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I.

Dyplomy i stopnie naukowe:

Uzyskalem stopieri magistra filozofii 7 lipca 1997 roku na podstawie rozprary ldee, wrazenia
przedmioty zmyslowe. Wybrane zagadnienia ontologiczne

i epistemologiczne

w

i

filozofii George'a

Berkeleya. Rozprawa zostalaprzygotowana pod kierunkiem dra Mitowita Kunirlskiego w Instytucie
Filozofi i Uniwersytetu Jagielloriskiego.

Stopieri naukowy doktora nauk humanistycznych

w

zakresie filozofii, nadany uchwal4 Rady

Wydzialu Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellorlskiego, uzyskalem

20 grudnia 2001 roku.

Dysertacja pod tytulem Filozofia percepcji George'a Berkeleya zostala przygotowana pod
kierunkiem prof. dr hab. Wodzimierza Galewicza. Recenzentarrri

w przewodzie doktorskim byli:

prof. dr hab. Michal Hempoliriski oraz dr hab. Milowit Kuniriski.

II.

Zatradnienie w jednostkach naukowych:

Od 1 puldziernika 2002 roku pracowalem jako asystent z doktoratem, a nastgpnie jako adiunkt, w
Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagielloriskiego. Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagielloriskiego
jest takze moim obecnym miejscem zatrudnienia.

III.

Osi4gnigcie naukowe

w rozumieniu art. 1.6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach naukolvych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr
65, poz. 595 ze zm.)z

Jako osiqgnigcie naukowe do oceny przedstawiam moj4

ksipkg Doiwiadczenie zmyslowe w iwietle

filozofii nowozytnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagielloriskiego, Krak6w 2014,
(Recenzent naukowy ze strony wydawnictwa: prof. dr hab. MarianZeLazny).

s. 251.

Temat ksiazki lqczy sig z mniejszymi studiami, kt6re opublikowalam do tej pory. Skladaj4 sig na
nie:

1. Natura

ludzka

i natura zmysl6w, w: Natura

i wspfilczesnej,

ludzka w filozofii nowozytnej

pod redakcj4 J. Miklaszewskiej i P.

Spryszaka, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagielloriskiego, Krak6w 2010, s. 173-187.

2.

Definicia ,,quali6w" - prryczynek

do

filozofii logicznej, w:,,Argument", t. 4,

rtr 2,2014, s.

267 -276.

3.

Berkeley on Certainty: A Dilemmo,w:,,Ruch

4.

O ,,teizmie empiryczym" w ,,Dialogach o religii naturalnej" Dawida Hume'o,w:,,Studia z

FilozoficZfly",t.7l,z.4,20l5,s.

145-153.

historii filozofii", t. 6, tr 2, 2015,s. 59-81.

5. O etyce niezaleznej Tadeusza Kotarbifiskiego,w:,,Argument",

t. 6, nr 2,2016,s.529-453.

6. O Locke'owskim dowodzie na istnienie Boga, w: ,,Hum arriort' , nr 3 (1 9), 2017 , s. 2l-49.
IV. Przedstawienie problematyki ksi4Zki stanowiQcej naukowe osi4gnigcie w rozumieniu
ustawy oraz tekst6w tematyc znie z ni1 nt iqzanych, wymienionych wyiej

:

A. Przedstawienie treSci prac mriqzanych tematycznie zl<si4i:k4habilitacyjne:

1. Natura ludzka i nqtura zmysl6w, w: Natura

ludzka w filozofii nowozytnej

pod redakcj4 J. Miklaszewskiej i P.

i wspdlczesnej,

Spryszaka, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagielloriskiego, Krak6w 2010, s. 173-187.

W powyzsrym artykule zwigZle omawiam istotne wlasno6ci przewaimie przypisywane zrnyslom
przez fi1ozof6w. Twierdzg, 2e tymi wlasnosciami s4: podmiotowosd, potencjalnosd, posrednio66,
biemoSi, podatnoSd, peryferyjnoS6, faktyczno66, konkretno66 (ich przedmiot6w)

,

uZyteczno56 oraz niepewno66. staram sig pokr6tce pokaza6, do jakiego stopnia

6w

wypracowany podgl4d odzwierciedla ludzk4 naturg, lo
Swiata i nas samych, typowe

rzekomo

nasze przed filozoficzne rozumienie

sklonnoici, dq2enta oraz rczpowszechnione intuicje.

2. Definicja ,,quali6w": przyczynek
267 -276.

raczy

rcxnutas(:,

do

filozofii logicznej, w: ,,Argument", t. 4, ffi 2,2014,

s.

W tym artykule proponujg og6ln4 definicjg do6wiadczanej jako6ci doSwiadczenia zrnyslowego
(quale), w kt6rej qualia uto2samia sig ze zbiorami nalezqcymi do pewnego 16dz4iu struktur
relacyjnych. TwierdzQ, 2e proponowana definicj4 nie zawieraj4ca pojg6 z zakresu psychologii, czyni
pojEcie quale bardziej zrozrxnialym,

a samo ich istnienie mniej spomym, niz

siQ

to zaz'xyczaj

prryjmuje. Czynig ponadto pewne uwagi w odniesieniu do tradycyjtego pojgcia quale.

3.

Berkeley on Certainty: A Dilernma, w:,,Ruch Filozoficzny'',t.71,2.4,2015, s. 145- 153.

W tym artykule twierdzg natomiast, 2e warunkiem koniecznym skutecznej realizacji ce16w, jakie
stawia sobie antysceptyczna filozofia Berkeleya jest to, by pojgcie pewnosci moglo ulegad
calo6ciowej amline zgodnej ztT frlozofr4; w przeciwnym wypadku musi by6 odrzucone (zgodnie z
niq) jako pozbawione tre6ci. Twierdzg, 2e filozofia ta dopuszcza przeprowadzenie takiej analizy na

dwa sposoby, kt6re w tej pracy pokr6tce charakteryzujg, utrzymujg jednak r6wnie2 przy
zastosowanie analizy i jednego,

konsekwencje,

w

i

szczeg6lnosci

t1rm., Ze

drugiego rodzaju niesie za sob4 niezamierzone prz*z Berkeleya

tg, kt6ra czyni niepewnym poznanie uzryskiwane na

bezpo6redniego spostrzeZenia zrnyslowego. Tytulowym ,dylematem,,

jest wigc

drodze

nastgpuj4ca

altematywa: albo slowo ,pewno56" jest pozbawione sensu (prfr4ws zy zalozertta Berkeleyowskie),
albo poznanie orzymywane dzigki percepcji bezposredniej nie odzrncza sig pewnosci4.

w

artykule

rozwazafii trzy sposoby rcztviqzania tej trudno6ci dostgpne dla zwolennika koncepcji Berkeleyq
przekonujg jednak,

4.

is

inden z ntch nie j est satysfakcjonuj4cy.

O ,,teizmie empiryczym" w ,,Dialogach o religii naturalnej" Dawida Hume'o,w:,,Studia z

historii filozofii" , t. 6, ffi 2, 2015, s. 59-8

I

.

W powy2szym artykule stararn sig oslabid slynn4 krytykg ,,teizmu empirycznego,, prznprowadzon4
przez Dawida Hume'a w Dialogach o religii naturalnej. czynig to wprowadzaj4c odroinienie
,,realizmu empirycznego", kt6ry,
empirycznego (bronionego
wskazujqc,

w

jak twierdzg, moze by6 utozsamiony z

uzasadnieniem teizmu

Dialogach przez Kleantesa) od ,,idealizmu empirycznego,,, oraz

i2 to drugie stanowisko, czyli idealizm empiryczny, nie podlega czqitci zarzt:/tlw

wysuwanych przez Hume'a wobec realianu empirycznego.

