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Zagadnienie podmiotowości należy do podstawowego obszaru refleksji 
filozoficznej, będącego przedmiotem nieustannego sporu, który od czasów 
nowożytnych przybrał na sile i trwa nieprzerwanie do dziś. Filozoficzna 
historia nowożytności przyzwyczaiła nas patrzeć na podmiot jak na pojęcie, 
które weszło na stałe do filozofii za sprawą Kartezjusza. Tymczasem kategoria 
podmiotu ma bardzo długą i złożoną historię, sięgającą znacznie dalej niż 
narodziny nowożytnej myśli. W ostatnich dziesięcioleciach kategoria ta stała 
się także przedmiotem badań empirycznych, co zmusiło do ponowienia py-
tania o jej zakres i operatywność oraz otworzyło szereg istotnych kwestii, 
m.in., czy współczesna nauka dysponuje odpowiednimi narzędziami do 
uchwycenia podmiotowości? Czy wyniki badań empirycznych mogą pro-
wadzić do zmiany naszego pojmowania samych siebie oraz jakiego rodzaju 
podmiotowość zakłada projekt „postludzkiej” kondycji.  

Ze wstępu

Prezentowany tom pozwala wielostronnie spojrzeć na problem ludzkiej 
podmiotowości oraz rozmaitych aspektów doświadczenia własnego ja. Z tego 
powodu przyczyni się zapewne do rewizji rozmaitych tradycyjnych koncepcji 
podmiotu, jest bowiem oparty zarówno na spekulatywno-pojęciowych anali-
zach charakterystycznych dla filozofii, jak też na szerokich odniesieniach do 
empirii (zarówno w zakresie neurobiologii, jak też prawa czy socjologii). 

Z recenzji prof. Ireneusza Ziemińskiego

Praca ma charakter monograficzny – dotyczy jednego zagadnienia ujmo-
wanego z różnych perspektyw (problemowych oraz metodologicznych). 
Całość złożona jest z trzech części: pierwsza jest wyraźnie filozoficzna (pod-
miotowość w fenomenologii i filozofii analitycznej); druga – metodologiczna 
(podmiotowość w naukach o poznaniu); trzecia – aplikacyjno-deliberacyjna 
(podmiotowość wobec wyzwań transhumanizmu). Warto zaznaczyć, że każda 
z części mogłaby stanowić odrębną pracę zbiorową, szczególnie trzecia, która 
jest z jednej strony najciekawsza dla czytelnika, z drugiej zaś na polskim rynku 
wydawniczym po prostu nowatorska. Autorzy doskonale wpisują się w ogólny 
zamysł publikacji (wyrażony we Wstępie Pani Doktor), a opisane przez nich 
wyniki, ustalenia, analizy czy tezy bezwzględnie mieszczą się w ujętym w do-
pełnieniu tytułu wyrażeniu „perspektywa interdyscyplinarna”. Warto też za-
znaczyć, że publikacja dr Adriany Warmbier jest świadectwem kooperacji 
badaczy z różnych ośrodków naukowych, jak również różnych pokoleń.

Z recenzji dra hab. Sebastiana T. Kołodziejczyka
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AdriAnA WArmbier

Zagadnienie podmiotowości

Słowo wstępne

ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν (…) ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο, πᾶσαν 
ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει

Szukałem samego siebie (…) Choćbyś wszystkie przeszedł drogi, nie dotrzesz do 
granic duszy; tak głęboki jest jej logos (istota).

 Heraklit, fragment B101 i B451

 
Jeśli zrezygnujemy z siebie jako podmiotów (w sensie istotnym dla opisu samego 
siebie), to nie będziemy już mogli w ogóle uprawiać filozofii.

M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie2

Nie, ja nie istnieję
Nie jestem żadnym „ja”, ach, ach, poza mną
Poza mną ja się tworzę, ach, ach, o bezdźwięczna
Pusta orkiestra mego „ach”, co z próżni
Mojej dobywasz się i w próżni toniesz!

W. Gombrowicz, Ślub3 

Zagadnienie podmiotowości należy do podstawowego obszaru refleksji filozoficz-
nej, będącego przedmiotem nieustannego sporu, który od czasów nowożytnych 
przybrał na sile i trwa nieprzerwanie do dziś. Filozoficzna historia nowożytności 

1 Numeracja fragmentów wg wydania Dielsa-Kranza [1934].
2 M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwolińsk i, Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2002, s. 130.
3 W. Gombrowicz, Ślub, [w:] idem, Dzieła, t. 6: Dramaty, red. J. Błońsk i, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków–Wrocław 1986, s. 203. 
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8 Adriana Warmbier

przyzwyczaiła nas patrzeć na podmiot jak na pojęcie, które weszło na stałe do filozo-
fii za sprawą Kartezjusza. Zwykło się uważać go za ojca filozofii podmiotu, a z jego 
wykładnią wiąże się homogeniczne ujęcie subiektywności, tj. całkowicie przejrzyste 
dla siebie cogito będące władcą siebie i wszechświata4. Tymczasem kategoria pod-
miotu ma bardzo długą i złożoną historię, sięgającą znacznie dalej niż narodziny no-
wożytnego paradygmatu myśli Kartezjusza. Wielu współczesnych badaczy kultury 
antycznej twierdzi, że pojęcie podmiotu ma swoje antycypacje już w przedfilozo-
ficznych tekstach greckich (na przykład w eposach homerycznych), które za sprawą 
różnych filozoficznych szkół starożytnych uległy późniejszym przekształceniom, 
rozwinięciom i uzupełnieniom5. Oczywiste jest, że Grecy nie „odkryli” umysłu 
i podmiotu, nie używali terminu ὁ αὐτóς w znaczeniu, jakim posługujemy się, sto-
sując rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem, ang. „a self” lub „the self”, fr. „le soi”, 
niem. „das Selbst”, lecz w ogromnym stopniu przyczynili się do wypracowania po-
jęć określających to, co wiąże się z umysłem, refleksją i subiektywnością6. Historia 
podmiotowości pokazuje, że idea ta ma bardzo dużą złożoność semantyczną, dlatego 
w całej tradycji filozoficznej przejawia się ona w zróżnicowanych językach opisu 
opartych na odmiennych założeniach teoretycznych. Sposób opisu człowieka, ja-
kim posługiwali się starożytni, znacznie odbiega od sensu podmiotu, który przyniósł 
rozwój nowożytnej myśli. Z kolei współczesna refleksja filozoficzna zmuszona była 
przemyśleć i określić podstawy nowego stylu myślenia o podmiotowości, co nastą-
piło wskutek poddania tej kategorii wielofrontowej krytyce. Dzieje idei podmiotu 
nie są historią nieustannego wzmacniania tej samej postaci subiektywności. O logice 
rozwoju poszczególnych ujęć decydowały dwie współbieżne tendencje polegające 
na tym, że ujęcia te częściowo poddawały się wewnętrznym prawom kształtowania, 
a częściowo ich modyfikacja wynikała z odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, które 
zależne były od zmiennego kontekstu intelektualno-historycznego. Niemalże każda 
epoka posługiwała się jakimś określeniem służącym odnoszeniu się do samego sie-
bie. Najbardziej podstawowym rodzajem uchwytywania siebie jest identyfikujące 
samoodniesienie7, które z perspektywy czasu stanowi najuboższy sens łączony z za-

4 Zob. J.-L. Marion, Questions cartésiennes, t. 2: Sur l’ego et sur Dieu, PUF, Paris 1996, 
s. 3-31; F. Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, PUF, Paris 
1950.

5 Zob. R. Sorabj i, Self. Ancient and Modern Insights about Individuality, Life, and Death, 
Oxford University Press, Oxford 2006; A. A. Long, Greek Models of Mind and Self, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.)–London 2015; Ch. Gill, The Structured Self in Helleni-
stic and Roman Thought, Oxford University Press, Oxford 2009; idem, Personality in Greek 
Epic, Tragedy, and Philosophy. The Self in Dialogue, Clarendon Press, Oxford 1998. Por. 
także A. de Libera, Archéologie du sujet, t. 1: Naissance du sujet, Vrain, Paris 2007. 

6 Zob. A. A. Long, op. cit., s. xi, 1-13. Por. także na ten temat uwagi Charlesa Taylora, Moral-
na topografia jaźni, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, tłum. P. Rymar-
czyk, T. Szubka, Aletheia, Warszawa 2004, s. 237-262.

7 Zob. na ten temat P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowsk i, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 46-68.
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9Zagadnienie podmiotowości

gadnieniem subiektywności, lecz z historycznego punktu widzenia jego potencjał 
był niemały. Powszechność idei identyfikującego samoodniesienia wynika z faktu, 
że wyrażenia służące ukierunkowaniu na samego siebie należą do zasobu słowniko-
wego prawie wszystkich języków naturalnych.

Bardziej rozwinięta forma odnoszenia się do siebie rozpowszechniła się wraz 
z filozoficzną interpretacją delfickiej maksymy γνῶθι σαὐτόν, którą Sokrates i Pla-
ton odczytywali jako wezwanie do poznania samego siebie. Rozwój myśli greckiej 
ideę poznania i samorozumienia połączył z ideą refleksyjnego umysłu8. W ten spo-
sób podstawowe znaczenie podmiotu, stanowiące o ciągłości związanej z nim pro-
blematyki, zostało rozwinięte do postaci, która podmiotowość wiąże ze zdolnością 
do refleksyjnego odnoszenia się do samego siebie i rozpoznawania samego siebie. 
Poznajemy i rozumiemy siebie jako podmioty, które myślą, decydują, mówią, dzia-
łają oraz doznają. Idea samozwrotności podmiotu nie jest pozbawiona trudności9, 
ponieważ wgląd w siebie, we własne cechy, dyspozycje, sądy i preferencje zapo-
średniczony jest w tym, co ową wiedzę umożliwia, tj. w racjonalnym umyśle. W ten 
sposób dążenie do samopoznania oznacza jednocześnie poznanie jego warunków. 

Pytanie o podstawy refleksyjnego odnoszenia się do siebie dało początek wyod-
rębnieniu dwóch rodzajów świadomości: przedrefleksyjnej, bezpośredniej świado-
mości siebie i refleksyjnego poznawczego rozpoznawania siebie10. Rozróżnienie to 
zasadza się na przekonaniu, że można mieć świadomość siebie również wtedy, gdy 
nie zwraca się poznawczo uwagi na własną świadomość. W konsekwencji świado-
mość siebie, pojmowana jako elementarne poczucie, które nie jest „wiedzą”, jaką 
można sformułować w pojęciach, jest pierwotna w stosunku do refleksyjnego po-
znawania siebie. Starożytni filozofowie, mówiąc o wglądzie w siebie, nie mieli jesz-
cze wystarczających narzędzi teoretycznych, aby sformułować problem odrębności 
dwóch ujęć świadomości w takiej postaci, w jakiej jest on obecny w filozofii od 
czasów św. Augustyna. Jednakże wiele luźnych uwag, które znajdują się w pismach 
Platona, Epikteta, Seneki czy Plotyna, zdaniem niektórych badaczy, można trakto-
wać jako zapowiedź bardziej wyrafinowanych opisów różnych poziomów świado-
mości11. Bez względu na to, jak mocno zaawansowane były w tej materii dociekania 
starożytnych myślicieli, ideał refleksyjnej samowiedzy (świadomej relacji do same-
go siebie, w której ujawnia się zdolność samokształtowania) jest najcenniejszym 
zaleceniem, jakie nam pozostawili. 

Wraz z nowożytnym rozwojem idei refleksji i samopoznania, z którym wiązała 
się radykalizacja roszczeń dotyczących funkcji, jaką miał pełnić podmiot, kategoria 

8 Na temat powstania i rozpowszechnienia się idei refleksyjnego umysłu w starożytnej Grecji 
zob. E. R. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Par tyka, Homini, Kraków 2014.

9 Zob. R. Piła t, Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.
10 Zob. M. Frank, op. cit.; D. Zahavi, Subjectivity and Selfhood. Investigating the First-Per-

son Perspective, MIT Press, Cambridge (Mass.) 2005; The Self and Self-Knowledge, ed. 
A. Col iva, Oxford University Press, Oxford 2012.

11 Zob. na ten temat R. Sorabj i, Graeco-Roman Varieties of Self, [w:] Ancient Philosophy of 
the Self, eds. P. Remes, J. Sihvola, Springer, Dordrecht–London 2003, s. 13-34.
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10 Adriana Warmbier

ta stała się jedną z najbardziej problematycznych kwestii. Przypisanie nowożytnej 
subiektywności szczególnej roli fundamentu epistemologii i ontologii wywołało 
spór, którego radykalną postacią było XX-wieczne obwieszczenie „śmierci człowie-
ka”. Kres człowieka miał oznaczać dla myśli humanistycznej, na co liczyli wyznaw-
cy postmodernizmu, trwałe wyzbycie się przekonania o jego podmiotowej naturze. 
Jednakże niemal jednocześnie z dążeniem do usunięcia podmiotu lub przynajmniej 
odebrania mu roli naczelnej, źródłowej kategorii filozoficznej zrodziła się potrzeba 
jej odzyskania. Powrót do idei podmiotowości nie polega na prostym przywróce-
niu starego, „przedkrytycznego” rozumienia tego pojęcia, będącego dziedzictwem 
okreś lonej nowożytnej interpretacji Kartezjańskiego cogito, które podporządkowuje 
całą rzeczywistość pewności swojej wiedzy, lecz polega na poszukiwaniu nowych 
dróg jego przyszłych ujęć. 

Istotnym momentem toczącego się sporu było zbadanie krytyk, które doprowa-
dziły do załamania się „filozofii podmiotu”. Wielu badaczy przyznaje, że atak na 
podmiotowość, z jakim wiązał się radykalny demontaż całej nowożytnej tradycji 
humanistycznej, był wynikiem błędnego, homogenicznego ujmowania różnych wy-
miarów subiektywności12. Nowożytność uprzywilejowała wąską interpretację kar-
tezjanizmu, traktując podmiot wyłącznie jako składową relacji poznawczej. Tym-
czasem pojęcie to posiada liczne odmienne treściowo konkretyzacje. Dlatego, jak 
zauważa Alain Renaut, zamiast wpisywać podmiotowość w dawne schematy, trzeba 
stworzyć perspektywę nowej historii nowożytnych przedstawień tej kategorii, a na-
stępnie przemyśleć tkwiące w niej możliwości. Obrona idei podmiotu nie neguje 
zasadności krytyki wszystkich odnoszących się do niego nowożytnych i ponowożyt-
nych iluzji, nie oznacza filozoficznego wskrzeszenia Kartezjańskiej „rzeczy myślą-
cej”. Chodzi w niej raczej o dowiedzenie dwóch elementarnych prawd. Po pierwsze, 
że nie mamy i nigdy nie mieliśmy do czynienia z jedną „filozofią podmiotu”, po 
drugie, że filozofia nie tyle nie może pozwolić sobie na rezygnację z idei podmioto-
wości, ile taka redukcja jest po prostu trudna do przeprowadzenia oraz utrzymania.

