opozycyjne wobec siebie, 
teorie neurofilozoficzne (Walter, 2001). Jego zda-
niem tego typu łącznikiem jest uznanie trzech 
podstawowych założeń: procesy mentalne są 
realizowane przez procesy neuronalne bądź 
przynajmniej z ich udziałem; analizy filozoficzne 
nie mogą stać w sprzeczności z odkryciami na-
ukowymi; wiedza o strukturze procesów men-
talnych oparta jest na strukturze procesów bio-
logicznych (Walter, 2001).
 Jest to jednak próba o tyle problema-
tyczna, że chociażby mimo swojego pluralizmu, 
koncentrując się na metodzie oddolnej dyskwa-
lifikuje wszelkie propozycje funkcjonalistyczne 
(Przybysz, 2012). Dlatego być może ważniejszy 
i bogatszy w konsekwencje wydaje się fakt, że 
Walter prowadząc swoje rozważania nad, jak 
to określa, aposterioryczną filozofią umysłu, 
wyróżnia różne subdyscypliny neurofilozoficz-
ne oraz wprowadza podział na neurofilozofię 
ogólną i neurofilozofie szczegółowe (Walter, 
2001). Przywołując słynne rozróżnienie Davida 
Chalmersa na trudny i łatwe problemy świa-
domości (Chalmers, 2010), można powiedzieć, 
że zadaniem neurofilozofii ogólnej jest kon-
centracja na pytaniu o qualia, pierwszoosobo-
we doświadczanie wrażeń, zaś neurofilozofie 
szczegółowe skupiają się na próbie rozwiązania 
specjalistycznych i budujących to zagadnienie 

pojedynczych problemów. Chęć koncentra-
cji właśnie na szczegółowych problemach, bez 
konieczności ostatecznego rozstrzygania na 
wstępie sedna problemu umysł-ciało, prowadzi 
niemieckiego filozofa do sformułowania tezy 
o tzw. „zróżnicowanej metafizyce” (differential 
metaphysics), gdyż jak sam pisze, „nie jest wca-
le oczywiste, że różne stany mentalne wiążą się 
z tą samą metafizyką” (Walter, 2001). Są zatem 
w wyspecjalizowanych neurofilozofiach pyta-
nia, które nie powinny czekać na ogólną zgodę 
w kwestii problemu psychofizycznego. Jedno-
cześnie jednak oczywiste wydaje się, że chcąc je 
rozwiązać potrzebny jest mimo wszystko pew-
nego rodzaju minimalny konsensu w tym ob-
szarze, wspólny punkt wyjścia, który dla Walte-
ra ma stanowić pojęcie superweniencji („żadnej 
różnicy jednego rodzaju bez różnicy innego ro-
dzaju” (Lewis, 1986)), czyli przyjętej przez niego 
ogólnej zasady dotyczącej stanów mentalnych, 
która jest zgodna, a przynajmniej niesprzeczna 
z wieloma różnymi stanowiskami na temat 
problemu umysł-ciało. Zasady na tyle ogólnej, 
że problematyczne wydaje się w tym miejscu 
uznanie jej za coś więcej niż pewien wyznacz-
nik, linię demarkacyjną fizykalizmu. Linię, która 
ma zdaniem Waltera wyznaczać także granicę 
dla stanowisk neurofilozoficznych.
 Tak sformułowana propozycja generuje 
oczywiście również szereg pytań i kontrower-
sji związanych z kwestią zasadności i trafności 
wprowadzonego podziału. Jednocześnie moż-
na uznać, że zaletą prób podejmowanych przez 
Waltera jest samo zwrócenie uwagi na znacze-
nie metafilozoficznej analizy w obrębie neurofi-
lozofii, którą określa jako „metafilozoficzną stra-
tegię pracy nad teorią mentalności” (Walter, 
2001). Analizy tym bardziej istotnej jeśli weźmie 
się pod uwagę to że, jak pokazuje poniższy ar-
tykułu Waltera oraz krótki wywiadu z autorem, 
zarówno neurofilozofia jak i biologicznie zorien-
towana psychiatria podlegają ciągłym trans-
formacjom. W pewnym sensie zorientowanym 
w podobnym kierunku, bo bazującym na ak-
tualnym stanie badań o mózgu, co wzmacnia 

tezę o konieczności czerpania przez współcze-
sną psychiatrię z rozważań neurofilozoficznych, 
rozumianych szeroko, jako próby analizowania 
filozoficznych problemów w świetle wyników 
badań neuronaukowych, a szerzej z dorobku ca-
łej filozofii umysłu. Jak zostało już zaznaczone, 
jest to jednak wzajemna relacja w której neuro-
filozofia również odnosi się chociażby do wiedzy 
na temat różnego rodzaju chorób psychicznych, 
na co zresztą zwracają uwagę także inni autorzy 
(Northoff, 2016). 
 Podsumowując, zarówno psychiatria 
jak i filozofia mogą i powinny czerpać korzyści 
ze wzajemnej współpracy. Psychiatria stojąca 
wobec problemów konceptualnych, etycznych 
oraz społecznych może czerpać  m.in. z dorob-
ku filozofii umysłu, czy analizy pojęciowej aby 
wzmocnić i uzasadnić swoje stanowisko jako 
istotnej specjalizacji medycznej i dyscypliny na-
ukowej. Z kolei filozofia umysłu, epistemologia 
czy antropologia filozoficzna biorąc pod uwa-
gę odkrycia i badania z zakresu psychiatrii czy 
szerzej neuronauk, znacznie wzbogaca rozwa-
żania koncentrujące się na świadomości, jaźni, 
poznaniu itp. Uzasadnieniem i rozwinięciem tej 
tezy jest artykuł Henrika Waltera publikowany 
w bieżącym numerze Piątego Piętra, porusza-
jąc m.in. problematykę klasyfikacji chorób psy-
chicznych czy roli filozofii umysłu we współcze-
snej psychiatrii. 
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(...) spojrzenie na obecne konceptualizacje 
tworzone w ramach psychiatrii biologicznej, 
a także na niektóre dyskusje toczone w FilozoFii 
umysłu i dotyczące poznania usytuowanego, 
wskazuje, że teza, iż zaburzenia umysłowe są 
zaburzeniami mózgu, powinna być odnoszona 
do sposobu, w jaki tworzone są stany mentalne 

TRZECIA FALA BIOLOGICZNEJ 
PSYCHIATRII
Henrik walter

W artykule postaram się pokazać, że jeste-
śmy dzisiaj świadkami trzeciej fali w psy-

chiatrii opierającej się na biologii. Fali, zgodnie 
z którą zaburzenia psychiczne są interpretowa-
ne jako specyficzne zaburzenia mózgu, których 
opis wymaga wielopoziomowego podejścia, 
poczynając od poziomu genetycznego po me-
chanizmy psychospołeczne. W przeciwieństwie 
do wcześniejszych nurtów biologicznej psychia-
trii, w przypadku tego spojrzenia dużo większą 
rolę odgrywa kategoria mentalności. Stanie się 
to bardziej oczywiste po omówieniu aktual-
nych kontrowersji powstałych wokół opubliko-
wanej niedawno klasyfikacji DSM 5 oraz kon-
kurencyjnego, transdiagnostycznego podejścia 
Research Domain Criteria (RDoC), opracowa-
nego przez National Institute of Mental Health 
i opartego na aparacie pojęciowym neuronauki 

poznawczej. Z kolei spojrzenie na obecne kon-
ceptualizacje tworzone w ramach psychiatrii 
biologicznej, a także na niektóre dyskusje to-
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psychiatrzy biologiczni, bowiem niewiele osób 
zaprzeczyłoby takiemu połączeniu. Z drugiej 
strony istnieją też silniejsze i bardziej kontro-
wersyjne stwierdzenia, na przykład natury on-
tologicznej, mówiące, że zaburzenia psychiczne 
są zaburzeniami mózgu, lub stawiane z perspek-
tywy terapeutycznej i głoszące, że najlepszymi 
terapiami są terapie biologiczne (np. leczenie 
farmakologiczne lub głęboka stymulacja mó-
zgu). W takich przypadkach wielu psychiatrów 
biologicznych nie podzieliłoby już tych twier-
dzeń, a więc oparta na nich charakterystyka 
wydaje się być zbyt wąska.
 Aby lepiej zrozumieć znaczenie trze-
ciej fali biologicznej psychiatrii warto przyjrzeć 
się krótko historii całej dyscypliny pod kątem 
pierwszej i drugiej fali (Shorter, 1998). Pierw-
sza fala, z drugiej połowy XIX wieku, może być 
rozumiana jako nowatorski program badaw-
czy. Charakteryzowało ją nie tyle założenie, 
że psychika i układ nerwowy są ze sobą ści-
śle powiązane  – o tym wiedzieli już starożytni 
filozofowie –  ale raczej ambicja odkrywania 
relacji między umysłem a mózgiem, poprzez 
systematyczne badania neuropatologii i zabu-
rzeń psychicznych, przy zastosowaniu metod 
eksperymentalnych u zwierząt i ludzi. Wilhelm 
Griesinger (1817–1868), jeden z najważniejszych 
przedstawicieli pierwszej fali, deklarował, że 
zaburzenia psychiczne są zaburzeniami mózgu. 
Jednak warto zauważyć, że stwierdzenie to nie 
było pierwotnie roszczeniem redukcjonistycz-
nym, a miało raczej na celu nakreślenie idei 
przeciwnej dwóm dominującym w tamtym 
czasie podejściom: z jednej strony moralnemu, 
a z drugiej somatycznemu, łączącemu zabu-
rzenie umysłowe z procesami zachodzącymi 
w płucach, wątrobie lub innych narządach. 
Niemniej jednak, twierdzenie Griesingersa 
nie było wcale niekontrowersyjne. Teoretycy 
uznali bowiem, że nie oddałoby ono sprawie-
dliwości zawiłym zjawiskom psychopatolo-
gicznym, którymi zajmowali się psychiatrzy. 
Na przykład Karl Jaspers, filozof i psychiatra, 
określił w 1913 r. modele lokacjonistyczne 
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dwóch głównych przedstawicieli pierwszej fali 
Theodora Meynerta i Carla Wernickego, mia-
nem „mitologii mózgu”.
 Na początku XX wieku, z wielu różnych 
przyczyn nastąpił spadek znaczenia podejścia 
biologicznego. Emil Kraeplin, jeden z najbardziej 
wpływowych psychiatrów tego okresu, zaczy-
nał swoją działalność właśnie jako przeciwnik 
psychiatrii biologicznej i opracował swój wła-
sny system diagnostyczny na podstawie sys-
tematycznych obserwacji objawów i przebiegu 
zaburzeń psychicznych, dając tym samym pod-
stawy pod późniejszy DSM. Dodatkowo coraz 
modniejsze stawały się powstające w owym 
okresie modele psychologiczne, inspirowane 
psychoanalizą i behawioryzmem, i w znacznym 
stopniu wpływając na terapie.
 Druga fala psychiatrii biologicznej roz-
poczęła się dopiero w drugiej połowie XX wie-
ku i była, według Edwarda Shortera, moty-
wowana dwoma wydarzeniami. Pierwszym 
było powstanie genetyki, zdolnej wykazać, że 
w poważnych zaburzeniach psychicznych, na 
przykład schizofrenii, obecny jest silny gene-
tyczny komponent. Drugim było odkrycie sku-
tecznych leków (węglan litu w 1949, chlorpro-
mazyna w 1955, imipramina w 1957, haloperidol 
w 1958, diazepam w 1963), które szybko stały 
się głównym filarem leczenia psychiatrycznego 
i znacznie przyczyniły się do otwarcia, a później 
do zaniku, w drugiej połowie ubiegłego wieku, 
dużych ośrodków psychiatrycznych. Wkrótce 
potem koncepcja braku równowagi neuroche-
micznej w neuroprzekaźnikach stała się prefe-
rowanym modelem wyjaśniającym zaburzenia 
psychiczne. Co ciekawe, w tym samym czasie, 
kiedy psychiatria po raz pierwszy zastosowa-
ła skuteczną farmakoterapię, pojawił się ruch 
antypsychiatryczny. Był on częścią szerokiego, 
rozpoczętego w latach 60 XX wieku, sprzeciwu 
politycznego wobec tradycji, i określał choro-
bę psychiczną jako „mit” (Szasz, 1961). Wsparty 
między innymi robiącym duże wrażenie filmem 
„Lot nad kukułczym gniazdem” (1975) Milosa 
Formana, w skuteczny sposób zdyskredytował 

również jeden z najskuteczniejszych sposobów 
leczenia ciężkiej depresji, czyli terapię elektrow-
strząsową. Tak więc, z jednej strony chociaż 
druga fala okazała się dość skuteczna, to zawsze 
istniała przeciwko niej pewna opozycja. Jednak 
z drugiej strony nie przeszkodziła ona temu, że 
zawarte w tym nurcie spostrzeżenia i skuteczne 
praktyki zostały włączone do codziennego le-
czenia.
 Czym zatem jest trzecia fala psychia-
trii biologicznej? Według mnie rozpoczęła się 
w ciągu ostatnich dwóch dekad XX wieku, i jest 
obecnie w pełnym rozkwicie. Podobnie jak po-
przednio napędza ją postęp metodologiczny 
i technologiczny. W końcu od czasu mianowa-
nia przez prezydenta Stanów Zjednoczonych 
ostatniego dziesięciolecia XX wieku „dziesię-
cioleciem mózgu”, neurobiologia stała się jed-
nym z największych programów  badawczych 
na świecie. Moim zdaniem można wyróżnić 
dwa czynniki szczególnie istotne w opisywa-
nym przejściu z drugiej fali do trzeciej. Pierw-
szym jest postęp w neuronauce molekularnej. 
Czasopismo Molecular Psychiatry, powstałe 
w 1997 roku, jest obecnie jednym z najbardziej 
prestiżowych i najczęściej cytowanych czaso-
pism. Poza tym oczywistym stało się, że dzia-
łanie leków psychiatrycznych nie jest jedynie 
efektem zmiany poziomu neuroprzekaźników 
w szczelinie synaptycznej, ale że istnieje pewna 
regulacja w górę i w dół receptorów wpływają-
ca na kaskady wewnątrzkomórkowe, a nawet 
odrastanie neuronów w hipokampie. Obraz 
zmian neurobiologicznych leżących u podłoża 
zaburzeń i leczenia psychiatrycznego stał się 
w ten sposób znacznie bardziej złożony i zróżni-
cowany. Okazało się również jak ważne są róż-
ne poziomy organizacji mózgu oddziałujące ze 
sobą w skomplikowany sposób. Drugim czyn-
nikiem ważnym dla powstania trzeciej fali, były 
narodziny neuronauki poznawczej i neuroobra-
zowania. Powstałe w ten sposób pole badawcze 
koncentruje się wokół sposobu przetwarzania 
informacji w mózgu, łącząc metody psycholo-
gii eksperymentalnej z narzędziami rejestru-

jącymi lub stymulującymi aktywność mózgu. 
W rzeczywistości neuroobrazowanie, a w szcze-
gólności obrazowanie metodą funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego (fMRI), przyczyniło 
się znacznie do publicznej „wiedzy o mózgu” su-
gerując (chociaż błędnie), że możemy dosłownie 
obserwować „mózg w działaniu”. Wraz z pierw-
szymi badaniami z udziałem ludzi, opublikowa-
nymi w 1991 roku, fMRI stało się ważnym narzę-
dziem badawczym zarówno w psychologii, jak 
i psychiatrii. Rozwój ten byłby jednak niemoż-
liwy bez znacznego wzrostu wykorzystywanej 
mocy obliczeniowej. W rzeczywistości neuro-
nauka obliczeniowa, starająca się opracować 
matematyczne modele funkcjonowania mózgu, 
stała się ważnym narzędziem w wyjaśnianiu 
procesów neurokognitywnych, a ostatnimi cza-
sy zaczął rozwijać się nawet program psychiatrii 
obliczeniowej (Montague i wsp., 2012). Kolejne 
metody  i techniki takie jak obrazowanie mo-
lekularne, epigenetyka, optogenetyka lub głę-
boka stymulacja mózgu, umożliwiają badanie 
współoddziaływania genetyki, doświadczenia 
i środowiska, w etiologii i neuronalnym wyja-
śnianiu zaburzeń psychiatrycznych. Również 
tzw. „wielka nauka” (ang. big science), łącząca 
duże zbiory danych, takie jak (epi)genom, me-
tabolom, proteom lub konektom, z danymi kli-
nicznymi, zyskuje na coraz większym znaczeniu 
w badaniach psychiatrycznych i jest na tym 
polu źródłem nowych odkryć. Wzorcowym mo-
delem jest tu system znany z medycyny, rozu-
mianej jako interdyscyplinarna dziedzina badań, 
która analizuje dynamiczne systemy ludzkiego 
ciała jako część zintegrowanej całości, włączając 
w to biochemiczne, fizjologiczne i środowiskowe 
interakcje podtrzymujące organizm. W naukach 
o mózgu paradygmat myślenia lokalistycznego 
zastępuje się coraz częściej myśleniem w kate-
goriach układów funkcjonalnych i wzorców po-
łączeń mózgowych (Buckholtz i Meyer-Linden-
berg, 2012).
 W tej chwili jesteśmy w krytycznym 
momencie trzeciej fali. Tak naprawdę postęp 
w pierwszej dekadzie tego stulecia był tak im-

ponujący, że zarówno badacze, jak i media były 
nadmiernie rozentuzjazmowane potencjałem 
nowych metod. W szczególności wyniki badań 
neuroobrazowych, najpewniej ze względu na 
ich pozorną prostotę oraz uproszczoną prezen-
tację, rozbudziły wyobraźnię badaczy, laików 
oraz mediów. Podobnie jak w przypadku od-
kryć z zakresu genetyki, są one prezentowane 
w nadmiernie schematycznie, potocznym języ-
kiem (np. „miłość jest w ACC”, „boski obszar”, 
„odkryto gen schizofrenii” itp.). Takie przesadnie 
uproszczone komunikaty może dobrze spraw-
dzają się jako nagłówki przyciągające uwagę 
czytelników, ale zdecydowanie wykraczają poza 
to co może być wywnioskowane z większości 
badań. W konsekwencji neurobiologia staje się 
ostatnio obiektem krytyki za swoje nadmiernie 
ambitne twierdzenia, a obszar „krytycznej neu-
ronauki” znacznie się rozwinął w ciągu ostatnich 
5 lat, wraz z rosnącą liczbą reprezentujących ją 
książek, czasopism i blogów (godnym uwagi 
przykładem jest np.: Slaby i Choudhury, 2011). 
W neuronauce w ogóle, ale także w neuronau-
kach poznawczych, a w szczególności w kontek-
ście neuroobrazowania, coraz chętniej zaczęto 
publikować samokrytyczne artykuły dotyczące 
stosowanych metod (np. Kriegeskorte i wsp., 
2009, Button i wsp., 2012), co stanowi zjawisko 
pozytywne.
 Zgodnie z trzecią falą psychiatrii bio-
logicznej, zaburzenia psychiczne są względnie 
stabilnymi prototypowymi, dysfunkcjonalny-
mi wzorcami doświadczeń i zachowań, które 
można wyjaśnić wskazując dysfunkcję układów 
nerwowych na różnych poziomach. Podobnie 
jak w przypadku rozumienia choroby w ogó-
le, pojęcie „dysfunkcji” w nieunikniony sposób 
wiąże się z koniecznością podjęcia normatyw-
nej oceny tego, co z jednej strony jest uważane 
za normalne, funkcjonalne, zdrowe, a z drugiej 
– za nieprawidłowe, dysfunkcyjne, patologiczne. 
W dalszej części tekstu powrócę jeszcze do tych 
kwestii, ale zanim to zrobię, przyjrzyjmy się jesz-
cze koncepcji zaburzeń psychicznych w psychia-
trii biologicznej.
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neuroobra-
zowanie, (...), 
przyczyniło 
się znacznie 
do publicz-
nej „wiedzy 
o mózgu” su-
gerując (cho-
ciaż błędnie), 
że możemy 
dosłownie 
obserwo-
wać „mózg 
w działaniu"

Czym są zaburzenia psychiczne?
 Współczesna psychiatria podjęła wiele 
wysiłku, aby charakterystyka psychopatologii 
była wiarygodna, wprowadzając między in-
nymi znormalizowane sposoby badania, opi-
sywania i oceniania wzorców psychopatolo-
gicznych. W Ameryce zaburzenia psychiczne 
diagnozuje się zgodnie z klasyfikacją DSM-IV 
(opublikowaną w 1994 r.), będącą oficjalnym 
podręcznikiem Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego (APA) i określaną czasami „bi-
blią” psychiatrii. Zgodnie z DSM-IV zaburzenia 
psychiczne są diagnozowane poprzez staranną 
weryfikację, czy dany pacjent spełnia określo-
ną liczbę kryteriów psychopatologicznych przez 
określony czas. Są one neutralne jeśli chodzi 
o etiopatogenezę (przyczyny zaburzeń), kładąc 
raczej nacisk na ustalenie wiarygodnego in-
tersubiektywnego schematu diagnostycznego 
na poziomie psychopatologicznym. Powstaje 
jednak pytanie o trafność tego typu kryteriów 
i o to, co jest mierzone lub raczej co zakłada się, 
że jest mierzone za ich pomocą? Jaki typ zjawisk 
stanowią zaburzenia psychiczne? Kendler ze 
współpracownikami (2011a) wyodrębnił cztery 
rodzaje możliwego definiowania zaburzeń psy-
chicznych. Istotowe (Essentialist kinds) opiera-
jące się na cesze istotnej dla danego zaburzenia, 
np. podstawowej przyczynie, z której wynikają 
określone zjawiska (typowe objawy). Chociaż 
podejście to pasuje do niektórych przypadków, 
takich jak postępujący paraliż w przypadku 
zarażenia się kiłą czy zaburzenia metabolizmu 
cholesterolu, obecnie powszechnie uznaje się, 
że model ten nie pasuje do większości chorób 
przewlekłych, takich jak miażdżyca, nadciśnie-
nie, choroba autoimmunologiczna, czy zabu-
rzenia psychiczne. Wręcz przeciwnie, zamiast 
tego przyjmuje się, że te ostatnie mają wiele 
przyczyn probabilistycznie związanych z obja-
wami i symptomami. Nawet w przypadkach, 
w których badania członków rodziny czy bliź-
niąt jednoznacznie wykazały, że większość 
zmian tłumaczy się czynnikami genetycznymi 
(np. do 80% w schizofrenii), nie ma jednego 

genu powodującego to zaburzenie. Niedaw-
no odkryte czynniki ryzyka wyjaśniają jedynie 
niewielką część wariancji powodujących zja-
wisko, zwykle mniej niż 1%, chociaż przy użyciu 
genetycznego obrazowania można wykazać, że 
mają one znacznie silniejszy wpływ na pozio-
mie mózgu (Walter i wsp., 2011). Z kolei drugie 
podejście traktuje zaburzenia psychiczne jako 
konstrukcje społeczne, będące efektem wyłącz-
nie ludzkiej działalności opisywania i klasyfiko-
wania, a nie leżącej u ich podstaw niezależnej 
struktury. Chociaż podejście to nadal jest po-
pularne w środowiskach relatywistów kultu-
rowych i antypsychiatrii, jest dziś raczej rzadko 
traktowane poważnie. Obecnie powszechnie 
przyjmuje się, że czynniki kulturowe i społeczne 
mają istotny wpływ na przebieg symptomów 
np. na treść omamów. Jest jednak również ja-
sne, że w przypadku pewnych chorób prototy-
powych (np. schizofrenii, choroby afektywnej 
dwubiegunowej, depresji i niektórych zabu-
rzeń lękowych) istnieją niezmienne wzorce do-
świadczenia i zachowania, występujące nawet 
pomimo znaczących różnic kulturowych. Wiele 
osób uważa, że najważniejsze jest to, jak radzi-
my sobie z problemami psychicznymi, więc być 
może zaburzenia psychiczne najlepiej postrze-
gać w sposób praktyczny (practical kinds). Po-
dejście to zakłada, że zaburzenia psychiczne nie 
odzwierciedlają dokładnie natury, ale stanowią 
przydatne z pewnych względów, konstrukcje, 
od medycznych (diagnozy i leczenie), socjolo-
gicznych, a nawet politycznych (jest to punkt 
wyjścia dla antypsychiatrii). Model ten opiera-
jąc się na pragmatyzmie i instrumentalizmie po-
siada pewną wartość, a w rzeczywistości moż-
na nawet powiedzieć, że filozofia DSM ze swoją 
neutralnością i ateoretyczną strukturą jest do 
niego bardzo zbliżona. Co prawda to praktycz-
ne podejście pozwala uniknąć wikłania się 
w dyskusje metafizyczne (typu: czym napraw-
dę jest schizofrenia?), jednak nie daje nam żad-
nej wskazówki, w jaki sposób należy budować 
klasyfikacje, co więcej jest sprzeczne z wieloma 
realistycznymi intuicjami skutecznie wykorzy-

stywanymi nie tylko w medycynie. Zamiast 
tego Kendler i wsp. (2011a) opowiadają się za 
koncepcją opartą na modelu wywodzącym się 
z filozofii biologii i odnoszącą się do problemu 
klasyfikacji gatunków i rozwoju teorii neuro-
nauki, czyli za pojęciem mechanistycznych kla-
strów własności (mechanistic property clusters 
– MPC). Zgodnie z tym poglądem przedmioty 
podlegające klasyfikacji należą do właściwości, 
które nie muszą współwystępować u wszyst-
kich członków klasy, należy je raczej rozumieć 
jako zbiór skoncentrowany w abstrakcyjnej, 
wielowymiarowej przestrzeni cech (właściwo-
ści). Niektóre z nich mogą być bardziej istotowe, 
niektóre bardziej praktyczne. Jednak co ważne, 
przyjęcie koncepcji MPC skłania do przekona-
nia, że istnieją istotne struktury wyjaśniające, 
które można odkryć w zaburzeniach psychia-
trycznych. Te wielopoziomowe struktury (geny, 
receptory komórkowe, układy nerwowe, stany 
psychologiczne, wpływ środowiska, otoczenie 
społeczno-kulturowe) są ze sobą powiązane 
w złożony sposób, czasami nieostry, ale mimo 
to zawsze stabilny. Istotne jest także to, że nie 
można ich po prostu odczytać z powierzchow-
nej struktury klasyfikowanych przedmiotów 
należących do tego samego rodzaju. Ich przy-
należność jest raczej wyjaśniana poprzez me-
chanizmy przyczynowe gwarantujące, że dane 
właściwości są tworzone razem. Interakcja ta 
ma zazwyczaj charakter międzypoziomowy, 
ale może również zachodzić na poziomie ob-
jawów, a zatem wzajemnie wzmacniać dany 
wzorzec, np. w depresji bezsenność przyczynia 
się do zmęczenia, a poczucie winy do myśli 
samobójczych. Z uwagi na to, że rodzaje MPC 
są częściowo definiowane przez mechanizmy, 
które je warunkują i podtrzymują, redukcjoni-
styczne intuicje leżące u podłoża poprzednich 
fal psychiatrii biologicznej pozostają tutaj rów-
nież częściowo w mocy. Jednakże dane zjawi-
sko nie może być w pełni wyjaśnione (a zatem 
zrozumiane), jeśli interakcje między poziomami, 
które często są ukryte zarówno dla podmiotu, 
jak i dla zewnętrznego obserwatora, nie zosta-
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ną wzięte pod uwagę. Na przykład wykazano 
eksperymentalnie, że subiektywne wyjaśnie-
nia epizodów depresyjnych dokonywane przez 
pacjentów nie pokrywają się z obiektywnymi 
czynnikami ryzyka depresji (Kendler i wsp., 
2011b) – odkrycie to uprawdopodabnia tezę, że 
wyjaśnienia opierające się jedynie na wybra-
nych poziomach (subiektywne doświadcze-
nie i zapamiętane wydarzenia behawioralne) 
nie wyjaśniają dobrze tej choroby. To samo 
można powiedzieć o uproszczonych modelach 
biologicznych depresji mówiących o deficycie 
neuroprzekaźnika, ignorując tym samym wie-
le innych poziomów. Chociaż model MPC nie 
mówi nic o kluczowych mechanizmach przy-
czynowych, jest zgodny z omawianą, nową falą 
psychiatrii biologicznej, opisując przy tym tak-
że kontrowersje towarzyszące wprowadzeniu 
DSM 5.
Krytyka DSM 5
 18 maja 2013 roku na posiedzeniu APA 
zatwierdzona została klasyfikacja DSM 5. Kie-
dy zaczynano nad nią pracować liczono, że da 
ona możliwość do integracji podejść nowego 
wymiaru (raczej dotyczących konfiguracji pa-
rametrów symptomów niż kategorii zaburzeń) 
z eksplozją wyników badań neuronauki mole-
kularnej i kognitywnej. Jednak nadzieja ta była 
płonna. Krótko przed publikacją grupa zadanio-
wa APA-DSM postanowiła przeciwstawić się 
tym pomysłom, uznając, że byłoby na nie za 
wcześnie i że podjęte w tym kierunku badania 
nie były wystarczająco szerokie by dostarczyć 
wiarygodnych i dających się zintegrować do-
wodów. Co więcej, wiele kontrowersji wzbu-
dziła jeszcze inna cecha DSM 5. Mianowicie, 
zmieniono kryteria diagnostyczne części zabu-
rzeń oraz dodano kilka nowych. Przykładowo 
pominięto poprzednie kryterium wykluczenia 
dotyczące minimalnego czasu trwania epizodu 
depresyjnego (zwykle wynoszące 2 tygodnie, 
a po śmierci kogoś bliskiego co najmniej 2 mie-
siące), co zostało skrytykowane jako medykali-
zacja i patologizacja normalnego smutku. Poza 
tym zdiagnozowano takie zaburzenia jak zabu-

rzenie odżywiania, łagodne zaburzenia poznaw-
cze i zespół destrukcyjnego rozregulowania 
nastroju (DMDD). Decyzje te były stanowczo 
krytykowane, głównie przez psychiatrę Allena 
Francesa, który kierował pracami nad DSM-IV. 
W rzeczywistości Frances od lat zwracał uwa-
gę, że DSM 5 obrało niewłaściwą drogę, wpro-
wadzając coraz więcej zaburzeń i nie biorąc pod 
uwagę, że zostaną one w praktyce „przediagno-
zowane”, tworząc tym samym miliony nowych 
pacjentów, a także sankcjonując nieuzasadnio-
ne stosowanie leków. On jak i wielu innych kry-
tyków przewidywało, że w połączeniu z przy-
jętymi praktykami dopuszczającymi kampanie 
reklamowe leków w Stanach Zjednoczonych 
(co nie jest możliwe w większości państw eu-
ropejskich) doprowadzi to do poważnych, indy-
widualnych i społecznych skutków ubocznych 
przedawkowania medykamentów. Co istotne, 
Frances sam nie unikał oskarżeń o popełnie-
nie podobnych błędów poprzez wprowadzenie 
trzech nowych diagnoz do DSM-IV, które obec-
nie sam uważa za błąd, czyli: zespołu nadpobu-
dliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD), zaburzeń dwubiegunowych u dzieci 
i zespołu Aspergera (forma autyzmu). W swojej 
książce Saving Normal (Frances, 2013) twierdzi, 
że DSM-IV doprowadzi, podobnie jak DSM 5, 
do przediagnozowania i patologizowania nor-
malnych dzieci oraz leczenia tylko nieznacznie 
dysfunkcyjnych osób, kosztem podejmowania 
opieki nad ciężko chorymi. Nie będę tutaj szcze-
gółowo omawiał przywoływanych przez niego 
argumentów i prawdziwości jego prognoz, cho-
ciaż bardzo prawdopodobne, że niektóre z nich  
są słuszne. Jednak najważniejsze, że przede 
wszystkim wskazują one na zdarzenia towa-
rzyszące wprowadzeniu DSM-5, dzięki czemu 
roszczenia zawarte w trzeciej fali psychiatrii bio-
logicznej stają się wyraźniejsze.
Atak Thomasa Insela na DSM 5
 Data premiery DSM 5 na spotkaniu APA 
była znana wszystkim specjalistom.  Prawdo-
podobnie nie było więc przypadkowe opu-
blikowanie zaledwie trzy tygodnie wcześniej, 