5.
w

O etyce niezaleZnej Tadeusza Kotmbinskiego,

w: /rgument", 1.6,m2,2016, s.529-453.

niniejszym artykule poddajg analine zasady ,,etyki niezaleznej" opracowanej przez

Tadeulsz,a

Kotarbinskiego. Przedmiotem szczeg6lnej uwagi czynig tezy skladaj4ce sig na koncepcjg sumienia,

bgd4c4 wsp6lczesnym odpowiednikiem nowozyhrych koncepcji zmysfu moralnego. stawiam

zarruty, jakie pod adresem takiej koncepcji sklonni byliby wysunqd nowoirybri przeciwnicy
koncepcji zmyslu moralnego, w szczeg6lnoSci John locke.

6.

O Locke'owskim dowodzie na istnienie Boga,

w tej pracy analizujg

w: ,,Humaniora,,, nr 3 (19), ZOl7, s.2149.

dow6d a posteriori na istnienie Boga., przeprowadz a\y przEz Johna Locke'a w

rozdziale X ksiggi czwartej Rozwa2afi dotyczqcych rozumu ludzlciego. Szczeg6lowej analizie poddajg
czg66 przeslanek tego dowodu; staram sig

ustalii, czy do6wiadczenie zrnyslowe oraz dojwiadczenie

wewngtrzne (nazywane przez l-ocke'4 odpowiednio, ,,wraZeniem,, oraz ,,refleksjq',) rzeczywi5cie
sklaniaj4 do ich przyjgcia. Udzielam odpowi edzi pruecz4cq na tak postawione pytanie.

B. Przedstawienie tre6ci }si4Zki habilita cyjnei Do$wiailczenie anyslowe w iwietle litoafii
nowoiytnejz

Rozprawa opublikowana pod tytulem Doiwiadczenie zmyslowe

w iwietle filozofii

nowoirytnej

(Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krak6w 2014) stanowi taki wynik moich bada6 nad

filozofi4

xvII-xvIII wieku (i taki zakres przybieru w tej pmcy

tJrtulowe pojgcie ,,filozofii

nowozytnej"), oraz badai nad filozofiq percepcji (ak wskazuje sam tytul),
percepcji zrnyslowej

-

wrctiz

z argumentami za

i

przeciw

-

tt6re

mo2--na

iz

zawiera lezy dotyczqce

fomrulowai inspirujqc sig

koncepcjami chronologicznie przynaleinymi do tego wla6nie okresu (i w ten spos6b nale2y rozumie6

tyhrlowe sformulowanie ,,w 6wietle"). Praca nie stanowi zatem ani przedstawieni4 ani krytycznego

om6wienia poglqd6w cudzycb,
przeciwnie, ma dostarczy6
zestawienia

w

zalozentu nie ma charakteru wybitnie fragm.entaryczrego,

w pewnym sensie

bezosobowego, pozahisto ryczrrcgo

jak najprecyzyjniej sformulowanych tez,

argument 6w za

i

i

syntetycznego

przeciw, kl6re twa2arn za

mo2liwe (e6li nie wrgcz konieczne) do indywidualnego sformulowani a ptzy okazji zaznajamiania sig

z

takim wladnie koncepcjamr, przy czym mozliwymi do sformulowania przy zao2emu

obowiqzywalno6ci metody, kt6r4 przedstawiam w czgsci V niniejszego autoreferatu. Staram sig zatem

w

szczeg6lnodci kierowad wspomnianS,rn tam rygorem pewnoSci

i

nie przyjmowac za

poglqd,

prawdziwy b4dL rozstrzygajqcy stwierdzeni4 kt6re stanowi co najwyaej hipotezg, w szczeg6lno6ci
hipotezg nauk empirycznych,

w tym nauk z zakresu kogrritywistyki. Ponadto uzywam jednolitego,

prostego pod wzglgdem liczby wyrazeri

jgzyka kt6rych znaczenia

s4

objainiane w czQSci pocz4tkowej

(Wstsp, s.7-15).

Bior4c pod uwagg sam4 konstrukcjg pr:acy,

W

jej

dalsze, gl6wne rozdzialy odpowiadaj4 pod

wzglgdem tematycznym motywom filozofii percepcji odpowiednio: Kartez}usz4 Dawida Hume'a
oraz Immanuela Kanla. Z,a lakie motywy uwaiam problemy (odpowiednio): intencjonalnoSci, danych

(zmyslowych) oraz istnienia Swiata zewngtrznego. Uwagi, ktore formulowano

lub

mozna

sformulowad z punktu widzenia filozofii nam wsp6lczesnej, przewainie umieszczam w przypisach, te
za5 ograniczarn do niezbgdnego minimum. Praca zatem

wsp6lczesnq,

w pewien spos6b godzi filozofig nowoirytr4

i

w zamierzeniu zgodnie z metodologicznym poshrlatem podanym ponizej (w czgsci v),

m6wi4cym o r6wnoprawnym traktowaniu koncepcji chronologicznie odleglyc\
twierdzenia w jednym

i

i

wyruia wszystkie

tym samyrn jgzyku. Nie zawiera natomiast odniesief do problematyki

etycznej, kt6rej poswigcone s4 niekt6re inne moje prace, nie porusza zatem zag;adnierrta natury
,,znysfu moralnego", ani nie odnosi sig do zagadnief natury estetyczrej, do kt6rej podjgcia zapewne
sklanialoby pojgcie ,,zrnystu pigkna", lecz dotyczy tylko istotnych cech zrnyslowodci rozumianej
bardziej doslowni e i prryptszrzalnie zgodnie w wigkszym stopniu ze wspolczesnym nam znaczeniem

nrl z jego szerszym nnczeniem dawniejszym. Dolozylem natomiast stararl, by praca
trtorzyla nie tylko zwtqzl4 ale i logicznie uporz4dkowan4 calo56, co r6wnie2 postaram sig wykazaf
tego slowa,

ponizej.

w

czgsci pierwszej wspomnianej pracy (Przedmiot doiwiadczenia zmyslowego,

tontat

t

nastgpuj4ce, nau'tcajqce

zrnyslowego, a zatem tego, i2 jest ono

sig

-

s.

17-106)

sposoby rozumienia intencjonalnojci doSwiadczenia

lub mialoby byd

-

spostze2eniem czego(: 1) gramatyczne

(wiqzqce sig z twierdzeniem, iz czasowniki percepcyjne wymagajq dopehrieni4 czyli odznaczqq sig

przechodnio6ci6
odanacza sig

i

Ze

w tym

znaczenns,

czy te? juz wskutek tego wla"Snie faktq intencjonalno5ci4

i samo doswiadczenie zmyslowe), 2) flmkcjonalistycme

(a wigc znaczenie pojgcia

funkcji, kt6r4 dodwiadczenie spelnia lub ma spelnia6, mialoby wskazywa6, na

cz.lim.

polega lub

moglaby polega6 rozpatrywana intencjonalno66), 3) ,,fenomenol ogicnrc', (polegaj4ce na powi4zaniu
intencjonalnoSci z fenomenem spostrzegania ,,czegod jako czego6", oczywi6cie objajnianym w pracy),

4) kavalne (zgodnie z kt6rym intencjonalnod6 spostzezenia czego5 wi4ie sig w spos6b kornecxry z
zachodzeniem przyczynowej relacji migdzy moim do6wiadczeniem a przedmioter5 kt6rego dotyczy),

oraz 5) reprezentacjonistyczne (przyporz4dkowuj4ce do6wiadczeniom zmyslowym pewn4 ,,tre56'). W

pmcy

-

to zlaczy w tej wla6nie jej

czqSci

-

wskazujg na trudnoSci zvtiqz.arie z takimi sposobami
5

objaSnienia intencjonalnoSci. Do tych trudno5ci naleZq mianowicie m.in.: a) hipotetyczny w istocie

kt6rym mozna by

z

-

nie spos6b go bowiem bez zastzr,2en unawat za" przedmiot, o
calq pewnoSci4 powiedzied, iz jest dany w doiwiadczeniu zmyslowym, b)

charakter ,jgzyka potocznego"

(w uzywanym w tym kontek6cie znaczeniu), oraz niejasno6d
powiqzanych z nim poj96 systemu oraz celu, c) trudno6ci, na jakie napotyka satysfakcjonujqce
niejasnoS6 samego pojgcia flrnkcji

sformulowanie ,,fenomenologic zne" , bez wzglgdu na to kt6rq z tzech szczng6lowych postaci mialoby
ono przyj46 (wyr62niam w tym wzglgdzie ujgcie ,"tacjonalistyczne-, ,,empirystyczne,, oraz po5rednie

w

stosunku nich),

wlaSciwego

z$

d) w4tpliwo5ci

zk;:Lt

z-irqzarrc

z

rozumieniem zwiqzkl pt4rcrynowego

(a

takZn

przyc4mowego, z msJi mo2liwoSci istnienia powiazan nietypowych), oraz e)

niejasno5d do tego, jakiego rodzaju ,,tre66" nale2aloby doSwiadczeniom przyporz4dkowywaf.