Dzieje problemu podmiotu przedstawiają nie tylko ewolucję jego różnorodnych 
ujęć, ale ukazują także coraz większą ekspansję tej kategorii poza granice filozofii, 
które ulegają nieustannemu przesuwaniu. Obecnie pojęciem tym posługują się sze-
roko pojęte nauki humanistyczne, takie jak psychologia, socjologia, językoznaw-
stwo oraz prawodawstwo. W ostatnich dziesięcioleciach zagadnienie subiektywno-
ści stało się także przedmiotem badań empirycznych rozwijanych na gruncie nauk 
kognitywnych: neurobiologii, neuropsychologii, neurolingwistyki etc. Pojęcie to 
odgrywa również istotną rolę w debatach na temat problematyki moralnej prowa-
dzonych w etyce stosowanej, w której obrębie najbardziej ożywione dyskusje doty-
czą zagadnień bioetycznych. Niesłabnące zainteresowanie podmiotowością w dużej 
mierze wynika z faktu, że perspektywa podmiotowego doświadczenia określona jest 
poprzez liczne kategorie antropologiczne, takie jak: racjonalność, wolna wola, wol-

12 Zob. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. D. Leszczyń-
ski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2001, s. 16.
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11Zagadnienie podmiotowości

ność, świadomość, samowiedza, cielesność, emocje, charakter moralny czy tożsa-
mość osobowa. Zajmując się podmiotowością lub którąś z powyższych kategorii, 
nie sposób nie odnieść się do pozostałych, co w konsekwencji oznacza nieuniknioną 
proliferację pojęć. Wszystkie one stanowią przedmiot interdyscyplinarnych dysku-
sji, w których zasadniczo obecne są dwa stanowiska: redukcjonistyczne, w którego 
ramach dąży się do naturalizowania wymienionych kategorii, oraz nieredukcjoni-
styczne, które w różnym stopniu postuluje zachowanie ich filozoficznej odrębności13. 

Biorąc pod uwagę wielość obszarów stosowania pojęcia podmiotu, przede 
wszystkim pojawienie się nowych, wywodzących się z nauk ścisłych kontekstów ba-
dawczych, trzeba ponowić pytanie o operatywność tej kategorii oraz o to, jak szeroki 
zakres ona posiada. Czy współczesna (naturalistyczna) nauka dysponuje odpowied-
nimi narzędziami do uchwycenia podmiotowości, czy też podmiotowość w jakimś 
stopniu jej się wymyka? Czy wyniki badań empirycznych mogą prowadzić do zmia-
ny naszego pojmowania samych siebie oraz czy granice naszego samopoznania są 
raz na zawsze ustalone? Na ile wolna wola jest naprawdę wolna, a na ile jest uwarun-
kowana oraz do jakiego stopnia możemy wpływać na napotkane ograniczenia? Czy 
mamy wystarczający dostęp do struktury naszego namysłu? Jakiego rodzaju podmio-
towość zakłada projekt „postludzkiej” kondycji i czy można ulepszyć moralną naturę 
człowieka za pomocą środków biotechnologicznych? Wszystkie te pytania świadczą 
o tym, że zagadnienie podmiotu stanowi nadal ważny i otwarty problem badawczy. 

Prezentowana czytelnikowi książka jest próbą odpowiedzi na zarysowane dyle-
maty, lecz z uwagi na obszerność tytułowego zagadnienia nie pretenduje do miana 
kompletnego kompendium wiedzy na temat sporu o podmiotowość. Ilość i różno-
rodność współczesnych filozoficznych ujęć podmiotu wymaga osobnego zbadania 
oraz przedstawienia w szerszych ramach teoretycznych. Z kolei zasięg naukowo-
-empirycznych kontekstów, w których pojawia się pojęcie podmiotu, zwłaszcza 
spór naturalizmu z antynaturalizmem, jest tak szeroki, że szczegółowe omówienie 
wszystkich ich zastosowań wykracza daleko poza niewielką objętość niniejszej pu-
blikacji. Stąd pomieszczone tutaj artykuły stanowią jedynie swego rodzaju przy-
czynek do badań nad bogatą i wieloaspektową problematyką podmiotowości, który 
nie ma charakteru próby stworzenia syntezy prowadzącej do wypracowania jednego 
obrazu podmiotu, lecz przede wszystkim pokazuje, gdzie tkwi źródło siły sprawia-
jącej, że pomimo wysiłków najgorętszych krytyków nie udało się usunąć podmiotu 
z mapy teoretycznej refleksji. 

Studia poświęcone tematyce podmiotowości zamieszczone w niniejszym tomie 
prowadzone są z dwóch perspektyw. Pierwsza dotyczy wybranych filozoficznych 

13 Na uwagę zasługuje argumentacja przeprowadzona między innymi przez Johna McDowella 
oraz Jürgena Habermasa. Zob. J. McDowell, Mind and World. With a New Introduction, Ha-
rvard University Press, Cambridge 1996; idem, Two Sorts of Naturalism, [w:] idem, Mind, 
Value, and Reality, Harvard Univeristy Press, Cambridge 2001, s. 167-197; J. Habermas, 
Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne, tłum. M. Pańków, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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koncepcji podmiotu, druga sytuuje zagadnienie subiektywności w sferze refleksji 
praktyczno-społecznej oraz w konfrontacji z wynikami badań uzyskanymi w neuro-
naukach. Z uwagi na większą złożoność i różnorodność drugiej perspektywy książka 
podzielona została na trzy odrębne części. 

W części pierwszej znajdują się teksty poświęcone podmiotowości w wybranych 
współczesnych nurtach filozoficznych. Są one napisane w różnych metodologiach 
badawczych: problemowej, porównawczej oraz hermeneutyczno-interpretacyjnej. 
Dzięki temu ukazują nie tylko problemy związane z rozumieniem i stosowaniem 
kategorii podmiotu, lecz także przybliżają stanowiska współczesnych myślicieli, 
takich jak: Edmund Husserl, Roman Ingarden, Emmanuel Levinas, Jan Patočka, 
Sigmund Freud, Roderick Chisholm czy Hector-Neri Castañeda, którzy w znaczący 
sposób wpłynęli na jej rozwój. Tezy, analizy i teorie sformułowane przez pierwszych 
czterech mają swoją podstawę w doświadczeniu siebie i świata (fenomenologia), 
ustalenia dwóch ostatnich – w sposobach mówienia o sobie i o świecie (filozofia 
analityczna). Jeśli chodzi o psychoanalizę Freuda, nie trzeba chyba dodawać, jak 
wielki był jej wpływ na filozoficzne pojmowanie podmiotu. Z tego względu pre-
zentowane stanowiska, które w żadnym razie nie wyczerpują współczesnych ujęć, 
odgrywają doniosłą rolę w poznaniu i rozumieniu złożonej problematyki bycia pod-
miotem oraz powiązanych z nim fenomenów.

Część druga zawiera materiały, w których kwestia podmiotowości poruszona jest 
w kontekście cognitive science. Znajdziemy tu analizy dotyczące aktualnych proble-
mów związanych zarówno z neurobiologicznymi badaniami nad podmiotowością, 
jak też z zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej. Zamieszczone teksty 
oprócz przedstawienia i interpretacji wyników badań empirycznych ukazują także 
skalę trudności, jakie pojawiają się przy próbie zestawienia perspektywy filozoficz-
nej z perspektywą neuronauk, w których formułowane są hipotezy oraz teorie doty-
czące podmiotowości. W podejściu tym nie chodzi o to, aby ujednolicić odmienność 
języków oraz procedur badawczych stosowanych w filozofii i w naukach szcze-
gółowych lub też dowieść, że te drugie dysponują takimi metodami i narzędziami 
konceptualnymi, które lepiej opisują i wyjaśniają zjawisko bycia podmiotem, lecz 
ma ono pokazać, do jakiego stopnia oraz w jakim sensie perspektywy te wzajemnie 
się potrzebują i mogą być względem siebie komplementarne. Tak właśnie rozumiem 
budowanie interdyscyplinarnego języka łączącego filozofię z neuronaukami. 

Z kolei artykuły prezentowane w części trzeciej odnoszą się do szeroko omawia-
nego zjawiska post- lub transhumanizmu. Badacze podejmują problematykę bycia 
podmiotem, dyskutując krytycznie z założeniami oraz z możliwymi konsekwen-
cjami współczesnych projektów biotechnologicznego ulepszania natury ludzkiej. 
Dyskusja ta nie ma jedynie na celu oceny osiągnięć i zagrożeń, jakie niesie z sobą 
transhumanizm, oraz przedstawienia powodów, które mogą przesądzić o niepowo-
dzeniu idei biomedycznego doskonalenia fizycznego, kognitywnego lub moralnego. 
Podejmując refleksję nad zjawiskiem transhumanizmu, autorzy proponują także po-
dejście pozytywne, formułując argumenty na rzecz stosowania tradycyjnych pojęć 
antropologii i etyki w konstruowaniu przyszłych projektów doskonalenia człowieka 
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13Zagadnienie podmiotowości

(zwłaszcza tych, które dotyczą usprawnienia procesów zaangażowanych w podmio-
towe działanie moralne).

Zebrane w tomie materiały nie wyczerpują całości problematyki podmiotowo-
ści, która stanowi istotną część najważniejszych współczesnych debat prowadzo-
nych w filozofii czy, szerzej – w kulturze. Są one raczej wstępem do badań nad 
rozwojem idei podmiotu, których celem jest ukazanie przemian i przesunięć, jakie 
dokonały się na skutek rozszerzenia kontekstu stosowania tego pojęcia, od ujęć fi-
lozoficznych po empiryczne. Perspektywa interdyscyplinarna z jednej strony słu-
ży temu, aby pokazać zasięg tego kontekstu, z drugiej strony pozwala zarysować 
wielostronny obraz współczesnych strategii badawczych, dający sposobność do po-
nownego podjęcia problematyki podmiotu. Choć interdyscyplinarność zasadniczo 
oznacza taki rodzaj współpracy naukowej, w której dąży się do wypracowania przez 
różne dziedziny wspólnej teorii danego zagadnienia, to przyjęcie jej tutaj jako na-
rzędzie badawcze wykracza poza wpisaną w nią strategię zmierzania do znalezienia 
jednego teoretycznego modelu. Obierając podejście interdyscyplinarne, świadomie 
osłabiłam to dążenie, ponieważ nie jest możliwe skonstruowanie takiego modelu 
podmiotu, do którego da się sprowadzić całą złożoność rzeczywistości człowieka, 
posiadającego określoną strukturę psychofizyczną, indywidualną historię, system 
preferencji i zadań, sposoby wartościowania oraz wyznaczone cele. Doświadczamy 
siebie jako wolne i autonomiczne osoby, ponieważ jesteśmy istotami rozumnymi. 
Jednakże rozumność realizuje się w nas zawsze w obecności licznych uwarunko-
wań, spośród których niektóre nie dają się modyfikować tak, jak byśmy tego chcieli. 
Perspektywa nauk szczegółowych może pomóc w opisie i zrozumieniu znacznej 
części uwarunkowań i ograniczeń, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi oraz dzia-
łaniu, lecz nie oznacza to wszakże, że w ten sposób wyjaśni nam całą złożoność 
fenomenu bycia podmiotem. W podejściu interdyscyplinarnym oraz multidyscypli-
narnym, które także obecne jest w przedkładanym czytelnikowi tomie, nie chodzi 
o to, aby szukać w innych dziedzinach zastępników pojęć filozoficznych, takich jak: 
„podmiot”, „świadomość”, „wola” czy „tożsamość osobowa”, chociażby z tego po-
wodu, że pojęcia te określają fenomeny, w których dzieje się więcej, niż mogą opi-
sać koncepcje naturalistyczne (na przykład wewnętrzna relacja między podmiotem 
działania moralnego a racjami i podstawami jego wyborów). Racje i podstawy nie 
są obserwowalnymi, fizycznymi stanami rzeczy podlegającymi zmianom zgodnie 
z prawami przyrody14. Jeśli działanie podmiotu zależne jest od różnorodnych czyn-
ników, z których jedne uwarunkowane są przez naturę, a inne przez racje, to znaczy, 
że nie wszystkie warunki naszego podmiotowego działania dadzą się zbadać meto-
dami i narzędziami empirycznymi. Z drugiej strony to samo możemy powiedzieć 
o filozofii, która nie może ignorować wyników badań nad neurobiologicznymi pod-
stawami świadomości. Podejście, które pozwala opisać wielopłaszczyznową struk-
turę podmiotowości, wymaga zatem zróżnicowanej i wieloaspektowej perspektywy. 

14 Zob. J. Habermas, Wolność i determinizm, [w:] idem, Między naturalizmem a religią…, 
s. 143.
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W prezentowanej publikacji obecne są zarówno teksty przyjmujące za punkt 
wyjścia nastawienie nieredukcjonistyczne, jak i te, w których obecna jest tenden-
cja redukcjonistyczna, co pokazuje, za pomocą jakich strategii oraz przesunięć kon-
ceptualnych rozwija się oba stanowiska. Jednakże zamysł całości publikacji obej-
muje szerszy cel, mianowicie ukazanie, że problem podmiotowości nie jest tylko 
problemem filozofów. Perspektywa kognitywistyczna oraz dyskusja nad formami 
doskonalenia człowieka, które do pewnego stopnia są ze sobą powiązane (w tym 
znaczeniu, że promowane przez zwolenników transhumanizmu doskonalenie zdol-
ności poznawczych pozostaje w bliskim związku z ustaleniami dokonanymi na 
gruncie kognitywistyki15), pokazują, że współczesne badania dotyczące zjawisk me-
dycznych, neurologicznych, prawnych czy socjologicznych obejmują bezpośrednio 
lub pośrednio klasę zagadnień filozoficznych, wśród których fundamentalną rolę 
odgrywa podmiotowość. Bycie podmiotem zakłada rozumność, z której pochodzi 
umiejętność przekształcania własnych doświadczeń w świadomą refleksję. Rozum-
ność, dzięki której jesteśmy wolni i która jest podstawą moralności, jest nam zadana 
i dlatego musimy ją nieustannie poznawać i rozwijać. Tak też interpretuję zamiesz-
czoną na okładce niniejszej książki rycinę Francisca Goi „Gdy rozum śpi, budzą się 
demony”. Wybrałam ten obraz, ponieważ w moim odczuciu znakomicie przedstawia 
naszą kondycję, zależność między tym, co rozumne, a tym, co nierozumne, kładąc 
nacisk na konieczność rozwijania tego, co starożytni nazywali logosem, a Platon 
w IV księdze Państwa opisał jako nieustannie współistniejące z θυμός (thymos) 
i ἐπιθυμία (epithymia). 

Autorzy, których teksty składają się na niniejszą publikację, związani są z różnymi 
ośrodkami akademickimi, takimi jak: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Karola 
w Pradze, Instytut Filozofii, Instytut Psychologii, Katedra Filozofii Prawa i Etyki 
Prawniczej oraz Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zakład Logiki i Kogni-
tywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Socjologii i Kognitywistyki 
Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Kognitywistyki Katedry Nauk Społecznych 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Etyki Szczegóło-
wej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zakład Prawa Medycznego Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi, Zakład Filozofii i Socjologii Turystyki Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie.