bo 29 kwietnia, wpisu na blogu Thomasa In-
sela, znanego neuronaukowca (zajmującego 
się w szczególności oksytocyną i wazopresyną 
w badaniach nad zwierzętami), a od 2002 r. dy-
rektora Narodowego Instytutu Mental Health, 
największego na świecie instytutu badawczego 
zajmującego się zaburzeniami psychicznymi. 
Oświadczył on, że: „słabością (DSM 5) jest brak 
jego zasadności. W odróżnieniu od definicji cho-
roby niedokrwiennej serca, chłoniaka czy AIDS, 
diagnozy DSM opierają się na konsensusie 
dotyczącym zespołu objawów klinicznych, 
a nie na obiektywnej ocenie laboratoryjnej. To 
tak, jakby w innych specjalizacjach medycy-
ny tworzyć systemy diagnostyczne oparte na 
charakterze bólu klatki piersiowej lub rodzaju 
gorączki. Diagnoza oparta na objawach, kiedyś 
powszechna w innych gałęziach medycyny, 
została w znacznym stopniu zmodyfikowana 
w ostatnim półwieczu, ponieważ zrozumieli-
śmy, że same objawy rzadko wskazują najlepszy 
sposób leczenia” (Insel, 2013). To surowa ocena, 
z której Insel wyciągnął także konsekwencje: 
„Przyczyni się to do tego, że Narodowy Instytut 
Zdrowia Psychicznego (NIMH) zmieni orienta-
cję swoich badań, dystansując się od kategorii 
DSM.” Jest to bardzo poważny wniosek: tuż 
przed opublikowaniem oficjalnego podręcznika 
diagnostycznego APA, będącego owocem po-
nad dekady pracy, największa organizacja ba-
dawcza zajmująca się zdrowiem psychicznym 
deklaruje, że oddzieli swoje badania od katego-
rii DSM. Dlaczego? Otóż „ważne aby uświado-
mić sobie, że nie osiągniemy sukcesu, stosując 
kategorie DSM jako „złoty standard”. System 
diagnostyczny musi opierać się na aktualnych 
danych, a nie na obecnie obowiązujących kate-
goriach opartych na objawach. Wyobraźmy so-
bie, że EKG (elektrokardiogram, H.W.) w wielu 
przypadkach nie spełniało swojej roli, ponieważ 
wielu pacjentów z bólem w klatce piersiowej 
wcale nie przejawiało zmian w zapisie EKG. To 
właśnie robimy od dziesięcioleci, kiedy odrzu-
camy biomarker, ponieważ nie wykrywa on 
kategorii DSM. Musimy zacząć gromadzić dane 

genetyczne, neuroobrazowe, fizjologiczne i po-
znawcze, aby zobaczyć, jak całość dostępnych 
informacji, a nie jedynie objawy – łączy się i jak 
te zbiory odnoszą się do leczenia” (Insel, 2013).
 Tak więc w skrócie: psychiatria nie 
jest jak na razie w stanie opracować żadnego 
obiektywnego testu laboratoryjnego do użyt-
ku klinicznego, ponieważ współcześnie testy te 
opierają się na powierzchniowych kryteriach 
(objawach), a nie na strukturach przyczyno-
wych leżących u ich podłoża. Jeśli struktury te 
rzeczywiście istnieją to Insel ma rację: trudno 
jest dokonać postępu, jeśli dokonuje się pomia-
ru dopasowując go do opisowego, prawdopo-
dobnie wadliwego systemu diagnostycznego. 
Jednak w psychiatrii naukowej są jeszcze inne, 
wewnętrzne problemy. Shitij Kapur, Dzie-
kan Instytutu Psychiatrii w Londynie, wraz ze 
współautorami, w tym również Thomasem In-
selem, podali trzy możliwe wyjaśnienia powol-
nego postępu tej dyscypliny (Kapur i in., 2012). 
Po pierwsze, wiele badań z zakresu psychiatrii 
biologicznej jest niedostatecznie zweryfikowa-
nych, to znaczy badania nad daną wartością 
p są robione na zbyt małej grupie badawczej 
ludzi lub zwierząt. Dobrym przykładem jest tu 
genetyka psychiatryczna, ale ten sam argument 
wysunięto także generalnie w odniesieniu do 
neuronauki (Button i in., 2012). Po drugie, wiele 
badań jest powielanych tylko w przybliżeniu, 
przy zastosowaniu wielu różnych metod, tech-
nik i paradygmatów, co utrudnia ocenę, czy 
uzyskane zjawisko jest naprawdę stabilne. Po 
trzecie: wiele stabilnych zjawisk, tzn. mających 
szerokie skutki, można znaleźć jedynie w skraj-
nych porównaniach, to znaczy porównując 
pacjentów z grupą kontrolną osób zdrowych. 
Tymczasem dla celów klinicznych znacznie cie-
kawiej byłoby porównać różne populacje pa-
cjentów. Kapur i wsp. (2012) sugerują możliwe 
rozwiązania tych problemów, w tym szerokie 
dzielenie się danymi oraz ich dokładniejsze ra-
portowanie. Co najważniejsze, argumentują oni 
za tzw. medycyną (i psychiatrią) rozwarstwio-
ną, czyli za identyfikacją biomarkerów lub te-
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jeżeli czynniki społeczne lub 
społeczno-kulturowe są częścią 
mechanizmu, który przyczynia się 
do powstania typowych zespołów 
objawów charakteryzujących 
zaburzenia psychiczne, to są one 
częścią podstawowej struktury 
wyjaśniającej danego przypadku

stów poznawczych, rozwarstwiających szeroki 
fenotyp chorobowy w skończoną liczbę grup 
o istotnym znaczeniu dla leczenia. Ujmując to 
w przyjętą przez nich metaforę produkcji mary-
narek: próba stworzenia marynarki pasującej na 
wszystkich (zwykłe podejście) nie ma sensu, ale 
nie ma również co liczyć na to, że dopasujemy 
każdą z nich indywidualnie (jak w zbyt ambit-
nym projekcie spersonalizowanej medycyny), 
trzeba raczej iść w stronę produkcji marynarek 
o różnych rozmiarach, przeznaczonych dla róż-
nych grup ludzi.
Research Domain Criteria: systemy poznawcze, 
obwody neuronalne i wymiary zachowania
 Typowym przykładem tego, jak trzecia 
fala psychiatrii biologicznej próbuje uchwy-
cić zaburzenia psychiczne i mechanizmy leżące 
u ich podstaw, jest inicjatywa Research Domain 
Criteria opracowana przez NIMH i zapropono-
wana jako alternatywa dla badania zaburzeń. 
Rozwija ona nowe klasyfikacje oparte na obser-
wowalnych zachowaniach i parametrach neu-
robiologicznych. Według Morrisa i Cuthberta 
(2012) podjęto w ten sposób dwie inicjatywy 
koncentrujące się na zbadaniu schizofrenii: MA-
TRICS (badania pomiarowe i leczenie mające na 
celu poprawę zdolności poznawczych w schizo-
frenii) oraz CNTRICS (badania nad neuronauką 
kognitywną ukierunkowane na ten sam cel). 

RDoC można uznać za uogólnienie tych dwóch 
inicjatyw, skonstruowane w celu zastosowa-
nia go we wszystkich rodzajach zaburzeń psy-
chicznych. Opiera się ono na trzech głównych 
założeniach: (1) zaburzenia psychiczne są uwa-
żane za zaburzenia obwodów mózgowych; (2) 
narzędzia neuronauki, w tym neuroobrazowa-
nie, elektrofizjologia i nowe metody pomiaru 
połączeń nerwowych, mogą być stosowane 
do identyfikacji dysfunkcji obwodów neurono-
wych; (3) dane z badań genetycznych i neurolo-
gii klinicznej pozwolą uzyskać biosygnały, które 
uwypuklą symptomy i objawy pozwalając na 
dokładniejszą interwencję medyczną i lecze-
nie. Obejmuje to również procesy rozwojowe 
i interakcje ze środowiskiem jako równorzęd-
ne wymiary które powinny wspierać hipotezy 
i wnioski wypływające ze struktury organiza-
cyjnej RDoC. Struktura ta jest sformułowana 
jako dwuwymiarowy schemat. Pierwszy wy-
miar obejmuje konstrukty, które reprezentują 
pięć podstawowych domen funkcjonowania 
umysłowego: negatywne systemy wartościu-
jące, pozytywne systemy wartościujące, syste-
my poznawcze, systemy procesów społecznych 
i systemy uwagi/pobudzenia. Każda z tych do-
men zawiera podkategorie (około pięciu). Na 
przykład negatywne systemy wartościujące 
obejmują: aktywne zagrożenie („strach”), poten-

cjalne zagrożenie („niepokój”), ciągłe zagrożenie, 
stratę i frustrację. Z kolei domena systemów po-
znawczych obejmuje uwagę, percepcję, pamięć 
roboczą, pamięć deklaratywną, zachowanie 
językowe i czynną kontrolę poznawczą. Drugi 
wymiar składa się z poziomów organizacji, na 
których można mierzyć wspomniane konstruk-
ty. Poziomy te są zdefiniowane następująco: 
geny, cząsteczki, komórki, obwody, poziom fi-
zjologiczny, poziom behawioralny, auto-raporty 
i paradygmaty. Jednostka analizy „obwodów” 
odnosi się do miar, które mogą indeksować ak-
tywność obwodów neuronowych, albo poprzez 
neuroobrazowanie funkcjonalne, albo poprzez 
zapisy uprzednio zatwierdzone jako wskaźniki 
obwodu (np. potencjał strachu po przestrasze-
niu). „Fizjologia” odnosi się do ustalonych miar, 
które zostały potwierdzone przez ocenę różnych 
konstruktów, ale które nie mierzą bezpośred-
nio aktywności obwodu mózgu (a np. częstość 
akcji serca czy poziom kortyzolu). Z kolei „po-
ziom behawioralny” może odnosić się do sys-
tematycznie obserwowanego zachowania lub 
do funkcjonowania w trakcie jakiegoś zadania 
np. mierzącego działanie pamięci roboczej. Za-
letą tej konceptualizacji, w porównaniu do czy-
sto objawowej i opartej na systemie takim jak 
DSM, jest to, że opiera się ona na badaniach 
prowadzonych na różnych poziomach, pozwala 
na charakteryzowanie pacjentów wymiarowo, 
nie kategorycznie (diagnoza jest obecna lub nie) 
i jest otwarta na nowe dowody. Oczywiście ta-
kie podejście nie może po prostu zastąpić DSM 
opartego na długoletnich doświadczeniach kli-
nicznych. Będzie jednak stanowić klasyfikację 
opartą na podejściu wielopoziomowym i może, 
w perspektywie długoterminowej, zidentyfiku-
je podgrupy pacjentów, które wykazują cha-
rakterystyczne konstelacje zjawisk w obrębie 
tej matrycy, która okaże się pomocna w kate-
goryzacji i leczeniu. We wspomnianym blogu, 
Thomas Insel ogłosił, że NIMH będzie starał się 
finansować badania, podążające za takim trans-
diagnostycznym, systematycznym podejściem, 
zamiast tych, które próbują znaleźć neuronal-

ne korelaty danej kategorii, które są po prostu 
oparte na (powierzchownym) grupowaniu się 
objawów i symptomów.
Ocena trzeciej fali psychiatrii biologicznej: spoj-
rzenie z wewnątrz 
 Ogólne ramy i koncepcja trzeciej fali 
biologicznej psychiatrii powinny w tym miejscu 
być już jasne. Skupia się ona na podejściu wie-
lopoziomowym, inspirowanym badaniami em-
pirycznymi i starającym się zrozumieć, czym są 
zaburzenia psychiczne, jakie mechanizmy leżą 
u podłoża ich objawów oraz jak zrozumienie 
tych mechanizmów może pomóc w klasyfika-
cji, diagnozie oraz leczeniu danej choroby. Nale-
ży zauważyć, że perspektywa ta nie pociąga za 
sobą wniosku, że podejście biologiczne w wą-
skim znaczeniu jest najlepszym rozwiązaniem 
terapeutycznym, a pozostaje raczej neutralna 
wobec pytania o to, jaka interwencja jest naj-
lepsza w konkretnym przypadku. Może się na 
przykład okazać, że podejście psychoterapeu-
tyczne stanie się najlepszym sposobem leczenia 
niektórych rodzajów zaburzeń. Tak naprawdę 
psychoterapeuci nie widzą większego proble-
mu w integrowaniu swojego podejścia z takim 
spojrzeniem, ponieważ psychologiczne me-
chanizmy i metody, które są skuteczne w psy-
choterapii, mogą być też z powodzeniem kon-
ceptualizowane jako część samej neuronauki 
kognitywnej (Walter i wsp., 2009, Disner i in., 
2011). Również rola czynników psychospołecz-
nych i kulturowych może być łatwo zintegro-
wana z podejściem MPC. Jak wyjaśnia Kendler 
ze wsp. (2011a) jeżeli czynniki społeczne lub spo-
łeczno-kulturowe są częścią mechanizmu, który 
przyczynia się do powstania typowych zespo-
łów objawów charakteryzujących zaburzenia 
psychiczne, to są one częścią podstawowej 
struktury wyjaśniającej danego przypadku.
 Prawdopodobnie jednak wiele lub przy-
najmniej część osób nadal będzie podchodzić do 
tego nurtu sceptycznie. Rzeczywiście, posiada 
on kilka problemów i ograniczeń. Skupmy się 
przede wszystkim na czterech z nich. Po pierw-
sze, nadal można twierdzić, że spojrzenie to fa-
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jeśli chcemy zrozumieć, czym są zaburzenia 
psychiczne, powinniśmy najpierw 
postawić pytanie, czym jest psychika? już 
tradycyjnie istniał ścisły związek między 
FilozoFią a psychiatrią teoretyczną
woryzuje czynniki neurobiologiczne w stosunku 
do innych, ponieważ implikuje fakt, że zaburze-
nia psychiczne są zaburzeniami mózgu. Nie ma 
znaczenia, czy nazwiemy zaburzenia psychiczne 
„zaburzeniami mózgu” czy „zaburzeniami mó-
zgowych obwodów”, i tak umniejszamy przez 
to znaczenie umysłowości w ramach koncepcji 
zaburzeń psychicznych. Po drugie, trzecia fala 
nie proponuje rozwiązania problemu norma-
tywności, a więc nie odpowiada na pytanie, 
kiedy dany zespół objawów psychicznych jest 
już zaburzeniem, a kiedy nadal mieści się w ra-
mach „normalnego doświadczenia”, więc wciąż 
będzie prowadzić do medykalizacji problemów 
życia codziennego. Po trzecie, nawet gdybyśmy 
w jakiś sposób mogli rozwiązać pierwsze dwa 
problemy to można by argumentować, że kon-
centracja na mózgu doprowadzi do nieefektyw-
nego podziału zasobów, ponieważ uzyskany 
wynik, z perspektywy pacjentów, nie jest wart 
wysiłku. Historia wykazała, że wszystkie twier-
dzenia mówiące, że w niedalekiej przyszłości 
odkryjemy przyczyny zaburzeń psychicznych 
zawiodły, a ciągłe niepowodzenie neurobiolo-
gii (z pewnymi wyjątkami) mającej opracować 
wystarczające wyjaśnienia lub przewidywania 
zaburzeń psychicznych pokazują, że nie może 
ona efektywnie wyjaśnić tak złożonych zjawisk. 

Dlatego powinniśmy raczej skupić się na dobrze 
znanych czynnikach psychospołecznych przy-
czyniających się do rozwoju lub podtrzymania 
zaburzeń psychicznych, które są w praktyce 
równie istotne.
 Ostatnia krytyka tezy, zgodnie z którą 
„uzależnienie jest chorobą mózgu” może być in-
terpretowana jako skondensowana kombinacja 
wymienionych zarzutów. Zgodnie z nią uzależ-
nienie byłoby chorobą mózgu, tylko  i wyłącz-
nie jeśli można by wykazać: (1) jego neuronalne 
korelaty, (2) fakt, że korelaty te są patologiczne 
i (3) że patologia jest wystarczająca, aby osoba 
chorowała w każdym dostępnym obciążeniu 
środowiskowym (Levy, 2013). Ponieważ uzależ-
nieni w pewnych okolicznościach są w stanie 
zerwać z nałogiem, uzależnienie nie kwalifikuje 
się jako choroba mózgu. Jest to bardzo sprytny 
argument, wykorzystujący jeden element wie-
lopoziomowego podejścia, a mianowicie rolę 
czynników środowiskowych, aby podważyć 
„tezę o zaburzeniach obwodów mózgu”. Rzeczy-
wiście, w tym argumencie jest ziarno prawdy, 
ale tylko o tyle o ile pomaga ono odróżnić za-
burzenia „organiczne lub neurologiczne” od za-
burzeń „umysłowych lub psychiatrycznych”. Na 
przykład choroby neurodegeneracyjne, takie jak 
pląsawica Huntingtona lub choroba Alzheime-

ra, będą rozwijać się w zasadzie w każdych 
okolicznościach, podczas gdy nadmierne picie 
można przerwać. Jednak tego typu argumen-
tacja napotyka na dwa problemy. Po pierwsze, 
nie odróżnia zachowania (picie) od zaburzenia 
(uzależnienie od alkoholu). Powszechnie wia-
domo, że alkoholicy, którym udało się zerwać 
z nałogiem są uzależnieni przez całe życie, mają 
też duże skłonności do powrotu do alkoholizmu 
– właśnie takie zjawisko można z kolei wytłu-
maczyć w ramach tezy o zaburzeniach mózgu. 
Po drugie, wspomniany argument ustawia po-
przeczkę dla psychiatrii zbyt wysoko. Stosując 
bowiem identyczną argumentację można uza-
sadnić, że fenyloketonuria, czyli ciężkie zabu-
rzenie metaboliczne przenoszone genetycznie, 
tak naprawdę nie jest zaburzeniem metabolicz-
nym skoro może być skutecznie leczone poprzez 
dietę. Oznacza to bowiem, że dana patologia 
nie jest wystarczająca aby osoba zachorowała 
w prawie każdym dostępnym środowisku.
 Wreszcie, niektórzy mogą twierdzić, że 
trzecia fala psychiatrii biologicznej, podobnie jak 
poprzednie, ma tendencję do dewaluacji podej-
ścia koncentrującego się na poziomie personal-
nym. Na przykład koncepcja MPC opiera się na 
poglądzie, postrzegającym umysły jako mózgi, 
a mózgi jako rodzaje maszyn uwarunkowanych 

przyczynowo na różnych poziomach. Można 
więc wysunąć argument zarzucający takiemu 
podejściu ignorowanie warstwy personalnej, 
nawet jeśli bierze on pod uwagę element su-
biektywny, na przykład poprzez „subiektywne 
raporty” w przypadku RDoC. Istnieje kilka spo-
sobów odpowiedzi na tego typu krytykę, z któ-
rych część przytoczę. Po pierwsze, należy przy-
znać, że istnieje powszechne niezrozumienie roli 
odkryć neurobiologicznych w kontekście zabu-
rzeń psychiatrycznych. Bardzo często mówi się, 
sugeruje lub implicite zakłada, że sam fakt, iż 
istnieje neurobiologiczny korelat zaburzeń psy-
chicznych, dowodzi już, że „przyczyny” danego 
zaburzenia są biologiczne w taki sam sposób jak 
w przypadku zaburzeń neurologicznych. Jest to 
jednak oczywiste nieporozumienie. Ponieważ 
każdy stan psychiczny posiada swój korelat 
w mózgu, powinniśmy być w stanie znaleźć go 
dla dowolnego stanu psychicznego, patologicz-
nego lub nie. Nie chodzi więc o to, czy w ogó-
le istnieją korelaty lub określone mechanizmy 
neurokognitywne, ale czy stanowią one pato-
logię, a także o to w jaki sposób powstały, czy 
są trwałe, czy i jak można na nie oddziaływać, 
itd. Te nieporozumienia w licznych przypad-
kach idą nawet dalej, ponieważ często błędnie 
stwierdza się, że istnienie „sygnatury mózgo-
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wej” (aby użyć bardziej neutralnego określenia) 
oznacza od razu, że zaburzenia te nie mogą być 
kontrolowane lub modyfikowane za pomocą 
narzędzi psychologicznych, lub nawet, że jest 
to wrodzone lub spowodowane genetycznie. 
Powstają więc implikacje, które z pewnością są 
niekonsekwentne, ale powszechnie przyjmo-
wane.
 Po drugie, problemem normatywno-
ści musi zająć się nie tylko psychiatria biolo-
giczna, ale także każde inne podejście, i to nie 
tylko w kontekście zaburzeń psychiatrycznych, 
ale także wszelkiego innego rodzaju zaburzeń 
– co zresztą było już omawiane ogólnie w me-
dycynie. Właśnie z tego powodu, iż nie jest to 
problem, który jest w jakiś szczególny sposób 
związany z psychiatrią, nie wspominając już 
o psychiatrii biologicznej, nie będę go szczegóło-
wo omawiał, wprowadzając tylko pewne uwa-
gi. Jasne jest, że samo odkrycie neuronalnych 
korelatów lub mechanizmów danego zaburze-
nia, nie może kwalifikować określonego stanu 
jako patologicznego. Można osiągnąć to jedy-
nie poprzez opracowanie koncepcji normalne-
go funkcjonowania. Jeśli podejście biologiczne 
zakłada, że jest w stanie zdefiniować zaburzenia 
psychiczne bez odnoszenia się do norm, jest ska-
zane na porażkę. Normatywność w kontekście 
zaburzeń psychicznych występuje więc w co 
najmniej trzech postaciach: „statystycznej”, jako 
„konstrukcja biologiczna” i w „sferze wartości” 
(Graham, 2013, s. 59). Na przykład większość 
koncepcji zaburzeń psychicznych obejmuje kry-
terium cierpienia lub znaczenia klinicznego da-
jącego się opisać jedynie w odniesieniu do nor-
my, której z kolei nie można odczytać z faktów 
biologicznych. Powrócę jeszcze do tego proble-
mu później. Należy jednak przyznać, że chociaż 
trzecia fala psychiatrii biologicznej nie zajmuje 
konkretnego stanowiska wobec problemu nor-
matywności, można to wykorzystać jedynie 
jako krytykę wobec tych wariantów psychia-
trii biologicznej, które wyraźnie twierdzą, że 
normalność można wywnioskować po prostu 
z faktów biologicznych.

 Po trzecie, dlaczego neurobiologia nie 
przyniosła efektywniejszych rezultatów w za-
kresie wyjaśniania, diagnozowania, prognozo-
wania czy leczenia? Niektóre odpowiedzi doty-
czące problemów metodologicznych zostały już 
omówione powyżej (Kapur i in., 2012), ale głęb-
sze wyjaśnienie tego powolnego postępu jest 
często pomijane. Chodzi tu mianowicie o ogra-
niczenia etyczne, które muszą spełniać badania 
psychiatryczne, a które w oczywisty sposób 
utrudniają ich postęp. W przeciwieństwie do in-
nych dyscyplin medycznych, psychiatria może 
uzyskać dostęp do obiektu swoich badań „na-
rządu umysłu” czyli mózgu, jedynie pośrednio. 
W przeciwieństwie do takich narządów jak ser-
ce, wątroba, nerki itd., do których można uzy-
skać bezpośredni dostęp podczas terapii i badań, 
np. poprzez biopsję lub pomiar metabolitów we 
krwi, nie istnieje etycznie dopuszczalna metoda 
bezpośredniego dostępu do tkanki mózgowej, 
w celu zbadania określonych mechanizmów 
molekularnych. Istnieje oczywiście kilka wy-
jątków, na przykład możliwość nieinwazyjne-
go śledzenia określonych cząsteczek za pomocą 
spektroskopii rezonansu magnetycznego, lub 
możliwości przeprowadzenia badań w trakcie 
operacji chirurgicznych w przypadku epilepsji 
lub głębokiej stymulacji mózgu. Bezpośredni 
dostęp do mózgów zwierząt również ma swo-
je ograniczenia, poza tym oczywiście gryzonie 
i ludzie różnią się od siebie pod wieloma wzglę-
dami, zaś same eksperymenty na zwierzętach 
są także ograniczane kwestiami etycznymi. 
Tak więc „porażka” psychiatrii biologicznej nie-
koniecznie jest związana z jej koncepcjami lub 
podejściem teoretycznym, ale częściowo może 
być powodowana też istotnymi ograniczeniami 
etycznymi, które z uzasadnionych przyczyn zo-
stały wprowadzone do badań na ludziach.
 Po czwarte, czy podejście psychiatrii bio-
logicznej implikuje brak szacunku dla osoby? Po 
pierwsze krytyka ta w swojej najbardziej ogól-
nej i radykalnej formie nie ogranicza się tylko 
do psychiatrii biologicznej, ale do wszelkich po-
dejść psychiatrycznych zakładających istnienie 

zaburzeń psychicznych. Ten antypsychiatrycz-
ny argument wychodzi z założenia, że choroby 
i zaburzenia psychiczne są mitem, pomyleniem 
choroby z trudnościami życiowymi. Mitem 
stygmatyzującym ludzi z problemami psy-
chicznymi, jako mających zaburzenie, a tym 
samym nie przyznającym im odpowiedzialno-
ści za to co robią i jakich wyborów dokonują. 
W znacznie mniej radykalnej i częstszej wersji 
(nie przeczącej realności zaburzeń psychicz-
nych), zarzuca się podejściu biologicznemu, 
że prowadzi do nadmiernego opierania się na 
medykamentach i poświęca zbyt mało uwagi 
wydarzeniom z życia i realnym problemom pa-
cjentów. Bez wątpienia nadmierna medykali-
zacja jest problemem pojawiającym się w nie-
których aspektach psychiatrii, co może być 
spowodowane faktem zbytniego uproszczenia 
obrazu zaburzeń psychicznych („w przypadku 
depresji trzeba zastąpić serotoninę tak samo 
jak insulinę w przypadku cukrzycy”). Jednakże 
wiele z tych konsekwencji nie wiąże się bezpo-
średnio z postulatami trzeciej fali, a dotyczy ra-
czej starszych wersji postulujących ścisły zwią-
zek między etiologią i terapią. Związek, który 
w obecnej praktyce został już porzucony. Na 
przykład, w przypadku depresji rozróżnia się 
depresję endogenną (mającą przyczyny bio-
logiczne i leczoną farmakologicznie), depresję 
lękową (neurotyczną) (mającą swoje źródło 
w dzieciństwie i leczoną terapeutycznie a nie 
farmakologicznie) i depresją reaktywną (zro-
zumiałą reakcję powodowaną czynnikami ze-
wnętrznymi np. negatywnym wydarzeniem).
 Powyższe odpowiedzi na krytykę 
psychiatrii biologicznej zostały wypracowa-
ne w ramach samej psychiatrii i badań psy-
chiatrycznych, zaś wiele z podejmowanych 
w tym kontekście zagadnień koncentruje się 
na kwestii samego „zaburzenia” w problemach 
psychicznych. Uważam jednak, że bardziej 
wszechstronną ocenę perspektywy psychia-
trii biologicznej można znaleźć tylko wtedy, 
gdy zwrócimy się w stronę „mentalnej” części 
teorii zaburzeń psychicznych. To z kolei może 

zostać umożliwione poprzez odwołanie się do 
bogatego zaplecza, w którym od wieków roz-
ważano pojęcie umysłu, czyli filozofii umysłu.
Rewizja Psychiatrii Biologicznej: Perspektywa 
filozofii umysłu
 Jeśli chcemy zrozumieć, czym są zabu-
rzenia psychiczne, powinniśmy najpierw posta-
wić pytanie, czym jest psychika? Już tradycyjnie 
istniał ścisły związek między filozofią a psychia-
trią teoretyczną. Jednak tutaj ograniczę się do 
najnowszych koncepcji z zakresu filozofii umy-
słu, ponieważ są one ukierunkowane na podob-
ne problemy jak te rozpatrywane w psychiatrii 
biologicznej, a więc przede wszystkim na pro-
blemu związku umysłu i mózgu. Idea współpra-
cy z filozofią jest prosta - jeśli lepiej zrozumiemy, 
w jaki sposób stany mentalne są powiązane 
ze stanami mózgu, możemy dokładniej pojąć 
w jaki sposób zaburzone stany mentalne od-
noszą się do nieuporządkowanych stanów mó-
zgu. Weźmy na przykład teorię identyczności 
zakładającą, że stany mentalne są identyczne ze 
stanami mózgu. Jeśli to prawda, to wydaje się 
oczywiste, że zaburzenia mentalne są po prostu 
zaburzeniami funkcjonowania mózgu. Może-
my też podjąć problem redukcjonizmu i przy-
czynowości umysłu: gdybyśmy byli naprawdę 
w stanie pokazać, że stany mentalne mogą zo-
stać zredukowane do stanów mózgu, pozosta-
wi nam to tylko dwie możliwości: albo musimy 
wyeliminować stany mentalne, ponieważ są 
niczym więcej niż psychologią potoczną, wy-
godnym sposobem mówienia o ukrytych sta-
nach mózgu, lub musimy wywnioskować, że są 
one epifenomenalne, tj. nie mają mocy spraw-
czych. To z kolei prowadzi do wniosku, który 
tylko niewielu ludzi chciałoby przyjąć. Może-
my też skoncentrować się na idei dualizmu. Czy 
musimy przyjąć istnienie specjalnej substancji, 
która w pełni wyjaśnia zjawisko mentalności 
i która pozostaje w ontologicznie oddzielnej, 
pozafizycznej rzeczywistości?
 Jednakże, jeśli zbytnio zagłębimy się 
w sedno filozofii umysłu, narazimy się na de-
batę metafizyczną, którą łatwo może zostać 
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odrzucona, jako zbyt teoretyczna i niezwiązana 
bezpośrednio z psychiatrią. Zamiast tego odnio-
sę się tutaj do dwóch przykładów ukazujących 
znaczenie filozofii umysłu dla psychiatrii: podej-
ścia do zaburzeń psychicznych, zaproponowa-
ne przez filozofa (George Graham) oraz rodziny 
problemów omawianych we współczesnej filo-
zofii umysłu i koncentrujących się na pytaniu 
czy stany mentalne wykraczają poza centralny 
układ nerwowy.
 Graham (2013) w swojej koncepcji po-
daje kompleksową i przystępną wersję integru-
jącą filozofię umysłu i problematykę zaburzeń 
psychicznych. Stara się przede wszystkim wyja-
śnić czym one są, zgodnie z jakimi (normatyw-
nymi) kryteriami dokonujemy ich klasyfikacji 
jako klinicznie istotnych, oraz czym różnią się 
zaburzenia psychiczne od zaburzeń mózgu (za-
burzeń neurologicznych). Według Grahama za-
burzenie psychiczne jest niepełnosprawnością, 
niezdolnością lub upośledzeniem w jednym lub 
większej liczbie podstawowych zdolności umy-
słowych lokalizowanych w obrębie zdolności 
psychologicznych osoby, mająca szkodliwe lub 
prawdopodobnie szkodliwe konsekwencje dla 
jej podmiotowości. Jest to zaburzenie, ponie-
waż jest szkodliwe i niepożądane niezależnie 
od tego, czy osobnik jest tego świadomy, czy 
też nie. Mówiąc bardziej konkretnie, oznacza to, 
że dana osoba znajduje się w gorszej sytuacji 
niż w przypadku gdyby tych zaburzeń nie było 
oraz, że zaburzenie to ma charakter niedobro-
wolny i osobiście niekontrolowany i nie może 
być usunięte przez zwykłe zwiększenie zaso-
bów poznawczych. Na przykład, złudzenie oso-
by paranoidalnej nie zostanie złagodzone przez 
udzielenie jej większej ilości informacji o treści 
tego złudzenia, a smutek osoby z depresją nie 
zostanie wyeliminowany przez pocieszanie jej. 
Zaburzenia psychiczne są rezultatem działania 
zjawisk na poziomie sił psychicznych i mecha-
nizmów nerwowych, tak przynajmniej twierdzi 
Graham. Oczywiście kluczową kwestią jest na-
turalnie to, co Graham rozumie przez siły men-
talne. Sam wyraźnie twierdzi, że nie jest duali-