W zakoiczeniu tej czg6ci stawiam

tezQ, Ze mankamenty tego rodzaju objaSnief

uznaniem intencjonalnoSci (intencjonalnodci

w og6le, w tym

pnemairajl za

dodwiadczenia zmyslowego) za nie

podlegaj4c4 ani definicji, ani podobnemu do niej objafnieniu za pomoc4 pojEi odnosz4cych sig do

iwrych rznczy b4dz zjawisk. Jej (w tym ntaczenit unikalna) natura moze byd jednak uchwytna

i

nonxriala pomimo braku tego rodzaju obja5niefi lub wyjadnief, a nawet moire by6 ,,intuicyjnie
oczywista". SqdzE, ze stanowi to wniosek zgodny z ustaleniami takich filozof6w, jak R. Descartes
oraz G. Berkeley i dostarcza pewnego rodzaju potwier&enia tych wniosk6w, poc4mionego sk4din4d
za pomoc4bxdziej wspolczesnych poj96 i metod. plsrna powiedzi e(t, 2e twierdzg w tej cz96ci, D jest

intuicyjnie oczywiste, czym jest intencjonalnoSd (doSwiadczenia zrnyslowego), nawet jezeli nie
potrafimy tej intencjonalnoSci wyrazi6 w spos6b filozoficznie satysfakcjonuj4cy.

Czeff druga (Dane zmyslowe, s. 107-166) wiqze sig z poprzedilq w taki spos6b, iZ filozofowie
nowozytni sklaniali sig na ogol do s4du, Ze doSwiadczenie zmyslowe kieruje sig (est ,,intencjonalnie"
skierowan4 jak mor,na by powiedziet), czy to wyl4cznie, czy pocz4tkowo, czy teL ptzrude wszystkim,
na pewne przedmioty ujmowane be4podrednio, co do kt6rych moZna by ubzymywad, i2 s4 w swej
zmiennoSci

i

r62:norodno6ci ,dane" naszej zrnyslowo5ci. Jakkolwiek SciSlej biorqc

spostrzegarn, nie wynika, i2 owo co6 jest

z

fakfia t2 co6

mi ,,dane" w jakimkolwiek istotnym tu i nietautologicznym

znapzetit tego slowa, jednak sarn q/tul pmcy jednoznacznie wskazuje, iZ przylmtje on4 tytulem
przedstawienia kwestii percepcji zrnyslowej, wlaSnie 6w tradycyjny,

widzenia, bgd4cy przeciez

w pracy

a 6ci6lej, nowoZyhry punkt

przedmiotem nie tylko sprawdzajqcej analizy, ale

i kq/tyki,

korzystaj4cej przecie? fiwrie? ze wsp6lczeSnie formulowanych argument6w.

W omawianej

czESci pracy

tytulowym ,danym zrnyslowym" Fzypisujg sze6i cech definicyjnych:

1) bycie bezpo5rednio ujmowanym,2) konkretno66,3) niekoniecn4 to2samo56 z przedmiotami
ftzycznymi, 4) mozliwoS6 bycia po5rednikiem w procesie spostrzegania przedmiot6w frzycznyc[ 5)
mo21iwo56 bycia przedmiotem wiedzy pewnej,

6)

stanowi4cej podstawg dla wiedzy

o

innych
6

przedmiotach

(zr

ustosunkowaniu

aszcza przedmiotach fizycztrycb). Rozwaiania polegaj4 natomiast na krytycznym

sig do

odpowiednio kolejne

(odpowiednio) szeSciu

tez, przypisuj4cych pewnym przedmiotom

te cechy, po wczesniejszym uwyrainieniu

nieustannie podtrzymywanym zalozenu, m6wiqcym

uznania

o

i

objasnieniu tychze tez,

i

ptzy

odmienno5ci mo8w6w sklaniaj4cych do

lub odrzucenia takiej czy nnq tezy, od racji, przemawiaj4cej za jej uznaniem lub

odrzuceniem. W tej czgdci roryrary rozlvst;zam zasadnicze i najczgdciej przywolywane argumenty za
istnieniem danych znyslowych rozumianychjako przedmioty posiadaj4ce o96l cech l)-6).
Tezao

ktira stawiam, polega na stwierdzeniu,

wspolczesnej (to

2:e sq

to argumenty niewystarczaj4ce m.in. w Swietle

znczy dwudziestowiecmej) ich krytyki, lecz

zarazam, ze pomimo to mo2liwe jest

przyjgcie na zasadzie hipotezy, ze istniej4 dane znryslowe
wartoSciowym

w

z fiozofrcrrego punktu widzeni4 a mianowicie, w

znaczeriu pokrewnym

i

nadal

znaczeniu zalozeri wyjjciowych

procesu wnioskowania, dokonywanego w trakcie doSwiadczenia znyslowego b4dt2 r6wnocznsate z

nim. Staram sig to rozumienie doprecyzowai, za5 sam4 teorig poddad krotkiej charakterystyce (s. 154r66).
Tematyka czgsci trzeciej (Doiwiadczenie mtyslowe
spos6b wi4:2e sig

i iwiat zewngtrmy, s. 167 -235) w logiczny

z roztttrtaniami przeprowadzonymi w rozdzrale poprzednim. Jezeli bowiem umaje

sig pewn4 wersjg teorii danych zrnyslowyc[ jak czynilo to wielu to filozofow nowo4toiyclr, w
oczywisty spos6b problematyczne staje sig ishienie przedmiot6w nie bgd4cych danymi zmyslowymi,

zv

asz*za przedmiot6w frzycnrych

i w og6lno5ci

przedmiot6w potoczrego doSwiadczenia - zwykle

bowiem przyjmuje sig, 2e nie maj4 one przynajmniej niekt6rych z tych wlasnosci" jakimi z definicji
odznaczajq sig dane zrnyslowe. Dlatego

w

czgsci

tej

rczauairrm kwestig zasadnojci twierdzenia

m6wi4cego o istr:ieniu takich przedmiot6w, przy czym zau,wazam" irc kwestig

lg moirra

postawi6

nawet w przypadku gdy nie przyjmuje si9 istnienia ,,danych zrnyslowych", a jedynie kwestionuje
wiarygodnoS6 do6wiadczenia zmyslowego.

Z tego powodu

roz\^tditmL argumenty, kt6re moglyby

posfuzy6 jako racje przemawiaj 1ce za nrewiarygodnodci4 doSwiadczenia zmyslowego,

i w ten

spos6b

niejako deprecjonujqce wyczuwaln4 w nas samych, ptzemoinq sklonno5d do uznania istrienia tak

rozumianego ,,dwiata zewngt:zn ego", oraz racje przeciwne, niejako
legitymizuj4ce ow4 sklonnos6.