15 Na temat związków transhumanizmu i kognitywistyki pisze Robert Poczobut w artykule 
Transhumanizm a kognitywistyka, „Ethos” 2015, t. 28, nr 3, s. 233-251, [online] http://dx.doi.
org/10.12887/28-2015-3-111-14.

•
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Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy pomogli mi poszerzyć 
perspektywę ujmowania podmiotowości oraz wyjść poza wąskie ramy debat prowa-
dzonych przez krytyków nowożytnej interpretacji kartezjanizmu oraz jej zwolenni-
ków. Pierwszym tekstem, w którym zarysowałam potrzebę szukania bardziej zróż-
nicowanych i złożonych ujęć teoretycznych podmiotu, był artykuł O tzw. „końcu 
podmiotu” – współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne (2014), do którego 
napisania zachęcili mnie Pan Profesor Jarosław Górniak i Pan Profesor Jerzy Hau-
sner, którzy w ramach Koła Krakowskiego zorganizowali seminarium poświęcone 
podmiotowości. Niniejsza książka, która stanowi kontynuację moich poszukiwań, 
zawdzięcza swoją postać namysłowi oraz inspiracjom, jakie czerpałam zarówno 
z nowych lektur (do których dotarłam między innymi dzięki stypendium Uniwersy-
tetu w Cambridge i pobytowi w Oksfordzie), jak również z licznych dyskusji z wy-
bitnymi akademikami zajmującymi się pokrewnymi zagadnieniami. Im też należą 
się specjalne słowa podziękowania. Przede wszystkim chciałabym podziękować 
dr. hab. Sebastianowi Kołodziejczykowi, z którym miałam możliwość współpra-
cować od czasu studiów doktoranckich oraz którego etos, sposób zajmowania się 
filozofią, profesjonalizm pracy naukowej i pokora ukształtowały moje podejście do 
zagadnień filozoficznych. Dziękuję Panu dr. hab. Janowi Kiełbasie, którego rozległa 
wiedza, przenikliwość, znajomość starożytnych i średniowiecznych kontekstów naj-
ważniejszych pojęć antropologicznych i etycznych oraz gotowość do prowadzenia 
filozoficznych rozmów będą stanowić dla mnie zawsze niedościgły wzór oraz źró-
dło twórczych inspiracji. Pragnę podziękować także Panom Profesorom Robertowi 
Audiemu i Richardowi Holtonowi, którzy służyli mi pomocnymi wskazówkami oraz 
konstruktywną krytyką, zachęcając mnie do odważnej i rzetelnej polemiki z entuzja-
stami transhumanizmu. 

Oddawana do rąk czytelnika publikacja nie powstałaby, gdyby nie współpraca 
z dr Martą Soniewicką, dr Beatą Płonką i dr. Filipem Kobielą, z którymi realizuję 
projekt badawczy poświęcony współczesnym ujęciom podmiotowości, finansowany 
przez Narodowe Centrum Nauki. Ich ogromna wiedza z różnych dziedzin, otwartość 
i zapał, które znalazły wyraz w owocach naszych wspólnych badań, są dla mnie 
niezwykle cenne i pouczające. 

Szczególne słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Autorów tekstów za-
mieszczonych w niniejszej książce, dziękując za przyjęcie zaproszenia oraz cierpli-
wość i wyrozumiałość w oczekiwaniu na jej wydanie. Dziękuję Panu Profesorowi 
Robertowi Piłatowi, którego książka Aporie samowiedzy pozwoliła mi zobaczyć 
zagadnienia związane z podmiotowością we właściwej mierze i z należytą pokorą. 
Dziękuję Panom Profesorom Markowi Drwiędze, Robertowi Poczobutowi i Paw-
łowi Łukowowi za napisanie instruktywnych wstępów do poszczególnych części 
tomu, co było niełatwym zadaniem. Wyrazy wdzięczności kieruję także do Pana 
Profesora Karela Novotnego, Profesor Ewy Nowak, dr. hab. Michała Wierzchonia, 
dr Marty Siedleckiej, Marty Łukowskiej, dr. Wojciecha Lewandowskiego, dr Magda-
leny Kozak, dr. Andrzeja Dąbrowskiego, dr. Mateusza Hohola, dr. Błażeja Kmiecia-
ka oraz Kamila Moroza. Chciałabym szczególnie podziękować także recenzentom  
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niniejszego tomu Panu Profesorowi Ireneuszowi Ziemińskiemu oraz dr. hab. Seba-
stianowi Kołodziejczykowi, których wnikliwe uwagi, komentarze i pomocne suge-
stie wpłynęły na ostateczny kształt tej publikacji. Wyrazy wdzięczności należą się 
również Redakcji Księgarni Akademickiej, zwłaszcza Pani Justynie Wójcik i Pani 
Barbarze Surówce, bez których pomocy nie uniknęłabym wielu usterek. 

Kraków, 2016
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mArek drWięgA

Spór o podmiot w filozofii

Wprowadzenie

W filozofii nowożytnej i współczesnej ważne miejsce zajmuje kwestia podmioto-
wości, a „spór o podmiot” bynajmniej nie jest ukończony i, jak się zdaje, wiele 
na tym polu pozostaje jeszcze do zrobienia. Zresztą spór ten ma swoje historyczne 
korzenie, które sięgają głęboko w przeszłość. Jeden ze współczesnych filozofów, 
Vincent Descombes, w książce poświęconej podmiotowości zwraca uwagę na fakt, 
że szczególnie w XX wieku można mówić o niezwykle nasilonym, szczególnie na 
gruncie europejskim, sporze o podmiot. Jego zdaniem 

najbardziej znaczącymi epizodami tego europejskiego sporu o podmiot były: ide-
alistyczny zwrot fenomenologii (Husserl, Idea fenomenologii, 1907) i ponowne 
ustanowienie orientacji Kartezjańskiej wszelkiej filozofii (Husserl, Medytacje kar-
tezjańskie, 1931); próba egzystencjalnej radykalizacji idei subiektywnej relacji do 
siebie (Heidegger, Bycie i czas, 1927; Sartre, Byt i nicość, 1943); demistyfikujące 
przedsięwzięcia zmierzające do uczynienia z podmiotu iluzji optycznej lub „efek-
tu języka” znane pod nazwą teorii strukturalistycznej (jej kulminacją jest synteza 
Foucault, Słowa i rzeczy, 1966); program przekroczenia klasycznych filozofii świa-
domości w dialogizmie [un dialogisme] (Habermas, Teoria działania komunikacyj-
nego, 1981); prace odnawiające hermeneutykę podmiotu, który stał się skromnym 
poprzez położenie akcentu na jego ludzką skończoność, historyczność i zobowiąza-
nia (Gadamer, Prawda i metoda, 1966, Ricoeur, O sobie samym jako innym, 1990)1. 

Wymienieni autorzy i ich dzieła wpisują się oczywiście w spór o podmiotowość 
i tworzą jego bardzo ważną część, niemniej jednak stanowią jedynie jego fragment. 
Gdyby więc zapytać: czy jest to pełna lista dzieł oraz nazwisk uwikłanych w inte-

1 V. Descombes, Le Complément de Sujet. Enquête sur le fait d’agir de soi-même, Gallimard, 
Paris 2004, s. 8 [tłum. M. D.].
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resującą nas debatę, to bez wątpienia można by bez narażania się na krytykę od-
powiedzieć, że sięga on dalej i obejmuje większą liczbę autorów, niż przedstawia 
Descombes. W tym miejscu niech wystarczy, że wymienię Emmanuela Levinasa 
i jego kontynuatorów, Michela Henry’ego i Jacques’a Lacana, oraz jego następców, 
by ograniczyć się jedynie do wybranych autorów francuskojęzycznych. 

Poniżej spróbuję przedstawić niektóre elementy tego sporu. Odwołam się na po-
czątku do kilku uwag historycznych i rozróżnień terminologicznych, następnie wy-
chodząc od Kartezjusza, zarysuję podstawowe elementy jego teorii podmiotowości, 
później na jej tle wyodrębnię wybrane stanowiska, przede wszystkim współczesne, 
starając się tym samym pokazać dynamikę i różnorodność tej istotnej dla filozo-
fii problematyki. Zarysowana perspektywa stanowi wybrany, choć rozległy obszar 
i dotyczy przede wszystkim filozofii europejskiej. Trzeba dodać, że spór o podmiot 
ciągle trwa, zaś doniesienia o śmierci podmiotu, o jego kresie lub wymazaniu wyda-
ją się zdecydowanie przedwczesne i nieuzasadnione. 

Odwołując się do rozważeń czysto terminologicznych, należy pamiętać, że samo 
pojęcie podmiotu, podmiotowości jest wieloznaczne, a co więcej, ciągle wzbudza 
niemałe kontrowersje. Jest tak, ponieważ bywa używane w rozmaitych kontekstach 
przez bardzo różniących się od siebie autorów, co w konsekwencji powoduje, że 
posługując się nim, łatwo jest popaść w błąd. Są to, jak sądzę, powody, by bliżej 
przyjrzeć się tej problematyce. Wypada zatem zapytać: kim lub czym jest podmiot? 
Czym w ogóle jest filozofia podmiotu? W jaki sposób podmiotowość wyodrębnia się 
jako osobny i istotny obszar refleksji filozoficznej? Jakie grupy problemów można 
dostrzec w obrębie tej tematyki? Przyjmuje się, że nowożytna filozofia w pełnym 
znaczeniu odkryła podmiotowy charakter człowieka. Oznacza to między innymi, 
że od tego momentu, używając słowa „podmiot”, utożsamiamy go z człowiekiem 
i jego „Ja”, to „Ja” z kolei odnosi się najczęściej do „Ja” myślącego. Rozpoczęło się 
to w filozofii Kartezjusza. Ale trzeba jednocześnie zaznaczyć, że kategoria podmiotu 
myśli, czy podmiotu w ogóle, nie dla wszystkich jest utożsamiana z osobą Karte-
zjusza. Na przykład Alain de Libera w swojej książce Archéologie du sujet, t. 1: 
Naissance du sujet pokazuje, że podmiot jako kategoria nie jest wcale wynalazkiem 
Kartezjusza2. Autor, idąc śladem wyznaczonym przez analizy Heideggera i Fou-
caulta, stara się udowodnić, że „podmiot” jest wytworem serii przemieszczeń oraz 
przekształceń w siatce pojęć, zasad oraz teoretycznych schematów, które poczyna-
jąc od późnego antyku za sprawą między innymi Plotyna i św. Augustyna, poprzez 
autorów średniowiecznych, między innymi św. Tomasza, oraz dalsze teoretyczne 
przekształcenia, doprowadzają do pojawienia się pojęć i kategorii, z którymi od no-
wożytności zwykliśmy utożsamiać podmiotowość. W tym miejscu można by dodać, 
że sam Heidegger w swoich wykładach poświęconych Nietzschemu, opublikowa-
nych w latach 60. XX wieku pt. Nietzsche3, zwracał uwagę na fakt, że pojawienie 

2 Zob. A. de Libera, Archéologie du sujet, t. 1 : Naissance du sujet, Vrin, Paris 2010. 
3 Zob. M. Heidegger, Nietzsche, t. 1-2, Neske, Pfullingen 1961 [wyd. pol. M. Heidegger, 

Nietzsche, t. 1-2, tłum. A. Gniazdowski  et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998-1999].
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się podmiotu w nowożytności związane jest z dziejami metafizyki. Zaś do czasów 
powstania nowożytnej metafizyki, co ma miejsce wraz z Kartezjuszem, wszelki byt 
pojmowany był jako sub-iectum. Subiectum, podmiot, jest tutaj łacińskim tłumacze-
niem i interpretacją greckiego hypokeimenon, które dosłownie oznacza to, co leży 
pod spodem, u podstawy. Jest to także jedno ze znaczeń pojęcia substancji, ousia, 
używanych w metafizyce Arystotelesa. Nie powinno się tego pojęcia utożsamiać 
z pojęciem człowieka, a w szczególności z ludzkim „Ja”. Jest tak, ponieważ przed 
Kartezjuszem w nie mniejszym stopniu niż człowiek podmiotami są kamienie, rośli-
ny czy zwierzęta. Dopiero od czasów Kartezjusza i za jego sprawą człowiek i ludz-
kie „Ja” stają się podmiotem.

Kartezjusz jest uznawany za ojca filozofii podmiotu, ale o czym należy pamię-
tać, nie jest jej jedynym przedstawicielem. Linia filozofii podmiotu wyznaczona 
przez Kartezjusza w filozofii nowożytnej i współczesnej biegnie bowiem od autora 
Medytacji o pierwszej filozofii, przez Kanta, Fichtego, zaś jej punktem kulmina-
cyjnym w pierwszej połowie XX wieku są Medytacje kartezjańskie Husserla4. Na 
Husserlu się jednak nie kończy. Później wymienić można kilku jej kontynuatorów, 
takich jak na przykład Michel Henry, dla którego podmiotowość pozostaje w cen-
trum refleksji. Obraz ten byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć, że poglądy twórcy 
nowożytnej filozofii podmiotowości Kartezjusza same sytuują się w obrębie pewnej 
tradycji. Tym samym Kartezjańskie ego cogito poprzedzają sokratejskie „myślę” 
i jego troska o duszę, epimeleia tes psyches oraz niewątpliwie cogito św. Augusty-
na i jego człowiek wewnętrzny. Oczywiście jest to pewne uproszczenie. Niemniej 
jednak pozwala ono na wyodrębnienie zasadniczych cech pewnej długiej i ważnej 
tradycji filozoficznego myślenia. 

W jaki sposób u Kartezjusza następuje utożsamienie podmiotu z człowiekiem, 
z ludzkim świadomym „Ja”? Warto się temu przyjrzeć, ponieważ Kartezjańskie 
ugruntowanie podmiotowości stanowi punkt odniesienia dla wielu nowożytnych 
koncepcji podmiotu. Jedne z nich nawiązują do projektu Kartezjusza, inne odnoszą 
się do niego w sposób krytyczny, jeszcze inne próbują wyjść poza zarysowany przez 
niego sposób ujmowania tej problematyki.

 Kartezjusz w Medytacjach o pierwszej filozofii poszukuje pewności co do wie-
dzy i istnienia5. Pewność ta pojawia się w momencie największego zwątpienia, 
w chwili kiedy wprowadza on hipotezę złośliwego geniusza. Złośliwy geniusz może 
mnie łudzić, jeśli chodzi o moje własne myśli. Wówczas w umyśle Kartezjusza rodzi 
się pytanie: czyż więc ja sam czymś jestem? To ważne, zaprzeczył on już bowiem, że 

4 Jest to tzw. „mocna” linia filozofii podmiotu, o której mówi P. Ricoeur w O sobie samym jako 
innym. Wyróżnia on także linię „rozbitego” cogito, którą tworzą myśliciele kwestionujący 
dążenie do ugruntowania w ego cogito podstawy poznawczej i bytowej dla podmiotu. P. Ri -
coeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowsk i, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003, s. 10-29.