stą, a raczej próbuje odpowiedzieć na pytanie, 
co jest tak naprawdę „mentalnego” w zaburze-
niach mentalnych. Znakiem umysłu jest to, że 
jego stany składają się z jednego lub z równo-
cześnie dwóch elementów, tj. świadomości i in-
tencjonalności. Zdaniem Grahama, tylko wtedy, 
gdy mechanizmy przyczynowe wywołujące lub 
utrzymujące zaburzenia psychiczne działają po-
przez świadome i/lub zamierzone stany, należy je 
zaklasyfikować jako zaburzenia psychiczne. Ob-
jawy psychiczne powstające w wyniku dolegli-
wości mózgu (takich jak udar, neurodegeneracja 
lub infekcja) są zaburzeniami neurologicznymi, 
nawet jeśli występują z (wtórnymi) objawami 
psychicznymi. Ponadto definicja tego co mental-
ne decyduje o kryteriach, w których stan umysłu 
powinien być traktowany jako zaburzenie, a nie 
jako odmiana normalnego życia umysłu: gdy 
wpływa on na zdolność rozumu lub racjonalność 
danej osoby, nie powodując jej całkowitego 
zniszczenia.
 W teorii Grahama umysł odgrywa ważną 
rolę pod kilkoma względami. Po pierwsze dlate-
go, że mechanizmy wywołujące lub podtrzymu-
jące zaburzenia psychiczne mają działać poprzez 
te mechanizmy mózgowe, które realizują stany 
umysłowe (intencjonalne i / lub świadome), 
dzięki czemu są bezpośrednio mentalne. Po dru-
gie, normatywne kryteria znaczenia klinicznego 
(a tym samym kryteria oddzielania normalno-
ści od zaburzenia) opierają się na stwierdzeniu 
zaburzenia intencjonalności i racjonalności, tj. 
cechach umysłu. Po trzecie, twierdzi on, że zabu-
rzenia psychiczne (takie jak ataki paniki, schizo-
frenia, depresja) powinny i mogą być odróżnia-
ne od właściwych, neurologicznych zaburzeń 
mózgu (takich jak udar, choroba Parkinsona, 
choroba Alzheimera) dzięki temu, że te ostatnie 
są spowodowane czysto mechanicznymi, ara-
cjonalnymi uszkodzeniami mózgu, które ponad-
to są niewrażliwe na leczenie psychologiczne. 
Tymczasem „psychiczność” w zaburzeniach psy-
chicznych pełni podwójną rolę: po pierwsze cha-
rakteryzuje się upośledzeniem intencjonalności 
i racjonalności, ale z drugiej strony, ślady umysłu 

nie są w nich całkowicie nieobecne, a w obrębie 
objawów wciąż istnieje poczucie racjonalności 
i zachowana jest intencjonalność.
 Problemem w teorii Grahama jest jego 
wyjaśnienie sił mentalnych. Czasami zdaje się 
on sugerować, że racjonalność lub intencjonal-
ność mają przyczynę sprawczą w sobie samych, 
zaś innym razem temu zaprzecza. Jednak war-
tość jego podejścia dla psychiatrii biologicznej 
dostrzegam przede wszystkim w tym, że kła-
dzie ono nacisk na rolę umysłu w zrozumie-
niu, wyjaśnianiu i identyfikowaniu zaburzeń 
psychicznych, które są przeciwstawione czy-
stym zaburzeniom mózgu i niepatologicznym 
stanom umysłu. Co prawda wielu zwolen-
ników psychiatrii biologicznej akceptuje dziś 
współdziałanie czynników neurobiologicznych 
i psychologicznych (mentalnych). Jednakże, je-
śli mentalność jest identyczna ze stanami neu-
ronalnymi, to co właściwie oznacza twierdzenie 
o interakcji? Przejdźmy zatem do niezwykle 
ważnego pytania, o to czy mentalność rzeczy-
wiście może zostać zredukowana do poziomu 
neuronalnego.
 Na gruncie filozofii i nauk kognityw-
nych funkcjonuje wiele propozycji starających 
się podważyć podejście zgodnie z którym, pro-
cesy poznawcze (stany mentalne) mogą być 
najlepiej zrozumiane jedynie jako wewnętrzne 
procesy zachodzące w systemie poznawczym 
(w naszym przypadku w mózgu). Internalizm, 
stanowiący podstawową ideę tego spojrzenia, 
ignoruje fakt, że procesy poznawcze są usytu-
owane tzn. że zasadniczo zależą od cielesności 
oraz interakcji ze środowiskiem naturalnym 
i społecznym (słaba wersja), a nawet mogą być 
przez nie konstytuowane (mocna wersja). Jak 
na razie nie ma jeszcze spójnej ani kompletnej 
teorii usytuowania, istnieje raczej kilka nurtów 
badań i koncepcji, które można zebrać pod ha-
słem 4E, czyli umysłu ucieleśnionego, rozsze-
rzonego, osadzonego i enaktywnego (org. em-
bodied, extended, embedded, enacted – przyp. 
tłum.) (Lyre i Walter, 2013). Zasadnicza idea 
tego spojrzenia mówi, że aby zrozumieć, czym 
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jest poznanie (umysłowość/psychika), należy 
wziąć pod uwagę fakt, że zdolności poznawcze 
systemu (naszego mózgu) są: (1) wcielone, czy-
li trwale złączone z naszą cielesnością, przez co 
konieczne jest uznanie jej za integralną część na-
szej architektury poznawczej; (2) usytuowane, 
czyli powiązane ze środowiskiem, tj. systemy 
kognitywne wykorzystują specyficzne warunki 
środowiskowe w celu zwiększenia swoich zdol-
ności działania (3) rozszerzone, czyli przekraczają 
granice naszej cielesności, i obejmują środowiska 
technologiczne lub społeczne, a zatem składa-
ją się nie tylko z czynników wewnętrznych, ale 
także zewnętrznych i środowiskowych oraz (4) 
enaktywne, tj. powstają tylko poprzez aktywne 
oddziaływanie z otoczeniem (Walter, 2010).
 Koncepcja ucieleśnienia ma długą tra-
dycję w fenomenologii, np. w pracach Mauri-
ce’a Merleau-Ponty’ego. Z kolei teza o umyśle roz-
szerzonym została poruszona przede wszystkim 
w artykule opublikowanym z 1998 roku (Clark, 
Chalmers, 1998), w którym to autorzy omawiają 
przykład zewnętrznego nośnika pamięci (proce-
su poznawczego). Przykład, który od tego czasu 
był szeroko omawiany i dyskutowany w lite-
raturze. Dotyczy on notatnika Otta, chorego na 
Alzheimera i mającego problemy z pamięcią pa-
cjenta, któremu notes zastępuje fizjologiczną pa-
mięć w magazynowaniu informacji. Argumenta-
cja opiera się na tym, że jeśli dostęp do notatnika 
odgrywa tę samą rolę co dostęp do pamięci, tak 
w życiu Otta jak i w wyjaśnieniu jego zachowań 
jako neuronalnie zaimplementowanej zawarto-
ści pamięci zdrowego człowieka, nieuznanie no-
tesu za autentyczną część materialnej podstawy 
jego normalnych wspomnień i przekonań byłoby 
działaniem arbitralnym i neuronalnym szowi-
nizmem. Ogólna forma argumentu tkwiącego 
w tym przykładzie jest nazywana zasadą pary-
tetu - jeśli jakaś część świata funkcjonuje w taki 
sposób, jakby się to działo w naszym mózgu, nie 
powinniśmy się wahać w uznaniu jej za część 
procesu poznawczego. Aby uczynić ją bardziej 
wiarygodną, można dokonać modyfikacji trak-
tując notatki jako interfejs mózg - komputer, np. 

jako urządzenie cyfrowe sprzężone bardziej bez-
pośrednio z mózgiem, na przykład w zaawanso-
wanej technologicznie formie faktycznie istnieją-
cych okularów Google.
 Dlaczego teoria 4E może mieć znaczenie 
dla zrozumienia natury zaburzeń psychicznych? 
Dlatego, że traktuje procesy zewnętrzne wzglę-
dem mózgu, jako konstytutywne dla procesów 
umysłowych, a zatem także jako konstytutyw-
ne dla zaburzonych, patologicznych procesów 
mentalnych. Przykładem sytuacji, w której może 
to mieć istotne znaczenie jest ADHD. Może być 
ono zdiagnozowane, jako zaburzenie psychiczne, 
jeśli dziecko dorasta, w środowisku, które sprzyja 
rozpraszaniu uwagi i zarazem karze nadpobudli-
wość. Podobnie anoreksja (jadłowstręt psychicz-
ny), ciężka i często śmiertelna choroba psychiczna 
występująca najczęściej w krajach zachodnich, 
wydaje się być znacznie rzadsza lub wręcz nie-
istniejąca w środowiskach, w których szczupła 
sylwetka oraz kontrola jedzenia i wagi nie są pro-
mowane, jak chociażby w biednych krajach afry-
kańskich. Fakty te wydają się poddawać w wąt-
pliwość stwierdzenie, że każde obecnie uznawane 
zaburzenie psychiczne najlepiej jest sklasyfiko-
wać, jako czyste zaburzenie mózgu – co nie ozna-
cza, że w określonych okolicznościach wewnętrz-
ne procesy mózgu nie odgrywają w nich bardzo 
ważnej roli.
 Główną uwagą, którą chciałem tutaj 
przedstawić, jest to, że psychiatria biologiczna 
musi uwzględniać teorie na temat tego jak kon-
stytuowana jest umysłowość. Nowa fala psy-
chiatrii biologicznej może być w stanie włączyć te 
problemy do konceptualizacji zaburzeń psychicz-
nych, ale tylko wtedy, gdy będzie jej towarzyszyć 
spójna teoria umysłu, uwzględniająca argumen-
ty i wglądy obecne w filozofii umysłu.
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on the other 
hand, having 
a philosophical 
education 
sometimes turns 
out to be useFul 
in being open 
to all kinds oF 
experiences and 
attitudes and to be 
willing to discuss 
issues with patients 
From a broader 
perspective

historically, philosophers First 
ignored neuroscience, then were 
intimidated by it, but then they 
did bite the bullet and learned 
about neuroscience and the brain.

F.S. & M.t.: Do you think that the methods of 
philosophy can be a significant support for psy-
chiatric considerations, for example regarding 
the definition of mental disorders and diseases?

H.W.: Yes, I think so. Philosophy is usually good 
at analyzing concepts and providing consistent 
definitions that reflect current practice and 
scientific standards. 

F.S. & M.t.: On the other hand, since we are tal-
king about the relationship between these two 
disciplines, it is worth to indicate whether it is 
one-sided or two-sided relationship. So do you 
think that the neurobiological discoveries and 
the results of psychiatric work are the know-
ledge that can contribute to the resolution of 
problems traditionally considered by episte-
mology and philosophy of mind?

H.W.: Definitely, it is a mutual exchange. Psy-
chiatry can inform philosophers and help to 
correct their assumed a priori definitions which 
are build on intuitions of healthy minds and 
the writings of great philosophers. It also pre-
sents a rich resource of real-life examples of al-
tered mental states helping to understand the 
normal from the pathological. A good example 
is the concept of belief and the science of de-
lusions.

F.S. & M.t.: In your papers you often bring up 
a subject of neurophilosophy, so exactly an 
attempt to connection between philosophi-
cal analyses and neuroscientific research. Do 
you think that this is the way in which cur-
rent philosophy of mind should evolve? Fur-
thermore can we talk today about any alter-

natives in this topic or should we think about 
neurophilosophy as an inevitable future?

H.W.: The golden age of neurophilosophy is 
over. Once upon a time - and by this I mean 
only some decades ago, some people thought 
that neurophilosophy would deliver the ultima-
te answers to age old questions in philosophy 
of mind and metaphysics. But many have over-
stated their case. Now neurocritical movement 
is on the rise - and they often overdo too. Histo-
rically, philosophers first ignored neuroscience, 
then were intimidated by it, but then they did 
bite the bullet and learned about neuroscience 
and the brain. Now, a lot of what seem revolu-
tionary is common sense for philosophers.

F.S. & M.t.: As we know the term neurophiloso-
phy was introduced by Patricia Churchland, but 
it has evolved from this time. How would you 
define the movement today?

H.W.: Indeed, neurophilosophy has evolved. 
I see at least five recent developments. Cogniti-
ve neuroscience is basically still a mentalistic 
science that is doing neurophilosophy in the 
traditional way - understanding the mind by 
understanding the brain. At times this approach 
is stuck, as people try to find mental constructs 
that just are not part of normal brain functions. 
A second development is that the computational 
neurosciences are getting big by using the extra-
ordinary powers of supercomputing and artificial 
intelligence. Again Patricia Churchland has pio-
neered the subject with her Computational Bra-
in written together with Terence Sejnowski. The 
third development is the approach of situated 

cognition, also known as 4E -cognition, i.e. the 
insight that it is not enough to only look at the 
brains internal functions, but rather as an organ 
in a situated organism trying to survive. A fourth 
development is that neuroscience has become 
a major topic in philosophy of science for exam-
ple by the new mechanists. In this context a fifth 
and yet underestimated approach is non-cogniti-
vism, i.e. the approach to explain the brain not 
only through the lens of cognitivism - cognitive 
myopia, as Phillip Haueis calls it - but to also look 
at the brains non-cognitive functions.

F.S. & M.t.: In your conception of minimal neu-
rophilosophy you are trying to indicate to some 
basic, common assumptions of neurophiloso-
phical ideas. What is the importance of this type 
of meta-analysis?

H.W.: I think such a broader perspective is quite 
important because it allows to find common gro-
und for different positions within the philosophy 
of mind spectrum. Another concept I would like 
to advance is ‘differential metaphysics’: not all 
types of mental states are created equal and it 
might help very well to give up on the idea to 
find one theory for all different types of mental 
states.

F.S. & M.t.: Do you think that so-called expla-
natory gap between neuronal and phenomenal 
events will be solved on the ground of neuro-
science? What do you think about the recent 
attempts to combine neuroscience and pheno-
menology (neurophenomenology).

H.W.: It all depends what we understand by 
explanation and this is why philosophy of neuro-
science as philosophy of science is so important. 
Traditionally, an asymmetry is assumed between 
third and first person perspectives. However, I do 
not think that this gap is fundamental. And I am 
not alone in thinking this. For example, in Ber-
lin, we will start this year a new DFG-funded 
research training group on extrospection. One 
assumption of the RTG is that there is no funda-
mental explanatory asymmetry. With respect to 

neurophenomenology: the good thing with it is 
that subjective reports are taken more seriously 
and new methods are developed. However, in 
my experience, neurophenomenology too qu-
ickly may turn into a kind of mysticism, which 
I am no big fan of. 

F.S. & M.t.: Finally and going back to the rela-
tionship between philosophy and psychiatry, 
please tell me if your philosophical education 
and experience help you in your medical prac-
tice?

H.W.: Not always. In the world of pragmatic 
medicine it often is not really helpful to take 
a philosophical stance of methodological doubt, 
questioning general background assumptions 
or scrutinizing almost everything. On the other 
hand, having a philosophical education someti-
mes turns out to be useful in being open to all 
kinds of experiences and attitudes and to be wil-
ling to discuss issues with patients from a broader 
perspective.■
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cała struktura 
naszego 
poznania jest 
zbudowana 
właśnie na tych 
wewnętrznych 
klockach 
– dlatego 
uważam, 
że myślimy 
urojeniowo 
i postrzegamy 
omamowo

Filip Stawski: Psychiatria stanowi specyficzną 
gałąź medycyny (chyba jako jedyna „dorobi-
ła” się ruchu społecznego podważającego jej 
główne założenia i metody), poddawana jest 
często krytyce ze względu na brak precyzyjnie 
ustalonej klasyfikacji chorób i zaburzeń. Czy 
uważa Pan, że nadal istnieje niebezpieczeństwo 
interpretacji zaburzeń psychicznych, skutkującej 
uznaniem za zaburzenie zachowań, które prostu 
są społecznie nieakceptowalne albo kulturowo 
niedopuszczalne?
Edward J. Gorzelańczyk: Psychiatria tak jak filozo-
fia czy matematyka jest wytworem kultury, któ-
ra zgodnie z moim widzeniem rzeczywistości jest 
częścią biologii. Z takiej perspektywy trudno się 
spodziewać, że psychiatria oderwie się od swo-
ich cech wynikających z natury ludzkiej, która  
kategoryzuje zjawiska na normę i patologię. Nie 
tylko istnieje niebezpieczeństwo, ale należy się 
spodziewać, iż klasyfikacja zachowań jest i będzie 
kulturowo-zależna.
F.S: Jak pokazuje historia, tło społeczno-kultu-
rowe silnie warunkuje to, co traktujemy jako 
chorobę/zaburzenie psychiczne (najsłynniejszy 
przypadek stanowi chyba homoseksualizm), po-
tocznie przez „chorobę” rozumiemy raczej jakąś 
negatywną zmianę strukturalną lub funkcjonal-
ną zachodzącą w obrębie ciała. Pełne zrozumie-
nie choroby psychicznej musi jednak brać pod 
uwagę poza zmianami strukturalnymi i funk-
cjonalnymi w centralnym układzie nerwowym, 
także cielesność i tło społeczno-kulturowe.
E.J.G: Każda zmiana funkcjonalna wynika ze 
zmiany strukturalnej – nie jest zatem uprawnio-
na alternatywa: struktura-funkcja. Cielesność 
i tło społeczno-kulturowe należą przecież do tego 
samego systemu. Zachowania społeczne i infor-
macja kulturowa wynikają ze struktury mózgu 
– z tej perspektywy są częścią systemu biolo-
gicznego. Stary Testament uznaje homoseksu-
alizm za grzech – co przyjęły także organizacje 
kościelne a prawo w Europie zakwalifikowało 
zachowania homoseksualne za zbrodnie. Trochę 
ponad sto lat temu w Wielkiej Brytanii Oscara 
Wilde’a skazano za kontakty homoseksualne na 

więzienie i dwa lata ciężkich robót. W Stanach 
Zjednoczonych a następnie w Europie powra-
ca się do tradycji starożytnych Greków i dodaje 
nową jakość kulturową - małżeństwo homosek-
sualne. Homoseksualizm wyłączono z patologii 
(częściowo pod naciskiem politycznym), podob-
nie skreślono też z listy zaburzeń zespół Asperge-
ra. Psychiatria nie działa w oderwaniu od innych 
składników kultury – bo to twór kulturowy. Kul-
turowo-społeczna funkcja psychiatrii bliska jest 
prawu w którym klasyfikuje się zachowania na 
odpowiedzialne i przestępcze. 
F.S: Musi Pan jednak przyznać, że to problema-
tyczne dla psychiatrii. Henrik Walter w tekście 
który publikujemy w bieżącym numerze twier-
dzi, że: „W odróżnieniu od definicji choroby 
niedokrwiennej serca, chłoniaka czy AIDS, dia-
gnozy DSM  opierają się na konsensusie doty-
czącym zespołu objawów klinicznych, a nie na 
obiektywnej ocenie laboratoryjnej.”
E.J.G: Sama klasyfikacja zburzeń psychicznych 
i chorób oparta jest na fenomenologii – zatem 
nie jest to system naturalny. Z perspektywy psy-
chiatrii fenomenologia opiera się na obserwowa-
niu zachowania pacjenta. Trzeba też zrozumieć, 
że klasyfikacja fenomenologiczna związana jest 
z potrzebą tworzenia pojęć abstrakcyjnych su-
mujących liczne spostrzeżenia indywidualne 
w grupowania co w konsekwencji upraszcza np. 
nauczanie studentów, tworzenie podręczników, 
tudzież ułatwia komunikacje w czasopismach 
naukowych i na konferencjach i kongresach. 
Sztuczny system fenomenologiczny ma wymiar 
bardziej pragmatyczny i nie jest nastawiony bez-
pośrednio na naturalistyczne wyjaśnianie rzeczy-
wistości. Skutki tego są takie, że mamy klasyfi-
kację nienadążającą za zdobyczami współczesnej 
neurobiologii, oderwaną od rzeczywistości przy-
rodniczej i będącą odzwierciedleniem konsensu-
su psychiatrów. Z mojej osobistej perspektywy 
badawczej, jako klinicysty psychiatry i neurobio-
loga, próbuję podwaliny takiej nowej, bardziej 
naturalistycznej klasyfikacji tworzyć. Jako badacz 
poszukuję też obiektywnych markerów chorób 
psychicznych.

F.S: Musi Pan zatem dysponować konkret-
ną koncepcją ludzkiego poznania, kluczowym 
zagadnieniem jest sposób odbierania i prze-
twarzania rzeczywistości przez nasz system 
poznawczy. Zgodnie z podejściem reprezen-
tacjonistycznym poznajemy wewnętrzne re-
prezentacje rzeczywistości symulowane przez 
nasz układ nerwowy (chociaż pojawiają się 
koncepcje proponujące wyjaśnianie poznania 
w sposób niereprezentacjonistyczny). Czym są 
według Pana Profesora reprezentacje?
E.J.G: Symulujemy rzeczywistość tym co mamy 
(naszymi strukturami). To nasza informacja (za-
pisana w strukturach naszych mózgów) pozwa-
la na symulacje możliwości zdarzeń - co pozwa-
la na przewidzenie (predykcję) Masajowi, że jak 
lew naprężył mięśnie i wyszczerzył kły to trzeba 
odpowiednio ustawić dzidę i przyjąć konkretną 
postawę ciała, żeby zanieść lwa na obiad a nie 
być obiadem. Ten konkretny lew, który zaraz 
skoczy na Masaja to następne doświadczenie 
(w głowie tego Masaja) - a skoro już parę razy 
dzidy właściwie użył (nabył doświadczenia - 
zapisanego w konkretny sposób w jego mózgu) 
to może się zdarzyć, że to nie jest ostatni raz 
użycia tej dzidy przez tego konkretnego Masa-
ja. Cała struktura naszego poznania jest zbudo-
wana właśnie na tych wewnętrznych klockach 
– dlatego uważam, że myślimy urojeniowo 
i postrzegamy omamowo. Moim zdaniem te 
podstawowe klocki są zapisami związanymi 
ze średnimi komórkami kolcowymi obecnymi 
w prążkowiu.
F.S: Jak należy rozumieć stwierdzenie, że myśli-
my urojeniowo i postrzegamy omamowo?
E.J.G: Te „urojenia” i te „omamy” to zapisy 
materialne (klocki w naszych głowach). Rze-
czywistość zewnętrzna uruchamia te klocki 
i w uproszczeniu sekwencja tych uruchomień to 
symulacja świata zewnętrznego. Nasze pozna-
nie rzeczywistości jest subiektywne. Widzimy 
to co jest w naszych głowach a nie to co jest rze-
czywiście poza naszymi głowami (ściślej poza 
naszym ciałem). Z tego wynikają ograniczenia 
– nie można w sposób prosty wyjść z tego co 
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w naszej głowie. Powód jest prosty – jesteśmy 
uwięzieni w sobie: budujemy wrażenia z kloc-
ków wbudowanych w naszą głowę.
F.S: Mimo, że nasze poznanie jest bardzo su-
biektywne, pozwala nam ono na w miarę pre-
cyzyjne funkcjonowanie w świecie a co więcej 
intersubiektywne i obiektywne badanie rze-
czywistości w ramach działalności naukowej. 
Czy zastanawiał się Pan Profesor w jaki spo-
sób uzasadnić istnienie świata zewnętrznego 
wobec własnej osoby? Jaki miałby być dowód 
wskazujący, iż nie jest Pan jedyną istotą realną, 
a całe uniwersum w rzeczywistości nie istnieje?
E.J.G: Przecież ja nie twierdzę, że nie ma świa-
ta zewnętrznego – twierdzę, że mamy do niego 
dostęp poprzez symulacje tego świata, możliwą 
dzięki materialnym klockom (engramom) znaj-
dującym się w naszych głowach.
F.S: Skąd Pan Profesor ma pewność, że nie ist-
nieje jedynie Pan sam?
E.J.G: Tego nie wiem – jednak uznaje to za mało 
prawdopodobne ze względu na to, że dotych-
czas przeprowadzone symulacje wskazują na to, 
że taki byt materialny jak Kolega zadający pyta-
nia jednak istnieje. Nie zmienia to jednak w ni-
czym mojego przekonania, że do tego bytu ma-
terialnego mam dostęp poprzez klocki w mojej 
głowie.
F.S: W jaki sposób miałby Pan Profesor dostęp 
do świata zewnętrznego, skoro ma Pan do czy-
nienia jedynie z pobudzeniami swojego mó-
zgu?
E.J.G: W takim, że symuluje ten świat zewnętrz-
ny w sposób wystarczający by stanąć w miej-
scu i nie zostać przejechanym przez nadjeżdża-
jący samochód. Ten samochód jest rzeczywisty 
– jednak to ja symuluje go w mojej głowie. To 
wystarczy w niektórych przypadkach by nie być 
przejechanym. Innymi słowy samochód jest re-
alny (tak przypuszczam) a nam się wydaje, że 
widzimy go jako realny – jednak symulujemy 
go w naszej głowie. Dlatego właśnie czekam 
cierpliwie przy przejściu dla pieszych, aż ów sa-
mochód przejedzie. Te osobniki, które nie potra-
fiły tego zasymulować zginęły – taki jest prze-

bieg ewolucji. Mogę się jedynie cieszyć, że moi 
przodkowie nie byli zabici przez samochód czy 
upolowani przez drapieżnika, bądź zdążyli się 
rozmnożyć zanim zginęli.
F.S: Jak z perspektywy poglądów Pana Profeso-
ra uzasadnić podział na „realne" i „nierealne"? 
Przecież to, co jawi się jako zespół budynków, 
samochodów, całych miast a także innych 
istot, to jedynie pobudzenia Pańskiego mózgu, 
książka, którą ma Pan w ręku, istnieje również 
jedynie w Pana głowie. W jaki sposób, nie po-
padając w sprzeczność może Pana dowieść, że 
za słowem „zewnętrzność" kryje się jakaś re-
alna treść? Innymi słowy, czym różni się rze-
czywistość od halucynacji której doświadczają 
osoby z zaburzeniami psychicznymi?
E.J.G: Z perspektywy psychiatry między prze-
sądem, urojeniem i omamem jest ciągłość – te 
arbitralnie wyróżnione kategorie odpowiada-
ją engramom w naszym mózgu. Postrzega-
nie rzeczywistości polega na wyborze między 
tymi engramami – możemy się mocno mylić 
wybierając engramy zupełnie nieprzystające 
do rzeczywistości bądź wybrać te z nich, które 
są tej rzeczywistości bliższe. Zatem rozróżnia-
my „realność” od „nierealności” na podstawie 
przewidywania (głównie nieświadomego) re-
lacji w świecie zewnętrznym. Niestety takie 
rozróżnianie poprzez symulacje rzeczywistości 
wskazuje na naszą ograniczoność poznawczą. 
Skoro możemy świat poznawać poprzez to co 
jest w nas (engramy – klocki) to z założenia jest 
to subiektywne i pragmatyczne oraz trudne do 
zobiektywizowania. Nie ma sprzeczności mię-
dzy tym, że świat jest realny a tym, że mam do 
niego dostęp pośrednio przez to co o nim zasy-
mulujemy w naszej głowie.
F.S: Stosuje Pan często termin „klocki” czy ta 
metafora oznacza, że w naszych strukturach 
neuronalnych istnieje skończona liczba ele-
mentów/wzorów czy engramów z których 
(tak jak z klocków w różny sposób i w różnych 
konfiguracjach) budowane jest całe bogactwo 
doświadczenia, myślenie, wyobraźnia, uczucia 
itp.?