Do racji

przeciwnych zalicz.arn

wigc potwierdzaj4ce i
argumenty: 1) ze sp6jnodci

doswiadczef zmyslowych, 2) ze zloinnosci ich przedmiotlw,3) z (coraz wigkszego) rozumieni4

jakiego dostarczaj4 ftolejne) doSwiadczenia znryslowe,

4) z

uirytecznojci doSwiadczenia

zmyslowego, 5) z (domniemanej) bezsensowno5ci tery kwestionuj4cej istnienie Swiata zewngtrznego,

6) z biemo6ci do5wiadczeri, 7) z logicznego powiqzania tezy o istnieniu do6wiadczenia z tEzq

o

istrieniu przedmiot6w zewngtrznych na takiej zasadzie,Ze prawdziwo66 drugiej stanowi warunek sine
qua non prawdziwosci pierwszej. Ten ostatri argument nazywam argumentem ,,tanscendentalnym"
7

i

tez4 tej cz46ci pracy czynig twierdzenie, 2e to wlaSnie ten ostatni argument, jezeli tylko zostanie on

sformulowany

z

naleiryt4 ostroinosci4

i

scislosci4 nalezy vwazae za najbardziej przekonuj4cy

spoSr6d wszystkich powyZej wymienionych argument6w.

V. Przedstawienie problematyki pozostalych prac naukowych oraz dzialrlno5ci

po

doktoracie:
Dokonuj4c niniejszego zwrgzlego om6wienia mojej pracy badawcznj pragng wykaza6, ze stanowi

ona stosunkowo rozle$q samodziet:ie rozbudowywan4

i

logicznie uporz4dkowan4 calod6, jak

r6wnie2, 2e pov4dek chronologicmy opublikowanych prac, kt6re s4

jej wyrazem i rezultatem, na

ogol odpowiada porzqdkowi logicznemu podejmowanych w nich zagadnieri.

Na wstgpie pragng zauwar2y6, ze
zagadniena nietypowe

w

pracy badawczej staram sig podejmowac przede wszystkim

lub szczeg6lowe, lub nieznajduj4ce dotqd wigkszego zainteresowania ze

strony filozof6w polskich, albo tez zagadnienia uwazane

Wez nich - za riewsp6lczesne i
z tego powodu rczwt2ane rzadziej ntz mialo to miejsce epokach poprzednich. S4dzg jedna( ze w
badaniach filozoficznych nalezry sig kierowa6 indywidualnym rozeznaniem w kwestii tego, co

-

nie tylko

warto6ciowe i istotne, nie zaS opiniami wigkszodci, czy wzglgdem na aktualne tendencje lub trendy.

Pragng takze

w

ramach niniejszego przedstawienia zwr6ci6 uwagE

na

metodg moich

dotychczasowych badan, wprawdzie nie zawsze stosowan4 z pelnQ jej Swiadomo6ci+ niemniej dajqc4
sig opisa6

w z-nigzlych slowach, czyni4cych zrozumialym bar.daej szczegllowy opis prowadzonych

pruezemniebada(.
Metoda ta polega przede wszystkim na 1) uznaniu wspolczesnej logiki
mnogosci, a wigc ich twierdzeri oraz metod, za nanEdzie filozofii,

i

aksjomatycznej teorii

jak r6wnie2 na uznaniu nie

mniejszej pzydatlodci tej tezy wsp6lczesnej filozofii jgzyka kt6ra polega na rozr62nieniu sqdu w
znaczenulogScznym, bezczasowego, niematerialnego i mozliwego do niezale2nego uchwyc enta przez

wiele podmiot6w za posrednictwem roznaitodci jgzyk6w, od jego slownego, gramatycznie i

i podlegaj4cego zrrrianie. lJwedam, 2n frloznf
doiry| to rozr62nienie, by m6c rozwazad kwestig

historycznie uwarunkowanego wyrdzu, materialnego
powinien by6 w stanie dostrzec, a przynajmniej
prawdziwo5ci

i

zasadnoSci interesujqcego go s4du; przez samq

filozofig rozumiem natomiast zbi6r

dostatecznie og6lnych pytai, oraz mo2{iwych odpowiedzi na nie, popartych uzasadnieniami. Mogg
zatem powiedzie|, 2e len element stosowanej przeze mnte metody polega na odr62nieniu

filozofii od

takich dyscyplin jak filologia, filozofia jEzyka oraz od nauk historycznych, w szczeg6lno$ci historii

filozofii,

i

na traktowaniu tych trzech dyscyplin lub &ie&in jako co najwyzej pomocnicze dla
pierwszej z nich. Sqdzg, 2e w tak okre6lonej postawie teoretycznej mo2na dostrzec ideg frlozofii

pojmowanej tradycyjnie, tym samym

w

spos6b znajdui4cy sig

w

opozycji do wielu tendencji

wsp6lczesnych.

Wynika st4d
pozaczasowe

w

szczeg6lnodci

2)

zasaAa koncentrowania

i historycznie nie uwarunkowane

s4dy,

sig na problemach rozumianych jako

powipane obiektywnymi relacjami logicznymi

oruz relacj1 uzasadnienia bqdz jego braku, a nie na ich slownych vtyaz-acb, kt6rych rozwazanie
stanowi, jak uwazam, przedmiot czy to historii filozofii, czy to frloznfii analitycznej pojmowanej jako
analiza pojgciow4 ewentualnie pragmatyki logicznej.

Wynika ponadto zasada 3) r6wnoprawnego traktowania tez
fi1ozof6w r62nych snrleci

i

i

argumentow formulowanych przez

epok. s4dzg, 2e nie istnieje dostateczny pow6d, by na przyklad nad

systemy filozoficzne powstale

w

staroZytnodci lub epoce nowozytnej tawet

niewsp6lczesnych jgzyk6w, poj96

i

z

wykorzystaniem

argument6w, przedkladad koncepcje opracowywane przez

filozof6w czas6w najnowszych. Nie pnyjmujqc przedwczesnie, 2e we wszystkich dyscyplinach
filozoficznych zarysowuje sig wyrazny i jednoznacmy posep, usprawiedliwiaj4cy tego rodzaju
preferencjg, warto

jak

dlatego staram sig

s4dzE zestawiat

to czyni6 w

i

por6wnywa6 koncepcje powstale

w r6inych czasach, i

ramach swojej pracy badawczq. Dlatego r6wniez niekt6re z

opublikowanych przeze mnie prac stanowiQ

juz pod

wzglgdem konstrukcyjnym konfrontacjg

stanowiska wsp6lczesnego z koncepcj4 dawn% a wynik takiej konfrontacji

rie

zzwszn okazuje sig

korzystny dla tego pierwszego. My519, ze wolno mi powiedzie6, ze moja praca baaawcza okazuje sig
obron4

w

filozofii dawniejszej dokonanq przy u2yciu bardziej nowoczesnych metod.

dalszej kolejnosci wyplywa st4d 4) zasada odr6zniania sqdu odjego pomyslenia, a wigc odjego

subiektywnego

i

psychologicznego wlrazu, oraz wiqln sig zalecenie,

by odr6zniad obiektywne

uzasadnienie s4d6w, rozumianych jak powy2ej, od psychologicznych sklonno5ci do uiwiadarriania

ich sobie, jak i do ich uznawania lub odrzucania. Twierdzq zarazam,2e filozof powinien podawa6 w
wQtpliwo6i w szczeg6lno6ci te s4dy, kt6re s4 przedmiotem takiej sklonnodci, zwlaszcza, naturalnej
intensywnej, a nastgpnie winien badac, jakie mo2e by6 ich uzasadnienie dostrzegane
bezstrormego wywazenia racjonalnych axgument6w

za

i

prznciw. uwazam, ze

i

w wyniku

ue

rrtleiry

przedwczeSnie utohsaniat prawdziwo6ci ani zasadno5ci sqdu z ich uzytecznoSci6 ani z uL,yteczno{ci4

ich u$wiadamiania sobie, zwlaszcza Swiadomej akceptacji, ani kwestionowaf klasycznego rozumienia
prawdy, wi424cego prawdziwoSd s4du z zachodzeniem wyra2anego prze znfi slam, rzaczy.