5 Szerzej piszę o tym w: Narodziny nowożytnej podmiotowości, [w:] M. Drwięga, Kim jest 
człowiek? Studia z filozofii człowieka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 99-126. Tu-
taj przypominam główne elementy tam zawartej argumentacji. 
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ma zmysły i ciało. Wynika z tego, że nie jest tak ściśle z nimi związany, by bez nich 
nie istnieć. Ale pytające i wątpiące „Ja” istnieje nawet po przyjęciu założenia, że 
w świecie nie istnieje nic i że wszechpotężny zwodziciel łudzi je. Nie może on jed-
nak, zdaniem Kartezjusza, sprawić, bym nawet jako łudzony i oszukiwany przestał 
istnieć. Stąd pierwsza pewność: „Nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro mnie 
łudzi”6 (M., s. 31). „Ja jestem, ja istnieję musi być prawdą, ilekroć je wypowiadam 
lub pojmuję umysłem” (M., s. 32). Interesującą rzeczą jest to, że „Ja” sam wiem, 
że istnieję, nie wiem jednak, kim jako istniejący jestem. Tutaj formuła wyjściowa 
brzmi: ego sum, ego existo, nie zaś cogito, ergo sum. Ta druga pojawia się w Roz-
prawie o metodzie. Wprawdzie myślenie w szerokim tego słowa znaczeniu jest nie-
rozłącznie związane z istnieniem, niemniej nie oznacza to, wbrew idealistycznej 
interpretacji, że istnienie (esse) wyprowadzane jest z myśli (cogito). Pewność co do 
istnienia jest pierwsza, ona zakorzenia poszukujące „Ja” w istnieniu. Oczywiście, 
trzeba pamiętać, że to esse nie jest do końca jasno i wyraźnie wyartykułowane przez 
samego Kartezjusza. W konsekwencji, co trafnie zauważył Heidegger, przyjmuje 
sens bytu stworzonego. 

Kim jestem jako istniejące „Ja”? Kartezjusz odwołuje się do kilku nasuwających 
się odpowiedzi. Pierwsza z nich brzmi: uważałem się za człowieka. Czym jednak 
jest człowiek (homo)? Jest istotą żywą rozumną, animal rationale. Animal rationale 
jest łacińskim tłumaczeniem greckiego dzoon logon echon. Warto przypomnieć, że 
ta tradycyjna, od Arystotelesa po późnych scholastyków, odpowiedź nie zadowala 
Kartezjusza. Autor Medytacji odrzuca ją, uznając, że nie jest prosta, lecz złożona, 
zaś rozwikłanie tej złożoności zajęłoby mu zbyt dużo czasu. Podobnie rzecz się ma 
z odwołaniem się do posiadania ciała, jak i do bycia duszą. Odrzucone zostanie także 
odwołanie się do odżywiania, chodzenia oraz czucia. Łączą się one bowiem z cia-
łem, którego istnienie nie jest wszakże pewne. Po odrzuceniu możliwości utożsamie-
nia „Ja” z posiadaniem ciała Kartezjusz dochodzi, jak sądzi, do zadowalającego go 
stwierdzenia. Powie: myślenie! 

Ono jedno nie daje się ode mnie oddzielić. (…) Ja jestem, ja istnieję; to jest pewne. 
Jak długo jednak? Oczywiście jak długo myślę; (…) jestem więc dokładnie mó-
wiąc tylko rzeczą myślącą (res cogitans), to znaczy umysłem (mens) bądź duchem 
(animus), bądź intelektem (intellectus), bądź rozumem (ratio) (M., s. 34). 

Myślenie (cogitare) jest tym, co mnie określa. Ego sum, ego existo – ja jestem, 
ja istnieję tak długo, jak długo jestem podmiotem aktów myślenia, cogitationes. Jeśli 
przestaję myśleć, jeśli nie ma aktów ego cogito cogitata, nie ma cogitationes i zwią-
zanego z nimi podmiotu, to nie ma go w ogóle. 

6 R. Descar tes, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowie-
dziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, t. 1-2, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie  et al., 
PWN, Warszawa 1958 [wyd. łac. i fr. R. Descar tes, Oeuvres philosophiques, t. 2: 1638-
1642, textes établis, présentés et annotés par F. Alquié, Garnier, Paris 1967].
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Można by jednak zapytać: dlaczego Kartezjusz nie pozostaje w tym miejscu, to 
znaczy nie zatrzyma się i nie opisze aktów myślącego podmiotu, z których można by 
dopiero wydobyć to, co istotne, lecz natychmiast przechodzi do substancjalnej cha-
rakterystyki ego? „Jestem więc dokładnie tylko rzeczą myślącą, sum igitur praecise 
tantum res cogitans” (wyd. pol. s. 34, wyd. franc. s. 184). Co skłania go do pominię-
cia dwóch, jak sądzę, ważnych elementów związanych z uzasadnieniami przejścia: 
od ja myślę do jestem rzeczą myślącą oraz od ja jestem do jestem rzeczą myślącą? 
Dlaczego stawia znak równości między ego cogito i res cogitans oraz ego sum i res 
cogitans? Jednym z powodów jest fakt, że Kartezjusz dziedziczy z tradycji filozo-
ficznej sposób metafizycznego myślenia w kategoriach substancji. Jego rozumienie 
substancji różni się od rozumienia Arystotelesa czy tego, które później charaktery-
styczne było dla scholastyków. W Zasadach filozofii tak określa on to pojęcie:

przez substancję niczego innego nie możemy rozumieć jak tylko rzecz, która tak 
istnieje, że żadnej innej rzeczy nie potrzebuje do swego istnienia. (…) wszelako 
nie możemy poznać substancji na podstawie tego tylko, że jest ona rzeczą istnie-
jącą (…). Ale łatwo ją poznajemy na podstawie któregokolwiek z jej atrybutów, 
przez owo wspólne założenie, że temu, co jest niczym, nie przysługują żadne atry-
buty ani żadne własności lub jakości. Na postawie tego bowiem, że dostrzegamy 
obecność jakiegoś atrybutu, wnosimy, że z konieczności obecna jest jakaś rzecz 
istniejąca, czyli substancja, której go można przypisywać. (…) każdej substancji 
przysługuje jakaś główna własność, która konstytuuje jej naturę i istotę i do której 
sprowadza się wszystkie inne właściwości7. 

Jeśli „Ja” jest podmiotem i substancją, to zgodnie z tradycją filozoficznego 
myślenia oraz właściwym jej pojęciom można powiedzieć, że „Ja”, ego to subiec-
tum i substantia, a więc subiectum wskazuje na coś, co jest umieszczone pod (sub), 
w podstawie. Tym czymś jest coś stałego, trwającego, coś, co stale jest (sub-stare). 
Krótko mówiąc, do tego, do czego stale odnoszą się charakteryzujące go właści-
wości, a tą właściwością jest myślenie. „Jestem więc rzeczą prawdziwą i naprawdę 
istniejącą; lecz jaką rzeczą? Powiedziałem: myślącą” (M., s. 34). 

Co to jest rzecz myśląca? Drugie określenie res cogitans mówi, że „jest to rzecz, 
która wątpi (dubitans), pojmuje (intelligens), twierdzi (affirmans), przeczy (ne-
gans), chce (volens), nie chce (nolens), a także wyobraża sobie (imaginans) i czuje 
(sentiens)” (M., s. 36, s. 186). Warto zauważyć, że myślenie (cogitare) jest tutaj 
ujmowane niezwykle szeroko, obejmuje ono bowiem wątpienie, czynności intelek-
tualne, twierdzenie, przeczenie, akty woli oraz wyobraźni, a także czucie. Samo to 
wyliczenie musi skłaniać do wniosku, że nie ma tutaj mowy o uprzywilejowaniu na 
przykład czynności intelektualnych. Intellectus to nazwa odnosząca się do jednej 
z czynności myślenia, z którą związane są tylko pewne akty świadomości. Rodzi się 
wszakże pytanie: czym mógłbym być ponadto? Wprawdzie myślenia nie da się ode 
mnie oddzielić, ale czy tylko myślenie mnie charakteryzuje? Kartezjusz rozważać 

7 Idem, Zasady filozofii, tłum. i oprac. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1960, s. 32-33. 
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będzie różne możliwości. Otóż pierwszą rzeczą, która mu się narzucała, był fakt, 
że posiada ciało. Ale mieć twarz, ręce, ramiona to: „mieć całą tę maszynerię człon-
ków, jaką spostrzega się także u trupa” (M., s. 36). Ponadto bazując na znanym już 
wcześniej argumencie o nierozróżnialności snu i jawy, autor Zasad filozofii ewen-
tualność posiadania ciała odrzuca. Ostatecznie więc dochodzi do przekonania, że 
jako rzecz myśląca (res cogitans) jestem tym, kto wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, 
chce, nie chce, a także wyobraża sobie i czuje. Jak widać, zdolność czucia nie jest 
złączona z ciałem, lecz z duszą. Tym samym ukonstytuowany zostaje Kartezjański 
podmiot. Podmiot ten jednak z racji wątpienia w ciało został pozbawiony oparcia, 
nie posiada żadnych czasoprzestrzennych punktów odniesienia. Nie ma też zacze-
pienia w realnym świecie codziennych ludzkich doświadczeń. W następnych medy-
tacjach Kartezjusz będzie kolejno usiłował przywrócić podmiotowi przynależność 
do świata i ciało. Gwarantem ich istnienia będzie Bóg, którego dowód Kartezjusz 
przedstawi w dalszej części Medytacji. Ciało wprawdzie będzie częścią podmiotu, 
ale jego istnienie nie będzie całkowicie pewne. Będzie to ciało obiektywne pojmo-
wane jako substancja rozciągła oraz biologiczny mechanizm. Nie ma więc mowy 
u Kartezjusza o podmiotowym ciele. Raczej należałoby powiedzieć, że podmiot ma 
obiektywne ciało. 

Przedstawione powyżej przypomnienia stanowią punkt odniesienia dla rozwoju 
nowożytnej, a szczególnie współczesnej dyskusji na temat podmiotu. Warto zwrócić 
uwagę na kilka wybranych punktów odniesienia, które wpłynęły na rozwój i mody-
fikację poruszanej problematyki. Nie są to rzecz jasna wszystkie możliwe punkty 
odniesienia, lecz takie, które z perspektywy interesującej nas dyskusji warto wy-
różnić. Pozwolą one na ujęcie złożoności tej problematyki oraz dadzą możliwość 
problematyzacji zagadnienia. Nie będą to oczywiście pełne rozwinięcia zagadnień, 
gdyż każde z nich mogłoby się stać przedmiotem osobnej rozprawy. Chodzi raczej 
o krótki zarys problematyki uwypuklający niektóre ważne dla filozofii podmiotu 
zagadnienia.

Pierwszy z nich wiąże się z osobą Immanuela Kanta. Należy on do reprezen-
tantów filozofii podmiotu, ale w jego myśleniu uwidacznia się pewien paradoks. 
Polega on na tym, że w chwili, kiedy filozofia w ogóle postrzegana jest jako filo-
zofia podmiotu, co ma właśnie miejsce w przypadku Kanta, to bytowy fundament 
tej filozofii jej się wymyka8. Dokładniej rzecz ujmując, łączy się to z pytaniem 
o istnienie samego podmiotu. Paradoks ten najlepiej widać w Kantowskiej krytyce 
paralogizmu psychologii racjonalnej zamieszczonej w Krytyce czystego rozumu9. 
Krytykę tę można interpretować jako krytykę kwestionującą istnienie podmiotu, 
w tym sensie, że o „Ja” z formuły „Ja myślę” Kant powie, iż „poza logicznym 

8 Zwrócił na to uwagę wybitny XX-wieczny reprezentant filozofii podmiotu Michel Henry. 
Zob. idem, La critique du sujet, [w:] Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, PUF, 
Paris 2003.

9 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. i oprac. R. Ingarden, t. 2, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 47 i nast. 
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znaczeniem słowa »Ja« nie mamy innej wiedzy o podmiocie samym w sobie, któ-
ry jako substrat leży u podstawy [zarówno] owego »Ja«, jak i wszystkich myśli” 
(Kryt., s. 53). Co więcej, autor Krytyki czystego rozumu stwierdzi, że nie możemy 
wywieść bycia naszego „Ja” ani z czystej myśli, ani z czystych pojęć, a także nie 
jest ono dostępne dla naoczności. W konsekwencji krytyka Kanta, która sama jest 
filozofią podmiotu, wysuwa przeciwko sobie poważny zarzut, czyniący proble-
matycznym istnienie podmiotu. Ale Kant, jak słusznie w swoich rozważaniach 
zauważył Michel Henry, wcale nie wyeliminował kwestii podmiotowości. Doko-
nał on raczej redukcji podmiotu. Ten pozbawiony istnienia podmiot zredukowany 
został do przedstawienia, reprezentacji. Kant wielokrotnie powtarza, że formuła 
„Ja myślę” towarzyszy wszystkim naszym przedstawieniom. Jakie są tego konse-
kwencje? Przede wszystkim subiektywne cechy podmiotowości zostają przedsta-
wione przy pomocy obiektywnych i bezosobowych pojęć odnoszących się bar-
dziej do przedmiotu niż podmiotu, co sprawia, że analiza struktur podmiotu jest 
analizą tego, co obiektywne, tj. czasu, przestrzeni, przyczynowości itd. Kantowski 
podmiot staje się bezosobowy, a nacisk położony zostaje na uniwersalne i ogól-
ne właściwości, co istotne, dokonuje się to z pominięciem tego, co jednostkowe 
i niepowtarzalne. A zatem w myśleniu Kanta dochodzimy do dziwnej sytuacji. 
Z jednej strony autor Uzasadnienia metafizyki moralności jako reprezentant filo-
zofii podmiotu podkreśla, że formuła „Ja myślę” towarzyszy wszystkim naszym 
przedstawieniom i wskazuje na podmiot transcedentalny. Z drugiej strony jednak 
istnienie tego podmiotu staje się problematyczne, a sama formuła „Ja myślę” by-
towo pusta.