E.J.G: Klocki to metafora – pozwala na wy-
obrażenie sobie zbudowania praktycznie nie-
skończonej liczby budowli ze skończonej liczby 
elementów. Skończona liczba liter pozwala na 
wytworzenie nieskończonej liczby słów i nie-
skończonej liczby zdań – co nie oznacza, że 
posługujący się tymi literami ma rzeczywistą 
szansę by stworzyć nieskończona liczbę wypo-
wiedzi. Jednak system engramów znajdujący 
się w systemie konkretnej osoby umożliwia 
zapisywanie doświadczeń, myślenie, wyobra-
żanie sobie czy przetwarzanie emocji.
F.S: Według niektórych osób, stwierdzenia 
zgodnie z którymi widzimy to, co jest w na-
szych głowach, a nie to, co poza nimi, mogą 
wydawać się niezgodne z naszym doświad-
czeniem – jak by się Pan Profesor bronił przed 
takimi zarzutami?
E.J.G: Moim zdaniem tego typu odczucia i po-
glądy filozofów wynikają z braku rozumienia 
tego, że jesteśmy notorycznie „oszukiwani” 
przez mózg. Warto by filozofowie postudiowa-
li wiedzę o iluzjach i złudzeniach. Wynik ba-
dań dotyczące tych zjawisk są przyczynkami 
potwierdzającymi słuszność moich poglądów. 
Moim zdaniem struktura naszego poznania jest 
zbudowana właśnie na tych wewnętrznych 
klockach – dlatego uważam, że myślimy uro-
jeniowo i postrzegamy omamowo. Te „uroje-
nia” i te „omamy” to zapisy materialne (klocki 
w naszych głowach). Rzeczywistość zewnętrzna 
uruchamia te klocki i w uproszczeniu sekwen-
cja tych uruchomień to symulacja świata ze-
wnętrznego.
F.S: Z poglądów Pana Profesora, zdeklarowa-
nego jako materialisty, wyłania się więc po-
niekąd idealizm poznawczy, bo przecież zgod-
nie z Pana poglądami widzenie jest skrajnie 
subiektywnie.
E.J.G: Zero idealizmu – istnieją struktury 
w moim mózgu…
F.S: Engramy?
E.J.G: …tak, które pozwalają odwzorować świat 
zewnętrzny i czynią to w subiektywny sposób. 
Jednak te struktury są konkretne, zmieniają się 

dynamicznie co związane jest ściśle z funkcją 
jaką jest symulacja (odwzorowywanie) otocze-
nia. A niestety to odwzorowywanie nie jest ide-
alne – jest skrajnie pragmatyczne i subiektyw-
ne. Nie można mi z tej perspektywy udowodnić 
idealizmu.
F.S: Myślę, że część filozofów uznałaby Pana 
poglądy za problematyczne. Czy nie uważa 
Pan, że przyjmując, że widzimy to, co jest w na-
szych głowach, a nie to, co poza nimi, nie ska-
zuje siebie na bardzo niekomfortowe rozdarcie 
poznawcze wynikające z naukowego twier-
dzenia, że widzenie jest skrajnie subiektywne 
a zarazem na własny użytek zachowuje się Pan 
Profesor tak jakby miał naprawdę kontakt ze 
światem realnym? Czy nie uważa Pan, że swym 
codziennym zachowaniem owego twierdzenia 
„widzimy to, co jest w naszych głowach, a nie 
to, co jest poza naszymi głowami" nie traktu-
je Pan w praktyce poważnie i nie przyjmuje go 
jako miary swego codziennego postępowania?
E.J.G: Pozornie może wydawać się, że to spe-
cyficzny pogląd – jednak z całą stanowczością 
podtrzymuje to, że widzimy to co jest w naszych 
głowach i jest to fundamentalne oraz wynika 
z mojego rozumienia działania układu nerwo-
wego. Ja siebie nie skazuje, ale ja jestem skazany 
- podobnie jak i Szanowny Pytający na to „roz-
darcie poznawcze”. Nie wiem czy jest ono bardzo 
dyskomfortowe, ale nie ułatwia dojścia do tego 
jaka jest rzeczywistość poza naszymi głowami. 
Zgadzam się z poglądem, że: na własny użytek 
zachowuję się „jakbym miał kontakt ze świa-
tem zewnętrznym  - bo poprzez uruchomienie 
symulacji świata zewnętrznego w mojej głowie 
mam wrażenie istnienia świata zewnętrznego. 
Z subiektywizmu symulacji w mojej głowie 
w połączeniu z rozumieniem tego jak postrze-
gam wynika, że traktuje fakt iż symuluje świat 
zewnętrzny całkiem na serio  – a z perspektywy 
pragmatycznej nie ma znaczenia, że jest to mia-
ra mojego codziennego postępowania. Widać 
nie była potrzebna świadomość faktu, że sy-
mulujemy świat zewnętrzny w głowie do tego 
by być skutecznym i pragmatycznym. Niestety 
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dla mnie jako psychiatry biologicznego i biologa błąd 
w rozumowaniu polega na tym, że próbuje oderwać 
się Funkcję od struktury. Funkcja jest wynikiem zmian 
w strukturze. dla mnie taki zabieg (rozdzielania 
Funkcji od struktury) jest nie do zaakceptowania 

wynikają z tego pewne ograniczenia – nie moż-
na w sposób prosty wyjść z tego co w naszej 
głowie. Powód jest prosty – jesteśmy uwięzieni 
w sobie: budujemy wrażenia z klocków wbu-
dowanych w naszą głowę. By sobie wyobrazić 
taki sposób rozumienia funkcjonowania syste-
mu podaje przykład symulatora lotu samolo-
tu – idealny symulator z perspektywy pilota to 
taki w którym nie odróżni on przelotu rzeczy-
wistego od „przelotu” w symulatorze – jednak 
za każdym razem pilot korzysta z engramów 
w swojej głowie realizując zadanie. 
F.S: A co jeśli chodzi o rzeczywistość kulturo-
wą? Karl Popper postulował istnienie trzech 
światów: obiektów fizycznych, mentalnych 
i autonomicznego trzeciego świata, można po-
wiedzieć świata idei zawierającego np. twier-
dzenia naukowe, ale również rozmaite byty 
kulturowe?
E.J.G: Świat Poppera zawierające „rozmaite byty 
kulturowe” tylko potwierdza, że kultura ma 
podłoże materialne. Kultura jest moim zdaniem 
tworem biologicznym. Podział zaproponowany 
przez Poppera jest moim zdaniem nieuprawnio-
ny - te reguły są wpisane w materię i niezmien-
nie ze struktury wynika funkcja.
F.S: Treść książek, które przeczytaliśmy wpły-
wa na nas – jednak  nie dowodzi  tego, że treść 
tych książek jest materialna. Przecież material-

ny może być jedynie nośnik tej treści, lecz nie 
sama treść – np. treść Zbrodni i kary Dostojew-
skiego nie jest materialna.
E.J.G: A ja uważam, że przecież treści wytwo-
rów literackich Dostojewskiego wpływają na 
czytelnika poprzez to, że wpływają na jego 
strukturę. Treść książek jest materialna o tyle, 
że w głowie czytelnika podczas czytania książki 
zachodzą materialne zmiany – zmiany struktu-
ry poszczególnych zespołów cząsteczek i struk-
tur wyższego rzędu, co stanowi podstawę ma-
terialną engramów (zapisów) możliwych do 
odtworzenia. Całość ma naturę biologiczną – 
w dużym uproszczeniu Dostojewski jest w gło-
wie czytelnika. Każdy ma swój zestaw klocków 
odbierających informację z istniejącego świata 
zewnętrznego – mamy do tej rzeczywistości 
dostęp poprzez te nasze klocki w głowie. Błąd 
w rozumowaniu jest taki, że uważa się infor-
mację kulturową jak byt niezależny – a moim 
zdaniem tak nie  jest – związana jest konkret-
nymi realizacjami właścicieli informacji kultu-
rowej. Były takie byty kulturowe (utrwalone 
np. w języku klinowym), których już nie ma, 
bo nikt nie potrafi ich odczytać. Gdyby Zbrod-
nia i kara istniała tylko w języku rosyjskim i na-
gle wszyscy mówiący językiem rosyjskim by 
umarli, to treść Zbrodni i kary też by „umarła” 
wraz z nimi.

F.S: Czy zatem Pana zdaniem, aby zrozumieć za-
chowanie dajmy na to Prezydenta Putina wy-
starczy badać go materialnie czy również trzeba 
rozumieć historię Rosji?
E.J.G: Ta historia Rosji jest o tyle ważna o ile 
jako informacja poprzestawia te klocki w gło-
wie Prezydenta Putina – zatem jego zachowa-
nie jest możliwe do zrozumienia wówczas gdy 
będziemy mieli pełną wiedzę o tych klockach 
i jak się układają w odpowiedzi na bodźce ze-
wnętrzne. Całość jest zapisana w sposób dyna-
miczny w strukturach mózgu. Prezydent Putin 
bezpośrednio ma dostęp jedynie do tego co ma 
w głowie – a w głowie ma część tego co prze-
żył, przeczytał i o tyle o ile zapisało się to w jego 
klockach w głowie.
F.S: Jednak sfera kultury, niezależnie od tego, 
jakie jest jej pochodzenie, zachowuje bardzo 
daleko idącą autonomię w stosunku do świata 
materialnego, również wpływa na świat ma-
terialny – w tym materialnego z definicji czło-
wieka jak Pan i ja.
E.J.G: Jak najbardziej informacja kulturowa 
wpływa na inne poziomy informacji takie jak 
indywidualna a nawet genetyczna – znany jest 
przecież pogląd o występowaniu tzw. efektu 
Baldwina. Jak już wspominałem wcześniej kul-
tura jest bytem biologicznym. Moim zdaniem 
nie można mówić o jej autonomii w tym sen-

sie, że informacja kulturowa to część informacji 
indywidualnej podobnej u różnych osobników 
danej populacji. Ta kultura w ujęciu biologicz-
nym to zapisy w naszych głowach mające stric-
te materialne podłoże (engramy). Kultura bez 
takiego materialnego z definicji człowieka, jak 
Pytający i  Pytany nie istnieje w sensie biolo-
gicznym.
F.S: Myślę, że niektórzy filozofowie zgodzili by 
się z tezą, iż kultura bez materialnego z definicji 
człowieka nie istnieje w sensie biologicznym. 
Z tego jednak, nie wynika, że jej specyfika 
daje się wyjaśnić wyczerpująco w kategoriach 
nauk biologicznych. A właśnie jedna z podsta-
wowych słabości poglądów głoszonych przez 
Pana Profesora wynika z założenia, że specy-
fika kultury  daje się wyczerpująco wyjaśnić 
w kategoriach nauk biologicznych.
E.J.G: To czy to się nazywa biologią czy nie to 
oczywiście przybliżenie (i uproszczenie oraz 
pragmatyzm) – jest kwestia opisu i znalezienia 
ciągu przyczynowo-skutkowego. Skutkiem ma-
terialnych z definicji tworów takich jak Pytający 
i udzielający odpowiedzi jest kultura jako zbiór 
informacji dostępnych (współdzielonych) przez 
określoną populację. Ja po prostu uważam, że 
wyróżnienie kultury jako czegoś innego niż bio-
logiczne jest błędem (nawet jeśli nie zaliczymy 
tego do biologii). Bez zapisu materialnego w en-
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gramach w głowach właścicieli wspólnej infor-
macji danej populacji kultura nie może istnieć.
F.S: Panie Profesorze a może jest tak, że po pro-
stu metoda biologiczna nie nadaje się do bada-
nia takich rzeczy?
E.J.G: Bo umówiliśmy się arbitralnie, że biologo-
wie tego nie badają – co nie oznacza, że badanie 
informacji kulturowej odbywa się inaczej jak 
poprzez klocki w mózgach badaczy. Niezależnie 
jak nazwiemy badacza (muzykologiem, języko-
znawcą, fizykiem, biologiem czy jakkolwiek) to 
i tak każdorazowo badamy tą rzeczywistość za 
pomocą klocków w naszych głowach. W tym 
sensie jest to proces biologiczny (z całym ogra-
niczeniem pojęcia jakim jest biologia). Przecież 
(powtarzam ponownie) my tylko symulujemy 
rzeczywisty świat zewnętrzny – a symulacja 
jest bardzo daleka od rzeczywistości i subiek-
tywna oraz pragmatyczna.
F.S: A nie jest tak, że biolog czy psychiatra nie 
ma wystarczających narzędzi, by przebadać 
specyfikę bytów kulturowych?
E.J.G: Akurat w tym szczegółowym zastosowa-
niu biologia ma osiągnięcia coraz bardziej zna-
czące – jednak nie w tym jest istota problemu. 
Problem w tym, że świat zewnętrzny możemy 
odwzorować poprzez te klocki – kulturę także 
właśnie poprzez te klocki.
F.S: Nawet jeśli przyjmujemy takie twierdze-
nie, czy nie jest tak, że mimo składanych przez 
Pana deklaracji, jako biolog (z ambicjami „bio-
logistycznymi") próbuje Pan rozszerzyć kompe-
tencje biologii poza właściwe jej pole?
E.J.G: Moim zdaniem nie próbuje rozszerzyć 
biologii poza jej pole – próbuje pokazać jak 
działa system. System jest biologiczny i nasze 
poznanie jest biologiczne w tym sensie, że wy-
korzystuje do symulacji rzeczywistości właśnie 
te klocki wbudowane w mózgu (klocków ma-
jących materialną strukturę). To, że sfera psy-
chiczna jest tylko i wyłącznie materialna jest dla 
mnie oczywiste. Moim zdaniem dzieła kultury 
to wytwory istot materialnych i biologicznych. 
Wypowiedziałem się w tej sprawie np. w arty-
kule Neurobiology and the evolution of human 

culture and language1. Również twierdzenia 
logiczne i matematyczne są wytworem kultu-
rowym (tylko takie znamy). Dzieła literackie to 
oczywisty wytwór kultury. Dzieła te istnieją 
o tyle o ile nośniki informacji w jakiejś głowie 
mogły je przenieść na inny nośnik informacji 
i mogą być odczytane przez czytelnika – twór 
na wskroś biologiczny. To odczytanie polega 
na poukładaniu klocków w głowie czytelnika 
– bodźcami jest zapis na kartkach celulozy (czy 
innym nośniku).
F.S: Wspomniał Pan o matematyce, w jaki 
sposób odniósłby się Pan do argumentu (trak-
towanego przez niektórych, jako dowód na 
niematerialną strukturę umysłu), zgodnie 
z którym pomimo tego iż zawsze mamy do-
stęp wyłącznie do skończonych odcinków do-
świadczenia to potrafimy „kontaktować się” 
z koniecznymi stanami rzeczy takimi jak obiek-
ty matematyczne.
E.J.G: Zgadzam się właściwie jedynie ze stwier-
dzeniem: „mamy dostęp wyłącznie do skoń-
czonych odcinków doświadczenia" - jednak 
nie zmienia to faktu, że możemy wnioskować 
tylko i wyłącznie w takim zakresie na jaki nam 
pozwalają właśnie struktury naszego mózgu 
(i zapisane w tym mózgu informacje określane 
jako doświadczenia). To, że możemy uogólniać 
nie oznacza moim zdaniem, że umysł potrafi 
kontaktować się z rzeczywistością pozafizyczną, 
z rzeczywistością koniecznie istniejących, ideal-
nych stanów rzeczy.
F.S: Czy nie uważa Pan jednak, że w pewnym 
sensie, faktycznie struktury te istnieją poza 
sferą materialną, ale poza sferą materialną de-
finiowaną jako część świata fizycznego, czaso-
przestrzennego. Twierdzenia matematyki prze-
cież jakoś istnieją – prawda?
E.J.G: Moim zdaniem twierdzenia matematycz-
ne istnieją dzięki temu, że są zapisane w mate-
rii – w engramach znajdujących się w mózgach 
twórców ukształtowanych w interakcji ze śro-
dowiskiem. Bez tych engramów nie ma tych 

1 Gorzelańczyk E.J. (2003) Neurobiology and the evolution 
of human culture and language. Acta Neuropsychologica, 
1(4), 436-448.

twierdzeń. To, że się one zgadzają z rzeczywi-
stością zewnętrzną nie zmienia tego, że są tylko 
symulacją rzeczywistości - a nie są tożsame z tą 
rzeczywistością.
F.S: Gdyby odmówić twierdzeniom matema-
tycznym ich niezależnego istnienia, to jak mo-
glibyśmy je badać i odkrywać cokolwiek w tej 
sferze? Jeśli słowo „realność" zdecydowaliby-
śmy się rezerwować jedynie dla sfery fizycz-
nej, to rzecz jasna należałoby wtedy mówić, że 
owe twierdzenia są czymś „nierealnym" bądź 
też „irrealnym", w każdym bądź razie czymś 
odmiennym od sfery fizycznej – jak by się Pan 
Profesor odniósł do takich poglądów?
E.J.G: Nie odmawiam im istnienia – są w gło-
wach twórców i mogą być przenoszone do in-
nych głów. Klocki w naszych głowach pozwala-
ją  na tworzenie twierdzeń – bo jest to wytwór 
kulturowy (informacja kulturowa – a ściślej 
część informacji indywidualnej którą można 
uznać za kulturową).
F.S: Stawia się Pan Profesor w opozycji do 
wybitnych filozofów – wypowiadał się w tej 
sprawie już Platon chociażby w takich działach  
jak Fedon czy Państwo, a później tacy myśli-
ciele jak Frege czy wspominany Popper. Spo-
sób istnienia bytów matematycznych różni się 
w szczególności tym od tego, co fizyczne, że są 
one usytuowane niejako poza czasem. Fakt, że 
suma kątów trójkąta to 180 stopni jest usytu-
owany poza czasem.
E.J.G: Myśliciele na których się Pan powołuje 
mieli klocki w swoich głowach układające się 
w to, co można określić bytami matematyczny-
mi. To, że ktoś wiedział w sensie ideowym, że 
suma kątów trójkąta to 180 stopni było wyko-
nalne dzięki temu, że innowator miał takie zapisy 
(engramy w swojej głowie) – nie miał natomiast 
wiedzy gdzie to może być zapisane. Uważam, że 
te engramy w naszych głowach (także w swoim 
czasie w głowie takich myślicieli jak Platon, Fre-
ge, Popper) to jest (bądź raczej było) coś realnego 
i materialnego. Informacja ma podłoże material-
ne – to zapis w materii. Może to być materia mó-
zgu czy twardego dysku. Byty matematyczne to 

wytwory człowieka, wytwory kultury  – mniej 
czy bardziej będące odzwierciedleniem rzeczywi-
stości. Jaka jest rzeczywistość nas otaczająca nie 
wiemy przecież obiektywnie przy naszym su-
biektywnym postrzeganiu i przetwarzaniu. Infor-
macja nie istnieje bez materii, bo ułożenie materii 
to istota informacji.
F.S: Myślę, że część filozofów zgodziłaby się 
z tym, że Pitagoras działający w pewnym kon-
tekście kulturowym i będący bytem cielesnym 
sformułował twierdzenie o zależności między 
bokami trójkąta prostokątnego , ale on tych za-
leżności nie ustalił. On je odkrył. Można sformu-
łować co najwyżej notację matematyczną w ja-
kimś naturalnym języku (na przykład greckim), 
ale nie można arbitralnie ustalić treści twierdzeń 
matematycznych bądź logicznych.
E.J.G: Oczywiście, że można – są arbitralne. Je-
dynie są bliższe bądź dalsze od rzeczywistości ze-
wnętrznej. To, że niektóre są bardzo falsyfikowal-
ne i można przewidzieć na tej podstawie skutki 
(np. zbudować most, który się nie zawali) nie 
oznacza, że te twory kulturowe jakimi są twier-
dzenia matematyczne mają cechy absolutnej 
trafności.
F.S: Czyli twierdzenia matematyczne są uwa-
runkowane kulturowo?
E.J.G: Tak, twierdzenia matematyczne zostały 
wytworzone jako informacja kulturowa – ta in-
formacja to nie świat zewnętrzny a symulacja 
tego świata.
F.S: Może się Pan Profesor spotkać z zarzutem 
mieszania kontekstu uzasadnienia  twierdzeń 
naukowych z kontekstem odkrycia twierdzeń 
naukowych. Treść – a można by tu użyć równie 
dobrze terminu „znaczenie" danego twierdzenia  
nie powinna być redukowana do jego genezy 
(definiowanej jako geneza biologiczna, społeczna 
itd.).
E.J.G: Uważam, że odkrycie to taka informacja kul-
turowa, która ma walory bardzo dobrego (choć 
niedoskonałego) odzwierciedlenia rzeczywistości 
– jednak tą rzeczywistością zewnętrzną nie jest. 
Nie jest tą rzeczywistością dlatego, że jest wytwo-
rzona z klocków które są w naszych głowach.
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F.S: Jednak gdyby Pitagoras się nie narodził, to 
przecież ktoś inny sformułowałby twierdzenie 
o bokach trójkąta prostokątnego, prawda?
E.J.G: To wysoce prawdopodobne - wielokrotnie 
podobne engramy pojawiały się w różnych mó-
zgach. Tak się działo w przeszłości i pewnie będzie 
się wielokrotnie zdarzać. Po prostu w  różnych 
głowach tworzą się podobne symulacje rzeczywi-
stości. W tym sensie Pitagoras posiadał engramy, 
które mogły się pojawić (w pewnym przybliżeniu 
– bo każdy jest unikalny) w innych głowach.
F.S: Nasuwa się w tym miejscu skojarzenie 
z Dawkinsowskimi memami.
E.J.G: Moim zdaniem Dawkins sobie trochę zażar-
tował z tymi memami – jednak w pewnym przy-
bliżeniu nazwał to samo zjawisko, które ja definiu-
ję jako engram.
F.S: Idąc za Pana poglądami rysuje się kolejny 
problem: jeśli twierdzenia matematyki i logiki 
są uwarunkowane biologicznie, to biologicznie 
uwarunkowane jest również np. zasada sprzecz-
ności znane jako formuła   nieprawda, że p a za-
razem nie-p.
E.J.G: Każda zasada czy prawo sformułowane 
przez człowieka jest uwarunkowane biologicznie 
w tym sensie, że powstało jako informacja (en-
gram) - choć ewolucja klocków w głowach jest 
ściśle powiązana ze środowiskiem. 
F.S: Jeżeli jednak przyjąć stanowisko Pana Pro-
fesora, iż prawo sprzeczności jest uwarunko-
wane biologicznie, można by założyć istnienie 
istot zamieszkujących nasz wszechświat i wy-
posażonych w taką biologię, że głosiłyby traf-
ność prawa „nieprawda, że p i nie p", natomiast 
cywilizacja o innej biologii mogłaby temu za-
przeczyć. Taka rozbieżność sądów oznaczałaby 
niemożność uprawiania jakiejkolwiek nauki, bo 
nauka, która nie zakłada powszechności i ko-
nieczności prawa sprzeczności sama siebie zno-
si. Innymi słowy twierdzenia matematyczne są, 
jak sądzimy powszechne i konieczne z definicji. 
Natomiast jeśli przyjmiemy, że są one uwarun-
kowane biologicznie, to ich ważność wynika 
jedynie z uogólnienia (jest niejako indukcyjna, 
czyli „przypadkowa").
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metody FilozoFiczne mogą 
w sposób istotny wspomóc 
tworzenie Fenomenologiczno-
naturalistycznej klasyFikacji 
zaburzeń i chorób psychicznych 

E.J.G: Takie rozumienie rzeczywistości akcep-
tuje – jest mi bliskie. Co nie oznacza, że pew-
nych szczegółów nie trzeba by uściślić.
F.S: Jak bumerang daje o sobie tu znać pro-
blem redukcjonizmu. Czy nie uważa Pan Pro-
fesor, że narzędzia biologa nie wystarczają by 
przebadać wszystko?
E.J.G: To jest pytanie o ograniczenia metod 
a nie o to jaka jest rzeczywistość – a do tej rze-
czywistości mamy pośrednio jedynie dostęp 
poprzez klocki w naszych głowach. W sferze 
natury zjawiska nie ma to znaczenia czy te na-
rzędzia na ten moment są czy nie – natomiast 
nawet na tym etapie poznania możemy w zna-
czący sposób uprawdopodobnić, że zjawiska 
kulturowe są biologiczne (choć nie przywiązu-
je się do tego arbitralnego pojęcia). Moim zda-
niem myślenie filozofów to dobry przykład re-
dukcjonizmu – redukcjonizm wynika z natury 
systemu jakim jest mózg. Mózg sam w sobie 
ma mniejszą ilość informacji w porównaniu do 
ilości informacji w świecie zewnętrznym i jesz-
cze do tego jedynie symuluje niektóre z wy-
branych składników tej rzeczywistości – z tej 
perspektywy każdy filozof to redukcjonista. 
Zarówno filozofia jak i nauka, której zależy na 
obiektach i ścisłych pojęciach, ma duże trud-
ności by obejść się bez metafory gdyż metafora 
to przykład redukcjonizmu wynikający z eko-
nomi myślenia której istnienie postulował 
Ernst Mach.

F.S: Po zapoznaniu się z poglądami Pana Pro-
fesora filozof mógłby stwierdzić, że nie każdy 
biolog musi być zwolennikiem biologizmu, ale 
Pan właśnie wykazuje pewne roszczenia bio-
logistyczne i jako biolog jest w gruncie rzeczy 
dość bezradny w konfrontacji ze światem kul-
tury.
E.J.G: Z tą bezradnością bym nie przesadzał – 
jednak nie tu jest problem a w tym czym kultu-
ra jest. Przy założeniu, że jest to zbiór informacji 
wspólnych dla określonej populacji to trzeba się 
spytać gdzie ta informacja jest zapisana – moim 
zdaniem jest zapisana w engramach znajdują-
cych się w mózgach poszczególnych osobników 
danej populacji (i nie muszą być to przedsta-
wiciele Homo sapiens – a np. przedstawiciele 
Pan troglodytes – jak to skrupulatnie opisała 
Jane Goodall). W tym sensie kultura jest skraj-
nie biologiczna – nawet jeśli nie radzi sobie jako 
dyscyplina z rozwiązaniem jakichś problemów 
związanych z kulturą. Przybliżanie się do rzeczy-
wistości (coraz lepsze symulacje rzeczywistości) 
polega na dobieraniu adekwatnych narzędzi – 
te narzędzia nie decydują natomiast jaką naturę 
ma badany przedmiot.
F.S: Co Pan Profesor uważa na temat argumen-
tów podważających podejście materialistyczne 
w filozofii umysłu wskazując na znaczącą róż-
nicę pomiędzy naturą zjawisk fenomenalnych 
i neuronalnych jak np. argument z zombi?
E.J.G: Dla mnie jako psychiatry biologicznego 
i biologa błąd w rozumowaniu polega na tym, 
że próbuje oderwać się funkcję od struktury. 
Funkcja jest wynikiem zmian w strukturze. Dla 
mnie taki zabieg (rozdzielania funkcji od struk-
tury) jest nie do zaakceptowania. Moim zda-
niem struktury w mózgu wytwarzają funkcję, 
np. odczuwanie barw, czucie bólu, myślenie itp.
F.S: Jednak pojawia się pewna luka eksplana-
cyjna pomiędzy zdarzeniami neurobiologiczny-
mi a fenomenalnymi (czyli qualiami).
E.J.G: Zgadzam się, że np. doznanie bólu jest 
różne od wszelkich zdarzeń lub procesów fi-
zycznych - nie ma w tym przecież nic dziwne-
go dla zjawiska wynikającego z działania kon-

kretnej (unikatowej) struktury. Oczywiście ta 
struktura (w dużym uproszczeniu mózg), jest 
zbudowana z mniejszych elementów (ato-
mów, cząsteczek) i na tym poziomie organizacji 
mają miejsce jedynie takie zdarzenia, które są 
oczywiście zgodne z prawami przyrody i mają 
jakości przypisane do tego poziomu organiza-
cji - jednak tak samo jest z samochodem czy 
samolotem - samochód jest strukturą wyższe-
go rzędu i ma inne własności (jakości) w po-
równaniu do atomów i cząsteczek. Mózg jest 
strukturą wyższego rzędu i jego (jedną z wielu) 
funkcją jest np. odczuwanie bólu.
F.S: Odnośnie Pańskiego subiektywistyczne-
go podejścia, mam jeszcze jedno pytanie me-
todologiczne. Zgadzamy się, że możemy badać 
zdarzenia neurobiologiczne metodami trzecio-
osobowymi, a czy dopuszcza Pan możliwość 
badania zjawisk fenomenalnych przez osoby 
trzecie? Pojawiają się propozycje integracji 
metod trzecioosobowych i fenomenologicz-
nych w badaniach z zakresu kognitywistyki 
np. neurofenomenologia czy heterofenome-
nologia.
E.J.G: Nawet ja jako psychiatra o to pytam – 
mam engramy które pozwalają na symula-
cje zachowań ludzkich i co więcej pozwalają 
wpływać na te zachowania poprzez brutalne 
oddziaływanie na struktury znajdujące się 
w głowach Pacjentów podając im leki. Z per-
spektywy filozoficznej jestem heterofenome-
nologiem klinicznym.
F.S: Czytelnik chyba pierwszy raz spotka się 
z takim określeniem, przypomnijmy, że hete-
rofenomenologia to propozycja Daniela Den-
netta mająca na celu badanie zjawisk pierw-
szoosobowych przez osoby trzecie. Jak należy 
rozumieć heterofenomenologię kliniczną?
E.J.G: Na uszczegółowieniu heterefenome-
nologii – zapoznając się z poglądami Daniela 
Dennetta zauważyłem, że korzystając z poję-
cia heterofenomenologia odnosi się do tego 
co ja jako praktyk przeprowadzam w relacji 
z Pacjentem. Badam to co się dzieje w życiu 
psychicznym Pacjenta poprzez to co ja jako 

E.J.G: Bo problem polega na tym, że te symu-
lacje, którą są bliższe rzeczywistości (lepiej je 
opisują) mogą dać przewagę w dostosowa-
niu się do tego zewnętrznego środowiska. To 
dostosowanie to np. możliwość przewidze-
nia skutków działań – jednak i tak nie wy-
chodzimy poza te klocki, które mamy w gło-
wach. Konkurencja pomiędzy symulacjami 
w naszych głowach (czy w innych nośni-
kach np. hipotetycznych istot zamieszkują-
cych wszechświat) polega na subiektywnym 
i pragmatycznym odwzorowywaniu (symu-
lacji) środowiska zewnętrznego. To dobór na-
turalny z tej zmienności wybiera (w dużym 
uproszczeniu) te engramy które są przydatne 
dla przeżycia i rozmnożenia.
F.S: Pańskie podejście do logiki i matematyki 
nasuwa od razu na myśl dzisiejsze koncepcje 
ucieleśnienia, których przedstawiciele powo-
łują się w tym kontekście np. na Deweya czy 
Jamesa twierdzącego, że logika funkcjonuje 
w ucieleśnionym doświadczeniu i musi być 
interpretowana w ramach celowych ludzkich 
dociekań, zależnych od pracy mózgu i ciała, 
oraz ciągłej ich interakcji ze środowiskiem. 
Innymi słowy zasady logiczne nie są w tym 
rozumieniu obiektywne i niezależne, a stano-
wią raczej pewne odkryte przez nas zwyczaje 
myślenia i wyłaniają się z naszego cielesnego 
i motorycznego doświadczenia. Czy zgodził-
by się Pan z tym podejściem? 



Dominika Andrulewicz

50 P

P
Pi

ąt
e 

Pi
ęt

ro
3/

20
18

psychiatra zasymuluje w mojej głowie o tym 
życiu psychicznym konkretnego Pacjenta. 
W związku z tym, że przeprowadzam takie 
badanie praktycznie to samozwańczo określi-
łem siebie jako heterofenomenologa klinicz-
nego – stąd znacząca ograniczoność rozpo-
wszechnienia tego określenia.
F.S: W bieżącym numerze rozważamy, 
w jaki sposób wyniki badań psychiatrycz-
nych mogą wpłynąć na rozumienie proble-
mów z zakresu epistemologii, filozofii umy-
słu itp. Czy według Pana psychiatria może 
dostarczyć materiał badawczy do rozważań 
filozoficznych?
E.J.G: Psychiatria jest systemem o określonej 
spójności wewnętrznej i lepiej bądź gorzej 
opisuje rzeczywistość. Rozumiana szeroko 
zajmuje się zjawiskami psychicznymi nie tyl-
ko w patologii, ale i w fizjologii. Psychiatria 
(jako dyscyplina - F.S.) jest też z perspektywy 
rozważań psychiatrycznych systemem para-
noicznym – czyli systemem sądów o znacz-
nej spójności wewnętrznej. Problemem filo-
zoficznym jest nie tylko ocena tej spójności 
wewnętrznej, ale także sprawdzenie w jakim 
stopniu system ten jest bliski rzeczywistości.
F.S: Zgoda, że filozofia może czerpać z wyni-
ków badań psychiatrycznych niejako spraw-
dzając swoje rozważania, albo traktując 
przypadki z obszaru psychiatrii jako inspira-
cje do stawiania kolejnych tez i pytań epi-
stemologicznych oraz antropologicznych (na 
temat poznania, jaźni, intersubiektywności 
itp.). Jednak czy według Pana psychiatria 
również powinna posiłkować się filozofią 
np. analizując przedmiot oraz metody swo-
ich badań? Henrik Walter w publikowanym 
w bieżącym numerze tekście, zauważa, że 
z perspektywy filozofii wypracowano wiele 
koncepcji mogących pomóc zrozumieć, czym 
jest psychika a na tej podstawie precyzyjniej 
określić, czym jest jej zaburzenie.
E.J.G: Jak już wspomniałem wcześniej uważam, 
że jest miejsce na zastosowanie narzędzi filo-
zoficznych w sprawdzaniu poprawności sys-

temu, jakim jest psychiatria. Ponadto metody 
filozoficzne mogą w sposób istotny wspomóc 
tworzenie fenomenologiczno-naturalistycznej 
klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych. 
Generalnie perspektywa stawiająca w opo-
zycji filozofię wobec nauki jest moim zdaniem 
nieporozumieniem. Antagonizowanie filozofii 
i nauki jest nieuprawnione – filozofia raczej 
może pomóc w postawieniu pytań po to by 
nauka mogła znaleźć odpowiedź.
F.S: Jak wyobraża Pan sobie przyszłość psy-
chiatrii, w perspektywie najbliższych kilku 
dekad? Czy postęp farmakoterapii pozwoli 
nam z czasem wyeliminować najgroźniejsze 
choroby psychiczne naszych czasów? A może 
rozwój technologiczny tak bardzo zmieniający 
sposób naszego życia, może przyczynić się np. 
do powstawania nieznanych dotąd zaburzeń 
psychicznych? A może postępy w nanotech-
nologii i neurochirurgii pozwolą nam w przy-
szłości leczyć coraz więcej chorób psychicz-
nych operacyjnie?
E.J.G: Ogromny postęp w psychiatrii dokonał 
się podczas mojego życia – dużo większy niż 
przez całą historię tej dyscypliny. Jestem na-
prawdę szczęściarzem! Póki co jest to postęp 
w neuropsychofarmakologii nastawionej na 
uzyskiwanie oczekiwanych zmian objawo-
wych. To podejście pragmatyczne – jednak 
w większości przypadków nie powoduje eli-
minacji przyczyn. Możliwe, że taką eliminację 
przyczyn umożliwią metody inżynierii gene-
tycznej pozwalające na poprawienie zapisu 
informacji w kwasach nukleinowych. Postępy 
w nanotechnologii, rozumiane jako celowana 
neuropschofarmakologia, nie zmienią przyczyn 
chorób – podobnie jak nawet najbardziej za-
awansowana nanoneurochirurgia (o ile taka 
powstanie).■



Tem
at Num

eru:

Filozofia Psychiatrii

52 53P

P

P

P
Pi

ąt
e 

Pi
ęt

ro
3/

20
18

KONCEPCJA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
NIEŚWIADOMEJ W FILOZOFII CZŁO-
WIEKA VICTORA FRANKLA
Bożena listkowska

Wstęp

Viktor Emil Frankl był austriackim neu-
rologiem, psychiatrą i psychoterapeutą. 