Do element6w stosowanej prznze mrie metody nalezy opr6cz tego 5) zasada prostoty pojgta jako
zasada rue poslugiwania sig wyra2eniami niejasnymi

i nowopowstalymi, jezeli ue

zachodzi ku temu

bezwzglgdna koniecmoS6; przyjmujg, in kuidaleza filozoficzna wztgta osobno winna byi: zro7ulmiala

dla odbiorcy nie zaznajomionego bli2ej z dyscyplinami filozoficznymi, a tych dyscyplin znajomos6
powirma co najwyzej ulatwia6 rozumienie calo5ci tworzonej przez mnogo56 takich wlaSnie tez.
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wychodzg ponadto

z

zaloitr,ria,

iz 6) do idealu, do kt6rego

nalezy dqiryl

w

badaniach

filozoficznych, nalefi zaliczyc pewnoS6 pojmowan4 jako obiektywna cecha pewnych prawdziwych
s4d6w logicznych, nte zait jako subiektyvyna cecha akt6w u6wiadamiania ich sobie, a wigc nie jako

zv aszrza jako mniej lub bardziej intensywne poczucie albo
azern jako przedwczesny i nieuprawniony czgstokrod gloszony

pewno6d w znaczeniu psychologicznym,

wraircrue pewnoSci. Traktujg

z

pogl4d jciSle vid,qcy pewno56
(analitycznodci4) sqdu,

w tym pierwszym maczerir z niewielk4 wartoSciq

i w konsekwencji

pozrawczq

twierdzg r6wnie2, ire wydatre korzystanie w badaniach

filozoficznych

z

rez:tltataw badaf nauk empirycznych, jakkolwiek nadaj4ce tym badaniom poz6r

nowoczesnosci

i

zasadno5ci,

odr6znienie pewnoici
koniecznosci

w

w

w istocie oddala te

badania od wspomnianego ideatu. Umajg jednak

powyzszym., pozapsychologicznym

znaczeniu metafrzyczrtym

-

zakladatn,

i

metodologicznym znaczeniu, od

ze pierwsza la dotycty s4d6w, bgdqcych

reprezentacjami okre6lonych stufiw rzeczy i jako taka (o ile nie przllmie sig dodatkowych

nlozef)

jesznze nie dwiadczy o koniecznym zachodzeniu okreSlonego stanu rzeczy. Zbi6r koniecznych s4d6w

wydaje sig wszakze w ostateczno6ci sposobem, w jaki jawi sig Swiat istocie, kt6ra akurat te s4dy te
potrafi sobie uzrnyslowi6, za pomo cS jezykq kt6rym akurat wlada.
Jako hipotezg traktujg natomiast 7) przyp:uszcznnte m6wiqce o istnieniu szczeg6lnej zdolnoSci do

ujmowania s4d6w (obiektywnie) pewnych ze SwiadomoSci4 takiej ich pewno5ci uzyskiwan4 dzigki
takiemu ujgciu; tak4 zdolnoSi, jak ptzpuszczam, moinn nazywab intuicj4 lub intuicj4 intelektualn4;

w

sklad takiej hipotezy wchodziloby ponadto prze5wiadczenie,

i2

tego rodzaju intuicja stanowi

ostateczn4 instancjg pozwalajqcq rozstrzygac spory filozoficzne. Nawet

krytyk tezy o istnieniu tak

rozumianej intuicji wychodzi przecie? w swej krytyce z pewnych zalozBil w ostateczno(ci zai) to, co

zaklada, musi mu sig wydawa6 bezspome nie

w

znaczeniu pewnosci psychologicmej

,

lecz w

znaczeriu nieodleglym wlasnie od zltaczerrta zwrotu ,,intuicyjnie oczywiste" albo jego synonim6w.

Tym samym nie zakladam, 2e pojgcie metodologicznej pewnosci, jak i jego desygnat mogly analeif,
zadowalaj4ce wyja.dnienie zasadzaj4ce sig na odwolaniu

kulturowego lub nieswiadomo 1ci

twulat to,

-

do pojgcia ptzyz.xyczajenra, kontekstu

za,,intuicyjnie oczywiste" moina wszakze w pierwszej chwili

czego uzasadnienia nie uswiadamiamy sobie, co wigc jedynie

jawi sig jako

nie

wymagaj4ce dowodu.

Moje zainteresowania badawcze, realizowane za pomocq scharakteryzowanej polvyzej metody,
koncentrowaly .sig poczqtkowo na filozofii George'a Berkeleya- Filozofia ta, jakkolwiek zajmuje
trwale miejsce w historii filozofii, przyptszczalne wskutek swej podnoszonej przez wielu filozof6w
paradoksalnofui nie ,"ajdowala dotqd wigkszego zainteresowania ze sbony badaczy polskich, o czym

w pewnej mierze $wiadczy stosunkowo niewielka prac jej po5wigconych. Wyrazem moich dqZno6ci
stala sig m.in. moja rczprawa doktorska" zatytrttowana FilozoJia percepcji George'a Berlceleya

l0

(wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloriskiego, Krak6w 2004), pnygotowwn pod opiek4 naukow4
prof. Wodzimierza Galewicza z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellorfukiego. W pracy tej m.in.
poddajg szczeg6lowej analizie, wedle mojego rozeznania nie dokonanej wczeSniej ptz,ez filozof6w

polskich, a jedynie sporadyczrie przeprowadzanej prznz ircryclr.

jej

badaczy, Berkeleyowsk4

koncepcjg spostrzegania poSredniego oraz jego przeciwienstwa, to znaczy spostrzegania podredniego.
Sklonny jestem

w dalszym ci4gu uznawad samo analizowane w niej odr6inienie za wartosciowe i

zasluguj4ce na poglgbion4 refleksjg, a nawet na wl4czenie do zbioru indywidualnych filozoficznych

przekonafr. Intuicyjn4 oczywistosci4 znamionuje sig r62nica miEdzy tym,
wywnioskowane; w taki sam spos6b jawi sig r6wnie2 lo,

ri

co dane, a tym,

co

ta, co wywnioskowane, pod wzglgdem

logicznl.rn zalezy od tego, co jest dane (przynajmniej w pewnym sensie tego slowa). Nalezy przyj46,
chocia2by wstgpnie, posilkuj4c sig m.in. wlasnie argumentami przedlo2onymi prznz Betkeleya,

in

owymi danymi s4 poszczeg6he wra2enia zrnyslowe, ewenfualnie ich konglomeraty, natomiast
wszystkie inne przedmioty, poza samym podmiotem, pojetym wladnie jako podmiot wraze6" to
znaczy jako to, co owe wra:Zenia ma bTd? je przezyva., s4
ewentualnie powinny by6 _

-

wyvrnioskowane

w

wnioskowai
naturalnoSci

i

z

takich danych. Filozof powinien rozvaZyd kwestig zasadnoSci tego rodzaju
celu znalezienia wnioskowania poprawnego, odr62niwszy i4 od kwestii ich

spontaniczno6ci (oraz oczywiScie ewentualnego braku obydwu tych cech). Tak wigc w

przeciwienstwie do wielu wsp6lczesnych filozof6w uznajg pewn4 wersjg teorii danych zmyslowych

za wart4t rozwinigcia

i

akceptacji pomimo wzmo2onej

wspomniana prasa ta stanowi pewien

i

rozbudowanej wspolczesnie

jej krytyki, i

wyaz migdzy innymi wla6nie takiego przekonania. Nie

sadzp

pny tym, aby odkrycia wspolczesnej psychologii mogly dostarczad rozstzygaj4cych racji odno5nie
tego, co dane i tego, co wywnioskowane, albo argument6w przemawiajqcych za bezzasadno6ci4 tak
przeprowadzanego rozr62mienia, skoro badania psychologiczne,

zdarzeriari,

s4 przedmiotem

z definicji

bgdqce obiektywnymi

ju2 wywnioskowanym. To samo zerlaze2enie dotyczy filozoficznych i

nie zawsze intuicyjnie oczywistych

-

nierzadko te2 spekulatywnych

-

zastrzrhefi odnosz4cych sig do

tego, co mialoby by6 dane, w szczeg6lno5ci w do6wiadczeniu zmyslowym.