Drugi punkt dotyczy fenomenologii. Za sprawą jej twórcy, Edmunda Husserla, 
fenomenologia nawiązuje bezpośrednio do wątków kartezjańsko-kantowskich. To 
nawiązanie jest złożone. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że problem podmiotu 
i „Ja” transcendentalnego bezpośrednio łączy się z problematyką świadomości. Wy-
pada przypomnieć, że Husserl w przeciwieństwie do Kanta nie przyjmuje założenia 
o podmiocie transcendentalnym, lecz stara się przy pomocy własnej metody uchwy-
cić w naoczności „Ja” transcendentalne. Kluczową rolę odgrywa tutaj redukcja. 
Trzeba również dodać, że autor Medytacji kartezjańskich nie posługuje się w swoich 
analizach, jak to miało miejsce u Kartezjusza, pojęciem substancji, choć niekiedy 
ślady tego słownictwa także można odnaleźć. W najbardziej „idealistycznym” dla 
fenomenologii Husserla okresie, który łączy się z takimi działami, jak Idee i Medy-
tacje kartezjańskie, odnaleźć można bogatą charakterystykę „Ja” i podmiotowości. 
Husserl, zawieszając naturalną postawę wobec świata charakterystyczną dla życia 
codziennego i nauk szczegółowych, posługując się redukcją, stara się odsłonić do-
stęp do sfery badań charakterystycznych dla świadomości i w jej obrębie uchwycić 
oraz opisać ten szczególny wymiar świadomości, który łączy się z „czystym podmio-
tem”, „czystym Ja” lub „Ja transcedentalnym”. Wydaje się, że szczytowym punktem 
idealizmu transcendentalnego Husserla są jego Medytacje kartezjańskie. Tekst ten, 
szczególnie Medytacja czwarta, zawiera wiele uwag, które wskazują, że w obrębie 
przeżyć strumienia świadomości da się uchwycić „Ja, które przeżywa to i owo i żyje 
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refleksyjnie w tym i owym cogito jako to samo Ja”10. Bywa ono zresztą różnie okre-
ślane: identyczny biegun przeżyć, substrat określeń habitualnych czy monada. Cały 
ten interesujący proces doprowadził do wyników, które stały się przedmiotem wielu 
opracowań, dając jednocześnie początek innym ujęciom podmiotowości11. 

W obrębie szeroko pojmowanej tradycji fenomenologicznej spór o podmiot, o to, 
kim jest „Ja”, ujawnił interesujące stanowiska. Jedno z nich łączy się z osobą Mar-
tina Heideggera. Oczywiście mówiąc „podmiot” oraz „Ja”, należy mieć w pamięci, 
że Heidegger nie posługuje się tymi terminami, a w jego miejsce pojawia się okre-
ślenie Dasein, jestestwo, oraz odpowiednia terminologia. W swojej argumentacji 
przeciwko nowożytnej i współczesnej tradycji filozofii podmiotu niemiecki myśli-
ciel stara się pokazać, że nie chodzi o nawiązanie do tradycji filozofii podmiotu, lecz 
o jej przezwyciężenie, a wraz z krytyką wypracowane zostaje nowe ujęcie człowieka 
i terminologia. W okresie Bycia i czasu12 Heidegger zauważa, że użyciu takich pojęć, 
jak na przykład podmiot, towarzyszy poczucie braku potrzeby pytania o bycie tak 
określanego bytu. Zaznaczając różnicę ontologiczną między byciem a bytem, Hei-
degger skupia się na pytaniu „kim jest Dasein, jestestwo?”, zwracając uwagę na to, 
że istota takiego bytu tkwi w jego egzystencji, co wskazuje na otwartość i możliwo-
ści, jakie przed takim bytem stoją. Heidegger, co warto przypomnieć, nie skupia się 
na relacji podmiotowo-przedmiotowej czy na analizie świadomości, lecz na fakcie 
bycia w świecie i opisie codzienności. Jego analiza dąży do odsłonięcia najbardziej 
własnej możliwości bycia jestestwa. Egzystencja posiada wymiar czasowy, który 
podkreśla ludzką skończoność. Relacja do śmierci, nazywana byciem-ku-śmierci, 
ma szczególne znaczenie dla rozumienia tego, kim jesteśmy. Jest tak, ponieważ by-
cie-ku-śmierci staje się najbardziej własną możliwością, zaś odkrycie skończoności 
otwiera na bycie i jego rozumienie. Jak łatwo zauważyć, analizy podmiotu jako sub-
stancji czy w oparciu o analizę świadomości nie mogą się już dłużej utrzymać. Po-
jawia się całkiem nowe pojmowanie człowieka, któremu jednocześnie towarzyszy 
wysiłek przezwyciężenia Kartezjańskiego dziedzictwa. 

10 Zob. E. Husser l, Medytacje kartezjańskie, z dodaniem Uwag krytycznych R. Ingardena, 
tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, s. 94 i nast. 

11 Na gruncie polskim ciekawą próbą rekonstrukcji Husserlowskiego ujęcia „Ja” i podmioto-
wości oraz dyskusji z nim jest książka J. Tischnera Studia z filozofii świadomości, oprac. 
A. Węgrzeck i, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2006. Pierwsza jej część zatytuło-
wana Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla, będąca doktoratem napisanym pod 
kierunkiem Ingardena, zawiera oprócz analiz poglądów Husserla także dyskusję z wybra-
nymi interpretacjami skupiającymi się na „Ja” i podmiotowości, między innymi poglądami 
Eugena Finka, Romana Ingardena, Jeana-Paula Sartre’a. Wypada dodać, że sam Tischner 
w dalszym ciągu swojej twórczości także włączył się w spór o podmiot i na gruncie tradycji 
fenomenologicznej we wczesnej fazie rozwoju swoich poglądów utrzymywał, że centrum 
podmiotu jest „Ja” aksjologiczne, co uwidacznia się już w drugiej części wspomnianej książ-
ki zatytułowanej Fenomenologia świadomości egotycznej i innych tekstach z tego okresu. 

12 M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1993 [wyd. pol. M. Hei-
degger, Bycie i czas, tłum. i oprac. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994]. 
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W innym kierunku poszły analizy Emmanuela Levinasa. Francuski filozof należy 
do tej grupy współczesnych myślicieli, którzy także zaproponowali nowe i oryginal-
ne ujęcie tego zagadnienia. Kluczową rolę w pojmowaniu podmiotowości odgrywa 
tutaj relacja Ja-Ty, Ja-Inny. Przyjęcie takiej perspektywy oznacza, że w przeciwień-
stwie do tradycji wywodzącej się od Kartezjusza fundamentem myślenia o podmio-
cie nie jest „Ja”, lecz inny, drugi. Należy dodać, że Levinas uwzględnia, jeśli można 
tak powiedzieć, dwojaką konstytucję podmiotu. Z jednej strony w swoich tekstach 
przedstawia opis podmiotowości, który staje się dla niego negatywnym punktem od-
niesienia. Wyodrębnić tu można dwa charakterystyczne elementy: pierwszy, ontolo-
giczno-poznawczy, który łączy się z właściwym całej niemalże filozofii zachodniej 
sposobem myślenia w kategoriach bytu/bycia; oraz drugi, blisko z tym związany 
sposób myślenia o podmiocie w pierwszej osobie liczby pojedynczej13. Z drugiej 
strony cały wysiłek Levinasa zmierza do krytyki takiego ujęcia i wypracowania na 
jej tle nowej koncepcji podmiotu. W tej nowej perspektywie, w przeciwieństwie do 
Kartezjańskiej, podmiot nie posiada aktywnej władzy ustanawiania siebie. Raczej 
w związku z odkryciem drugiego zostaje on przez niego ustanowiony. Poza tym po-
znawczo-ontologiczna samo-konstytucja podmiotu zostaje zastąpiona przez etyczne 
spotkanie drugiego; drugi, czyniąc mnie odpowiedzialnym, sprawia, że jestem jed-
nocześnie jedynym w mojej za niego odpowiedzialności. Podmiot ten wreszcie jest 
podmiotem cielesnym, a ciało nie jest jego drugorzędnym elementem, lecz punktem 
doświadczenia świata, drugiego i siebie samego. W ten sposób Levinas nawiązuje 
do wątków tak charakterystycznych dla XX-wiecznych autorów, takich jak: Maurice 
Merleau-Ponty, Gabriel Marcel czy Jan Patočka, którzy analizując podmiotowość, 
podkreślali jej z istoty wcielony charakter i zwalczali Kartezjański dualizm z jego 
substancjalno-mechanistycznym pojmowaniem ludzkiej cielesności. Współcześnie 
ten wątek jest wyraźnie obecny w twórczości Renauda Barbarasa14.

W gronie współczesnych fenomenologów znalazł się także autor, który w twór-
czy sposób nawiązał do Kartezjusza. Jest nim wspomniany już Michel Henry. Kon-
cepcja Henry’ego powstała wraz z nową postacią fenomenologii, która nie brała 
za punkt wyjścia analizy intencjonalności świadomości, lecz idąc drogą radykal-
nej redukcji, odkrywała świat immanencji15. Nowy sposób ujęcia immanencji przez 
Henry’ego nawiązywał do dwóch pierwszych Medytacji Kartezjusza, widząc w nich 
odkrycie nowej drogi analizy podmiotu, który jednak został szybko zaprzepaszczo-
ny przez ojca nowożytnego racjonalizmu. Henry powraca do tych odkryć i nadaje im 
zupełnie inną postać. W centrum uwagi pojawia się doświadczenie samo-pobudzania  

13 Sposób konstytucji takiej podmiotowości został przedstawiony w rozdziale Hipostaza, zob. 
E. Levinas, De l’existence à l’existant, Vrin, Paris 1963 [wyd. pol. E. Levinas, Istnieją-
cy i istnienie, tłum. J. Margańsk i, Homini, Kraków 2006, s. 105-138]. To między innymi 
w wyniku tego procesu pojawia się „Ja” jako substancja i poznanie. 

14 Zob. R. Barbaras, Introduction à la phénoménologie de la vie, Vrin, Paris 2008; idem, 
Dynamique de la manifestation, Vrin, Paris 2013.

15 Zob. M. Henry, O fenomenologii, tłum. i wprow. M. Drwięga, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 2007. 
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(auto-affection), poprzez które francuski filozof starał się oddać doświadczenie ży-
cia w jego podstawowych modalnościach uchwyconych w takich fenomenach, jak 
na przykład radość lub smutek. Życie, choć niewidzialne, staje się możliwe do do-
świadczania i opisywania w jego najbardziej pierwotnych postaciach. 

W centrum doświadczenia życia konstytuuje się także podmiot. Jego rdzeń two-
rzy doznaniowe, afektywne „Ja”. Ponieważ jest to podmiot nieodłącznie związany 
z życiem, to jego „substancję” tworzy „impresyjna materia życia”. Innymi słowy, 
jest on złożony z prostych, elementarnych impresji życia, takich jak na przykład 
ból czy rozkosz, radość lub lęk, z których utkana jest substancjalna materia samej 
podmiotowości. Jest ona żywa i niepowtarzalna, nie łączy się z tym, co bezosobo-
we i anonimowe, lecz za sprawą życia na przykład w rozkoszy lub bólu, w radości 
i smutku, doświadczając samą siebie, jednostkowi się jako coś jedynego i niepowta-
rzalnego. Doświadczenie to nie jest jakimś mistycznym przeżyciem, lecz jest bezpo-
średnio i nierozerwalnie związane z ciałem, żywym i doznaniowym ciałem, nie zaś 
rozciągłą substancją, o której mówił Kartezjusz. 

Trzeci punkt związany jest z krytyką podejścia, które zrównuje podmiot i „Ja” 
ze świadomością. Krytyka ta i wynikający z niej nowy sposób ujęcia podmiotowości 
daje o sobie znać wraz z pojawieniem się psychoanalizy. Główna teza Freuda mówi, 
że życie psychiczne nie równa się świadomości. Tym samym zakwestionowana zo-
staje centralna teza leżąca u podstaw Kartezjańskiego pojmowania podmiotowo-
ści. Freud trafia dokładnie w punkt, który ojciec nowożytnego racjonalizmu i jego 
następcy uważali za punkt pewności. Freud już w Objaśnianiu marzeń sennych16 
(1900) przedstawił pierwszy model topograficzny, w którym wyróżnił ciąg miejsc 
w znacznej mierze nieuchwytnych dla percepcji: świadomość, przedświadome i nie-
świadome. Są to systemy rządzone własnymi prawami we wzajemnych niesprowa-
dzalnych stosunkach z każdą jakością świadomości. Kluczową rolę w tym systemie 
odgrywało nieświadome. Najpierw pojmowane jako to, co wyparte ze świadomości, 
by w wyniku ewolucji poglądów twórcy psychoanalizy stać się kluczowym elemen-
tem struktury wyjaśniającej działanie podmiotu, zwanej drugim modelem topogra-
ficznym. Strukturę tę opisują trzy pojęcia (Nad-Ja, Ja oraz To)17. Tutaj nieświadome 
odnosi się nie tylko do najgłębszej warstwy naszego „Ja”, wypartych pragnień oraz 
popędów, lecz także do tego, co najwyższe, a więc do nakazów i reguł, które wywie-
rają wpływ na nasze jednostkowe i społeczne zachowanie. 

 Co to jednak oznacza dla samego pojmowania podmiotu? Istnieje tutaj kilka 
możliwości interpretacji. Zgodnie z pierwszą podmiot świadomości, jego „Ja”, zo-
staje skonfrontowany z doświadczeniem niemocy i ograniczenia, napotyka własne 
granice. Nie mamy tu do czynienia z jego obaleniem, lecz z rodzajem wstrząsu, któ-
rego doświadcza. Wynika stąd zadanie, którym jest stawanie się świadomym i sil-
nym. Świadomość ma za zadanie czuwać i regulować dostęp do rzeczywistości, zaś 
„Ja” dążyć do poskramiania nieświadomych sił, który je przygniatały. 

16 Zob. S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, KR, Warszawa 1996.
17 Zob. idem, Nieświadomość oraz Ja i To, [w:] idem, Dzieła, t. 8: Psychologia nieświadomo-

ści, tłum. R. Reszke, KR, Warszawa 2007.
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Psychoanaliza egzystencjalna Jeana Paula Sartre’a może stanowić przykład 
próby asymilacji twierdzeń psychoanalizy przez szkołę myślenia, która nawiązuje 
do kartezjanizmu. Ale jest też druga możliwość, którą reprezentuje Jacques Lacan. 
Zgodnie z tą interpretacją podmiot, o którym w psychoanalizie mowa, to podmiot 
nieświadomego. Innymi słowy, nieświadome wymyka się całkowicie kręgowi pew-
ności, w którym podmiot rozpoznaje siebie jako ego (Lacan odróżnia ego od „Ja”). 
Kartezjańskie ego i jego późniejsze wcielenia związane ze świadomością dochodzą 
do granicy, poprzez którą dają o sobie znać zjawiska (marzenia senne, dowcipy, 
przejęzyczenia, symptomy) świadczące o istnieniu innego miejsca, gdzie umieścić 
można podmiot nieświadomego. W tym obszarze odnajdujemy „Ja”, „Ja” podmiotu 
nieświadomego. Kartezjańskie ego pozwala więc zarysować granicę, poza którą wy-
łania się „Ja” podmiotu nieświadomego. 