W swojej pracy łączył wiedzę psychologiczną 
i filozoficzną. Sformułował oryginalną koncep-
cję psychoterapii, tzw. logoterapię, czyli terapię 
za pomocą sensu. Opierała się ona na przeko-
naniu, że człowiek nie jest wyłącznie istotą 
biologiczną. Wewnątrz jego struktury bytowej 
można wyróżnić obszar faktyczności psycho-
somatycznej i obszar egzystencjalny. Pierwszy 
ma naturę popędową, wspólną człowiekowi 
i zwierzętom. Obejmuje potrzeby, instynkty 
i reakcje kierujące funkcjonowaniem żywych 
organizmów. Obszar egzystencjalny ma naturę 
duchową, czyli swoiście ludzką1. Dzięki niemu 
człowiek jest wolny, tj. zdolny do przeciwsta-
wienia się popędom. Może on zdecydować, 
jaką postawę wobec nich zajmie. Jako byt wol-
ny i decydujący człowiek jest odpowiedzialny 
(Frankl, 2015a, s 44-45; 1987, s 139).
 Odpowiedzialność w filozofii Frankla 
zajmuje ważne miejsce. Bycie człowiekiem 
oznacza bycie odpowiedzialnym. Przedmiotem 
odpowiedzialności jest przede wszystkim sens 
egzystencji. Sens ten nie jest człowiekowi dany, 

1 Frankl wyjaśnia posługiwanie się terminem „duchowy” 
następująco: „używając [...] przymiotnika »duchowy«, 
chciałbym uniknąć jakichkolwiek skojarzeń religijnych; 
chodzi mi wyłącznie o podkreślenie faktu, iż mamy 
do czynienia ze zjawiskiem właściwym człowiekowi, 
w przeciwieństwie do doświadczeń będących udziałem 
wszystkich zwierząt. Innymi słowy poprzez »duchowy« 
należy rozumieć to, co ludzkie w człowieku”. V.E. Frankl, 
Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeł. 
A. Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 
2015, s. 41. 

musi zostać przez niego odkryty. Człowiek pra-
gnie go odkryć, gdyż wola sensu jest w nim tak 
silna, jak wola życia. Niemożność odnalezienia 
sensu jest źródłem poczucia pustki egzysten-
cjalnej, a nierzadko rozpaczy.  
Autor Woli sensu... oprócz odpowiedzialności 
świadomej wyróżnia odpowiedzialność nie-
świadomą. Celem rozważań jest analiza od-
powiedzialności nieświadomej oraz pokazanie 
jej związku z odpowiedzialnością świadomą. 
Koncepcja odpowiedzialności Frankla warta 
jest uwagi ze względu na swoją oryginalność. 
Zwykle rozważa się odpowiedzialność w ści-
słym związku z działaniem świadomym. Uznaje 
się też świadome działanie za jeden z warun-
ków pociągania do odpowiedzialności. Odpo-
wiedzialność nieświadoma – na pierwszy rzut 
oka – sprawia wrażenie „kwadratowego koła”, 
bytu wewnętrznie sprzecznego. Stąd warto jej 
się przyjrzeć i zobaczyć, jak przez filozofa była ro-
zumiana.
Decyzyjność i wolność a odpowiedzialność
 Frankl polemizuje z Freudowskim uję-
ciem człowieka. Twierdzi, że błędem jest poj-
mowanie go jako istoty podporządkowanej 
popędom i warunkom środowiskowym. Psy-
choanaliza odmawia człowiekowi wolności, 
czyniąc z niego istotę zdeterminowaną. Tym-
czasem człowiek, pomimo tego, że nie ma 
wpływu na okoliczności, w jakich się urodził ani 
popędy, jakie w nim działają, może nie ulec ich 
naciskowi. Podobnie jak egzystencjaliści Frankl 
podkreśla: „[...] teza, że człowiek ma wolność 
nie jest całkiem ścisła. Właściwie należałoby 

powiedzieć: człowiek jest własną wolnością, 
jak zwierzę – sumą swych popędów. To, co ktoś 
ma, mógłby ostatecznie utracić. Wolność zaś 
przynależy do człowieka w sposób nierozerwal-
ny. Bo nawet, gdy się jej wyrzeka, z niej rezy-
gnuje, rezygnacja ta jest dobrowolna i dokonuje 
się w wolności” (Frankl, 1987, s 109).
 Każdy człowiek sam kształtuje swą eg-
zystencję. Dokonuje tego podejmując decyzje. 
Poprzez swoje decyzje dokonuje też wyboru 
swojej tożsamości, kształtuje swoje „ja” To wła-
śnie wyróżnia go spośród innych bytów. Po-
wołując się na obserwacje ludzkich zachowań 
w obozach koncentracyjnych, Frankl zauważa: 
„Doświadczenia życia obozowego wyraźnie po-
kazują, że człowiek ma wolność wyboru tego, 
jak postępuje. Istnieje wystarczająco wiele 
przykładów, często niezwykle heroicznych [...]. 
Człowiek może zachować resztki wewnętrznej 
wolności, niezależności myśli, nawet w wa-
runkach tak koszmarnego psychicznego i fi-
zycznego stresu. [...] Człowiekowi można ode-
brać wszystko z wyjątkiem jednego – ostatniej 
z ludzkich swobód: swobody wolnego wyboru 
postępowania w konkretnych okolicznościach, 
swobody wyboru własnej drogi” (Frankl, 2015b, 
s. 108-109).
 Człowiek jest wolny od odziedziczonych 
skłonności i uwarunkowań środowiskowych, 
ale nie jest wolny w stopniu absolutnym. Jest 
on wolnością, ale nie jest absolutną wolnością, 
ponieważ nie jest absolutnym bytem. Dzie-
dziczność i środowisko nie determinują go, 
choć wyznaczają granice jego wolności. We-
wnątrz tych granic, które są do pewnego stop-
nia plastyczne, może on działać swobodnie. Za 
Goethem Frankl zauważa, że chociaż człowiek 
nie możne zmienić tego, co odziedziczył, to 
jednak: „Od natury nie otrzymaliśmy żadnego 
błędu, który nie mógłby się stać cnotą, ani żad-
nej cnoty, która nie mogłaby stać się błędem” 
(cyt. za: Frankl, 1978, s. 138). Podobnie rzecz się 
ma z okolicznościami. Człowiek nie ma wpły-
wu na to, jakie one są, ale może im nie ulec 
i może próbować je zmienić. 

Zachowanie niezależności od warunków eg-
zystencji jest możliwe dzięki zdolności świa-
domości do „samoodłączania”. Pozwala ona 
człowiekowi na „oderwanie się” od konkretnej 
sytuacji i od samego siebie, wzniesienie się 
ponad zewnętrzne okoliczności i wewnętrzne 
ograniczenia. W przekonaniu Frankla zdolność 
do samoodłączania uzasadnia istnienie w czło-
wieku wymiaru duchowego. Wymiar ten po-
mija Freudowska koncepcja człowieka, która 
skupiając się na sferze popędów, nie uwzględ-
nia tego, co dla człowieka najistotniejsze. Bez 
sfery duchowej człowiek nie byłby człowie-
kiem. Stanowi ona jego „centrum ontyczne” 
(Frankl, 2010 s. 29).
Dynamika odpowiedzialności świadomej
 Do istoty bycia człowiekiem należy 
pragnienie życia sensownego. Frankl twierdzi 
jednak, że zadaniem człowieka nie jest pytanie 
o sens życia, lecz odpowiadanie na nie. Pytanie 
to stawia człowiekowi życie. Człowiek udziela 
na nie odpowiedzi, działając. Odpowiedzial-
ność ludzka jest „odpowiedzialnością poprzez 
działanie”. Jest ona możliwa dzięki wewnętrz-
nej wolności. Ponieważ człowiek jest wolny, 
jest odpowiedzialny za kształt swojej egzy-
stencji, za to, kim jest:  „Człowiek [...] ma nie-
ograniczoną wolność samookreślania się. Nie 
tylko istnieje, ale nieustannie kształtuje swo-
ją egzystencję, determinując to, kim w danej 
chwili jest i kim będzie w następnym momen-
cie. Tym samym każda ludzka istota ma wol-
ność stałej przemiany. Możemy zatem przewi-
dzieć własną przyszłość wyłącznie w bardzo 
ogólnych ramach podyktowanych przez bada-
nia statystyczne dotyczące całej grupy ludzi; 
nasz indywidualny charakter pozostaje jednak 
zasadniczo nieprzewidywalny. Podstawą ja-
kichkolwiek prognoz muszą być w tej sytuacji 
uwarunkowania biologiczne, psychologiczne 
lub socjologiczne. Jednak jedną z głównych 
cech ludzkiej natury jest umiejętność wzno-
szenia się ponad owe uwarunkowania i się-
gania poza nie. Człowiek zdolny jest zmienić 
świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możli-
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we, może natomiast zmieniać siebie na lepsze 
zawsze, gdy tylko jest to konieczne” (Frankl, 
2015b, s. 193).
 Kształtowanie własnej egzystencji do-
konuje się poprzez wypełnianie sensu. Czym 
jednak jest sens? Frankl twierdzi, że jest on 
znaczeniem konkretnej sytuacji dla konkretne-
go człowieka. Jest to sens, który można by na-
zwać sytuacyjnym. Oprócz sensu sytuacyjne-
go („sensu bliskiego zasięgu”) Frankl wyróżnia 
sens, który można by nazwać egzystencjalnym 
(„sensem dalekiego zasięgu”). Jest to sens ludz-
kiego życia jako całości. Sensy sytuacyjne i eg-
zystencjalne są różne dla różnych ludzi. Istnieje 
zawsze tylko jeden sens danej sytuacji i życia 
danego człowieka. Nie jest on subiektywny, ale 
trans-subiektywny – człowiek nie może go wy-
myślić, ale musi odnaleźć (Frankl, 2015a, s. 102, 
139 i 175; 1987, s 12).
 Drogą do odkrycia sensu egzystencji jest 
odkrywanie sensu poszczególnych sytuacji. Ilu-
stracją tej relacji jest związek pomiędzy sensa-
mi poszczególnych klatek filmowych a sensem 
filmu jako całości. Każda z wielu tysięcy klatek 
ma swoje znaczenie i niesie ze sobą konkretny 
sens. Dopóki jednak nie zostanie wyświetlo-
ne ostatnie ujęcie, nie jest możliwe zrozumie-
nie filmu jako całości. Z drugiej strony, nie jest 
możliwe zrozumienie filmu, jeśli najpierw nie 
zrozumie się znaczenia poszczególnych ujęć. 
Analogicznie rzecz się ma z życiem człowieka. 
Jeśli kiedykolwiek można uchwycić sens życia, 
to dopiero u jego kresu. Sens życia zależy od 
tego, w jakim stopniu człowiek urzeczywistnił 
sens poszczególnych sytuacji, zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą i przekonaniami (Frankl, 2015a 
s. 178-179).
 Sens egzystencji – twierdzi Frankl – 
można odnaleźć podchodząc do niej na trzy 
sposoby. Pierwszym sposobem jest dokonywa-
nie czynów, tworzenie dzieł, praca, czyli dzia-
łanie. Drugim sposobem jest kontakt z innym 
człowiekiem, przyrodą lub kulturą, czyli dozna-
wanie. Trzeci sposób dotyczy sytuacji, w któ-
rych nie jest możliwe wypełnianie sensu ani 

poprzez działanie, ani przez doznawanie. Do-
tyczy on takich doświadczeń, jak: niewola, ból 
czy umieranie. W takich sytuacjach wypełnie-
nie sensu egzystencji sprowadza się do przyję-
cia określonej postawy. Nie mając wpływu na 
samą sytuację, człowiek może próbować prze-
żyć ją możliwie najlepiej. Możne potraktować 
ją jak egzamin z bycia człowiekiem  (Frankl, 
2015a s. 178-179).
Odnalezienie sensu sytuacji związanych z cier-
pieniem bywa problematyczne. Jako ilustrację 
tej problematyczności Frankl przywołuje sytu-
ację zwierzęcia poddawanego eksperymento-
wi medycznemu. Zwierzę doświadcza bólu, nie 
pojmując jego znaczenia. Analogicznie rzecz 
się ma z doświadczeniem człowieka. Cierpie-
nia nie można zrozumieć. Można jednak zająć 
wobec niego określoną postawę. W obecnym 
wymiarze rzeczywistości – twierdzi Frankl – 
cierpienie jest niezrozumiałe. Nie można jed-
nak wykluczyć, że w innym wymiarze ma ono 
sens określony i jasny (Frankl, 2015a s. 179-180).
 Czym zatem jest odpowiedzialność 
świadoma według Viktora Frankla? Odpowie-
dzialność świadoma jest odpowiadaniem na 
stawiane przez życie pytanie o sens życia po-
przez wypełnianie sensu poszczególnych sytu-
acji. Jest troską o sens egzystencji. Troska ta nie 
wyczerpuje się w potrzebie sensu, w tęsknocie 
za nim i w poszukiwaniu go na drodze refleksji. 
Jest wypełnianiem sensu poprzez realizowanie 
wartości, doświadczanie ich bądź wcielanie ich 
w życie poprzez wybraną postawę. 
Źródło odpowiedzialności nieświadomej
 Do koncepcji odpowiedzialności nie-
świadomej Frankla wiedzie droga poprzez jego 
koncepcję sumienia. Jest ono drugim obok 
odpowiedzialności zjawiskiem właściwym 
człowiekowi jako istocie decydującej. Filozof 
twierdzi, że ma ono źródło w nieświadomo-
ści. Decyzje najbardziej doniosłe i autentyczne 
zapadają w sposób bezrefleksyjny. W swoim 
działaniu sumienie jest przedlogiczne. Ujmuje 
sens, zanim uchwyci go rozum. Jest przedracjo-
nalne. Jego aktywność nie odnosi się bowiem 

to tego, co jest, ale do tego, czego jeszcze nie 
ma, co może zaistnieć i co być powinno (Frankl, 
2015a s. 53-54).
 Rolą sumienia jest odkrywanie możli-
wości, jaką osoba winna urzeczywistnić w okre-
ślonej sytuacji. Jej wypełnienie odczuwane jest 
jako powinność. Nie da się jej pojąć w katego-
riach racjonalności. Można ją uchwycić tylko 
intuicyjnie. Sumienie jest swoistym instynktem 
etycznym. Instynkt ten różni się od instynktu 
biologicznego. Działania płynące z instynktu 
biologicznego służą przede wszystkim prze-
trwaniu gatunku i nie zawsze liczą się z dobrem 
jednostki. Instynkt biologiczny może poświęcić 
dobro jednostki dla ocalenia dobra gatunku. 
Przeciwnie jest z instynktem etycznym - jego 
nadrzędny cel stanowi dobro jednostki (Frankl, 
2015a s. 55-56).
 Tak jak zwierzę daje się czasami zwieść in-
stynktowi, tak człowiek bywa czasami zwodzo-
ny przez rozum. Kieruje się on bowiem tym, co 
ogólne. Odkrycie powinności zawartej w danej 
sytuacji jest możliwe tylko dzięki sumieniu. Po-
dążanie za głosem sumienia oznacza egzystencję 
skierowaną ku dobru jednostki. Kierowanie się 
w życiu sumieniem porównuje Frankl do kiero-
wania się w życiu miłością. Zarówno sumienie, 
jak i miłość mają źródło w duchowej nieświado-
mości. Tak jak dzięki sumieniu człowiek odkrywa 
możliwy sens konkretnej sytuacji, tak dzięki mi-
łości odkrywa możliwości tkwiące w ukochanej 
osobie:  „Wszakże miłować to ostatecznie nic in-
nego jak móc powiedzieć drugiemu: Ty, ująć go 
w jego jedyności i niepowtarzalności, i oczywi-
ście jeszcze coś ponadto: potwierdzić go w jego 
wartości. […] Znowu więc okazuje się, że wcale 
nie jest słuszne twierdzenie, iż miłość zaślepia – 
przeciwnie, miłość czyni człowieka w najwyż-
szym stopniu widzącym. Więcej nawet, czyni 
wprost jasnowidzącym. Gdyż wartość, którą po-
zwala w innym widzieć z całą jasnością, przecież 
nie jest jeszcze rzeczywistością, ale czymś tylko 
potencjalnym, czymś, co wcale jeszcze nie jest, 
lecz dopiero staje się, stać się może i powinno”  
(Frankl, 1978 s. 144):
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doświadczenia życia obozowego wyraźnie pokazują, że człowiek 
ma wolność wyboru tego jak postępuje. istnieje wystarczająco 
wiele przykładów, często niezwykle heroicznych [...]. człowiek 
może zachować resztki wewnętrznej wolności, niezależności 
myśli, nawet w warunkach tak koszmarnego psychicznego 
i Fizycznego stresu. [...] człowiekowi można odebrać wszystko 
z wyjątkiem jednego – ostatniej z ludzkich swobód: swobody 
wolnego wyboru postępowania w konkretnych okolicznościach, 
swobody wyboru własnej drogi
 Sumienie i miłość rozpoznają to, co może 
w przyszłości zaistnieć, chociaż aktualnie jest 
tylko potencjalnością. Są narzędziami pozna-
nia nieświadomego, dostosowanymi do roz-
poznawania tego, co „jedyne w swoim rodza-
ju” (Frankl, 2015a s. 54-55). Wszystkie zjawiska 
najbardziej charakterystyczne dla istoty ludz-
kiej mają źródło w duchowej nieświadomości. 
Oprócz sumienia i miłości należy do nich twór-
czość artystyczna. Kreacja artystyczna jest moż-
liwa dzięki sumieniu artystycznemu (Frankl, 
2015a s. 57): „Artystyczna kreacja wypływa 
z otchłani, której mroków nie da się w pełni roz-
świetlić. My, lekarze, często obserwujemy przy-
padki, gdy nadmiernie pogłębiona refleksja nad 
procesem twórczym okazuje się dla pacjenta 
szkodliwa. Wymuszona samoobserwacja może 
się stać poważną przeszkodą dla kreatywności 
twórcy. Wszelkie próby świadomego uzyska-
nia czegoś, co musi się zrodzić w nieświadomej 
głębi [...] są z góry skazane na porażkę. [...] Zna-
ny jest przypadek pewnego skrzypka, który za-
wsze starał się grać jak najbardziej świadomie. 
Wszystko, od ułożenia skrzypiec na ramieniu 
po najdrobniejsze szczegóły techniczne, chciał 

wykonywać świadomie [...], co doprowadziło 
go do załamania i kryzysu twórczego. Pierwszy 
etap terapii polegał na przezwyciężeniu tej jego 
skłonności do przesadnej autorefleksji i samo-
obserwacji [...] Należało przywrócić pacjentowi 
zaufanie do nieświadomości i unaocznić mu, że 
jego nieświadomość jest dużo bardziej muzy-
kalna niż jego świadomość. Chodziło o to, aby 
pacjent zaczął polegać na swojej nieświado-
mości. Dzięki tak prowadzonej terapii nastąpiło 
u niego uwolnienie kreatywnych »sił twórczych 
z nieświadomości«. Dzięki derefleksji udało się 
wyzwolić proces twórczy spod krępującego 
wpływu zbędnej refleksji” (Frankl, 2015a s. 58).
Uznając za źródło typowo ludzkiej aktywności 
tego, co nieświadome i emocjonalne Frankl od-
wołuje się do Schelerowskiego podziału uczuć 
na stany emocjonalne i uczucia intencjonalne. 
Zaznacza, że stany emocjonalne są bliższe sfe-
rze popędowej niż duchowej. Nieświadoma 
aktywność człowieka, do której należą sumie-
nie, miłość i twórczość, ma charakter uczuciowy 
w sensie uczuć intencjonalnych. Ich źródłem nie 
jest nieświadomość popędowa, ale duchowa. 
Frankl przewiduje zarzut jaki można wysunąć 

przeciw tak opisanemu poznaniu nieświadome-
mu, tj. niejednoznaczność. Odpiera go jednak, 
stwierdzając że „Subtelność uczuć może zdecy-
dowanie przewyższać przenikliwość rozumu” 
(Frankl, 2015a s. 59). Uczucia pozwalają dosię-
gnąć rzeczywistości, której rozum nie jest w sta-
nie przeniknąć. Dotyczy to zwłaszcza rzeczywi-
stości drugiego człowieka: „[...] nie zbliżymy się 
do istoty człowieka [...] dopóki w naszym wy-
siłku zrozumienia bliźniego ograniczymy się do 
tego, co racjonalne i poprzestaniemy na tym, co 
daje się zracjonalizować. Jeśli chcemy przerzucić 
mosty od człowieka do człowieka – a odnosi się 
to także do mostów poznania i zrozumienia – to 
przyczółkami powinny być nie mózgi, lecz ser-
ca” (Frankl, 1978 s. 144).
 W przekonaniu Frankla tym, co naj-
bardziej ludzkie nie jest rozum, lecz nie-
świadomość duchowa działająca w sposób 
uczuciowo-emocjonalny. Istotą duchowego 
charakteru nieświadomości jest zdolność do 
samotranscendencji osoby – wykraczania poza 
siebie w dążeniu do sensu (sumienie etyczne), 
w budowaniu relacji oraz w artystycznej twór-
czości (sumienie artystyczne). Tak rozumiana 

samotranscendencja jest swoistą wrażliwością 
na rzeczywistość. Dzięki niej jest możliwa nie-
świadoma odpowiedzialność – zdolność odpo-
wiadania na usłyszane w sumieniu wezwania.
Istota odpowiedzialności nieświadomej 
 Patrząc na człowieka z punktu widzenia 
odpowiedzialności, Frankl przyjmuje następu-
jący imperatyw moralny: „Bądź panem swojej 
woli i sługą swojego sumienia” (Frankl, 2015a 
s. 75). Stanowi on ilustrację dwóch wyróżnio-
nych przez filozofa typów odpowiedzialności. 
Bycie panem swojej woli oznacza świadome 
kształtowanie swojej egzystencji (odpowie-
dzialność świadomą). Bycie sługą swojego 
sumienia oznacza odpowiadanie na jego we-
zwania (odpowiedzialność nieświadomą). 
Stwierdzenie, że człowiek winien być sługą 
swego sumienia wskazuje na wyjątkową po-
zycję sumienia. Jest ono zdolnością ludzką, 
a zarazem wykraczającą poza człowieka, kieru-
jącą go ku wartościom znajdującym się poza 
nim. Zrozumienie sposobu działania sumienia 
i istoty odpowiedzialności nieświadomej  wy-
maga przyjęcia perspektywy ontologicznej 
(Frankl, 2015a s. 75-76). 
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Człowiek w swoim wnętrzu nieustannie toczy 
dialog. Ten dialog – twierdzi Frankl – musi być 
prawdziwym dialogiem (dia-logos), a nie mo-
nologiem (mono-logos). Monolog bowiem, 
z filozoficznego punktu widzenia, byłby po-
zbawiony sensu. Sumienie musi być odnosze-
niem się do kogoś innego niż własne „ja”. Jego 
charakter musi być transcendentny. Więcej 
nawet, musi być głosem Transcendencji. Tylko 
takie pojmowanie sumienia pozwala zrozu-
mieć człowieka „w całej jego głębi”, zrozumieć 
go jako osobę. Bez odniesienia do Transcen-
dencji człowiek byłby niezrozumiały (Frankl, 
2015a). 
Poprzez sumienie – utrzymuje Frankl – roz-
brzmiewa głos pozaludzkiej siły, mającej oso-
bowy charakter. Autor Woli sensu… nie wy-
jaśnia, dlaczego siła ta ma osobowy charakter. 
Można domniemywać, że chodzi tu o zachowa-
nie warunku dialogu, który w ścisłym znacze-
niu jest rozmową między osobami. Transcen-
dencja daje się słyszeć w sumieniu. Sumienie 
jest jej referentem. Człowiek religijny2 zadaje 
sobie pytanie o to, z kim prowadzi rozmowę. 
Człowiek niereligijny uznaje sumienie za fakt 
psychologiczny (Frankl, 2015a s. 76-78).  
 Zdaniem Frankla dialog prowadzony 
w sumieniu nie może być monologiem we-
wnętrznym. „Ja” nie może bowiem być pra-
wodawcą dla samego siebie. Człowiek odpo-
wiada za siebie, ale nie odpowiada przed sobą. 
Bycie odpowiedzialnym jest niepełne bez tego 
„przed kim” się odpowiada. Każda odpowiedź 
wymaga nie tylko tego, „na co” się odpowia-
da, ale także tego, „przed kim” się odpowiada. 
Frankl polemizuje z tezą Jeana-Paula Sartre’a, 
utrzymującego że, człowiek dokonując wybo-
rów, tworzy samego siebie. Oznaczałoby to bo-
wiem, że tworzy on własne standardy poprzez 
„rzucanie się w nicość”. Tymczasem działanie 
jest odpowiadaniem na powinności. Gdyby 
człowiek ich nie odczuwał, wola nie byłaby 

2 Termin „człowiek religijny” stosuje Frankl nie tyle 
na określenie osoby spełniającej praktyki religijne 
przewidziane przez dane wyznanie, ile na określenie 
osoby wierzącej.

w stanie skłonić go do działania. Nie projektu-
je on więc swej egzystencji, lecz ją kształtuje, 
kierując się powinnościami odkrytymi w su-
mieniu (Frankl, 2015a s. 80-81). 
  „Ja” zawsze jest skierowane do tran-
scendentnego Ty. Zawsze bowiem człowiek 
prowadzi wewnętrzny dialog. Partnerem 
tego dialogu jest ostatecznie Bóg. Człowiek 
może nie być świadomy swojej religijności. 
Sytuację taką Frankl nazywa „nieuświado-
mioną religijnością”. Religijność jest cechą 
każdego człowieka z racji duchowego charak-
teru „ja”, z racji bycia osobą. U niektórych lu-
dzi może jednak być ona nieuświadomiona, 
stłumiona. Nawiązując do doświadczeń zdo-
bytych w pracy psychoterapeutycznej, Frankl 
zauważa, że stłumiona religijność ujawnia 
się niekiedy w „niepokoju serca” albo – jak 
każde stłumienie – w postaci zaburzeń psy-
chicznych. Dolegliwości te pokazują – twier-
dzi – że ludzie są o wiele bardziej religijni niż 
sądzą i niż gotowi są przyznać (Frankl, 2015a 
s. 189-192): „Bóg jest adresatem większości 
naszych najintymniejszych monologów we-
wnętrznych. Mówiąc inaczej: zawsze, gdy 
rozmawiamy ze sobą z największą szczero-
ścią i w całkowitej samotności, ten, do kogo 
się zwracamy, może być z powodzeniem 
nazwany Bogiem. [...] Tego rodzaju definicja 
obchodzi wszystkie podziały między świato-
poglądem (Weltanschauung) ateistycznym 
i teistycznym. Dzielące je różnice dochodzą 
do głosu dopiero później, kiedy osoba niere-
ligijna zaczyna twierdzić, że jej monologi we-
wnętrzne są wyłącznie rozmowami z samym 
sobą i niczym więcej, zaś osoba religijna in-
terpretuje je jako dialog z kimś innym niż 
ona sama. Cóż, myślę, że w takim przypad-
ku pierwszorzędne znaczenie powinna mieć 
właśnie »jak największa szczerość« i uczci-
wość. Jestem też przekonany, że jeśli Bóg 
rzeczywiście istnieje, nie będzie się spierał 
z osobą niereligijną tylko z tego powodu, iż 
myli go ona ze swoim własnym »ja« i dlate-
go inaczej go nazywa” (Frankl, 2015a s. 189):    

 Bóg towarzyszy człowiekowi w ciągu 
całego życia jako partner wewnętrznego dia-
logu. Jego głos dochodzący z sumienia słysza-
ny jest jako wezwanie. Człowiek odpowiada 
na nie, odczuwając powinność. Skłania go ona 
do czynu albo określonej postawy. Odpowie-
dzialność nieświadoma jest zdolnością reago-
wania na głos sumienia i udzielania odpowie-
dzi na jego wezwania. 
Zakończenie
 Człowiek w ujęciu Viktora Frankla jest 
dynamiczny i kreatywny. Jest zainteresowany 
otaczającą rzeczywistością, otwarty na świat 
i innych ludzi. Pozostaje ze światem w kon-
takcie poznawczym, uczuciowym i emocjonal-
nym. Ten kontakt nie ogranicza się do funkcji 
receptywnych. Człowiek reaguje na rzeczy-
wistość w sposób aktywny, odpowiada na 
wymagania, jakie stawia mu życie. Nie jest 
niewolnikiem okoliczności zewnętrznych ani 
własnego »ja«. Jest wolny. Jest też odpowie-
dzialny. Odpowiedzialność – inaczej niż w eg-
zystencjalizmie – nie jest dla niego ciężarem. 
Jest aktywnym uczestniczeniem w rzeczy-
wistości. Dzięki niej kształtuje on swoją eg-
zystencję i buduje tożsamość. Ponieważ od-
powiedzialność jest odpowiadaniem na głos 
Transcendencji, egzystencja człowieka jest 
kształtowana w dialogu.    

Dialog człowieka i Transcendencji jest 
dialogiem dwóch osób, darzących się zaufaniem. 
Człowiek Frankla nie kłóci się z Bogiem o swe 
powołanie. Nie pyta: „Dlaczego?”. Przyjmuje, 
że spotykające go doświadczenia mają sens, 
nawet wtedy, gdy są dla niego niezrozumiałe. 
Jego zadaniem jest odkrycie i wypełnienie 
sensu egzystencji. Człowiek w filozofii Frankla 
łączy w sobie cechy charakterystyczne 
dla ujęcia psychoanalitycznego, 
fenomenologicznego, egzystencjalistycznego 
i dialogicznego. Z pierwszym z nich łączy go 
sfera nieświadomości, z drugim duchowość 
i jej indywidualny charakter, z trzecim 
wolność kształtowania własnej egzystencji, 
a z czwartym relacja z transcendentnym Ty. 

Koncepcja człowieka Frankla jest interesującą 
próbą połączenia ujęć psychologicznego 
i filozoficznego, chociaż łączenie tak różnych 
perspektyw skutkuje trudnościami w jej 
uzasadnianiu.