Nie chcqc koncentowac sig tylko na jednym zagadnieniu, do roz.;urazai nad filozofi4 George'a
Berkeleya wracalem w nastgpnych latach tylko sporadycznie, jak na przyklad w zwigztej i
analitycznej pracy: Berkcley on Certainty: A Dilemma (,Ruch Filozofic nty,,

153).

t
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w tej pracy stawiam tezg, 2e filozofia Berkeleya

nie pozwala na satysfakcjonui4ce
sformulowanie tezy, zgodnie z kt6ry bezposrednia percepcja jest pewna w metodologicmym
zrnczenit slowa ,pewna", czyli w znaczentu niepodatnosci na racjonalne argumenty przeciwne. z
uwagi na ostateczn4 budowg systemu Berkeleya musi by6 bowiem tak, i2 slowo ,Bewny',, brane w

tym wlainie maczsniu, odnosi sig albo do abshakcyjnej jakoSci - czy to jakodci

percepcj

i, czy tez
1t

-

przekonafi, czy czegokolwiek irmego

koncepcjq abstrakcji, dopuszczaj4cej,

co jednak pozostawaloby

jak

w

sprzecznodci z Berkeleyowsk4

wiadomo, nader ograniczony

jej

zakres, albo do

subiektywnego poczucia pewnosci, kt6re jednak, zgodrie z Berkeleyowsk4 koncepcj4 spostzegania
podredniego, mo2e pozostawai

z

(bezposredni{ percepcj4 jedynie

w przygodnym nviqzlu, nte
pozwalaj4cym na podstaruie poczucia czy wraircnia pewnosci ptzuzywanego w trakcie percepcji
zmyslowej wnosii, i2 pewne bEd4 kolejne jej przypadki czy akty.I jedno i drugie rozwi4zanie nie
umo2liwia zatem sformulowania antysceptycznej tezy g)oszqcq, i2 beqposrednia percepcja

wruZei, c4, przedmiot6w zrnyslowych pojgtych wlasciwie, to

jest pewna.

w

pracy zwrgile analianjg

w

i

^aczy

- czy to

jako konglometaty wrazef

-

poddajg krytyce ewentualne sposoby rozwi4zania tak

(i

odrzucam) kontrargument, zgodnie z

kt6rym sfomrulowanie wspomnianej tezy nie stanowi

w og6le warunku koniecznego dla

sformulowanego dylematu,

szczeg6lnosci rozwaban

przekonuj4cego uchylenia stanowiska sceptycznego, bgd4cego przecie| zasadrucrym celem filozofii
opracowanej ptzEz tego mydliciela. Moire sig wszak2e w pierwszej chwili wydawac,

jest obalenie sceptycyzmu,

czrTm innym mofliwosd sformulowania

te crym ilnym

Gzy, iz sceptycyzm zostal

obalony.
Wyrazem mojego czynnego zainteresowania filozofi4 Berkeleya jest czlonkostwo w International

Berkeley Society, oraz organrzacja (wraz

z prof. Milowitem Kuninskim i prof. Bertilem

Belfrage)

migdzynarodowej konferencji poSwigconej tej frlozofii, w kt6rej wzigli udzial czolowi badacze

myili

tego filozofa (lzternational Berkzley Conference: The 300th Anniversary of the Publication of ,,Three

Dialogues between Hylas and Philonous", sierpief 2013, Instytut Filozofii Uniwersytetu
Jagielloriskiego).

Zainteresowanie filozofi4 percepcji George'a Berkeleya sklonilo mnie do uog6lnienia badari,
zmietzaj4cego w dw6ch kierunkach. Po pierwsze, my6l tego filozofa stala sig wstgpem do roz:g;11Zai z

zakesu

a) filozofii

metafrzycntych

i

nowo4/tnej, zvrlxzcza dotyczqcych istotnych dla niej problemat6w

teoriopoznawczyc\ rozwuzai odnosz4cych sig zatem m.in. do takich czy innych

skladowych filozofii

R.

Descartesa,

J. Locke'a, D. Hume'a oraz G.

w.

Leibniza. po drugie,

przedmiotem mojego zainteresowania stala sig b) filozofia percepcji jako taka, a zatern nie tylko jej
posta6

nowo4rtl4 ale i

wsp6lczesna . Zwlaszcza

lo drugie rozszerzenie wymagalo intensywnej pracy

badawczej, nte pomtalajlc na zbyt czEste wykorzystywanie wiedzy juz uzyskanej w wyniku badaf

tematycznie prz5maleinych do pierwszej dyscypliny. Ponizej zwiQile scharakteryzujg obydwa te

kierunki posfuguj4c sig przykladami,

z:rraz-etn pokazujqcym,

jak

sedze, zgodnos6 prowadzonych

ptzezn mnebadafi z opisan4 powy2ej metod4.

co

sig tyczy pierwszego

z tych dw6ch kierunk6w, polegal on na

badaniach filozoficznych

(rozumianych jak powyzej, a nie historyczno-filozoficznych) nad konkurencyjnymi

w stosmku do
t2

Berkeleyowskiej koncepcjami powstalymi w wiekach XVII i
zwr6cilbym wigksz4 uwagg
badarq nosi

ikt6r4rtu2xn

xvm.

praca, na kt6r4 w tym wzglgdzie

za najbardziej reprezentatywn4 dla podjgtych przeze mnie

tytnl FilozoJia Leibniza i panteizm (,Kwartalnik Filoz.oficnry", t. 41,2.1,2013, s. 6l-75).

RozwaZam w niej zagadnienie, czy system Leibrrtza w znanej historykom filozofii postaci stanowi

dla

rueczyirst4 altematywg

stwierdzaj4cego to2samoi6 6wiata

konkurencyjnego pod6wczas stanowiska panteistycmego,

i

Boga, a Scislej, rozwazam kwestig (logiczno -ftlozaficzrr+ a nie

historyczno-filozofrcm4), czy przyjmuj4c zasady akurat tego systemu moznaby wykazzl falszywos6

podrgcznikowo rozumianego panteizmu. TezT

tej pracy

czyrl.g pozytywng odpowiedz na tak

postawione pytanie, zgodn4 skqdinqd z historycznie podwiadczon4 ocen4 s.rmego autom systemu, oraz
z jego wlasnymi d4zeniami

i

usilowaniami. Warto przy tej okazji wspomnie6 o zachodzeniu daleko

id4cych podobieristw migdzy metafizycaym stanovdski em zajgtym przezl*ibnrza i chronologicznie

nieodlegl4 koncepcj4 George'a Berkeleya, dostrzeipne sk4din4d

wez

tego pierwszego, mogqce na

sw6j spos6b Swntczyl takZe o tym, 2e rozszeruenie mego pola badawczego r6wnie2 i w przypadku
tego kierunku odbywalo sig w spos6b nieprzypadkowy.