Jedna z najbardziej ciekawych krytyk podmiotu tradycji kartezjańsko-kantow-
skiej łączy się z pewnym okresem twórczości Foucaulta18. Zdaniem francuskiego 
filozofa stoimy przed problemem ponownego wypracowania teorii podmiotu. Po-
zostaje faktem trudnym do zakwestionowania, że teoria ta, jak widzieliśmy, została 
znacząco zmodyfikowana i odnowiona w latach 60. i 70. XX wieku, do czego przy-
czyniło się wiele dyscyplin, między innymi psychoanaliza i językoznawstwo. Miało 
to oczywiście wpływ na modyfikację oceny ważności podmiotu, która od czasów 
Kartezjusza utrzymywała się w filozofii zachodniej. Otóż psychoanaliza i na przy-
kład strukturalizm zakwestionowały absolutną pozycję podmiotu. Autorowi Słów 
i rzeczy nie chodzi o zakwestionowanie podmiotu, chce on raczej, odwołując się 
do historii i genealogii, pokazać, w jaki sposób tworzy się konstytucja podmiotu, 
podmiotu, który nie jest raz i definitywnie dany. Oznacza to, że pragnie on opi-
sać historyczną konstytucję podmiotu, dokonującą się poprzez dyskurs pojmowa-
ny jako zbiór strategii, które same stanowią część praktyk społecznych. W prakty-
kach tych można, zdaniem Foucaulta, zlokalizować pojawienie się nowych form 
podmiotowości. 

W Nadzorować i karać wybranym obszarem analizy są nauki prawne. Analizu-
jąc zmiany w sposobie karania, Foucault dochodzi do styku nauk prawnych i huma-
nistycznych, na którym, jego zdaniem, lokuje się technologia władzy. Działanie tej 
władzy, której nie można ujmować w tradycyjny sposób, wpływa na kształtowanie 
się podmiotowości. Władza ta między innymi blokuje i ujarzmia. Blokowanie (in-
vestissement) to złożony proces otaczania, obsadzania i lokowania sił oraz energii 
w różnego rodzaju działania, które doprowadzić mają do u-ja-rzmiania (as-sujet-tis-
sement). To drugie pojęcie zawiera w sobie sujet, podmiot. Oznacza ono „narzuca-
nie reguł”, „przymus”, „podległość”, zatem podmiot to ktoś, kto temu przymusowi 
podlega. Foucault chce tutaj wrócić do tego znaczenia słowa sujet, jednocześnie 
odwołując się do sensu, który rozpowszechnił się w nowożytności, gdzie podmiot 

18 Zob. M. Foucaul t, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975 [wyd. 
pol. M. Foucaul t, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Aletheia,  
Warszawa 1998].
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jest podstawą reguł. W konsekwencji, zadaniem Foucaulta, podmiot wywodzi się 
czy jest skutkiem procesów u-ja-rzmiania, polegających na różnorakim oddziaływa-
niu władz na ciało. Innymi słowy, w procesie normalizacji i dyscyplinowania ciała, 
który dokonuje się, historycznie rzecz biorąc, poprzez coraz większy wzrost nadzo-
ru i kontroli władz eksperckich obejmujących pedagogów, psychologów, lekarzy, 
kryminologów, nauczycieli itd., na powierzchni ciała tworzy się, „wyprodukowana” 
zostaje podmiotowość. To, co odczuwane jest jako autonomiczne i świadome „Ja”, 
zdaniem francuskiego filozofa okazuje się w ostateczności być skutkiem oddziały-
wania wielorakich władz i instytucji. 

Na koniec pojawia się pytanie: czy po tak radykalnej krytyce można bez wahania 
stwierdzić, że problematyka podmiotu osiągnęła swój kres? Myślę, że taki wniosek 
jest przedwczesny. Jeśli już mowa o kresie, to trzeba raczej zauważyć, że dobiegał 
do kresu pewien sposób pytania o podmiot, sposób myślenia, który został zapocząt-
kowany przez Kartezjusza. Nie oznacza to jednak, że problem podmiotu został cał-
kowicie usunięty. Sądzę, że obecnie znajdujemy się nawet w sytuacji, w której nowy 
sposób pytania o podmiotowość staje się wręcz koniecznością. Jest tak nie dlatego, 
że poststrukturalistyczni myśliciele wyeliminowali ostatecznie podmiot z refleksji 
filozoficznej, lecz dlatego, że w czasach nawrotu naturalizmu w różnych jego po-
staciach, w epoce technicyzacji i cyborgizacji myślenia o człowieku zagadnienie to 
domaga się nowego opracowania.

Artykuły wchodzące w skład pierwszej części skupiają się na wielu szczegóło-
wych zagadnieniach odnoszących się do problematyki podmiotu. Nie obejmują ca-
łości tej rozległej problematyki, ale dotykają wielu jej istotnych punktów. W pierw-
szym z zamieszczonych w tej części tekstów, zatytułowanym Podmiotowość jako 
relacja osoby do jej własnej przyszłości, Robert Piłat przedstawia dyskusję na temat 
pewnych znaczeń podmiotowości. Nawiązując do wybranych współczesnych debat 
prowadzonych na gruncie fenomenologii oraz filozofii analitycznej, autor ukazu-
je ich słabe strony oraz ograniczenia. Rozważania Piłata pokazują nieuchwytność 
podmiotu w typowych konstrukcjach językowych służących do mówienia o sobie 
samym: „wyrażenie »Ja« wydaje się pozbawione referencji, a jego sens jest niejed-
nolity”. Nieuzasadnione wydaje się także rezygnowanie z semantyki „Ja” na rzecz 
opartych na pracy pamięci wzorów doświadczenia. Autor stara się podkreślić zwią-
zek między podmiotowością a odpowiedzialnością. Również nie przekonuje pró-
ba oparcia pojęcia podmiotu na niezmiennikach doświadczenia. Autor twierdzi, że 
właściwą domeną podmiotowości nie jest myślenie i doświadczenie, lecz działanie. 
W obrębie działania zaś „właściwa konstytucja podmiotowości zachodzi w obrębie 
deliberacji”, czyli wiąże się z podejmowaniem decyzji, skupionych na teraźniejszo-
ści i otwartych na przyszłość. Należy dodać, że Piłat rozróżnia osobę i podmiot. 
Osoba wiąże się z uznaniem, uprawnieniami i godnością, podczas gdy podmiot 
związany jest z pojęciem autorstwa, posiadania, odpowiedzialności i zobowiązania. 
Osoba może, ale nie musi być podmiotem. W konsekwencji, zdaniem autora, „pod-
miotowość jest racjonalnością osoby, która pozwala na zrozumiałe dla tej osoby 
kształtowanie własnych działań i przyjmowanie za nie odpowiedzialności”. 
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W artykule W cieniu pewnego odkrycia. Husserl i Freud w kwestii podmiotowości 
Kamil Moroz umieszcza kwestię podmiotowości w kontekście ewolucji poglądów 
dwóch uczniów Franza Brentana – Husserla i Freuda. Zgodnie z zaproponowaną 
interpretacją punktem wyjścia są poglądy Brentana dotyczące świadomości i życia 
psychicznego, które następnie zostają w krytyczny sposób przetworzone przez jego 
dwóch uczniów. W obydwu interpretacjach nie można utożsamiać życia psychicz-
nego ze świadomością. Nie można go utożsamiać ze świadomością, ponieważ Freud 
przyjmuje istnienie nieświadomego, zdaniem Husserla z kolei świadomość transce-
dentalna nie sprowadza się do świadomości psychologicznej i empirycznej. Husserl 
odkrywa ego „odarte z własności psychologicznych, antropologicznych, historycz-
nych, ale żywe, monadyczne i w czasie”, Freud zaś, chciałoby się dodać, poprzez 
odsłonięcie nieświadomego w życiu psychicznym uniemożliwia utożsamienie ego 
ze świadomością. U Husserla i Freuda następuje przeformułowanie całego pola teo-
retycznego transcendentalizmu oraz dokonuje się radykalna krytyka świadomości 
naturalnej i bezpośredniej, wraz z czym pojawia się nowy sposób ujęcia podmioto-
wości. Kluczowy jest tutaj stosunek do czegoś innego. Dla freudowskiego podmiotu 
nieświadomego transcendentalne ego „jest strażnikiem czegoś innego”, natomiast 
podmiot nieświadomego przy „Ja” transcendentalnym „okazuje się podróżnikiem, 
wiedzionym i uwodzonym przez coś innego”. 

Karel Novotný w tekście „Ja pasywne” i „pojedyncza podmiotowość żywego 
ciała”. O związku między podmiotowością i żywą cielesnością u Husserla i Patočki 
czyni przedmiotem analizy problem relacji między podmiotowością z żywym cia-
łem a ciałem organicznym. Perspektywa, którą przyjmuje autor, wychodzi od analiz 
Husserla, ale nie jest to punkt widzenia czystej świadomości i „Ja” transcendental-
nego. Nawiązując do poglądów ucznia Husserla i Heideggera, czyli Jana Patočki, 
autor wychodzi od pojęcia ruchów życia. Jest to punkt wyjścia przyjęty przez Pato-
čkę w jego asubiektywnej fenomenologii, która ujmuje podmiotowość, wychodząc 
nie od czystej świadomości, lecz w oparciu o analizę ruchu, ruchów życia. Z tej 
perspektywy podmiot staje się wraz ze światem całością możliwą do analizowania. 
Podmiot w takim ujęciu, czyli idąc drogą wyznaczoną przez francuskich uczniów 
Husserla, w szczególności przez Merleau-Ponty’ego, staje się podmiotem ciele-
snym. Ciało zostaje tutaj ujęte w całkowicie inny niż u Kartezjusza sposób. Nie jest 
to substancja rozciągła, lecz przedstawia ono nieodzowną dla konstytucji podmiotu 
warstwę sensu. Jest to pojedyncza podmiotowość żywego ciała bezpośrednio zwią-
zana z ruchem życia. 

W artykule Stawanie się podmiotem jako przezwyciężanie samego siebie w uję-
ciu Emmanuela Levinasa Magdalena Kozak przedstawia proces rozumienia po-
wstawania podmiotowości w twórczości Levinasa. Trzeba zaznaczyć, że w filozofii 
Levinasa można mówić co najmniej o dwóch różnych podmiotach. W pierwszym 
przypadku jest to podmiot związany z istnieniem lub też podmiot, którego geneza 
opiera się na pojęciu bycia/bytu. Wczesny Levinas zarysował w interesujący spo-
sób powstanie takiego podmiotu i opisał go, bazując na pojęciach ontologicznych. 
Autorka odtwarza tę genezę, pokazując jednocześnie, że na takim podmiocie ciąży 
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ontologiczne osamotnienie, ciężar bycia. Próbą wyjścia z tej sytuacji jest coś, co leży 
u podstaw, by tak rzec, drugiej podmiotowości, której analizy skupiają się na pojęciu 
odpowiedzialności etycznej. Podmiot jest podmiotem, który odpowiada na wezwa-
nie innego, i tym samym główny akcent zostaje położony na innego, a nie na mnie. 
Oznacza to przezwyciężenie egotycznej podmiotowości na rzecz nowego pojmowa-
nia podmiotu jako podmiotu odpowiedzialności. Ten wątek znajduje zwieńczenie 
w figurze zakładnika oraz pojęciu substytucji. Innymi słowy, mówiąc „podmiot”, nie 
mówię „Ja” świadomości, istnienia, owo „Ja” zostaje całkowicie podporządkowane 
innemu, w związku z tym należałoby odtąd raczej mówić „Ja dla innego” czy też „Ja 
zamiast innego”. Oto całkiem nowa formuła podmiotowości. 

Ostatni z zamieszczonych w części pierwszej tekstów, artykuł autorstwa Filipa 
Kobieli Fenomenologia analityczna Romana Ingardena wobec dwutorowości ba-
dań problematyki podmiotowości, jest próbą rekonstrukcji poglądów Romana In-
gardena i wpisania ich we współczesną dyskusję o podmiotowości. Autor zauwa-
ża dwutorowość badań nad problematyką podmiotowości. Polega ona na tym, że 
z jednej strony mamy ujęcie fenomenologiczne dane pojedynczej świadomości od 
„wewnątrz”, z drugiej ujęcie naturalistyczne od „zewnątrz”, wychodzące od badań 
mózgu i układu nerwowego. Podejścia te w znacznej mierze wywodzą się ze sto-
sowania rozbieżnych metod badawczych. Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości 
wiąże się z poszukiwaniem płaszczyzny ewentualnego porozumienia przedstawicie-
li tych rozbieżnych perspektyw. Taką filozofią w ujęciu autora jest fenomenologia 
analityczna Ingardena, która „doszła do badań zorientowanych bardziej obiektywi-
stycznie, zachowując jednak specyficzny rys fenomenologiczny”. Zgodnie z taką 
interpretacją Ingarden wpisuje się w tradycję kompatybilistyczną, której oryginal-
ność polega na „osadzeniu wolności w podmiocie będącym systemem względnie 
izolowanym”. Późna filozofia Ingardena wpisuje się w ramy interdyscyplinarnego 
ujęcia podmiotowości. Ingarden stara się tutaj łączyć wyniki pochodzące z wglądu 
fenomenologicznego z wynikami wypracowanymi przez nauki szczegółowe. Wyła-
nia się z tego nowa koncepcja podmiotu, która ma charakter antyredukcjonistyczny 
i emergentystyczny. 

Całość przedstawionych tekstów pozwala uświadomić czytelnikowi rozległość 
problematyki dotyczącej podmiotowości oraz wielu sposobów jej ujmowania. 
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Podmiotowość jako relacja osoby  
do jej własnej przyszłości

Kategoria podmiotu nie jest rodzajem naturalnym. Nie powstaje na mocy określone-
go zbioru własności osób, lecz na mocy dokonywanej przez nich samointerpretacji. 
Podmiot jest pojęciem refleksyjnym, za pomocą którego osiągamy mocną interpre-
tację własnego i cudzego zachowania. Przeciwstawia się ona interpretacji słabej, 
którą rozumiem jako takie wyłożenie sensu, wartości i konsekwencji czynów, które 
jest wprawdzie adekwatne, lecz nie jest specyficzne dla danej jednostki i nie jest dla 
niej bezpośrednio źródłem samozobowiązania (nie ma normatywnych konsekwen-
cji). Interpretacje słabe odwołują się do pozajednostkowych czynników: losowych, 
społecznych, przyrodniczych itd. Interpretacja silna jest natomiast adekwatna, spe-
cyficzna i normatywna. Dzięki tej specyficzności pozwala na przypisywanie osobi-
stego autorstwa czynów i osobistej odpowiedzialności. 

Powyższe rozróżnienie wiąże podmiotowość przede wszystkim z odpowiedzial-
nością, co nie jest wcale oczywiste. Wiele osób widziałoby sens ludzkiej podmioto-
wości albo w wolności i autonomii, albo w społecznych prawach i zobowiązaniach. 
Wszystkie trzy zastosowania pojęcia podmiotu są uprawnione i mają miejsce w tra-
dycji filozoficznej. Jednak z powodów, które staną się jasne w trakcie tych rozważań, 
związek podmiotowości i odpowiedzialności wydaje mi się szczególnie ważny. Ten 
priorytet widać w stanowisku Rodericka Chisholma, z którym się tu solidaryzuję: 

Metafizyczny problem wolności człowieka można podsumować w następujący 
sposób: każdy człowiek jest odpowiedzialnym podmiotem działającym; wydaje 
się, że fakt ten koliduje zarówno z deterministycznym stanowiskiem (…), jak i in-
deterministycznym (…). Uważam, że aby rozwiązać ten problem, musimy przyjąć 
daleko idące założenia dotyczące „ja” czy podmiotu działającego, to znaczy czło-
wieka, który dokonuje czynu1. 