W filozofii człowieka autora Woli sensu… 
szczególne miejsce zajmuje odpowiedzialność. 
Stanowi ona syntezę wymienionych nurtów 
filozoficznych. Z ujęcia Frankla wyłania 
się obraz człowieka, którego najgłębszym 
pragnieniem jest odnalezienie sensu 
egzystencji. W krok za nim podąża pragnienie 
jego wypełnienia. Pomostem łączącym te 
pragnienia jest odpowiedzialność świadoma. 
Odpowiedzialność nieświadoma stanowi jej 
warunek. Bez niej człowiek nie byłby w stanie 
wziąć na siebie odpowiedzialności świadomej, 
gdyż wypełnienie sensu byłoby dlań obojętne. 
Odpowiedzialność nieświadoma okazuje 
się więc źródłem moralnego postępowania, 
a także dynamizmu i kreatywności bytu 
ludzkiego. ■
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WPROWADZENIE DO EKOLOGII 
PODMIOTU
witold wacHowski, przeMysław nowakowski

Człowiek żyje i działa w świecie. Działa przez 
poznawanie i przekształcanie otoczenia, 

w czym nabiera wprawy, ale też korzysta z na-
rzędzi, instrukcji i innych rodzajów wsparcia. 
W obu rodzajach aktywności – zresztą trud-
nych do rozdzielenia – dochodzi do interak-
cji człowieka z otoczeniem. Mogłoby się wy-
dawać, że dla dobra precyzji i jasności badań 
naukowych słusznie jest rozdzielać człowieka 
i otoczenie. Do tego też przyzwyczaiła nas filo-
zofia, wychodząc od opozycji podmiotu i przed-
miotu poznania. Nie umniejszając jej zasług 
w refleksji nad rzeczywistością, przyjrzymy się 
tutaj innej możliwości mówienia o człowieku 
i jego otoczeniu.
 Takie podejścia badawcze, które ujmu-
ją systemy poznawcze (ludzkie i zwierzęce) 
nie w izolacji, lecz w powiązaniu z ich otocze-
niem społeczno-materialnym, czyli włącznie 
z kulturą, zostały określone przez antropologa 
poznawczego Edwina Hutchinsa jako ekolo-
gia poznawcza1. Jej przedmiotem są tak zwane 
kulturowe ekosystemy poznawcze, w których 
skład wchodzą obiekty fizyczne, modele umy-
słowe i praktyki kulturowe. Te ostatnie okre-
ślają praktycznie każdą ludzką działalność. Z tej 
perspektywy, z jednej strony rodzajem prakty-
ki kulturowej są również ludzkie procesy my-
ślowe: uczymy się ich w toku ucieleśnionych 
interakcji z naszym ekosystemem kulturo-
wym. Z drugiej strony sam proces kulturowy 
(i jednocześnie adaptacyjny) jest makroproce-

1 Warto nadmienić tutaj, że poza tą „kulturową” wersją 
istnieje również biologiczno-ewolucyjny nurt ekologii 
poznawczej, zapoczątkowany przez Lesliego Reala, 
który próbował łączyć nauki poznawcze z ekologią 
behawioralną.

sem poznawczym, kumulującym sposoby roz-
wiązywania problemów oraz same rozwiąza-
nia.
 Ta ogólna perspektywa teoretyczna 
(lub, jak wolą niektórzy, paradygmat w szer-
szym sensie tego pojęcia) obejmuje różnorodne 
podejścia i nurty w kognitywistyce, czyli inter-
dyscyplinarnym konglomeracie badań nad po-
znaniem. Część z nich do niedawna znajdowała 
się na peryferiach badań kognitywistycznych, 
jednak aktualnie wysuwane przez nie tezy po-
dejmowane są czy to w rozwinięciu, czy to kry-
tycznie w głównym nurcie tych badań. Dlatego 
koncepcje poznania ucieleśnionego, poznania 
usytuowanego, umysłu rozszerzonego, rozpro-
szonych systemów poznawczych czy enaktywi-
zmu trudno dziś traktować jako marginalne.
 Teoretyk kulturowej ekologii poznaw-
czej wskazuje na trzy propozycje badawcze, 
które są historycznie ważne dla ekologii po-
znawczej (choć jej korzeni można szukać głę-
biej). Należy do nich psychologia ekologiczna 
zapoczątkowana przez Jamesa Gibsona, która 
pełni w naszej pracy istotną rolę. Inna ważna 
propozycja to Batesonowska ekologia umysłu, 
która odwołuje się do cybernetyki i teorii sys-
temów. Propozycja trzecia to reprezentowana 
przez Lwa Wygotskiego kulturowo-historyczna 
teoria czynności zakładająca społeczne konstru-
owanie myślenia.
 Zanim przejdziemy do Gibsona, pozwo-
limy sobie na interesujący polski akcent. W kon-
tekście omawianej tutaj perspektywy badaw-
czej warto zajrzeć do prac zapoznanego w kraju 
Andrzeja Lewickiego, wybitnego przedstawi-
ciela psychologii w szkole lwowsko-warszaw-
skiej, przede wszystkim do jego książki Procesy 
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 końcu nie można ukryć tej  miłości

mały czworonóg na dębowych nogach

o skórze szorstkie j  i  chłodnej  nad podziw

przedmiot codzienny bez oczu lecz z tw arzą

na której  zmarszczki słojów sąd dojrzały znaczą

szary osiołek najcierpliwszy z osłów

sierść mu wypadła od zbyt długich postów

i tylko kępkę szczeciny drewnianej

czuję pod ręką gdy go gładzę rano

– wiesz mój kochany byli  szarlatani

którzy mówili:  kłamie ręka kłamie

oko kiedy dotyka ksz tałtów co są pustką –

to byli  ludzie źli  zawistni rzeczom

świat chcieli  złowić na wędkę zaprzeczeń

jak ci  wyrazić moją wdzięczność podziw

przychodzisz zawsze na wołanie oczu

nieruchomością wielką tłumacząc na migi

biednemu rozumowi: jesteśmy prawdziwi –

na koniec wierność rzeczy otwiera nam oczy

[zBigniew HerBert - Stołek]
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sażeni, by poznawać świat, na pytanie o nasze 
związki poznawcze ze światem i o uformowaną 
z tej całości strukturę.
 Podsumowując: pojęcie afordancji 
powstało, by ułatwić czy wręcz umożliwić 
mówienie o podmiocie poznania i działania 
z uwzględnieniem silnych relacji wiążących go 
z otoczeniem, a nie w opozycji do niego. Taka 
byłaby, naszym zdaniem, podstawowa funkcja 
tego pojęcia. Nie jest ona trywialna. Uchylona 
zostaje tutaj zasada indywidualizmu metodolo-
gicznego w naukach poznawczych, która zakła-
da, że wiedza o podmiocie poznania, czyli jed-
nostce ludzkiej, jest konieczna i wystarczająca 
do zrozumienia procesów poznawczych; kon-
sekwencją tego jest ignorowanie środowiska 
oraz interakcji z nim, jako że nie są to własności 
podmiotu.
 Badania nad afordancjami otworzyły 
nowe horyzonty badawcze, rodząc przy tym 
szereg pytań, uwag i kontrowersji. Do najważ-
niejszych lub najciekawszych należą:
1. Założenia psychologii ekologicznej Gibsona 
wraz z ich niejasnościami. Jej podstawą jest 
mechanizm bezpośredniego wykrywania nie-
zmienników w otaczającym świetle. Równie 
istotne są tutaj pionierskie badania nad afor-
dancjami w rozwoju dzieci (jeszcze przed wyko-
rzystaniem tego pojęcia) autorstwa jego żony, 
Eleanor Gibson.
2. Od samego początku badania Gibsona wzbu-
dzały kontrowersje, czego szczególnym przykła-
dem jest klasyczna już krytyka podejścia ekolo-
gicznego przedstawiona przez Jerry’ego Fodora 
i Zenona Pylyshyna z roku 1981. Warto przy tym 
zwrócić uwagę odpowiedź na tę krytykę au-
torstwa innego przedstawiciela psychologii 
ekologicznej, Michaela Turveya wraz ze współ-
pracownikami. Problem percepcji bezpośredniej 
nie jest może obecnie dyskutowany w kontek-
ście prac Gibsona, jednak kontrowersje wokół 
nich utrzymują się. Jednym ze źródeł sporów 
są inspirowane badaniami Gibsona antyrepre-
zentacyjne koncepcje umysłu czy poznania, 
jak wspomnianego Turveya czy Anthony’ego 

Chemero: koncepcje odrzucające istnienie we-
wnętrznych reprezentacji umysłowych. Mimo 
że nie ulega wątpliwości, iż sam Gibson był 
przeciwnikiem klasycznie rozumianych repre-
zentacji umysłowych, to dyskusyjne pozosta-
je, czy może satysfakcjonować zrezygnowanie 
twórcy psychologii ekologicznej z analiz „we-
wnętrznej maszynerii” podmiotu poznania. Czy 
powinniśmy uznać, jak czynią niektórzy jego 
współcześni zwolennicy, że do wyjaśnienia 
poznania wystarczy opisanie interakcji między 
ciałem a jego otoczeniem?
3. W świetle ostatniej uwagi warto wspomnieć, 
że pojawiały się również próby reprezentacyj-
nego ujęcia afordancji. Klasyczne rozważania na 
ten temat można znaleźć w bardzo „technicznej” 
książce Marka Bickharda i Michaela Richiego 
z roku 1983. Współcześnie podobne podejście 
możemy odnaleźć w pracach dotyczących „ry-
walizacji” między afordancjami autorstwa Pau-
la Ciska. Warto też zajrzeć do książki Michaela 
Andersona z 20142, której autor szeroko odwo-
łuje się do zaproponowanego przez Ciska rozu-
mienia afordancji. W podobnym duchu można 
interpretować wysuniętą przez jednego z pio-
nierów kognitywistyki Michaela Arbiba pro-
pozycję integrowania badań nad afordancjami 
z neuronaukami obliczeniowymi, jak i coraz 
częstsze prace neuronaukowców sięgających 
po te badania przy analizie zaburzeń kontroli 
i postrzegania działania.
4. Porównanie klasycznej koncepcji Gibsona 
z propozycją Donalda Normana, kognitywisty 
i teoretyka dizajnu3, do której to dziedziny wpro-
wadził pojęcie afordancji (ważną rolę odegrała 
tutaj jego bestsellerowa książka z  roku 1988). 
Ogólnie biorąc, pierwszy analizuje afordancje 
zastane, więc niezależne od historii aktywno-
ści podmiotu, natomiast drugi skupia się na 
możliwości projektowania i ulepszania nowych 

2 Warto zauważyć, że w jednej z recenzji nazwano cały 
projekt Andersona „neuronauką gibsonowską” (zob. tekst 
de Wita i innych z roku 2016).
3 Posługujemy się tutaj terminem „dizajn”, któremu (za 
przykładem wielu projektantów) przydajemy szersze 
znaczenie niż terminowi „wzornictwo”.

poznawcze i orientacja w otoczeniu z roku 1960. 
Autor ten (i jednocześnie zasłużony praktyk) 
okazuje się pionierem w kontekście niejednego 
założenia ekologii poznawczej i dorobku psy-
chologii ekologicznej. Tytułowe pojęcie orienta-
cji w otoczeniu zaproponowane zostało zamiast 
problematycznego pojęcia „rozumienie”. Skła-
da się na nią orientacja w wartości i orienta-
cja w działaniu, obie możliwe dzięki obecnym 
w środowisku wskaźnikom wartości i działania. 
Lewicki twórczo odwołuje się w tym kontekście 
do prac demonizowanego Iwana Pawłowa. Au-
tor odnosi się również do społeczno-kulturowe-
go wymiaru ludzkiego otoczenia, podkreślając 
potrzebę badania człowieka nie jako jednostki 
tkwiącej w jakimś abstrakcyjnej przestrzeni, 
lecz powiązanej w sposób znaczący z własnym 
środowiskiem, zawsze jakimś, tu i teraz. Na tę 
specyfikę społeczno-kulturowego otoczenia 
ludzi wpływa nie tylko to, że mają w nim do 
czynienia głównie z artefaktami, ale także – co 
istotne – z określonymi wymaganiami danego 
społeczeństwa wobec jednostek. Zdaniem Le-
wickiego, kulturowe potrzeby człowieka, mimo 
ich swoistości, również dają się rozpatrywać 
w kategoriach przystosowania do otoczenia.
 Zapoczątkowana przez Gibsona psycho-
logia ekologiczna – kojarzona głównie z książką 
z roku 1979 – zaowocowała koncepcją afordan-
cji, do której odwoływało się później i odwołuje 
do dziś wielu badaczy. Ogólnie mówiąc, afor-
dancje to możliwości działania lub zachowania. 
Są one właściwościami relacyjnymi systemu 
podmiot–otoczenie. Działa to tak, że pewne 
elementy środowiska „oferują” czy „podsuwa-
ją” człowiekowi lub zwierzęciu możliwość okre-
ślonego działania bądź zachowania. Schody 
umożliwią człowiekowi dostanie się na piętro, 
a krzesło podsunie mu możliwość siedzenia; do 
celów tych posłużyć mogą też kamienie o od-
powiednim a przypadkowym kształcie i ukła-
dzie. Dogodności te dotyczą jednak tylko czło-
wieka z jego morfologią, potrzebami, a niekiedy 
też nabytymi umiejętnościami i przyzwyczaje-
niami. To, co będzie afordancją dla człowieka, 

przestanie nią być dla psa, węża czy ptaka. Jak 
pokazały dalsze badania, niekiedy wyraźnie od-
dalone od perspektywy Gibsona, można rów-
nież mówić o afordancjach cielesnych i spo-
łecznych. Afordancje takie wykorzystują ludzką 
mimikę, gestykulację, jak i układ ciał w aktach 
współpracy lub tylko podzielnej uwagi. Takim 
wsparciem dla interakcji społecznych mogą słu-
żyć również afordancje artefaktów, począwszy 
od narzędzi czy innego wyposażenia różnych 
przestrzeni społecznych, poprzez szeroko rozu-
miane media, aż po elementy architektury. Od 
razu pojawia się tutaj szereg pytań, dotyczących 
między innymi tego, jak mają się afordancje 
obiektów naturalnych do artefaktów, wrodzone 
ludzkie zachowania do tych nabytych w życiu 
osobniczym, a także jak ma się cała ta koncepcja 
do tradycyjnych ustaleń, przyjmowanych lub 
dyskutowanych w badaniach nad poznaniem. 
Dalsze części przygotowywanej przez nas pracy 
mają na celu pewne usystematyzowanie i pod-
sumowanie tych kwestii, sygnalizowanych 
w niniejszym tekście.
 Jak podkreśla psycholog Alan Costall, 
Gibson za pomocą swojej koncepcji afordancji 
miał podważyć (wspomniany przez nas wcze-
śniej) tradycyjnie zakładany dualizm podmiotu 
i świata, ale też dualizm tego, co obiektywne, 
i tego, co subiektywne. Koncepcję tę określano 
czasem jako atak na zakładane „ubóstwo bodź-
ca” i „ubóstwo świata rzeczywistego”. Z jego 
perspektywy podmiot nie jest zdany na otwartą 
i niezależną przestrzeń wypełnioną neutralny-
mi, prostymi danymi, lecz zawsze funkcjonuje 
w ustrukturyzowanym środowisku, w sprzężo-
nym z nim ekosystemie, korzystając z gotowych 
wzmocnień, wskazówek i rozwiązań. Co istotne, 
to otoczenie złożone jest z obiektów niosących 
ze sobą zawsze jakąś potencjalną wartość dla 
podmiotu. W efekcie propozycja Gibsona i kon-
tynuatorów stanowi raczej pewną teorię prak-
tyk ludzkich – „ekologię podmiotu działającego” 
według słów Costalla – niż teorię percepcji czy 
poznania. Podejście takie przenosi akcent z py-
tania o mechanizmy, w jakie jesteśmy wypo-
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rozumienie aFordancji zasadniczo zakłada 
wykrywanie wartości w otoczeniu; 
w konsekwencji można analizować 
relacje między aFordancjami a normami, 
nawet próbując traktować (niektóre) 
aFordancje jak normy, co zapoczątkował 
już chemero

oryginalna Gibsonowska koncepcja proprio-
cepcji wzrokowej (roli ciała w postrzeganiu).
8. Kategoria afordancji pomyślana została pier-
wotnie w odniesieniu do działania i interakcji, 
a nie do postrzegania. Tym samym pojawia się 
pewne napięcie między założeniami psycholo-
gii ekologicznej a konsekwencjami badań nad 
percepcją afordancji, w tym afordancji (tylko) 
postrzeganych lub fałszywych.
9. Afordancje a normatywność. Rozumienie 
afordancji zasadniczo zakłada wykrywanie 
wartości w otoczeniu; w konsekwencji można 
analizować relacje między afordancjami a nor-
mami, nawet próbując traktować (niektóre) 
afordancje jak normy, co zapoczątkował już 
Chemero.
10. Jedna czy wiele afordancji? „Paradygmat 
jednej afordancji”, wyizolowanej i obserwo-
wanej w warunkach eksperymentalnych, po-
woli zastępuje się lub uzupełnia „paradygma-
tem wielu afordancji”. Pewnych analiz w tym 
zakresie dokonał przed laty Gaver, który wska-
zał na możliwości zagnieżdżania się prostych 
afordancji w afordancjach złożonych w czasie, 
jak i w przestrzeni. Natomiast ostatnimi laty 
tacy badacze jak Jeffrey Wagman i Thomas 

Stoffregen podjęli się badań nad hierarchicz-
nie zagnieżdżonymi afordancjami w zadaniach 
z użyciem narzędzi, a nawet w postrzeganiu 
takich afordancji dla drugiej osoby, która stoi 
wobec takiego zadania. Warto też zwrócić tu-
taj uwagę na wspomnianą już „hipotezę rywa-
lizujących afordancji” Ciska.
11. Afordancje a teoria przetwarzania predykcyj-
nego (rozwijana między innymi przez Jakoba 
Hohwy’ego). Teoria ta jest stosunkowo nową 
ideą w kognitywistyce. Wydaje się, że może 
dawać pewne możliwości powiązania internali-
stycznie zorientowanych badań nad poznaniem 
z perspektywą ekologii poznawczej.
12. Próby łączenia fenomenologii i psycholo-
gii ekologicznej. Nie tylko przez integrowa-
nie wniosków Gibsona z klasycznymi pracami 
Merleau-Ponty’ego na temat roli ciała w pozna-
niu, lecz także (i głównie) przez próbę przepro-
wadzenia fenomenologicznej analizy samych 
afordancji, jak w pracach Roya Dingsa czy Roba 
Withagena. Przy czym wcale nie jest oczywi-
ste, czy jakiekolwiek fenomenologiczne analizy 
afordancji są możliwe, jak i to, że gdyby nawet 
były możliwe, to czy powinny to być analizy 
ciała, czy otoczenia.

afordancji, związanych już z wiedzą i doświad-
czeniem podmiotu. Ponadto Norman odróżnił 
afordancje realne od (tylko) postrzeganych, co 
dało początek nowemu ich traktowaniu, przy 
częściowemu sprzeniewierzeniu się idei Gib-
sona.
5. Afordancje w dizajnie. Ponieważ w tej dzie-
dzinie mamy zasadniczo do czynienia z nieza-
leżnie rozwijaną koncepcją, warto przyjrzeć się 
złożonym zależnościom między afordancjami 
a dostępnością informacji, a także użytecz-
nością (optymalizacja afordancji pożądanych, 
eliminacja lub minimalizacja – szkodliwych). 
Zasługi na tym polu mają tacy badacze jak 
William Gaver, Jonathan Maier i Georges Fa-
del.
6. „Ontologia” afordancji. Zaproponowana 
przez nas wcześniej, robocza definicja afordan-
cji jest próbą sprostania antydualistycznym 
motywom Gibsona i jednocześnie całej ekolo-
gii poznawczej. Traktując afordancje jak wła-
ściwości relacyjne, przypisujemy je systemowi 
złożonemu z podmiotu(ów) i jego otoczenia. 
Można je także (jak to robi na przykład Cheme-
ro) traktować je jako relacje. Jednak w literatu-
rze badawczej pojawia się zarówno tendencja 

do jednoznacznego „lokalizowania” ich w oto-
czeniu, jak i przeciwna – w umyśle czy mózgu. 
W kontekście dizajnu można się zastanawiać, 
czy bardziej wiążą się one z projektowaniem 
artefaktów, czy raczej są tematem psychologii 
konsumenta. Jednocześnie warto pamiętać, 
że w kontekście prac poświęconych afordan-
cjom kulturowym i dizajnowi pojawiało się 
już pojęcie „psychologii rzeczy codziennych”. 
Ponadto warto zwrócić uwagę na (niekiedy 
problematyczne) różnice między zjawiskiem 
afordancji a percepcją konwencji, skeuomor-
fizmem czy mechanizmem feedforward. A do 
bardziej kontrowersyjnych sposobów rozu-
mienia afordancji można zaliczyć wyróżnie-
nie (przez Maiera i Fadela) typu afordancji nie 
między podmiotem poznania a przedmiotem, 
lecz między przedmiotami (na przykład między 
kołami zębatymi lub między oponą rowerową 
a powierzchnią jezdni).
7. Ekologiczne ujęcie percepcji kojarzy się zwy-
kle ze wzrokiem. Dlatego warto pamiętać rów-
nież o innych modalnościach, w tym o słuchu 
(oryginalne analizy Gavera oraz Andrzeja Kla-
witera i Anny Preis), jak i o multisensoryczno-
ści percepcji – czego dobrym przykładem jest 
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13. Afordancje społeczne i kulturowe. Są zwią-
zane ze specyfiką ludzkiego dorobku cywiliza-
cyjnego, w tym również języka, z naciskiem 
na lokalne praktyki kulturowe. Jednym z pio-
nierów w analizowaniu takich afordancji jako 
specyficznych był Costall, autor koncepcji afor-
dancji kanonicznych: cechujących obiekty, 
którym społecznie nadano określoną, „oficjal-
ną” funkcję.
14. Poza psychologią ekologiczną oraz dziedzi-
ną dizajnu warto przyjrzeć się również innym 
aplikacjom koncepcji afordancji, w takich dzie-
dzinach jak robotyka, antropologia kulturowa 
czy badania nad percepcją sztuki.
15. Czy można za pomocą tradycyjnych 
konceptualizacji sprostać wymogom 
ekologii poznawczej tak, by zrezygnować 
z koncepcji afordancji? Czy efekt byłby 
dość „ekonomiczny” i jednocześnie na tyle 
uniwersalny, aby być przydatnym w równie 
wielu dziedzinach badawczych? Warto podjąć 
te kwestie, jednocześnie pamiętając o próbach 
przeciwnych, traktujących psychologię 
ekologiczną jako zarzewie czy model dla 
szerszych dziedzin.■
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Jednym z kluczowych, choć jasno i dogłęb-
nie niewyłożonych pojęć w myśli Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II1 jest norma perso-
nalistyczna, rozumiana jako podstawa relacji 
człowieka do siebie samego oraz do drugiego 
człowieka. Stanowi ona filar janopawłowej 
koncepcji „cywilizacji miłości”. W sposób syn-
tetyczny definiuje się ją następująco: „perso-
na est affirmanda propter se ipsam” (afirmacja 
jest tu równa miłości)2. Jako taka norma per-
sonalistyczna – w ujęciu wojtyliańskim – jest 
koncepcją zakładającą chrześcijańską etykę 
i stanowiącą dopełnienie prawa naturalnego.
 Polak nie poświęca temu zagadnieniu 
osobnego opracowania, traktuje o nim dru-
gorzędnie w swych dziełach, jest ona jednak 
– jak się wydaje – istotnym czynnikiem ety-
ki budowanej przez krakowskiego kardynała. 
Jerzy Niepsuj [2009] wskazuje, że najwięcej 
miejsca, expressis verbis, normie personali-
stycznej poświęca Wojtyła w książkach Mi-
łość i odpowiedzialność (1960) oraz sztanda-
rowym Osoba i czyn (1969), później zaś – już 
jako papież – w encyklice Dives in misericor-
dia (1980). 

1 Tekst ten jest pokłosiem referatu pt. „O normie 
personalistycznej Karola Wojtyły”, który wygłosiłem 
14 grudnia 2017 r. w czasie konferencji naukowej 
„Człowiek – Podmiot – Osoba” zorganizowanej przez 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne oddział w Rzeszowie 
oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
W refleksji nad spuścizną intelektualną Wojtyły – Jana 
Pawła II cezurę stanowi moment wybrania na Biskupa 
Rzymu. O ile z pewnych względów (głównie społeczno-
urzędowo-hierarchicznych) jest to zabieg zasadny, o tyle 
trudno jednoznacznie rozgraniczać myśl Wojtyły od myśli 
Wojtyły-papieża.
2 Należy zauważyć, że Wojtyła przyjmował źródłowo 
boecjańską koncepcję osoby (indywidualna substancja 
natury rozumnej). Za tę uwagę, jakkolwiek oczywistą, 
dziękuję pani dr hab. prof. UPJPII Joannie Myson-Byrskiej.

 Można zaryzykować stwierdzenie, że 
w optyce myślenia chrześcijańskiego – oczy-
wiście w obszarze myśli wojtyliańskiej i per-
sonalistycznej – norma personalistyczna jest 
niezbywalna, ponieważ będąc komplemen-
tarną w stosunku do prawa naturalnego3, 
uwidacznia i uwypukla szczególną pozycję 
człowieka jako osoby. Jak zobaczymy, jako 
konsekwencję należy przyjąć stwierdzenie, że 
osoba staje się nadrzędną wartością, warto-
ścią wszystkich wartości.
 Idąc wyznaczoną ścieżką, dowiaduje-
my się (od Wojtyły oraz kontynuatorów i ko-
mentatorów jego myśli), że źródłem normy 
personalistycznej jest godność osoby ludzkiej, 
owa „wartość wartości”, jak określa ją Tadeusz 
Biesaga [Biesaga 2011: 4]. Innymi słowy: osoba 
nie tylko realizuje czy też posiada wartości (lub 
też: wartości w niej tkwią), ale sama jest war-
tością, niezależnie od swoich klasyfikacji fizycz-
nych, psychicznych czy społecznych [Biesaga 
2011: 4] – „Osoba jest takim bytem – twierdzi 
Wojtyła – że właściwe i pełnowartościowe 
odniesienie do niej stanowi miłość” [Wojtyła 
1982: 43], która „musi polegać na afirmowaniu 
jej ponad-rzeczowej i ponad-konsumpcyjnej 
(ponad-użytkowej) wartości” [Wojtyła 1982: 
43].
 W takim ujęciu osoba staje się źródłem 
moralności – konieczne jest przy tym przyję-
cie chrześcijańskiej jej (oraz samego człowieka) 
koncepcji. Potwierdzają to słowa Biesagi, który 
dalej w swym tekście pisze: „To właśnie praw-

3 Jest ono normą podstawową, nadrzędną, wyrażając 
się najogólniej w zasadzie synderezy pojmowanej 
jako pierwsza i uniwersalna norma moralna zawarta 
w adagium bonum est faciendum, malum vitandum 
(definicję tę znajdujemy u św. Tomasza z Akwinu, Summa 
teologii Ia, q. 5, a. 1 i a. 4). Por. [Biesaga 2017].

O NORMIE PERSONALISTYCZNEJ
KAROLA WOJTYŁY
BartłoMiej k. krzycH

da o człowieku wiąże nas w sumieniu, zobo-
wiązując kategorycznie do odpowiedniego po-
stępowania. Sumienie odczytując na poziomie 
osobowym prawo naturalne, wiąże naszą wol-
ność powinnością moralną. Moc tej powinno-
ści, to moc rozpoznanej prawdy o człowieku 
i o jego człowieczeństwie” [Biesaga 2011: 4]. 
Trzeba przy tym zauważyć, że dla Wojtyły „to, 
co oznacza ‘człowiek jako człowiek’ – to zawie-
ra się właśnie w pojęciu osoby” [Wojtyła 1969: 
232]4.
 Mając więc na uwadze chrześcijański 
charakter koncepcji Wojtyły, należy stwierdzić, 
że naraża się na te same zarzuty, jakim pod-
lega etyka chrześcijańska w ogóle5. Pewną li-
nią obrony, a zarazem wyjątkowości systemu 
etycznego Wojtyły może być jego charakter fe-
nomenologiczny – otóż jednym z nadrzędnych 
twierdzeń polskiego filozofa jest to, że osoba 
spełnia się poprzez czyn [zob. Duma 2016]. 
Marek Jędraszewski w swoim tekście Koniecz-
ność przestrzegania „normy personalistycznej” 
w społeczeństwie informacyjnym stwierdza: 
„W spełnianiu się osoby poprzez czyn, a do-
kładniej: w tym szczególnym podporządko-
waniu się człowieka prawdzie, kluczową rolę 
odgrywa jego sumienie” [Jędraszewski 2009: 
316-317] – widzimy więc jak głęboko przenik-
nięta doktryną chrześcijańską jest doktryna 
Wojtyły, co jest oczywiste, ale warte podkre-
ślenia, by dogłębnie zrozumieć uwarunkowa-
nia i konsekwencje jego myśli, ale też w ogóle 
dzieło Osoba i czyn6.
 Wracając do chrześcijańskich źródeł 
i uwarunkowań Wojtyły oraz mając na uwa-
dze to, co zostało już powiedziane: nawet za-
kwestionowanie (czy mniej kategorycznie: 

4 Cyt. za: [Krajewski 2016: 295].
5 Symptomatyczny przykład to [Bartoś 2007]. Mimo tego 
pojawiają się postawy obronne, zob. np. [Jędraszewski 
2009].
6 Na marginesie należy zwrócić uwagę, że przesadnie 
i w sposób niezgodny z prawdą akcentuje się 
fenomenologiczny charakter myśli Wojtyły, co wynika 
z pewnych zafałszowań kolejnych edycji jego Osoby 
i czynu, o czym piszą m.in.: [Jaroszyński 2016], [Jałocho-
Palicka 2016].

postawienie pod znakiem zapytania) apara-
tury pojęciowej jego etyki, nie przekreśla jej 
wartości praktycznej (czy jeśli ktoś woli: feno-
menologicznej, tj. takiej, w której objawia się 
osoba – a może to czynić właśnie poprzez swo-
je czyny względem siebie i względem innych 
osób, oparte i wyrażające [bądź nie] miłość, 
która z kolei, jak wiadomo, jest naczelną cnotą 
teologalną chrześcijaństwa, na której też spo-
czywa cały jego – tj. chrześcijaństwa gmach 
etyczny).
 Wypada teraz bardziej szczegółowo za-
jąć się samą normą personalistyczną Wojtyły. 
Pomijam przy tym żmudne analizy koncepcji 
godności człowieka i jej wywiedzenia z pra-
wa natury (zakorzenionych z kolei w prawie 
wiecznym tj. boskim). Stwierdzę tylko, że 
w kontekście wojtyliańskim, prowadzi ona do 
tezy wyrażonej przez ucznia polskiego kardy-
nała, Tadeusza Stycznia, w słowach: persona 
est affirmanda et amanda propter se („osobie 
jako osobie należna jest afirmacja, czyli miłość 
dla niej samej”) [za: Biesaga 2016: 223]. Teza ta 
jest uzupełnieniem tradycyjnej normy moral-
nej mówiącej, że dobro należy czynić, zła zaś 
unikać. W tym względzie wywiązała się na 
KUL dyskusja na początku lat 90. Podsumo-
wując ją Biesaga pisze: „Wyrażenie klasycznej 
normy moralności w  sformułowaniu persona 
est affirmanda miało podkreślać tylko to, że 
wśród afirmowanych dóbr, afirmacja godno-
ści osoby nakierowuje nas wprost i uwydatnia 
dobro moralne” [Biesaga 2016: 223]. Potwier-
dza to tezę Wojtyły i w ogóle personalizmu 
o pochodzeniu moralności od osoby. 
 Natomiast odnosząc normę personali-
styczną do porządku naturalnego, trzeba stwier-
dzić, że ta pierwsza jest dopełnieniem drugie-
go. Jak pisze Biesaga: „Porządek naturalny jest 
więc nam nie tylko dany jako konieczność, ale 
zadany, aby go rozpoznać i podjąć, gdyż jego 
rozpoznanie jawi się na poziomie osoby jako 
wezwanie, powinność moralna skierowana do 
naszej wolności” [Biesag 2016: 225]. Norma na-
turalistyczna i personalistyczna nie są w konflik-
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cie, nie znoszą się wzajemnie, ale stanowią dla 
siebie uzupełnienie, które – na poziomie osoby 
– nie tworzy nowej rzeczywistości, ale jest oso-
bowym wyrażeniem rzeczywistości z poziomu 
natury [Biesaga 2016: 225].
 Co to oznacza? Po pierwsze, że norma 
personalistyczna chroni etykę prawa natural-
nego przed biologiczną interpretacją. Chodzi tu 
o debiologizację trzech inklinacji naturalnych, 
o których pisze św. Tomasz w Summie teologii. 
Są to odpowiednio inklinacje do zachowania 
swojego istnienia, do łączenia się kobiety i męż-
czyzny celem zrodzenia i wychowania potom-
stwa oraz do życia w społeczności i poszukiwa-
nia prawdy. Są to skłonności, które „wyrażają 
– jak pisze Biesaga – zasadnicze ukierunkowa-
nia natury ludzkiej, które realizujemy na pozio-
mie osoby, ponieważ świadomie rozpoznajemy 
je jako dobro dla osoby ludzkiej, ujawniające się 
nie w postaci fizycznego czy biologicznego przy-
musu, ale formie powinności moralnej, wzywa-
jącej nas do realizacji tego dobra” [Biesaga 2016: 
226].
 Jak więc widzimy, etyka Wojtyły jest 
możliwą odpowiedzią na materialną i biologicz-
ną etykę wyrosłą na gruncie darwinowskiego 
ewolucjonizmu, gdzie zdarza się porównywać 
człowieka do descartowskiej maszyny. Wtedy 
kwestia odkrycia praw moralnych i etycznych, 
jak też samych wartości polegać będzie na od-
krywaniu biologicznych i ewolucyjnych źródeł 
dzisiejszego stanu rzeczy (rozwoju, postaci czło-
wieka), co przejawia się m.in. w modzie na ko-
gnitywizm. Jest oczywiste, że chrześcijaństwo 
nie może zgodzić się na taki sposób wyjaśniania 
ludzkich zachowań.
 Prowadzi to w konsekwencji do stwier-
dzenia, że dobro moralne można realizować 
wyłącznie na poziomie osoby, gdyż to osoba 
po pierwsze rozpoznaje to dobro (co wynika 
z inklinacji naturalnych), po drugie afirmuje je, 
po trzecie zaś spełnia je w działaniu wolnym, 
które jednakże poczytuje za powinne [Biesaga 
2016: 226]. Wojtyła pisze: „Prawo natury jako 
norma, lub zbiór norm wskazuje przede wszyst-

kim na to, że człowiek – sprawca czynów 
i autor wartości moralnych – tkwi w świecie, 
w wielości bytów i natur, jako jeden z nich. (…) 
Norma personalistyczna stara się uwydatnić 
szczególną pozycję człowieka jako osoby, jego 
stąd wynikającą odrębność i transcendencję” 
[Wojtyła 1991: 85]7. Człowiek jest więc bytem 
uprzywilejowanym, transcendentnym, co wy-
nika – Wojtyła tego nie dopowiada, ale rozu-
mie się samo przez się – ze stworzenia czło-
wieka na „obraz i podobieństwo Boże” (Imago 
Dei).
 Mimo to, jak zaznacza Wojtyła, taka 
pozycja człowieka nie oznacza „oderwania od 
porządku natury czy tym bardziej jego prze-
kreślenia – wręcz przeciwnie, norma persona-
listyczna oznacza głębsze wniknięcie w świat 
natur, celem pełniejszego jeszcze wydobycia 
na płaszczyźnie normatywnej natury człowie-
ka, który właśnie z natury jest osobą. I stąd na 
gruncie prawa natury domaga się sformuło-
wania zasady czy zasad, które tej rzeczywisto-
ści w pełni odpowiadają” [Wojtyła 1991: 85]8.
 Na dalszym poziomie wchodzi do gry 
etyka. Rodzi się w tym miejscu jednak istotne 
pytanie o to, co sprawia, że człowiek wyróż-
nia się spośród innych bytów? Jest to rozum-
na natura człowieka, dzięki której posiada on 
nie tylko zdolność do aktów myślenia, ale też 
do podejmowania wolnych wyborów i kształ-
towania swego własnego życia według nich 
[Biesaga 2016: 231]9. Stanowi to z kolei podsta-
wę tzw. godności człowieka czy też godności 
ludzkiej, która – w ten sposób – nie jest dana 
wraz z zaistnieniem bytu ludzkiego. Jest więc 
wynikiem postępowania. Oznacza to również, 
że nikt jej nie może nadać ani odebrać.