W przypadku filozofii percepcji przedmiotem mojego zainteresowania uczynilem migdzy innymi
rozpatrywanQ

-

r6wnie2 wsp6lcze5nie

-

kwestig subiektywnej natury do6wiadczenia zmyslowego,

znai&tjqcq wyraz w4tpliwosciach wzbudzanych przu, hipotezg,
poszczeg6lnego do(wiadczenia zmyslowego dokonany

rueczy

lub

iL

nawet najdokladniejszy opis

pvy tt|yciu okreileri

odnosz4cych sig do

zdarzeh mog4cych stanowi6 przedmiot intersubiektywnej obserwacji lub

intersubiektywnego dowodu (matematycznego), nie odda w pelni wlasnoSci tego doSwiadczenia, a
na'vret, 2e

nie odda jego wlasnosci charakterystycznych

tyczy zasadnosci przyprsznzeni4 zgodnie
,,trzecioosobowej" nigdy

z

i

istotrych. M6wiqc jeszczs nacznj, sp6r

kt6rym opis fwiata dokonywany

z

perspektywy

nie spelni naleirycie roli opisu calkowitego, skoro najwyrazniej

uwzglgdnialby wszystkich element6w opisu dokonywanego w pierwszej osobie

ptrypnszczalnte zawterul bowiem musi odniesienie

do

-

nie

ten ostatni opis

subiektywnych jako6ci do(wiadczenia

zmyslowego podmiotu dokonujqcego opisu. Problem tak rozumianych jako6ci do5wiadczeni4 kt6re
nawiasem m6wi4c nalezy o&6rni6 od danych zmyslowych, maj4cych by6 wszakze nie jako6cia-i,
lecz przedmiotami do6wiadczenia, staralem sig podj46 w pracy: DeJinicja ,,quati6w" prrycrynek do
-

tilorojit logicznej (,/rgument", t. 4, w 2, 2014, s. 267-276). Wychodzg tzn z

zatoheua, 2e

rozwiqzanie tego problemu zaleiry po czgsci od tego, czy zdola sig sformulowac popmwna definicjg
owej jako6ci (w literaturze czgstokro6 nazywanej ,,quale", w liczbie mnogiej: ,,qualid)

i

dlatego teZ

przedkladam tam pr6b9 takiej definicji.
Obydwa te kierunki badai znajduj4 z kolei kontynuacjg w postaci (odpowiednio) dw6ch dziedzin

czy te? p6l badawczych. Rozwazania nad filozofiq percepcji, bgd4ce filozofr cnq

analiz4
13

zmyslowo6ci, sklonily mnie mianovdcie do postawienia og6lniejszego pytania o zrnyslowo$6 w og6le;

uzrnyslowienie sobie tego pojgci4 a w szczeg6lnodci jego rozwa2anej przez frlozofbw denotacji, w
naturalny spos6b sklonilo mnie do c) namyslu nad tak zwanym ,,zmyslem moralnym", a wigc

i

do

analiz rbimych koncepcji tak pojmowanego zmysh, przedkladanych czy to w epoce nowozyhrej, czy

wsp6lcze6nie. Wprawdzie zainteresowanie

tak zakre6lonq problematyk4 stanowilo, jak sklonny

bylbym s4dzi6, logiczne i nieprzypadkowe nastQpstwo rozwahafinad percepcj4 zmyslow4 to jednak
wymagalo dodatkowych
percepcji

i

intensyrvnych badafi

i epistemologii. Zwracxn

z zakresu do66 odmiennego od zakresu filozofii

uwagg na 6w rozw6j moich zainteresowari badawczych biegnqcy

od filozofii pojedynczego, wybranego frlozofa, przez dziedzing, kt6rej pofwigcal on sw6j namysl oraz
epokg, w kt6rej tworzyl, a?do zagadntefi z zakresu stosunkowo odrgbnej i odmiennej dyscypliny, jak4

stanowi etyka (oraz metaetyka).

Kontynuaci4 badai nalez4cych do drugiego kierunku, skupiai4cych sig, jak wspomnialem, nad
tezami i systemami filozofii nowozytnej (a nie tyle nad ich histori4 czy te2 sposobem, w jaki byly one
formulowane i oglaszane), byly natomiast d) rozwahania dotycz4ce mo2liwych dowod6w na istrienie

Boga. zbyteczne dodawad,

iz

tego rodzajt dow6d lub dowody, ewentualnie

@yka

tego rodzaju

dowodu lub dowod6w, slowem problematyka istnienia Boga oraz mo2liwodci dowodu jego istrienia,

stanowily czgsty element pod6wczas konstruowanych system6w, nawet jezeli w opinii wspolczesnych

nam badaczy

i

krytyk6w mog4 one uchodzii za ich komponentg nietrwalq

i

nieistotr4 chociaz

historycznie zroanmial4. Ponizej pok6tce scharakteryzujg ow4 poczynio tq ptzaze mnie dwojak4
kontynuacjg, oznaczonq tu skr6tami ,,c)" i ,d)", podobnie jak poprzedni o korzyslaj4c z przykJad6w.

Problematyk4 zrnyslu moralnego, jaktolwiek w

jej

bardziej wsp6lczesnej postaci, zaj4lem sig

miedry ir.ymi w pracy O etyce niezaleznej Tadettsza Kotarbifrskiego (,Argumenf,, t. 6, m 2,2016,

s.

429-453), sk4din4d pierwszej opublikowanej przszn tnnie pracy poSwigconej filozofii polskiej.
Przedmiotem analizy czynig w niej nie tylko tytulowe pojgcie,,etyki nrezalehrcj", ale
nawet: przede wszystkim) koncepcjg sumieni4 bgd4cego
ostateczn4

i

- w opinii

tego filozofa

-

i

(by6 mo2e

przedracjonalnq

obiektywn4 instancj4 ocen moralnych, rozumian4 jako naturalna zdolno6d do mniejszej

b4dz wigkszej aprobaty lub dezaprobaty pewnych zachowafi, instancj4 nader tym samym zblizonq do

domniemywanego przgz

filozof6w nowoZytnych zmysfu moralnego, czgstokro6 wszakze
odr6znianego przez ruch zar6wno od rozumq jak i od intuicyjnej znajomosci og6lnych zasad
praktycznych, domniemywanej przez
synderez4. Niepr4ryadkowo wigc

fiozoffw

Sredniowiecznych

i

zwanych prznz tych ostatrich

w pracy tej konfrontujg stanowisko zajmowane przez polskiego

ftlozofa z klasyczn4 krytyk4 polaewnie

w

stosunku do owego zrnystru moralnego rozumianego

sumienia, przeprowadzonq przez J. Locke'a, kt6ry wprawdzie pojgciem zrnyslu moralnego jeszcze sig

t4

nie poslugiwal, tak jak juz nie posfugiwal sig nim ju2 T. Kotarbinski,

i

staram sig ustali6, czy taka

krytyka bylaby w przypadku tego stanowiska zasadna, cry tez nre.
Praca po(wigcona dowodowi na istnienie Boga przedlo2onemu przez Nicholasa Reschera (Dow6d

ontologiczny iw. Aruelma w ujgciu Nicholasa Reschera,,,Kwartalnik Filozoficzny'', t. 42, z. 2, 2014,
s. 91-102), bgdqca sk4din4d jedn4 z niewielu prac polskojgzycznych poSwigconych koncepcjom tego

wsp6lczesnego amerykanskiego filozofa

kfficzn4

i

logika (a

t*irc

badacza mySli G. W. Leibniza) zawiera

analizg rozumowania zgodnie z kt6rym rozumierie maczenra slowa,,B69,, moze stanowi6

dow6d na istnienie jego desygnatu przy zalohennt, i2 rozumienie ntaczei ma taki wlaSnie ztllir1zek z
faktem istnienia desygnatu.