1 R. M. Chisholm, „Ja” a wolność człowieka, tłum. J. Golińska, [w:] Filozofia podmiotu, 
red. J. Górnicka-Kalinowska, tłum. B. Chwedeńczuk  et al., Aletheia, Warszawa 2001, 
s. 349. 
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Słowa Chisholma najlepiej oddają moje intencje i ogólne nastawienie. Przed-
stawię podmiot jako samointerpretację stanowiącą warunek konieczny poważnego 
potraktowania samego siebie jako podmiotu działającego. Będę bronił przekonania, 
że właściwa konstytucja podmiotu jest prospektywna i dlatego tak trudno wskazać 
formuły językowe oraz własności psychologiczne, które adekwatnie wskazywałyby 
na ludzką podmiotowość. 

Pojęcie podmiotu stopniowo torowało sobie drogę w nowożytnej filozofii, 
w której odegrało wielką rolę, dziś zaś stało się przedmiotem ostrej krytyki. Pod-
stawowy zarzut brzmi następująco: mocna interpretacja, której instrumentem jest 
pojęcie podmiotu, jest efektem pewnej myślowej przemocy. Ludzie wcale nie są 
podmiotami w wielu zakresach swego życia i nie ma potrzeby im tego narzucać. 
Jednostki podlegają różnym wpływom, negocjują swoją tożsamość, ponoszą czę-
ściową odpowiedzialność za swoje czyny, współpracują, komunikują się, pozostają 
w ważnych relacjach – wyrażenie tych wszystkich składników egzystencji w filozo-
fii podmiotu jest niemożliwe. Usiłowania tego rodzaju, szczególnie w transcenden-
talnej filozofii XIX wieku i w Husserlowskiej fenomenologii, wywoływały nigdy 
niepokonane aporie. Co więcej, wielu krytyków nowożytnej tradycji filozoficznej 
(z Kartezjuszem jako prekursorem) stawia jej poważniejszy zarzut: racjonalistyczna 
filozofia podmiotu jest swego rodzaju przemocą zastosowaną w stosunku do ludz-
kiego umysłu. Polegałaby ona na tym, że zastosowanie do ludzkiej egzystencji poję-
cia podmiotu nie pozostawia pola dla zdrowego rozsądku i subtelności w podejściu 
do własnych myśli i działań. Wymagają one często stopniowania i relatywizowania 
naszego sprawstwa i odpowiedzialności, okazywania napięć i dialektycznych związ-
ków, zgodę na niejednoznaczność, zdolność do zawieszania sądów oraz wygłasza-
nia ich z częściową asercją. A tymczasem kategoria podmiotu stała się tak mocna, 
że dopuszczając jej odcienie czy ograniczenia, jesteśmy zmuszeni opisywać osoby 
w kategoriach przedmiotowych, co z kolei nie odpowiada potrzebom refleksji 
moralnej i może się przerodzić w groźną praktykę społeczną. Tę ostatnią konse-
kwencję pokazał dobitnie Michel Foucault w swojej analizie stopniowej medyka-
lizacji – czyli właśnie uprzedmiotowienia – zjawiska szaleństwa. Inaczej mówiąc, 
sztuczna, wymyślona przez filozofów dychotomia podmiot/przedmiot uniemożli-
wia rozwiązywanie subtelnych problemów z zakresu filozofii moralnej, pozostawia 
filozofię człowieka w fałszywym dylemacie: albo absolutny racjonalny podmiot, 
albo społeczno-kulturowa redukcja każdego szczegółowego problemu związanego 
z samointerpretacją2. 

2 Fragment artykułu Marty Haft-Szatyńskiej oddaje ducha tej krytyki: „Foucault krytykuje 
przedstawienie człowieka jako racjonalnego i autonomicznego podmiotu, który może się po-
znać czy zrozumieć. (…) Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o sobie, ponieważ otaczają 
nas skończone siły, takie jak: praca, mowa, życie, które również nie pomagają nam w ro-
zumieniu siebie, narzucając swoją skończoność (…). Jesteśmy zatem bytem pozbawionym 
możliwości samookreślenia się, przez co nie można mówić o człowieczeństwie, podmioto-
wości bez narzuconego przez władzę »ujarzmienia«” – M. Haft-Szatyńska, Czy Michel 
Foucault wygrał walkę z podmiotem?, [w:] Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji 
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Pojęcie podmiotu stało się ważne, ponieważ umożliwiło przypisywanie osobom 
uprawnień, powinności i odpowiedzialności w sytuacji, kiedy w kulturze Zachodu 
wyczerpywały się możliwości ich uzasadnienia przez odwołanie do przynależności 
do ludzkiego gatunku, odgrywanie ról społecznych itd. Podmiot jest jednak pojęciem 
niedoskonałym i chwiejnym. Przede wszystkim dlatego, że nie wiadomo, jakie jest 
jego odniesienie, czyli jakie przedmioty i własności wchodzą w zakres tego pojęcia. 
Stosuje się je do ludzkich jednostek, zaś wtórnie do pewnych bytów zbiorowych. 
Lecz ekstensją tego pojęcia nie jest zbiór ludzi ani żaden określony zbiór cech przy-
sługujący każdej ludzkiej jednostce. Najlepszym przybliżeniem odniesienia do sie-
bie jako do podmiotu jest mówienie  o  samym sobie  – czyli mówienie o kimś, 
kto jest sygnowany wyrażeniem stojącym w pozycji podmiotu wypowiedzi. Lecz 
analiza takich wyrażeń pokazuje, że najbardziej typowy zwrot tego rodzaju, czyli 
zaimek „ja”, nie ma ustalonej ekstensji. Co więcej, analiza wyrażeń językowych, 
w których mówimy o samych sobie, pokazuje, że „ja” nie ma również jednolitego 
sensu (intensji), która nadawałaby jedność znaczeniową zaimkowi „ja”. 

W poniższych rozważaniach wychodzę od sformułowania tej trudności, popra-
wiając argumentację zaprezentowaną wcześniej w książce Aporie samowiedzy3. 
Następnie przedstawiam kolejne próby uporania się z trudnością i nadania zaimkowi 
„ja”, a tym samym pojęciu podmiotu takiego sensu, który pozwoliłby zachować heu-
rystyczną i normatywną siłę tego pojęcia, zachowując zarazem jego otwarty charak-
ter: czyli dynamiczny związek z poznaniem świata, z relacjami społecznymi i języ-
kiem. Dwie z tych propozycji: odwołanie się do pojęcia noematu oraz odwołanie się 
do struktury illokucji pojawiły się już w wyżej wspomnianej monografii. Staram się 
obecnie poprawić wspierającą je argumentację, nie potrafię jednak uczynić ich cał-
kowicie przekonującymi. Podtrzymuję więc sceptyczną konkluzję co do możliwości 
„dostrzeżenia” podmiotu w wypowiedziach o sobie samym i w czynnościach mowy. 
Proponuję jednak nowe rozwiązanie odwołujące się do działania i, ogólnie biorąc, 
postaw prospektywnych. Wykorzystuję przy tym pouczającą analogię do koncep-
cji subiektywnego prawdopodobieństwa stanowiącej ważny fragment współczesnej 
teorii decyzji. Główna zmiana polega na tym, że w tym nowym ujęciu podmiot kon-
stytuuje się jako odniesiony do przyszłości, a nie do przeszłości. Tożsamość, pamięć 
czy apercepcja przestają być tu centralnymi pojęciami. Zamiast nich odwołuję się do 
nadawania struktury pewnemu polu możliwości. Jeśli pojęcie podmiotu ma w ogóle 
jakąś metafizyczną wykładnię – a sądzę, że ma – to jest to metafizyka możliwości 
i przyszłości, które razem dają swego rodzaju metafizykę potencjalności. 

podmiotu, red. A. Pobojewska, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 
Łódź 2011, s. 134-135. 

3 R. Piła t, Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, zob. rozdz. III: Apo-
ria pierwsza: znaczenie zaimka „ja”. 
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Niejasności semantyczne w wypowiedziach o samym sobie

W mowie zależnej mówimy o przekonaniach lub wypowiedziach osób występują-
cych jako główny podmiot zdania (podmiot części niezależnej zdania podrzędnie 
złożonego). W takich konstrukcjach niezbędne jest (jawne lub domyślne) użycie 
zaimka osobowego w miejscu podmiotu zależnego: „A twierdzi, że [on/ona/ono] 
jest X”. Jednak semantyczna analiza takich wyrażeń prowadzi do niepokojącej kon-
statacji, że nie sposób ustalić przedmiotu odniesienia i sensu zaimka zaznaczonego 
powyżej jako „on”/„ona”/„ono”. Do takiego wniosku dochodzi w licznych pracach 
Hector-Neri Castañeda. W zdaniu użytym jako przykład przez Castañedę: 

(1) Wydawca Soul uważa, że jest milionerem.

odczyt semantyczny ujawnia ukryty w formie tego zdania zaimek „on”. Odczyt po-
winien więc brzmieć: „Wydawca Soul uważa, że [on] jest milionerem”. Lecz jest 
to zupełnie inne użycie zaimka „on” niż w zdaniu „On wychodzi z domu”. Zaimek 
„on” jest tu mianowicie użyty w sensie „on sam”. Zaimek „on” jest użyty (implicite) 
przez wydawcę Soul w odniesieniu do niego samego, a zatem inaczej, niż kiedy od-
nosi się do niego słuchacz. Otóż kiedy ktoś wyraża swój pogląd w formie: 

(2) Uważam, że on [wydawca Soul ] jest milionerem.

używa słowa „on” jako wskaźnika, który można zastąpić pewnym opisem, na przy-
kład wyrażeniem „wydawca Soul”. Opis nie musi być ani precyzyjny, ani bogaty, 
lecz musi być współzakresowy. Ponadto muszą istnieć argumenty (inne niż konwen-
cjonalne) przemawiające za podstawieniem pod „on” wyrażenia „wydawca Soul”. 
Inaczej mówiąc, z punktu widzenia pewnej wiedzy mamy mieć uprawnienie do uży-
cia wyrażeń „on” i „wydawca Soul” jako równoważnych. Problem polega jednak na 
tym, że sami w stosunku do siebie nigdy nie mamy takiej wiedzy. Przeciwnie, wiemy 
dobrze, że nie  jes teśmy równoważni żadnemu opisowi, ani lepszemu, ani gorsze-
mu. Wie o tym również wydawca Soul, kiedy mówi o sobie. Dlatego odniesienie 
wyrażenia „on” w zdaniu o wydawcy Soul uważającym, że [on sam] jest milionerem, 
nie może się sprowadzać do przedmiotu o nazwie „wydawca Soul, który twierdzi, że 
jest milionerem”. Z tego powodu zaimek „on” użyty w tego rodzaju mowie zależnej 
nazywa Castañeda quasi-wskaźnikiem i oznacza asteryskiem, na przykład „on*”. 
Właściwym sposobem odczytania takiego użycia zaimka jest: wyrażenie wskazują-
ce na mówiącego, pod które mówiący może salva veritate podstawić „ja”. Definicja 
ta pozwala z (1) wyprowadzić zdanie (3), a następnie (4). 

(3) Wydawca Soul twierdzi, że (on*) jest milionerem. 
(4) Wydawca Soul twierdzi to samo, co twierdziłby, gdyby powiedział: „(Ja) jestem 
milionerem”. 
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Jak widać, wyrażenie „ja” służy u Castañedy do wyjaśnienia znaczenia innych 
quasi-wskaźników, na przykład „on*”, lecz samo nie da się wyjaśnić w taki sam 
sposób. Jeśli wydawca Soul wypowie zdanie w mowie zależnej: „[Ja] Uważam, że 
[ja] jestem milionerem”, to drugie „ja” trzeba interpretować jako quasi-wskaźnik 
i odczytać zdanie następująco: „[Ja] Uważam, że [ja*] jestem milionerem”. Pierwsze 
„ja” wyraża natomiast istotną treść tego słowa, której właśnie, według Castañedy, 
nie da się opisać. To „ja” wskazuje na swój przedmiot (na mówiącego) w sposób, 
który nie ma żadnego współzakresowego ekwiwalentu w języku. Gdyby wydawca 
Soul powiedział: „[Ja] sądzę, że [ja] uważam, że [ja] jestem milionerem”, to słowo 
„ja” użyte niezależnie wyrażałoby istotny sens słowa „ja”, natomiast drugie i trzecie 
wystąpienie zaimka byłyby quasi-wskaźnikami, czyli „ja*”. Całość jego wypowie-
dzi należałoby wówczas odczytać: „[Ja] sądzę, że [ja*] uważam, że [ja*] jestem 
milionerem”. Inaczej mówiąc, „ja” w swoim istotnym znaczeniu pojawia się tylko 
w części niezależnej zdania w mowie zależnej, zaś w części zależnej pojawia się 
zawsze jako quasi-wskaźnik. 

Skoro nie da się zastąpić „ja” żadnym opisem tego, kto tu i teraz mówi o sobie 
„ja”, i jeśli w związku z tym uznamy odniesienie „ja” za nieeksplikowalne, a dostęp-
ne tylko przez jego różne, niepodobne do siebie wzajemnie realizacje, to mówiący 
nie ma też możliwości sprawdzenia, czy w danym przypadku naprawdę wskazuje 
na samego siebie. Nie może bowiem porównać swoich obserwowalnych własności, 
które stwierdza w części zależnej zdania, z t reścią  „ja” użytego w części niezależ-
nej. Inaczej mówiąc, moich własnych twierdzeń o sobie nie jestem w stanie konklu-
zywnie odnieść do samego siebie. Jeśli analiza językowa pozostawia nas z takim 
wnioskiem, to widać wyraźnie, że nie da się spełnić wyrażonego na początku tych 
rozważań warunku, by konstrukcja podmiotu pozwalała na jednoznaczną, zarówno 
osobistą, jak społeczną interpretację osób jako podmiotów, a tym samym na zreali-
zowanie normatywnych zadań, do których ta konstrukcja jest potrzebna.

Pierwsza próba uchwycenia podmiotu: Empiryczne postacie „Ja”

Pojawiło się szereg prób nadania wolnego od sprzeczności sensu zaimkowi „ja”. 
Uwaga filozofów kieruje się na przykład ku kategorii semantycznej: sens de re (In-
gar Brinck4). Inną próbą jest postulowanie nowej warstwy sensu nieredukowalnej 
do sensu de dicto i do sensu de re, mianowicie sensu de se (Manfred Frank5). Próby 
te są uzasadnione, lecz niewystarczające. Albo wiążą sens wypowiedzi z pozajęzy-
kowym kontekstem wypowiadania, albo kończą na trywialnej konstatacji, że sens, 

4 I. Brinck, The Indexical „I”. The First Person in Thought and Language, Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht 1997. 