7 Cyt. za: [Biesaga 2016: 226].
8 Cyt. za: [Biesaga 2016: 226].
9 W zasadzie konieczne byłoby wyłożenie rozumienia 
godności ludzkiej – skąd pochodzi i czym ona jest, jednak 
ze względu na rodzaj tego tekstu ograniczę się w tym 
miejscu do ogólnikowego stwierdzenia, że godność osoby 
ludzkiej jest nam dana wraz z zaistnieniem bytu ludzkiego 
– nie jest więc wynikiem postępowania. Oznacza to 
też, że nikt jej nie może nadać ani odebrać. Szerszej na 
ten temat, rozważając różne koncepcje i poglądy, pisze 
[Biesaga 2016: 227-234].

 Dokonując podsumowania, należy 
stwierdzić, że dla Wojtyły norma personali-
styczna ma przede wszystkim takie znaczenie, 
na jakie wskazuje, tj. uwydatnia wartość samej 
osoby, która leży u podstaw porządku moralne-
go10. Osoba jawi się więc jako źródło i cel wszel-
kich działań moralnych, jest centrum etycznej 
refleksji.■
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MOJŻESZA MENDELSSOHNA DOWÓD 
NA ISTNIENIE BOGA
adaM skowron

Istnienie Boga jest jednym z najstarszych 
zagadnień filozofii. To, czy istnieje 

najdoskonalszy byt i jaką miałby mieć 
naturę, było przedmiotem rozważań 
rozmaitych myślicieli. Sama spekulacja 
okazała się jednak niewystarczająca - wielu 
filozofów, od Arystotelesa począwszy, nie 
tylko postulowało istnienie takiego bytu, 
ale starało się je jeszcze udowodnić. Tak 
zwanych dowodów na istnienie Boga było 
wiele, spośród tych najważniejszych należy 
wymienić kosmologiczny (Arystoteles), 
ontologiczny (św. Anzelm z Cantenbury) czy 
teleologiczny (św. Tomasz z Akwinu). Każdy 
z nich poddawany był krytyce - żaden nie był 
bowiem na tyle przekonujący, aby ostatecznie 
rozwiązać kwestię istnienia Boga (stąd też 
często określa się je mianem nie dowodów, 
ale argumentów).
 Równolegle występował pogląd 
przeciwny, twierdzący, iż Bóg nie istnieje. Teza 
ta była niepopularna aż do epoki oświecenia, 
w której to część myślicieli otwarcie 
zanegowała istnienie bytu najdoskonalszego 
i powszechnie głosiła ateizm. Z tego powodu 
dyskusja nad istnieniem Boga była jeszcze 
bardziej ożywiona, a teiści próbowali sprostać 
oczekiwaniom epoki, formalizując swoje 
poglądy i nadawać im charakter naukowy 
(Leibniz, Wolff, Newton). W celu propagowania 
teizmu wydano także szereg prac, w których 
przedstawiano argumenty za istnieniem Boga.
 Jedną z takich prób było dzieło Mojże-
sza Mendelssohna1 pt. Poranki, albo wykłady 
o istnieniu Boga (niem. Morgenstunde, oder 

1 Mojżesz (niem. Moses) Mendelssohn (1729-1786) - 
niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, językoznawca.

Vorlesungen über das Daseyn Gottes), wyda-
ne w Berlinie w roku 1785 (rok później uka-
zało się wydanie rozszerzone)2. Składa się ono 
z siedemnastu wykładów uporządkowanych 
w dwóch częściach. Część pierwsza skupia 
się na opisie różnych stanowisk odnośnie do 
istnienia Boga, natomiast część druga kon-
centruje się stricte na przedstawieniu znanych 
autorowi dowodów na owo istnienie bytu 
najdoskonalszego. W wykładzie XVI Men-
delssohn przedstawia swój własny dowód na 
istnienie Boga, który nazywa Dowodem z nie-
doskonałości samopoznania (niem. Beweis 
aus der Unvollständigkeit der Selbsterkennt-
nis). Niniejsza praca stanowi przedstawienie 
i omówienie argumentacji Mendelssohna.
1. Dowód z niedoskonałości samopoznania
Wnioskowanie Mendelssohna można streścić 
następująco3:

1. Wszystko, co możliwe, musi być myślane 
jako możliwe, a wszystko, co rzeczywiste, musi 
być myślane jako rzeczywiste.
2. Tylko najdoskonalszy rozum może 
pomyśleć wszystko, co możliwe i wszystko, co 
rzeczywiste.
Wniosek: Istnieje najdoskonalszy rozum.

2 Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 
1785 bis 1790. Erster Band enthaltend des systematischen 
Verzeichnisses in- und ausländischer Schriften. Erste 
Hälfte, Jena 1793. s. 264.
3 Opracowanie dowodu odnajdujemy w dziele Ludwiga 
Heinricha von Jakoba pt. Sprawdzenie Poranków 
Mendelssohna (niem. Prüfung der Mendelssohnschen 
Morgenstunden oder aller spekulativen Beweise für das 
Daseyn Gottes in Vorlesungen) z roku 1786. Korzystam 
z tegoż opracowania, ponieważ przedstawia ono 
argumentację Mendelssohna w znacznie bardziej zwięzłej 
formie.

 Rozważmy pierwszą tezę, jako że 
wymaga ona dalszego uzasadnienia. Składa 
się ona z dwóch zdań, dowodzonych przez 
Mendelssohna odrębnie:
1a) Wszystko, co możliwe, musi być myślane 
jako możliwe.
1b) Wszystko, co rzeczywiste, musi być myśla-
ne jako rzeczywiste.
Ad.1a)
 Mendelssohn wychodzi od definicji po-
jęcia możliwości. Wedle niego to, co możliwe 
to to, co pod pewnymi warunkami mogło-
by być rzeczywiste, ale aktualnie rzeczywiste 
nie jest (von Jakob, 1786, s. 242). Przykładem 
niech będzie jednorożec - jeżeli dana realność 
byłaby podobna do konia, miała róg pośrod-
ku czoła i dysponowała zdolnościami magicz-
nymi, wówczas można byłoby orzec, że jest 
ona jednorożcem. To, co możliwe, nie istnieje 
jednak w rzeczywistości - ma istnienie jedy-
nie idealne. Mendelssohn stwierdza, że skoro 
coś ma istnienie wyłącznie idealne, to istnie-
nie to nie może realizować się inaczej, jak tyl-
ko w byciu myślanym. Możliwy byt istnieje 
o tyle, o ile ktoś o nim myśli. Nonsensem jest 
jednak twierdzić, że jakiś możliwy byt nie jest 
myślany - zdaniem Mendelssohna niemyślana 
możliwość jest prawdziwą niedorzecznością 
(Mendelssohn, 1786, s. 300). Jeżeli założymy, 
że aktualnie na świecie jest siedem miliardów 
umysłów, to istnieje prawdopodobieństwo, że 
choć jeden z nich myśli o jednorożcu. Co jednak 
z bytami bardziej abstrakcyjnymi? Można prze-
cież założyć, że w roku 1786 w żadnym z umy-
słów nie tkwiła idea np. czterdziestocalowego 
telewizora LCD. Mendelssohn odpowiedziałby, 
że taka idea istniała wówczas w rozumie naj-
doskonalszym. W tym samym czasie myśli on 
dosłownie wszystkie możliwości, nawet prze-
kraczające ludzkie wyobrażenie.
Ad 1b)
 Druga część pierwszej tezy wydaje 
się budzić więcej wątpliwości. W jaki sposób 
uzasadnić, że wszystko, co rzeczywiste, musi 
być myślane jako rzeczywiste? Nie można 

przecież zaprzeczyć, że w roku 1786 istniała 
planeta Neptun, a mimo to nie była ona 
wówczas przez myślana przez żadnego z ludzi 
(planetę tę odkryto dopiero sześćdziesiąt lat 
później).
Uzasadnienie powyższej tezy utrzymane 
jest w duchu myśli Berkeleya, z tą niewielką 
różnicą, iż dla Berkeleya istnieć, to jest być 
postrzeganym a dla Mendelssohna istnieć, to 
jest być myślanym. Ten drugi stwierdza:
 „Każdemu istnieniu realnemu 
odpowiada w jakimś podmiocie istnienie 
idealne; każdej rzeczy jakieś wyobrażenie. 
Bez bycia poznawanym, nie ma tego, co 
poznawane; bez bycia postrzeganym nie 
istnieją cechy; bez przedmiotu nie istnieje 
rzeczywiście żadne pojęcie” (Mendelssohn, 
1786, s. 301).
 Dodatkowo wiąże się to ze 
specyficznym rozumieniem prawdy przez 
Mendelssohna. Stwierdza on bowiem, że 
przedmiot jest prawdziwy wyłącznie wówczas, 
gdy daje komuś prawdę o sobie. Prawda ta 
musi być przez kogoś odebrana, inaczej nie 
byłaby prawdą. Ludwig Heinrich von Jakob, 
który zwięźle opracował i zanalizował ów 
dowód, rozumie powyższy ustęp następująco:
 „Każda rzeczywistość, jeśli ma być 
prawdziwa, musi być poznawana i pojmowana 
przez jakąś istotę jako prawda. Rzeczy musi 
odpowiadać pojęcie; każdy obiekt musi być 
przedstawiany w jakimś podmiocie, każda idea 
[Vorbild] odwzorowana w jakimś zwierciadle. 
Rzecz bez pojęcia nie posiada prawdy; prawda, 
która nie świadczy o sobie w jakiejś istocie, 
nie posiada najmniejszego nawet stopnia 
ewidencji, nie jest zatem prawdą.” (von Jakob, 
1786, s. 231).
 Wspomniany w przykładzie Neptun 
jest prawdziwy dlatego, że jest poznany, 
konkretna rzecz (rzeczywiście istniejąca 
planeta) odpowiada pojęciu, a prawdę 
o Neptunie ujmuje jakiś umysł. Jeżeli zatem 
przed odkryciem planety nie byłby on myślany 
jako rzeczywistość, nie istniałby. Ale przecież 
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w 1786 planeta ta była rzeczywista, musiał więc 
zatem istnieć jakiś umysł, który ujmowałby ją 
właśnie jako rzeczywistą. Tym umysłem był 
umysł Boga.
 Umysł ludzki jest niezwykle 
ograniczony, nie poradziłby sobie z myśleniem 
każdej rzeczywistości jako rzeczywistej. Ale 
przecież rzeczywistości istnieją - nawet, jeżeli 
nie są poznawane przez człowieka. Wniosek: 
są one poznawane przez umysł najdoskonalszy 
- Boga. A więc Bóg istnieje.

Podsumowanie
 Po omówieniu dowodu jego nazwa 
staje się jasna. Niedoskonałość samopoznania 
oznacza, że poznanie samego człowieka jest 
niewystarczające - jest ono ograniczone, nie 
obejmuje wszystkich możliwości ani wszystkich 
realności. Widać to doskonale, gdy weźmie 
się pod uwagę wielkość wszechświata i gdy 
zastanowi się, jak niewielką część uniwersum 
stanowią obiekty poznane przez człowieka. 
W przypadku rzeczy możliwych jest ono 
jeszcze bardziej niedoskonałe, gdyż ich liczba 
dąży do nieskończoności. Dla Mendelssohna 
niedoskonałość ludzkiego poznania implikuje 
istnienie umysłu, który dopełniałby poznanie 
człowieka. Musi istnieć doskonały umysł, 
myślący wszystkie możliwości i wszystkie 
istniejące realności, bo bez niego istniałoby 
wyłącznie to, co pomyśli człowiek. Tym 
doskonałym umysłem jest Bóg.■

Bibliografia
1. von Jakob L.H., (1786). Prüfung der 
Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller 
spekulativen Beweise für das Dasyn Gottes in 
Vorlesungen,  Lipsk.
2. Mendelssohn M., (1786). 
Morgenstunden, oder Vorlesungen über das 
Daseyn Gottes. Erster Theil.  Berlin.
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LEIBNIZ I DOWÓD ONTOLOGICZNY
łukasz kołodziejczyk

W dobrym tonie jest by na początku roz-
mowy zdefiniować kluczowe pojęcia 

tak, żeby wszyscy zainteresowani dokładnie 
rozumieli o czym toczy się dyskurs. W tym 
przypadku definiowanie może nie jest ide-
alną czynnością, którą powinno się przepro-
wadzić, ale w gestii autora leży krótkie przy-
pomnienie kim był Gottfried Wilhelm Leibniz 
oraz co należy rozumieć pod pojęciem „do-
wód ontologiczny”.
 Leibniz to jeden z najciekawszych 
umysłów zapisanych w historii nauk. Uro-
dził się w Lipsku w połowie siedemnastego 
wieku, ale jest kojarzony przede wszystkim 
z miastem Hanower, w którym spędził więk-
szość swojej kariery zawodowej. Zajmował 
się różnymi naukami, był nawet wynalazcą, 
natomiast największą sławę przyniosła mu 
matematyka, logika oraz filozofia. Leibniz po-
zostawił po sobie ogromne ilości prac pisem-
nych – artykułów, książek, listów, czy nota-
tek. Pisał i pracował nieustannie.
 Czym natomiast jest dowód ontolo-
giczny? Najczęściej zwrot ten jest kojarzony 
z pewnym argumentem za istnieniem Boga 
zaproponowanym przez Anzelma z Canter-
bury w wieku jedenastym (ratio Anselmi). 
Anzelm zakłada, że każdy posiada w swo-
im umyśle ideę bytu najdoskonalszego (ens 
perfectissimus), czyli takiego ponad którego 
nic doskonalszego (nic większego) nie moż-
na pomyśleć. Możemy zrozumieć taką ideę. 
Taki najdoskonalszy byt musi również istnieć, 
ponieważ gdyby nie istniał realnie, to wcale 
nie byłby najdoskonalszy. Przecież z pewno-
ścią najdoskonalszy, istniejący byt jest do-
skonalszy od takiego samego bytu, ale tylko 
pomyślanego. Ten drugi bowiem nie istnieje, 
więc jak może być najdoskonalszy? Z tego za-

tem wynika, że ens perfectissimus musi ist-
nieć realnie, a nie tylko w umyśle. Otóż tak 
w skrócie wygląda argument ontologiczny. 
Przez lata historii doczekał się nowych wer-
sji i ciekawych opracowań ze strony nie tylko 
filozofów, ale również logików. Zajmował się 
nim również Gottfried Wilhelm Leibniz.
Kartezjusz
 Filozofia Kartezjusza, zmarłego dwa 
lata po narodzinach Leibniza, stanowiła 
przedmiot zainteresowań niemieckiego my-
śliciela. Kartezjusz sporo pracy poświęcił 
również argumentowi ontologicznemu, pro-
ponując własną wersję, z którą Leibniz po-
lemizował. Argumentację Kartezjusza, zapi-
saną w Medytacji V, można zrekonstruować 
następująco:

(K1) Odnajduję w sobie ideę istoty najdosko-
nalszej.
(K2) Istota najdoskonalsza posiada wszelkie 
doskonałości.
(K3) Istnienie jest jedną z doskonałości.
(K4) Istota najdoskonalsza musi (z koniecz-
ności) posiadać istnienie – na mocy (K2) oraz 
(K3).
(K5) Zatem istota najdoskonalsza istnieje ak-
tualnie.

 Co jest istotne w rozumowaniu Kar-
tezjusza? Po pierwsze, ważna jest „definicja” 
istoty najdoskonalszej jako istoty posiada-
jącej wszelkie doskonałości. Po drugie, nie-
zwykle doniosłym stwierdzeniem jest (K3). 
Ta teza stała się wielce kontrowersyjna. Im-
manuel Kant oparł na zaprzeczeniu tej tezy 
swoją krytykę argumentu ontologicznego. 
Po trzecie, pojawia się w rozumowaniu Kar-
tezjusza element modalny w (K4). Skoro ens 
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perfectissimus posiada wszelkie doskonało-
ści, a istnienie jest jedną z doskonałości, to 
z konieczności byt ten musi istnieć.
 To, co w ratio Anselmi jest tak kontro-
wersyjne i dla niektórych irytujące, to przej-
ście od idei zawartej w umyśle do konfirma-
cji jej realnego istnienia. Kartezjusz nie omija 
tego problemu. Dochodzi on do wniosku, że 
z samej definicji pewnego bytu (bardzo kon-
kretnego zresztą) można wyprowadzić jego 
aktualne istnienie. Dla Leibniza rozumowa-
nie Kartezjusza było niedoskonałe. Sądził, że 
należy je poprawić i uzupełnić, a to przede 
wszystkim dlatego, że Francuz wcale nie 
udowodnił istnienia Boga  z konieczności.
Leibniz
 Argumentacja ontologiczna w ujęciu 
Leibniza charakteryzuje się aspektem modal-
nym, na którym została oparta. Niemiecki fi-
lozof stwierdził, że istnienie Boga dałoby się 
udowodnić, gdyby tylko dało się wykazać, że 
Bóg jest bytem możliwym. Jeśli jest on moż-
liwy, to wtedy istnieje z konieczności.
 Pojęcie możliwości związane jest 
z niesprzecznością. Możliwe jest to, co jest 
niesprzeczne wewnętrznie. Idąc dalej moż-
na stwierdzić za Perzanowskim, że „logicznie 
możliwe jest to, co nie pociąga za sobą sprzecz-
ności” (Perzanowski, 2009). Oczywiście to, że 
jakiś stan rzeczy jest możliwy nie oznacza, że 
taki stan rzeczy zachodzi. Jeśli wyobrażę so-
bie różowe krzesło w pokoju obok, to oczywi-
ście taki stan rzeczy jest możliwy, ale wiem, 
że faktycznie nie zachodzi. Możliwość, czy też 
inaczej – logiczna niesprzeczność, nie impli-
kuje realnego istnienia (zarzuca się niekiedy 
Leibnizowi, że popełnił ten błąd i właśnie 
z samej możliwości wyprowadza istnienie ak-
tualne, ale sądzę że głęboka analiza tekstów 
filozofa musi doprowadzić do wniosku, że za-
rzuty są nieuprawnione). Inaczej jest jednak, 
jak twierdzi Leibniz, w przypadku bytu, jakim 
jest Bóg. Tutaj sama możliwość implikuje re-
alne istnienie. Bóg jest bytem, który istnieje 
ze swej natury. Istota jest więc źródłem moż-

liwości: „Jest całkiem jasne, że istnienie po-
przez swoją istotę oznacza istnienie poprzez 
swoją możliwość” (Leibniz, 1994, s.75). Takie 
podejście może być jednak skrytykowane. 
Twierdzi się, że „możliwość jest logiczną nie-
sprzecznością określonych cech, natomiast 
istota jest rzeczywistością pozytywną” (Ko-
walczyk, 1993, s. 236). Z tego wynika, że istota 
nie może być źródłem możliwości, a jedynie 
jej podmiotem. Czyli możliwość może przy-
sługiwać (lub nie przysługiwać) istocie.
 Powyższa próba dowodzenia możli-
wości Boga jest próbą aprioryczną. W Mo-
nadologii Leibniz przedstawia również argu-
ment aposterioryczny (Leibniz, 1991), a więc 
wyprowadzony z doświadczenia. Mianowi-
cie w świecie istnieją (albo mówiąc ściślej – 
dostrzegamy je), byty przygodne (przypadko-
we). Skoro są przypadkowe, to równie dobrze 
mogą nie istnieć. Nie posiadają więc one racji 
swojego istnienia same w sobie. Musi zatem 
istnieć pewien byt konieczny, zawierający 
rację istnienia wszelkich bytów przygodnych. 
Podobnego typu argumenty a posteriori po-
jawiały się w filozofii przed epoką Leibniza. 
Należy pamiętać jednak, że argument apo-
sterioryczny dowodzi „bezpośrednio realnego 
istnienia Boga, z pominięciem Jego możliwo-
ści” (Kowalczyk, 1993, s. 236). S. Kowalczyk 
twierdzi, że ten argument jest prawidłowy 
(Kowalczyk, 1993, s. 236), jednak argumenty 
a posteriori były wielokrotnie krytykowane 
w bardzo poważny sposób, więc zagadnienie 
to wymaga głębokiej analizy.
 Istotnym tekstem w analizie argu-
mentu ontologicznego Leibniza jest esej 
Quod ens perfectissimus existit, napisany 
w roku 1676. Filozof prezentuje w nim dwie 
kluczowe tezy: (Q1) wszelkie doskonałości są 
ze sobą kompatybilne (mogą istnieć w jed-
nym podmiocie), (Q2) istnienie jest jedną 
z doskonałości. Leibniz założył, że jeśli przyj-
mie tezę, iż istnienie jest jedną z doskonało-
ści, a następnie udowodni, że w jednym pod-
miocie mogą istnieć wszystkie doskonałości, 

to z tego wyniknie, że ens perfectissimus (byt 
zawierający wszelkie doskonałości) jest moż-
liwy. A skoro byt konieczny jest możliwy, to 
istnieje. Należy jednak zaznaczyć, że w póź-
niejszych pracach sam Leibniz wycofywał się 
z tezy (Q2). Doprowadził ją do stanowiska, 
że istnienie, owszem, jest doskonałością, ale 
doskonałością innego typu. Kant krytykował 
dowód ontologiczny, twierdząc właśnie że 
istnienie nie może być doskonałością taką, 
jak chociażby mądrość, czy wszechwiedza. 
Moim zdaniem Kant miał rację. Jedyną drogą 
obrony twierdzenia, że istnienie jest dosko-
nałością to wprowadzenie różnych koncepcji 
rozróżniających pomiędzy rodzajami własno-
ści, jak chociażby koncepcja własności nu-
klearnych oraz pozanuklearnych (Sendłak, 
2018).
Udowadniając (Q1) (opis dowodu przekra-
cza ramy niniejszego eseju) Leibniz sądzi, 
że wykazał w ten sposób możliwość (nie-
sprzeczność) bytu najdoskonalszego, ponie-
waż możliwe jest, żeby był pewien byt, który 
jest podmiotem dla wszelkich doskonałości, 
w tym istnienia.
 W perspektywie dowodu ontologicz-
nego Leibniz przedstawił w zasadzie dwie 
koncepcje Boga: (B1) Bóg, jako byt najdo-
skonalszy (ens perfectissimus) oraz (B2) Bóg, 
jako byt konieczny (ens necesarium). Zatem 
argument Leibniza można ująć na dwa spo-
soby (Lenzen 2017):
(L1.1) Byt najdoskonalszy jest możliwy.
(L1.2) Jeśli byt najdoskonalszy jest możliwy, 
to istnieje.
albo:
(L2.1) Byt konieczny jest możliwy.
(L2.2) Jeśli byt konieczny jest możliwy, to ist-
nieje.
Zakończenie
Argumentacja ontologiczna Leibniza jest nie-
zwykle bogata. Trudności może nastręczać fakt, 
że filozof pisał o przedmiotowym zagadnieniu 
w różnych dziełach. Wymaga to pogłębionej 
analizy i przeglądu całej twórczości Leibniza.

Niewątpliwie Leibniz wpisał się w historię ar-
gumentacji ontologicznej jako ważna postać, 
której argumenty były analizowane już przez 
jemu współczesnych. Wprowadził do dyskusji 
ważny aspekt modalny, na którym oparł całe 
rozumowanie. Cała ontologia Leibniza jest głę-
boko modalna. Otworzył więc pewną drogę 
do logicznych analiz dowodu. Współcześnie 
ratio Anselmi jest najczęściej badane właśnie 
pod kątem formalnym.■
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zła i kondy-
cji współcze-
snej filozofii. 
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istnieje pogląd, że ii wojna 
światowa, holokaust, obozy 
koncentracyjne, całkowicie 
zmieniły nasze podejście do 
człowieka i każą nam inaczej 
na niego spojrzeć. nie zgadzam 
się z tym. uważam, że takie 
zło, jakie przyniosła ze sobą ii 
wojna światowa, od zawsze 
charakteryzowało relacje 
między ludzkimi wspólnotami

Bartłomiej K. Krzych, Kamil Olechowski: Czy 
dzieła wielkich filozofów, takich jak Platon 
i Arystoteles, mogą stanowić wartość dla ludzi 
współczesnych? Czy ciągle można z nich czer-
pać, wyciągać wnioski, wskazówki, mądrości? 
Przemysław Paczkowski: Myślę, że tak, ponie-
waż dzieła te stanowią zapis pewnego ponad-
czasowego doświadczenia, które łączy ludzi an-
tyku z nami. 
B.K.K, K.O.: Odpowiedź wydawała się oczywi-
sta. Niemniej będziemy kontynuować zadawa-
nie popularnych, ale jednocześnie trudnych py-
tań. A więc: czy zło można czynić świadomie? 
Czy człowiek jako istota jest zły? A może zło jest 
tylko brakiem dobra? A może zło jest jednak 
odrębnym bytem metafizycznym?
P.P.: Uważam, że człowiek nie jest z natury ani 
dobry, ani zły. Zło i dobro to kategorie, które 
pojawiają się w życiu społecznym. W związku 
z tym nie istnieje coś takiego jak substancjalne 
zło w sensie metafizycznym. To samo dotyczy 
dobra. Możemy je rozważać tylko jako efekt 
współżycia społecznego, a nie jako metafizyczny 
byt. Zło możemy więc utożsamiać z działaniem 
przeciw wartościom społecznym, a dobro poj-
mować jako działanie na rzecz dobra wspólnego.
B.K.K, K.O.: Czy dobro i zło mogą się zmieniać 
pod wpływem kultury? Czy istnieje coś takie-
go jak dobro uniwersalne, czy jednak ocena za-
wsze zależy od sytuacji społecznej?
P.P.: Nasze życie społeczne opiera się na podob-
nych strukturach, one raczej się nie zmieniają. 
To, co nazywamy dobrem i złem, jest w tym 
sensie uniwersalne, że nasze życie społeczne jest 
oparte na niezmiennych schematach.
B.K.K, K.O.: Skoro tak i to, co nazywamy spo-
łeczeństwem i nasze działania w tej sferze są za-
korzenione w jakiejś aksjologicznej obiektyw-
ności, to skąd w takim razie zło?
P.P.: Nie mówiłem o wartościach obiektywnych, 
tylko o względnie stałych strukturach życia spo-
łecznego; to stąd bierze się fakt, że niezmiennie 
cenimy przyjaźń, uczciwość, prawdomówność 
itp. A odnosząc się do pytania: czy zło można 
czynić świadomie? Jestem zwolennikiem inte-

lektualizmu etycznego, ale w jego pragmatycz-
nej interpretacji. Uważam, że tezę, iż człowiek 
dąży do dobra i nie chce zła, należy rozumieć 
w ten sposób, że nikt nie chce zła dla siebie. To 
wcale nie znaczy, że nikt nie popełnia czynów, 
które są uznawane za złe. Taka osoba po prostu 
nie uznaje tej oceny za swoją, nie interioryzuje 
jej. Tak rozumiany intelektualizm etyczny ozna-
cza dążenie do dobra w ramach własnego syste-
mu wartości. Oczywiście tego typu rozważania 
można uznać za słuszne tylko w przypadku ludzi 
normalnych, a nie osobników patologicznych. 
Jestem w stanie dopuścić hipotezę, że istnieją 
ludzie, którzy po prostu będą sobie szkodzić, ale 
to odstępstwa od reguły. Platon zresztą podob-
nie pisał o naturze ludzkiej, rozważając choroby, 
które mogą trawić naszą duszę. Wracając nato-
miast do natury ludzkiej – wiemy, i wykazują to 
badania naukowe, że człowiek ma ewolucyjnie 
wykształconą skłonność do agresji, co można 
by utożsamiać ze złą naturą. Człowiek przejawia 
czasem agresywną postawę wobec innych ludzi, 
ponieważ jest zwierzęciem, które ukształtowało 
się jak inne zwierzęta żyjące w stadach. Tylko że 
w odróżnieniu od zwierząt człowiek egzystujący 
w społeczeństwie nabiera też dojrzałości i jest 
istotą wolną, w związku z tym może tę agresję 
opanować.
B.K.K, K.O.: Wspomniał pan, że społeczeństwa 
są w swej istocie w miarę stałe. Jak to ma się do 
historii, zwłaszcza II wojny światowej, kiedy 
całe systemy społeczne i etyczne zostały wy-
wrócone na drugą stronę?
P.P.: Istnieje pogląd, że II wojna światowa, ho-
lokaust, obozy koncentracyjne, całkowicie zmie-
niły nasze podejście do człowieka i każą nam 
inaczej na niego spojrzeć. Nie zgadzam się z tym. 
Uważam, że takie zło, jakie przyniosła ze sobą 
II wojna światowa, od zawsze charakteryzowa-
ło relacje między ludzkimi wspólnotami. Przed 
II wojną światową też zdarzały się tragedie 
ludobójstwa, weźmy chociażby rzeź Ormian. 
Wcześniej też traktowano ludzi jak rzeczy, które 
można używać lub niszczyć: w pewnych epo-
kach mordowanie chłopów przez szlachtę było 

takim samym czynem jak polowanie na zwie-
rzęta. A w epoce starożytnej, w Sparcie, urządza-
no polowania na helotów – po to, by wprawiać 
się w sztuce wojennej. To są przykłady społe-
czeństw, które traktowały pewną grupę ludzi 
tak, jak traktowano Żydów podczas Holokaustu. 
Niestety tego typu zło jest charakterystyczne 
dla ludzkich społeczności od zawsze. I to wyma-
ga namysłu: dlaczego tak się dzieje? Jednak nie 
ma w tym niczego nowego.