Pragng

zatwufi|, 2e obydwie wzmiankowane w celach ilustrac$nych prace zachowuj4

pod

wzglgdem tematyki i jej ujgcia zgodno66 z tym elementem mojej metody, kt6ry polega na zestawianiu

koncepcji powstalych w r6inych epokach oraz na traktowaniu ich

sprawdzeni4 kt6ra

z nich

w

spos6b r6wnoprawny w celu

charakteryzuje sig wigksz4 doz4 sluszno6ci.

lJwaian za intuicyjnie

oczyruiste,2e do warunk6w sine qua non takiego zestawienia oraz takiego wla6nie por6wnani a mteiry

odr6inienie sqdu

w zraczeniu logicznym od pomy6lenia

s4du

i jego

(s4du) takiego lub innego

materialnego wyrazr;, i dlatego teZ na stosowanq przeze mnie metodQ sklada sig wla(nie tego rodzaju

odr6mienie.
Pragng ponadto nadmienii, i2 te dwie scharakteryzowane powy2ej kontynuacje

i podejmowane w

ich ramach zagadnienia wyraznie wiqz4 sig ze sob4 zar6wno pod wzglEdem logicznym, jak

i

historycznym. Nie ulega bowiem w4@liwo6ci, 2E rzeczywisty dow6d na istnienie (osobowego) Boga
wskazywalby eo ipso instancjg ustalajqc4

i

sankcjonuj4cq porzqdek moralny,

a wigc te i teq kto

wyklucza istnienie (takiego) Boga albo mo2liwo36 jego dowodu, albo zd*nosi czy to jednego, czy te2
drugiego do odgrywania roli w procesie motywowania ludzkich czyn6w lub zaniechaf, nierzadko
przedsigwezrnie pr6bg odnalezienia altematywnej instancji czy
bezosobowym; wyda6 sig mu mo2e

pny

tyrar,.,

to o

chamkterze osobowyn czy

2e instancja ta jest nie tyle przedmiotem rozumu (i

dowodu), ani nawet sam)rm roanmem (o kt6rym moina ptznciel sqda6, iZ stanowi co najwyinj
zdolno66 pozwalaj4c4 samodzielnie ustalad albo jak sig postgpuje albo jak musi sig postgpowad, ale

nie to, jak sig postgpowa6 powinno, z-t xzcza

w

spos6b bezwarunkowy, albo wskazuj4c4 jak

przedstawiaj4 sig tak og6lne zaleino(ci nale?4ce do porz4dku moralnego, iz poznanie to p ozostaje bez

znaczenia dla praktycznych wybor6w

zmyslowo$ci,
zaniedbywanym

i

dzialaf), co naturalnym dzielem lub postaciq

a wigc pewnego rcdzajl gmyodzonym -

ludz.kiej

ewentualnie doskonalonym lub

odczuciem czy zdolnoi;ciq do takich odczu6, lub teZ do sqdu wydawanego najego

b4dL ich podstawie, charakterystycznym dla istot ludzkich, a przy tylrL mozliwym do rozwijania
udoskonalania. S4dzg r6wniez,

rt

i

filozof powinien poszukiwad uzasadnienia ocen moralnych, nie

l5

godz4c siQ przedwczeSnie ani na stanowisko, zgodnie z kt6rym normy takie nie w og6le sQ s4dami
sensu stricto, ani na (rzec

moina: socjologizuj4ce) uzasadnienie tego rodzaju norm wyl4cznie przez

w miarg stabiln4 i bezkonfliktow4
ewoluuj4cych wraz z rim oruz z warunkami, w jakich sig ono

wskazanie na istnienie nirytecmych konwencji zapewmaj4cycb

kontynuacjg Zycia spolecznego

i

odbywa. UwaZam bowiem, ze stanowiskiem podstawowym czy wyj6ciowym

w kwestii norm

moralnych jest to, kt6re dostrzega w nim s4dy pojgte jak powylej (czyli wedle wspomnianej przeze

mnie metody), a wigc jako dajqce sig charakteryzowa6

w

kategoriach prawdy lub falszu,

i jako

wymagaj4ce obiektywnie rozumianego uzasadnienia, jeZeli mialyby one obowigywa6. Stanowisko
przeciwne, utoZsamiaj4ce normy moralne z uZytecnrymi konwencjami wydaje mi sig konsekwencj4
blEdnie pojmowanego funkcjonalizmu, polegaj4cego na zaloheniu, iz je2eli coS

danym systemie, to owo coS jest tylko

i

pehi pewn4 funkcjg w

wylqszme tym, co ow4 funkcjE spelnia

i

niczym. wigcej.

Tymczasem rizecz pelni4ca pewnq fimkcjg moZe r6wnie dobrze mied wiele innych wla5ciwoici i cech

nie pozostaj4cych w istotnym z$i1zlar ze spehrian4 funkcjq tak wigc z fakltt,

2.e

normy moralne s4

przedmiotem u2ytecznych konwencji jeszcze nie wynika, iz nie s4 obiektywnie waine mimo to.

Zainteresowania problematyk4 etyczfrq oraz

z

logsczrtte

(i

historycznie) powiqz,anq

z

ru4

problematykQ metafrzycmq zmjiltj4 wyraz w moich najnowszych pracach, kt6re ukazaly sig w roku

2018, a mianowicie artykulach (odpowiednio): O filozoJii Bernarda Mandeville'a (Czlowielc, rozum,
historia, pod red. J. Szczepafskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Ikak6w, 2018, s.

ll7

-142) oruz O godnoici

-

na marginesie ,,Dignity and Grace" lorda Kamesa (Oiwiecenie, pod red.

B. Szyrnanskiej, P. Mroza i A. Kuchty, Wydawnictwo Libron
376). R6wnie2

i

- Filip Lohner, Krak6w 2018, s. 350-

te prace dotycz4 koncepcji nader rzadko omawianych

w

literaturze polskiej

i

nieczgsto w literaturze obcej; filozofowie polscy bardzo rzadko przedmiotem zainteresowania czynili
zzn6wno filozofig Bemarda Mandeville'a (1670-1733), jak

i lorda Kamesa (Henry'ego Home'a, 1696-

1782), ale takZe historiografia Swiatowa zachowuje pewnego rodzaju rezerwg

w

stosunku do tych

frlozofii. W pierwszej z tych prac, referujqc pogl4dy etyczne Mandeville'a, zwracam migdzy innymi

jak twierdzg, stoi Mandeville jak i kazdy obrofca tezy
o zepsuciu natury ludzkiej: je2eli natura ludzka jest zepsuta, niewiarygodna jest konkluzja, do kt6rej
uwagg na teoretyczny problem, przed kt6rym,

dochodzi czlowiek majqcy (z zaloLenta) wla(nie tak% a nie inna naturg. W drugiej pracy staram sig
polrrqza(, tematykg historyczno-filozafic q

z filoznficzr4 we wskazywanym wczesniej znaczetit.

Mianowicie, bior4c pod uwagg tg drugq komponentg, praca zawiera analizg kwestii czy istota ludzka,

je2eli mialaby by6 istot4 czysto materialnq moglaby mie6 prawo do okredlania za pomoc4 pojgcia
godno5ci (dignitas, dignitas humana); zwracam we wspomnianej pracy migdzy innymi uwagg na

mo2liwoS6 wnioskowani4 biegn4cego

od

zaloitenia,

i2

czlowiek odzrncza sig godno5ci4 i

spostrzezenia, iz przedmiot czysto materialny nie mo2e by6 okre6lony mianem godnego, biegn4cego
16

do wniosku,

i2

czlowrck nie stanowi wobec tego istoty czysto materialnej. przychylam sig
jednocze$nie do oceny, i2 wspomniane wnioskowania jest logicznie popmwne oraz 2p
Wchodzi z
zalozei, kl6re wolno uwahat', za prawdziwe; poddajg ponadto refleksji kwestig, jak wobec tego moina
by pojmowa6 6w naddatek, dzigki kt6remu czlowiek nie stanowi wylqcznie istoty materialnej.
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