B.K.K, K.O.: Pozostając w obszarze II wojny 
światowej – jak to możliwe, że naród, któ-
ry wydał wybitnych filozofów jak Leibniz, 
Schopenhauer, Kant, Hegel, tworzących skom-
plikowane systemy etyczne, mógł stać się 
sprawcą ogromnego nieszczęścia w XX wieku?
P.P.: Znów wygłoszę mało popularny pogląd. Ta-
kie postawienie sprawy zakłada pewien błąd. 
Mówicie panowie, że jakiś naród ma bogatą 
tradycję i dziwicie się – jak zresztą wielu innych 



90 91P

P

P

P
Pi

ąt
e 

Pi
ęt

ro
3/

20
18

FilozoFia nigdy 
nie była czysto 

teoretyczna, 
a kiedy taką się 

czasem stawała, 
to popadała 

w kryzys

– jak to jest możliwe, że to właśnie ten naród 
stworzył okrutną ideologię i doprowadził do 
potworności. Tymczasem źródłem błędu jest 
tutaj samo pojęcie narodu. To pojęcie roman-
tyczne, niemające długiej tradycji. Jego roman-
tyczna definicja implikuje nacjonalizm. Moim 
zdaniem słuszniej byłoby spytać nie o naród, 
o wspólnotę narodową, ale o wspólnotę kul-
turową. Kant, Schopenhauer, Goethe, Tomasz 
Mann – tworzą pewną wspólnotę kulturową, 
która nie jest tożsama z narodem niemieckim. 
I my, którzy zaczytujemy się w ich dziełach, je-
steśmy bliżsi tej wspólnocie niż niemieccy nazi-
ści. Niektórzy nie potrafią zrozumieć tego faktu, 
ponieważ operują pojęciem wspólnoty naro-
du, zamiast wspólnoty kultury. Tomasz Mann 
zresztą, jak większość przedstawicieli kultural-
nej elity Niemiec, wyemigrował ze swojego 
kraju, nie mogąc zaakceptować nazistowskiej 
ideologii. Nazizm nie jest czymś, co charaktery-
zuje jakiś jeden naród; to przejaw pewnej men-
talności.
B.K.K, K.O.: Już Nietzsche nie uważał się za 
Niemca. Twierdził, że to co u niego najlepsze, 
jest polskie.
P.P.: Nietzsche był przeciwnikiem nacjonalizmu, 
to jego siostra wyznawała ideały narodowe. 
Nietzsche pogardzał twórcą, który oddaje się na 
usługi ideologii narodowej, to było przyczyną 
zerwania przyjaźni z Ryszardem Wagnerem.
B.K.K, K.O.: Czy każdy człowiek może być 
w jakimś stopniu filozofem?
P.P.: Tak. Każdy może być filozofem, dokładnie 
tak, jak każdy może być poetą – ale mogą być 
lepsi i gorsi. Ważne, czy przez filozofię rozumie-
my dyscyplinę akademicką – która wymaga 
wykształcenia, zapoznania się z tradycją i prze-
mawiania językiem akademickim, czy dążenie 
duchowe człowieka, który próbuje wyjść poza 
to, co zastane, pytać o siebie, wiedzieć coraz 
więcej o sobie? W tym drugim sensie każdy 
może być filozofem.
B.K.K, K.O.: Czy filozofia jest dziedziną czysto 
teoretyczną, czy może nieść ze sobą praktyczne 
korzyści?

P.P.: Filozofia nigdy nie była czysto teoretyczna, 
a kiedy taką się czasem stawała, to popadała 
w kryzys.
B.K.K, K.O.: Jakie perspektywy daje nam filo-
zofia? Młody człowiek zastanawiający się nad 
wyborem studiów humanistycznych często 
słyszy: byle nie filozofia, co ty będziesz po tym 
robił?
P.P.: Musimy nad tym pracować – my, nauczy-
ciele filozofii – aby nasze programy dawały mło-
dym ludziom szanse na znalezienie zatrudnienia, 
a nawet miejsca w życiu. Rola filozofii jest jasna, 
ale nie zawsze realizowana. Filozofia oferuje, 
mówiąc współczesnym językiem, tzw. miękkie 
kompetencje. Upraszczając – uczy życia z innymi 
ludźmi, koegzystencji w społeczeństwie, również 
w warunkach życia industrialnego, biznesowe-
go, uczy takiego życia, w którym poprzez dia-
log potrafimy nawiązywać i utrzymywać dobre 
relacje z innymi. To jest pomocne. Filozof z taki-
mi kompetencjami znajdzie doskonale miejsce 
w różnych dziedzinach. Dziś niekoniecznie musi-
my mieć szczegółową wiedzę – może w dyscy-
plinach stricte naukowych, technicznych jest ona 
niezbędna – natomiast często ważniejsze okazuje 
się wykształcenie właśnie kompetencji miękkich 
i filozofia oferuje w tym zakresie bardzo wiele. 
Oczywiście to zależy od tego, na co jest nasta-
wiony rynek pracy, czy przyjmuje się kogoś na 
podstawie wykształcenia, czy oceny danego czło-
wieka, tego jak on sobie radzi. Filozofia może być 
przydatna chociażby podczas rozmowy o pracę, 
kiedy pracodawca próbuje zobaczyć, w jaki spo-
sób potencjalny pracownik się zaprezentuje.
B.K.K, K.O.: Profesor Michał Heller twierdzi, że 
dziś – inaczej niż jeszcze kilka wieków temu – nie 
ma sensu tworzyć wielkich systemów filozoficz-
nych. Zamiast tego należy zdobyć gruntowną 
wiedzę w jakiejś dziedzinie naukowej i dopiero 
na tej podstawie uprawiać swoją filozofię, wy-
ciągać jakieś bardziej ogólne wnioski. Czy to 
słuszne podejście?
P.P.: Dla mnie samo pojęcie systemu jest obce. 
Z założenia inaczej myślę o filozofii. Moim zda-
niem szczegółowe wykształcenie jest niezbędne 
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cel nigdy nie uświęca 
środków – taka jest prawda. 
nie należy czynić zła, 
ponieważ szkodzi ono przede 
wszystkim nam, czyni nas 
gorszymi ludźmi

tylko temu, kto chce uprawiać filozoficzny na-
mysł nad poszczególnymi dziedzinami nauk, na 
przykład uprawiać filozofię biologii. Natomiast 
próba tworzenia dziś filozofii jako systemu wyja-
śniającego świat w ogóle to zadanie zbyt wygó-
rowane. Leibniz był podobno ostatnim filozofem, 
który był w stanie ogarnąć całą naukową wie-
dzę swoich czasów. Ja jestem bliższy poglądowi, 
że filozofia ma przede wszystkim kształtować 
duchowo, a nie systematyzować naszą wiedzę 
o świecie.
B.K.K, K.O.: Czyli filozofia jako pewna szkoła 
życia?
P.P.: Taką właśnie filozofię cenię, używam tego 
określenia „szkoła życia”, chociaż było ono cza-
sem krytykowane.
B.K.K, K.O.: Czy wobec tego tzw. doradztwo fi-
lozoficzne to główne zadanie filozofa?
P.P.: Doradztwo to może zbytnia technicyzacja 
tego rozumienia filozofii, o jakim mówię i które 
cenię. Celem uprawiania filozofii jest po prostu 
dobre, szczęśliwe życie człowieka. Jeżeli za cel 
postawimy sobie coś praktycznego, np. życie 
wygodne, dostosowane do innych, bezstresowe, 
to wtedy filozofia zamienia się w psychoterapię. 
Bardzo ważne jest więc to, czemu służy doradz-
two filozoficzne, bo to decyduje czy nie zmieni się 
ono w sofistykę.
B.K.K, K.O.: Czy filozofia, patrząc na całą jej 
historię, stanowi pewną ciągłość, czy jednak 

możemy mówić o zerwaniu? Czy współczesny 
człowiek mógłby się tak po ludzku dogadać 
z Sokratesem?
P.P.: Jest chodzi o ciągłość filozofii, to odpowiedź 
okazuje się złożona. Jest ciągłość i są zerwania. 
Ciągłość polega na tym, że stale chcemy żyć 
szczęśliwie. Natomiast zerwania wiążą się ze 
zmianami kulturowymi, które skutkują innym 
rozumieniem szczęścia.
A czy moglibyśmy się dogadać z Sokratesem? 
Gdybyśmy się przenieśli w tamte czasy, mieli-
byśmy trudności z porozumieniem w podsta-
wowych kwestiach. Grecy żyli w innym ko-
smosie: ich świat miał granice, indywidualne 
życie było tylko częścią ogólnego procesu, bo-
gowie mieszkali obok nich i ingerowali w co-
dzienne ludzkie sprawy, a otaczającymi czło-
wieka rzeczami rządziły inne prawa. Dystans 
kulturowy jest tu większy niż między przed-
wojennym „Krakusem” a mieszkańcem Mela-
nezji (to oczywiście aluzja do prac Bronisława 
Malinowskiego).
B.K.K, K.O.: Człowiek od zawsze szuka szczę-
ścia, czy wobec tego szczęście jest jego głów-
nym motywem działania?
P.P.: Tak, to zapewne banał, ale szczęście jest 
ostatecznym celem wszystkich naszych dzia-
łań.
B.K.K, K.O.: Dziś często wmawia się nam, że 
szczęście mogą dać nam kosmetyki, alkohol 

czy inne dobra materialne. Taki hedonistyczny 
konsumpcjonizm jest powszechnie krytyko-
wany, więc czy wobec tego człowiek średnio-
wieczny, mimo ich braku, nie był zwyczajnie 
szczęśliwszy, w tym głębokim sensie ducho-
wym czy wewnętrznym, od współczesnych?
P.P.: Nie, nie sądzę, żeby nasze czasy różniły się 
pod tym względem od przeszłości. Już Arysto-
teles był świadom tego, że różni ludzie dążą do 
różnych rzeczy, że w czym innym widzą szczę-
ście. I nie opisywał tego w kategorii błędu po-
znawczego, tylko różnorodności natury ludzkiej. 
Oczywiście eudajmonia jest szczęściem pełnym, 
prawdziwym, trwalszym i pewniejszym od in-
nych. Ale jest z nią jak z chodzeniem po górach 
– ktoś, kto tego nie spróbował, nie jest wcale 
nieszczęśliwy, a jedynie omija go coś pięknego.
B.K.K, K.O.: A czy można dążyć do własne-
go szczęścia kosztem innych? Czy cel uświęca 
środki?
P.P.: Cel nigdy nie uświęca środków – taka jest 
prawda. Nie należy czynić zła, ponieważ szkodzi 
ono przede wszystkim nam, czyni nas gorszy-
mi ludźmi. A czy nasze szczęście może być ar-
gumentem za tym, żeby szkodzić innym? Isto-
tą naszego szczęścia jest – powiem może taki 
anachronizm – pewna doskonałość duchowa. 
Być jak najlepszym sobą, to jest nasze szczęście. 
Dzisiaj nazywamy to autentycznością. Jeśli tak 
rozumiemy szczęście – a ja je tak rozumiem – to 
nie może ono się wiązać ze szkodzeniem innym, 
ponieważ wtedy szkodzę również sobie. Nie 
będę wtedy najdoskonalszym sobą. Myślę, że 
to jedyny argument za nieczynieniem zła trafia-
jący do ludzi. Muszę podkreślić, że nie chodzi tu-
taj o system wartości istniejący absolutnie czy 
ontologicznie – ja te zasady postrzegam prak-
tycznie.
B.K.K, K.O.: Czym wobec tego jest cnota?
P.P.: Cnotę rozumiem po arystotelesowsku: jako 
taką cechę charakteru, która pozwala człowie-
kowi żyć dobrze wśród innych ludzi. Być do-
brym obywatelem, dobrym człowiekiem, istotą 
społeczną. Tak jak mówiłem wcześniej – trwałe 
są pewne struktury życia społecznego, dlatego 

trwałe są też cnoty. Nasze życie społeczne opie-
ra się na pewnych cechach charakteru, które 
sprzyjają dobremu współżyciu z innymi ludźmi: 
odwaga, umiarkowanie, rozsądek, sprawiedli-
wość.
B.K.K, K.O.: I jak osiągnąć życie cnotliwe?
P.P.: Tutaj etyka Arystotelesa jest wciąż żywa 
i ważna. Mówił on, że cnota rodzi się przez 
kształtowanie nawyków i charakteru. Jak się 
ją nabywa? Ważne, żebyśmy mieli w dzieciń-
stwie dobre wzorce. Wychowanie jest istotnym 
elementem kształtowania życia cnotliwego. 
Wychowanie poprzez dobre przykłady to fun-
dament życia cnotliwego. W momencie gdy 
zaczynamy żyć bardziej autonomicznie i świa-
domie, mamy pełniejszy wpływ na kształto-
wanie naszego charakteru, więc możemy sami 
wyrabiać w sobie pewne nawyki postępowa-
nia cnotliwego. Trzeba natomiast unikać tych 
zachowań i przyzwyczajeń, które pogłębiają na-
sze wady. Wykształcenie cnót zależy od dwóch 
fundamentów: wychowania i kształtowania 
siebie, swojego charakteru, nieulegania słabo-
ściom. Pewne rzeczy kuszą ludzi słabych. Plu-
tarch mówi: uciekaj od oglądania rzeczy złych: 
bójek, agresji, wypadków – jak będziesz ulegał 
słabości do ich oglądania, będziesz kształtował 
swój charakter w złym kierunku. 
B.K.K, K.O.: Wróćmy jeszcze do ogólnych kwe-
stii dotyczących filozofii starożytnej. W zasa-
dzie, gdy się o niej mówi, dominują Sokrates, 
Platon i Arystoteles. Tymczasem starożytnego 
dziedzictwa filozoficznego nie można zreduko-
wać do tych trzech – chociaż wybitnych – posta-
ci. Są przecież jeszcze sofiści, stoicy, cyrenaicy, 
którzy stali w opozycji do głównych nurtów 
myślenia. Dlaczego zostali zapomniani?
P.P.: Nie zostali. A wpływ filozofii stoickiej na 
nowożytną etykę jest może jeszcze większy niż 
wpływ Platona czy Arystotelesa. Z kolei echa 
poglądów sofistów odnajdziemy u tak wpły-
wowych myślicieli jak Nietzsche. 
B.K.K, K.O.: Co zatem było przyczyną takiego 
wielkiego sukcesu i przełomowego charakteru 
poglądów Platona?
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innych

P.P.: Jest to fenomen trudny do jednoznaczne-
go wyjaśnienia. Przede wszystkim zaważył tu 
talent dydaktyczny i literacki Platona. Wpływ 
Platońskich dialogów na kulturę antyku był 
ogromny, a ich protreptyczne walory (zachęta 
do filozofii) są do dziś oczywiste. Sukces Platona 
opierał się również na prestiżu założonej przez 
niego Akademii, której członkowie szerzyli du-
cha platonizmu w całej Helladzie. Tym samym 
kultura helleńska stała się z ducha platońską. 
Oczywiście były też inne wpływowe nurty, ale 
platonizm stał się główną cechą kultury antycz-
nej.
B.K.K, K.O.: Gdy mówimy o Platonie, nie moż-
na zapomnieć o Arystotelesie. Często mówi się, 
że zerwał ze swoim uczniem. Ale to chyba pół-
prawda – jak było w rzeczywistości?
P.P.: Arystoteles we wszystkich swoich najważ-
niejszych tezach, celach i funkcjach, które przy-
pisywał filozofii, pozostał platonikiem. Krytyko-
wał pewne szczegółowe tezy i to raczej innych 
platoników, niż samego Platona. Zawsze też 
mówił o akademikach: „moi przyjaciele”. Cho-
ciaż podkreślał, że prawda jest dla niego waż-
niejsza niż przyjaciele. To był po prostu prawdzi-
wy filozof, a nie wyznawca filozoficznej szkoły. 
A Platon takiej właśnie postawy od swoich 
uczniów oczekiwał.
B.K.K, K.O.: Czy kultura zachodnia „na Plato-
nie stoi”?
P.P.: Tak. Również w swoim buncie, bo buntu-
je się przeciw Platonowi, przeciw metafizyce. 
Kultura zachodnia jest kulturą metafizyczną 
w swoich ideałach. Kiedy stara się od nich od-
żegnywać, to jest to odżegnywanie od tych 
samych ideałów metafizycznych. Nawet Nietz-
sche czy Heidegger stoją na Platonie.
B.K.K, K.O.: Czy filozofie powinni – jak radził 
Platon – rządzić państwem?
P.P.: Ten postulat należy rozumieć w ten spo-
sób, że rządzący powinni być kompetentni, czyli 
świadomi celów, które ma osiągnąć państwo, 
oraz środków, które do nich doprowadzą. Tak 
rozumiał Platon rolę króla-filozofa. Sam postu-
lat jest słuszny, nikt mu nie zaprzeczy, ale tak 

jak w czasach Platona – pozostaje pytanie, jak 
zagwarantować jego realizację? Platona przed-
stawia się często jako ojca totalitaryzmu, ale 
równie często nie potrafimy zrozumieć, że w Po-
litei przedstawił on państwo idealne – wzorzec, 
paradygmat, ale w znaczeniu, jakie wprowadza-
ła jego teoria Idei. To znaczy: przedstawił w tym 
dialogu istotę państwa sprawiedliwego – ponad-
czasową, absolutną, pozbawioną niedoskonało-
ści wynikających z kontaktu Idei ze sferą rzeczy 
zmiennych. Inaczej mówiąc: pokazał państwo 
skonstruowane dla człowieka doskonałego. 
B.K.K, K.O.: Demokrację się dzisiaj ubóstwia. 
Czy jej dzisiejsza postać zasługuje na swoje mia-
no?
P.P.: Faktycznie, współczesne postępowe demo-
kracje są w swoich ideałach najbliższe Platońskiej 
Kallipolis, ponieważ próbują tworzyć skuteczne 
mechanizmy ustrojowe zabezpieczające społe-
czeństwo przed władzą szaleńców, demagogów, 
głupców, złodziei itp. Taka demokracja jest rzą-
dem rozsądku, dialogu, mądrości ponad podziała-
mi. Jeśli zaś nie jest, jeśli sprowadza się do terroru 
większości, to jest rządem tłumu, czyli tym, czym 
była „demokracja” w Atenach Platona.
B.K.K, K.O.: Jest Pan dyrektorem Instytutu Filo-
zofii. Jak się pan zapatruje na system edukacyj-
ny w Polsce. Dawniej absolwenci szkół średnich 
mieli pewne wykształcenie filozoficzne, tymcza-
sem dziś wiele osób nawet po ukończeniu stu-
diów – oczywiście innych niż filozoficzne – nie 
zna podstawowych pojęć filozoficznych. Czy wo-
bec tego zasadne jest przywrócenie filozofii jako 
przedmiotu nauczania już od najwcześniejszych 
etapów edukacji?
P.P.: Tak – być może jako przedmiotu do wybo-
ru. Przedmiot, który daje wiedzę humanistycz-
ną, powinien być w szkołach średnich. Pod tym 
względem nasz system edukacyjny wykazuje 
pewną słabość – pod tym i pod kilkoma innymi, 
niestety. Rozwija niekoniecznie te kompetencje, 
które są ważne; okazuje się zbyt praktyczny, na-
stawiony na pewne schematy zawarte w tzw. 
kluczach – to błąd naszej edukacji, który jest póź-
niej widoczny na studiach.

B.K.K, K.O.: Czyli taki przedmiot jak język polski 
nie spełnia swojej roli?
P.P.: Mógłby spełniać tę rolę, ale to też jest zależne 
od tego, kto go naucza, jak prowadzi lekcje i cze-
go mu wolno nauczać. W odniesieniu do przed-
miotów humanistycznych osoba nauczyciela jest 
najważniejsza. 
B.K.K, K.O.: Czy dzisiejsze uniwersytety realizu-
ją średniowieczny ideał uniwersytetu?
P.P.: Są na pewno jego kontynuatorami w mode-
lu kształcenia.
B.K.K, K.O.: Co jednak z wolnością badawczą, 
z bezinteresownym poszukiwaniem praw-
dy? Czy nie jest tak – a chyba stwierdzamy to 
w praktyce – że naukowe trendy wyznaczają 
potrzeby ekonomiczne, gospodarcze, a czasami 
nawet ideologiczne? 
P.P.: Potrzeby rynku z pewnością kształtują pew-
ne mechanizmy, w tym schemat kształcenia na 
uniwersytecie. Ale nie zgodziłbym się z tym, że 
nasze uniwersytety są mniej wolne niż średnio-
wieczne – wtedy istniały inne formy ogranicze-
nia naukowców.
B.K.K, K.O.: Czy powinien istnieć kanon huma-
nistycznej wiedzy ogólnej, który powinien znać 
matematyk, fizyk, biolog, by spełniać ideał czło-
wieka renesansu?

P.P.: Tak, taki kanon powinien istnieć. Niekoniecz-
nie musiałoby to oznaczać znajomość nazwisk 
najważniejszych filozofów, ale ważne byłoby 
obudzenie wrażliwości na problemy, które nur-
tują nas od wieków. Nurtują jako ludzi, a nie jako 
matematyków, fizyków czy biologów. Jaspers 
mówił w tym kontekście, że filozofia budzi się 
wtedy, kiedy budzi się w nas człowiek.
B.K.K, K.O.: A w drugą stronę – kanon wiedzy 
ścisłej dla humanistów?
P.P.: Tak, również powinien istnieć taki kanon. 
Nie wiem, czy logika spełniałaby takie zadanie, 
ale ogólna orientacja w stanie współczesnej na-
uki, co najmniej na poziomie popularyzacji, którą 
w swoich książkach uprawia np. ks. prof. Michał 
Heller, byłaby pożądana. Tak, humanistom rów-
nież by się coś takiego przydało, żeby chronić od 
ulegania różnym współczesnym zabobonom.
B.K.K, K.O.: Czy chciałby pan na koniec przemy-
cić jakąś rewolucyjną tezę?
Staram się nie przemycać tez (śmiech). Nie na-
rzucać ich nikomu. To jest takie minimalistyczne 
podejście do roli filozofii w życiu. Człowiek filozo-
fem powinien być przede wszystkim dla siebie, 
a jedynie przy okazji dla innych.■
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POEZJA
Agnieszka Pakuła

pragmatyczna deFinicja prawdy

jeSt taka prawda że nie ma prawdy

naprawdę

jeSt takie kłamStwo że nie ma kłamStwa

paradokSalnie zejdę z drogi

bezdroża brzmią dużo ładniej

wypełniona po brzegi mnogością kazań na dole 
ochłonę

mówiSz śnieg jeSt biały

gdy śnieg jeSt biały

prawda jeSt działaniem

myśli zgodnych z rzeczywiStością

SenS i znaczenie 

komunikujemy Się na cztery podStawowe SpoSoby

Symbole geSty naśladowanie wykonywanie

Słowa wzbierają fregowSkim SenSem bez 
znaczenia a czaSem ruSSell odbije Się czkawką

albo denotacją

w możliwych światach



Dominika Andrulewicz
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GwarancJa iStnienia

mieSzkam w Splątaniu kwantowym

na dnie oka kryją Się demony

odkłam je

ziarnko po ziarnku oddzielam

łgarStwa od prawd

utworzona z odpadów nowa ziemia

rozbłyśnie w Słońcu

pragmatyką ułudy

nie zdołaSz zredukować człowieka

tylko SzatańSki śmiech

odbija Się echem w puStce

nie ma naS nie ma naS

jeSt tylko chaoS uporządkowany myślą

demonologia wcielona

bóg Spinozy pochłania wSzechświat

Agnieszka Pakuła, mgr absolwentka filozofii na UKW w Bydgoszczy. Obecnie w trakcie pracy nad 
doktoratem podejmującym zagadnienie twórczego rozwoju człowieka.
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O G Ó L N O P O L S K A  K O N F E R E N C J A  N A U K O W A :

T O Ż S A M O Ś Ć
W  ( P R Z E ) B U D O W I E  3
C I A Ł O  I  C I E L E S N O Ś Ć
U N I W E R S Y T E T  O P O L S K I
2 6 - 2 7 . 0 9 . 2 0 1 8

Szczegóły: tozsamoscwprzebudowie.tk

P PPatronat:

P PPatronat:

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym badaniom nad afor-
dancjami, zwanymi też ofertami (z ang. affordance). Badania te obejmują szerokie 

spektrum dziedzin, począwszy od psychologii ekologicznej, poprzez m.in. filozofię umy-
słu, robotykę, HCI, dizajn czy badania nad sztuką, po badania społeczne. Jednocześnie 
ożywiają dyskusje na kontrowersyjne tematy, takie jak (anty)reprezentacjonizm, po-
znawcza integracja człowieka z otoczeniem, jak i samo pojęcie afordancji. Mimo różno-
rodności i zaawansowania owych badań, tematyka ta nadal jest słabo znana w Polsce. 
Jednym z celów naszego sympozjum jest jej upowszechnienie. Chcemy również zachę-
cić do konfrontacji różnych stanowisk teoretycznych. Dlatego też zachęcamy do udziału 
nie tylko badaczy bezpośrednio związanych z tematem oraz tych, którzy zajmują się 
ogólniej interakcjami człowiek-środowisko, ale także krytyków. Równie mile widziani 
są wiedzeni ciekawością naukową słuchacze i potencjalni dyskutanci.

19-20.01.2019
Warszawa

Zaproszeni goście:
prof. Andrzej Klawiter (UAM),

prof. Anna Preis (UAM),
prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (IP PAN, UW) 

Organizatorzy:
Projekt Avant (Ośrodek Badań Filozoficznych; organizator cyklu) i Instytut Filozofii Uniwer-

sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (organizator edycji)
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PHILOSOPHY ENHANCING CRITICAL 
THINKING - MIĘDZYNARODOWA 
WYMIANA MŁODZIEŻY

 Program wymiany młodzieży Erasmus 
+ Youth Exchange ma na celu wsparcie wszech-
stronnego rozwoju młodych osób, umożliwiając 
poznanie innych kultur oraz nabycie nowych 
kompetencji poprzez współpracę w między-
narodowym gronie i zaangażowanie uczestni-
ków na wszystkich etapach realizacji projektu. 
Youth Exchange daje okazję do spotkania grup 
młodzieży z dwóch lub więcej krajów i realiza-
cji projektu poświęconego wybranej tematyce 
np. kulturze, tradycji czy kwestiom społecznym 
i politycznym.
 W dniach 21-29.04.2018 w Wiśle uczest-
nicy z Polski, Albanii i Estonii mieli okazje 
uczestniczyć w organizowanym przez Podkar-
packi Oddział Chrześcijańskiej Służby Charyta-

tywnej przy współpracy z Estonian Association 
of Persons with Disabilities oraz Uniwersytet 
im. Luigjego Gurakuqiego w Szkodrze, progra-
mie Philosophy Enhancing Critical Thinking, 
poświęconym problemom filozofii polityki, 
goszczącym łącznie dwudziestu ośmiu uczest-
ników z trzech krajów.
 W czasie tygodniowego pobytu uczest-
nicy brali udział w licznych warsztatach, oraz 
przygotowanych przez siebie debatach, refe-
ratach i prezentacjach. Tematem przewodnim 
było zagadnienie utopii i totalitaryzmu zarów-
no w historii jak i literaturze czy filmie. Wśród 
poruszanych wątków nie zabrakło również 
tematu globalizacji czy wpływu współczesnej 
technologii na człowieka i społeczeństwo.■

R O L A  S Z K OŁY  L W O W S K O
–  W A R S Z A W S K I E J  

W  O D Z Y S K A N I U  
I  U T R W A L A N I U  P O L S K I E J

N I E P O D L E GŁOŚC I

18-19.10.2018  

Projekt: Filip Stawski

Źródło grafiki: https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=181658&picture=poland-flag 
Licencja CC0 1.0
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Formalną edukację artystyczną rozpoczęłam 
2007 roku w ZPSP im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy. Nauka w tej szkole pozwoliła mi 
rozwinąć podstawowy warsztat artystyczny, 
a także rozbudziła we mnie zainteresowanie 
malarstwem i architekturą wnętrz. Klasę o pro-
filu reklamy wizualnej ukończyłam z wyróżnie-
niem w 2013 roku.

Przez następne trzy lata studiowałam Archi-
tekturę Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie w 2016 roku uzyskałam 
tytuł licencjata sztuki. W 2017 roku w ramach 
wymiany stypendialnej przez pól roku studio-
wałam na National Academy of Art w Sofii. 
W 2018 roku ukończyłam studia magisterskie, 
również na kierunku Architektura Wnętrz. Chęć 
tworzenia nowoczesnych i ciekawych a zara-
zem komfortowych przestrzeni, stały się jed-
nym z powodów dla których podjęłam studia 
na tym kierunku. 

Podczas całej edukacji artystycznej to jednak 
malarstwo stało się jedną z moich największych 
pasji. Pozwala mi ono uzyskać coś czego braku-
je w projektowaniu – nieograniczoną swobodę 
i możliwość nieschematycznych działań. Tema-
tyka moich prac jest różnorodna, staram się nie 
zamykać, idę za tym co podpowiada mi wy-
obraźnia.■

Współpraca:
Galeria Next w Bydgoszczy
Desa Unicum w Warszawie
Galeria Stalowa w Warszawie
Pragaleria w Warszawie
Galeria Xanad w Warszawie

instagram.com/
dominika.an-
drulewicz

W numerze 
zamieszczono 
prace
Dominiki 
Andrulewicz
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