5 M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwolińsk i, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2002, s. 121. 
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w jakim odnosimy się do siebie, jest jedyny w swoim rodzaju, nieredukowalny do 
jakiegokolwiek innego. Castañeda twierdzi, że nie istnieje typ semantyczny (rodzaj 
sensu) charakterystyczny dla samoodniesienia, czyli najbardziej ze wszystkich in-
nych sensów sens wiarygodnego wskazania na podmiot. Obiera więc inną drogę, 
proponując oryginalną koncepcję postaci ja (I-diguises). Castañeda wychodzi od 
tego, co nazywa błędem Kartezjusza: podawszy każde możliwe ujęcie świata w wąt-
pliwość, filozof ten uznał za wiarygodną poznawczo samą tylko formę orzekania 
o czymkolwiek – samo cogito. Jednak zaraz uprzedmiotowił owo cogito, traktując je 
jako podmiot-substancję – pewne ego wykonujące ów akt myślenia. Tymczasem we-
dług Castañedy ego może istnieć tylko jako cogito – to określenie wyczerpuje sens 
słowa „ego”. Cogito posiada różne realizacje, lecz nie łączy ich jedna substancja. 
Jest raczej sposobem przeżywania świata, posiadania doświadczeń. 

Najważniejsze pytanie dotyczy teraz łączenia w całość owych efemerycznych 
postaci doświadczenia, które są zarazem, w interpretacji Castañedy, postaciami pod-
miotu. Pytanie to postawił we właściwy sposób Kant, dla którego „Ja” jest przede 
wszystkim zasadą jedności doświadczenia. Rozważając taką pojęciową możliwość: 
„Ja” jako jedność doświadczenia, skłaniamy się naturalnie ku pewnemu substancjal-
nemu wyobrażeniu: wyobrażamy sobie mechanizm czy siłę spajającą doświadcze-
nie. Lecz jest to tylko wyobrażenie – jedność według Castañedy nie jest substancjal-
ną tożsamością6. Równie dobrze można powiedzieć, w duchu epistemologicznego 
eksternalizmu, że cały potrzebny materiał do spajania naszego osobistego doświad-
czenia leży w samym świecie. 

Lecz nawet jeśli przyjmiemy tę ostatnią, eksternalistyczną odpowiedź, to wciąż 
musimy wskazać pewną podstawę rzeczową tej jedności – aspekt świata stanowiący 
jej korelat. Castañeda uważa, że cały system efemerycznych postaci „Ja” zasadza 
się na mechanizmie kognitywnym, a mianowicie na mechanizmach monitorowania 
wyższego rzędu. Procesy monitorowania dostarczają pewnych ciągów doświadczeń 
powiązanych stabilnie z aktami owego monitorowania7. Owe akty nie są nastawio-
ne na poznawanie świata – można je raczej porównać do uchwycenia stylu. Tak 
jak w obcowaniu z kulturą widzi się podobny styl w bardzo różnych materialnych 
wcieleniach, tak i we własnym doświadczeniu dostrzega się pewną pieczęć samego 
siebie. I tak jak style mogą mieć naukową literaturę i generować pewne normy este-

6 W The Self and I-Guises Castañeda wyjaśnia to następująco: „Każde Ja lub postać Ja jest efe-
merycznym podmiotem posiadającym swoje doświadczenie, czy to percepcyjne, czy czysto 
intelektualne, refleksyjne lub związane z działaniem, jest wydzielone przez tu i teraz tego 
doświadczenia. Oczywiście każde Ja jest egzystencjalnie tym samym, co inne jednostkowe 
postaci (lub współsubstancjalne z nimi); niektóre z nich są fizyczne, inne psychologiczne, 
inne jeszcze są agentami ukonstytuowanymi przez role społeczne, przez obowiązki i zakaz” –  
H.-N. Castañeda, The Self and I-Guises, [w:] idem, The Phenomeno-Logic of the I. Essays 
on Self-Consciousness, eds. J. G. Hart, T. Kapi tan, Indiana University Press, Bloomington 
1999, s. 200.

7 Idem, I Structures and the Reflexivity of Self-Consciousness, [w:] idem, The Phenomeno-
-Logic of the I…, s. 285. 
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tyczne, tak styl własny ma dla danej osoby sens konkretny, weryfikowalny i poten-
cjalnie normatywny. 

Innymi słowy, postacie „Ja” są zmiennymi innych funkcji, które łączą szeregi 
cząstkowych podmiotów (postaci „Ja”) w jeden podmiot. Ta integracja różnych Ja 
zachodzi za pomocą pewnej ogólnej ramy, którą Castañeda opisuje następująco: 

(…) postacie „Ja” nakładają się na siebie przez nakładanie się przestrzennych te-
raźniejszości, które podkładają jedność świadomości pod każdy epizod świado-
mości następstwa, istnieje pojęcie synchronicznego empirycznego „Ja” lub jaźni 
w wielości nakładających się na siebie częściowo postaci „Ja”8. 

Dopiero takie zintegrowane „Ja” może posiadać pamięć i odnosić się do sie-
bie. Inaczej mówiąc, zbiór postaci „Ja” jest niezmiennikiem doświadcze-
nia, łączącym doświadczenie z hipotetycznym  podmiotem. Podmiot jest hipo-
tezą, która jest efektywnie równoważna owym uporządkowanym zbiorom postaci 
doświadczenia9. 

Wiążąc podmiot z pamięcią i stylem doświadczenia, Castañeda opuszcza teren 
rozważań semantycznych i przechodzi do kwestii psychologicznych, dotyczących 
tego, w jaki sposób budujemy postacie doświadczenia, które są systematycznie 
związane z użyciem quasi-wskaźników. Jednakże krok ten jest zbyt pospieszny. 
Trzeba najpierw wykazać, że potrafimy podać opis doświadczenia spójny z analizą 
semantyczną wypowiedzi o tym doświadczeniu. Inaczej mówiąc, podmiot zdolny 
do wypowiedzi pierwszoosobowych musi doświadczać świata w taki sposób, by 
w związku z tym doświadczeniem potrafił kompetentnie przypisywać sobie cechy, 
myśli i przekonania. Tego jednak Castañeda nie próbuje nawet wykazać. Dlatego 
chociaż zawdzięczamy Castañedzie przenikliwą diagnozę problemu, podane prze-
zeń rozwiązanie nie jest zadowalające.

Druga próba uchwycenia podmiotu: podmiot jako korelat  
zdolności do myślenia

W kolejnym kroku chciałbym rozważyć propozycję rozwiązania problemu odmien-
ną od psychologizmu Castañedy, wykorzystującą Husserlowską koncepcję noematu. 
Otóż jedność doświadczenia, która została powyżej opisana jako pewna droga do 
odsłonięcia „Ja” jako korelatu doświadczenia, jest według Husserla osiągana za po-
mocą treści aktów intencjonalnych, nazwanych w Ideach noematami. Noemat jest 
sensem, który pozwala na przechodzenie od jednych postaci doświadczenia do in-
nych przy zachowaniu tego samego przedmiotu. Żeby w pełni wyjaśnić jego funkcję, 

8 Ibidem, s. 201 [tłum. R. P.]. 
9 Zob. idem, First-Person Statements, [w:] idem, The Phenomeno-Logic of the I…, s. 211. 
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trzeba rozpatrywać noemat w parze z noezą, czyli ujęciem tego sensu w odpowied-
nim dla niego akcie. Można powiedzieć, że już przez samo uwzględnienie noetycz-
nej strony doświadczenia w jakiś sposób wskazuje się na podmiot doświadczenia, 
mianowicie przez wskazanie na zorientowaną na podmiot strukturę doświadczenia. 
Doświadczenie jest tu pewną samoregulującą się domeną z właściwą jej normatyw-
nością i celowością, w której polu utrzymywane są sensy przedmiotowe. 

Wydaje się, że właśnie analiza noetyczno-noematyczna może przyczynić się do 
rozwiązania semantycznej zagadki sformułowanej przez Castañedę, bez uciekania 
się do jego nieco ad hoc sformułowanej hipotezy o postaciach czy, jak się wyraża, 
„przebraniach” „Ja”. Problem w tym, że nie ma zgody co do tego, jak właściwie ro-
zumieć noemat. Łukasz Kosowski w niedawnej monografii, podsumowując toczoną 
na przestrzeni kilku dziesięcioleci dyskusję na temat natury noematów, zauważa, 
że „wspólną własnością wszystkich przedstawionych w tej dyskusji stanowisk jest 
przekonanie, że noemat jest równoważny (lub prawie równoważny (…) z przedmio-
tem takim, jak jest on ujęty przez intencję (przedmiotem intencjonalnym), oraz że 
noematowi może odpowiadać tylko jeden przedmiot”10. Kosowski natomiast uważa, 
że noemat może określać więcej niż jeden przedmiot oraz że da się wskazać również 
w kontekstach nonsensownych, gdzie o przedmiocie intencjonalnym nie może być 
mowy. Aby zadośćuczynić tym dwóm postulatom, definiuje noemat jako treść da -
jącą s ię  pomyśleć (thinkable)11. 

Na tle tego ujęcia noematu widać pewne obiecujące rozwiązanie trudności sfor-
mułowanej przez Castañedę. Przypomnijmy: referencyjność „Ja” użytego w zdaniu 
niezależnym wymyka się, ponieważ zaimek ten nie ma własnego przedmiotu odnie-
sienia, a tylko dziedziczy – częściowo – przedmioty poszczególnych doświadczeń. 
Ale dziedziczenie nie przebiega według żadnego uchwytnego prawidła, wobec tego 
i kategoria „Ja” pozostaje niejasna. Musimy się zadowolić pewną ogólną metaforą. 
Husserl na przykład wspominał w tym kontekście o sedymentacj i  doświadczenia. 
Ale być może owa nieuchwytność powstaje tylko za sprawą pewnej niedoskonało-
ści interpretacji Castañedy, przez to mianowicie, że zakłada on zbyt wąskie pojęcie 
jedności doświadczenia, jako jedności efektywnej, czyli relacji łączącej wypełnione 
intencje. Tymczasem pojęcie noematu jako treści nadającej się do pomyślenia pod-
daje inny pomysł: jedność doświadczenia nigdy nie jest efektywna. Doświadczenie 
jest jednością tylko w tej mierze, w jakiej jest przedmiotem myśli. 

Takie spojrzenie na jedność doświadczenia daje pewną nową możliwość spoj-
rzenia na podmiot. Otóż nie musimy już twierdzić, jak Castañeda, że odnosząc się 
do siebie samego w wypowiedzi o własnych przekonaniach, własnościach, myślach 
itd., odnosimy się tak naprawdę do pewnej kolekcji zamaskowanych postaci „Ja” 
(disguises). Całkowicie uprawnione jest bowiem powiedzenie, że odnosimy się bez-
pośrednio do „Ja” jako podmiotu myślenia. Myśli mają zupełnie inne własno-

10 Ł. Kosowski, Noema and Thinkability. An Essay on Husserl’s Theory of Intentionality, On-
tos Verlag, Frankfurt 2010, s. 143-144. 

11 Ibidem, s. 160-161. 
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ści niż inne składniki doświadczenia, o których efemeryczności pisze Castañeda. 
Posiadanie myśli wskazuje na ich posiadacza, a nie tylko na tego, kto przeżywał 
pewne myśli, a następnie zachował pamięć o tym przeżyciu. Myśli nie prezentują 
się podmiotowi jako myślowe wrażenia, lecz jako treści powiązane w logiczne sys-
temy, czyli jako system racjonalnych zobowiązań. Podmiot jest przez swoje myśli 
na wiele sposobów związany – jest mianowicie zobowiązany do dopuszczenia in-
nych myśli, uznania jakichś sądów, wykonania jakichś działań lub powstrzymania 
się od pewnych działań. Wydaje się więc, że noemat jako treść dająca się pomyśleć 
jest sensem, który odnosi się do centralnej struktury działającego podmiotu, a tym 
samym podmiotu, o który chodzi w kwestiach uprawnień, odpowiedzialności, wol-
ności czy autonomii. 

Zarysowane rozwiązanie wydaje się postępem w stosunku do tezy o całkowitej 
niewyrażalności podmiotu albo tezy o „Ja” jako powiązanych w pamięci epizodów 
doświadczenia, co postulował Castañeda. Lecz niesie też własne trudności, wcale 
nie mniejsze. Wskazanie na siebie samego poprzez myśli, a ściśle mówiąc, przez 
zdolność  pomyślenia  różnych przedmiotów, jest bowiem zakorzenione w me-
todzie fenomenologicznej zakładającej zawieszenie tzw. naturalnego nastawienia. 
Podmiotowy biegun myślenia pojawia się nie tyle w stosunku do myśli wziętych 
wprost, tak jak się na co dzień jawią podmiotowi i jak może on je opisać, co w sto-
sunku do myśli rozumianych jako niezmienniki doświadczenia. Te ostatnie są jednak 
bytami teoretycznymi dostępnymi w odpowiednim nastawieniu badawczym. Czyni 
to konstrukcję i percepcję własnej podmiotowości czymś trudnym i ekskluzywnym, 
podczas gdy normatywne cele przyświecające powstaniu tego pojęcia nie są wcale 
ekskluzywne – dotyczą wszystkich ludzi w ich naturalnych nastawianiach, przede 
wszystkim w decydowaniu i działaniu. 

Ponadto nie jest jasne, czy w jakiejkolwiek interesującej mierze – poza wska-
zaniem czysto teoretycznej możliwości – da się pokazać, że myśl jest niezmien-
nikiem doświadczenia. Myśli cechuje bowiem dynamika, która obejmuje mecha-
nizmy tworzenia intencji na bazie poprzednich myśli i wypełniania tych intencji 
w myślach następnych, a to wszystko nie da się sprowadzić do czystych związków 
sensu – zawiera empiryczno-psychiczny komponent, na przykład przeżycie cało-
ściowych własności domen, do których dany ciąg myśli przynależy. Inaczej mówiąc, 
dynamika myślenia nie da się sprowadzić do zależności logicznych czy w szerokim 
sensie gramatycznych. Dlatego uchwycenie modalności myśli, czyli tej własności, 
że myśląc, zarazem znamy granice zastosowania i prawomocności danej myśli, jest 
raczej ideałem filozoficznym niż rzeczywistą kompetencją myślącego podmiotu. To, 
co można pomyśleć, jest niewątpliwie interesującym pojęciem teoretycznym, które 
w filozoficzny sposób wskazuje pewien horyzont doświadczenia. Jest jednak zbyt 
ogólnym wskazaniem, by doświadczający świata człowiek mógł w nim dostrzec 
ową podmiotową strukturę, która cechuje jego samego i przez to staje się regulato-
rem jego relacji do samego siebie i innych. 
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Trzecia próba uchwycenia podmiotu: moc illokucyjna

Opisałem fiasko ustanowienia sensu językowego służącego do samoodniesienia, 
a tym samym ustanowienia podmiotu, który sam o sobie może orzekać. Następnie 
przedstawiłem rozwiązanie odwołujące się do pojęcia niezmiennika doświadcze-
nia, a dokładnie do Husserlowskiego pojęcia noematu w oryginalnej interpretacji 
Kosowskiego. Okazało się ono również niewystarczające do tego, aby ufundować 
dostępne dla wszystkich, normatywnie efektywne (czyli działające jako norma lub 
jej komponent) pojęcie podmiotu. Kolejna próba wyprowadzałaby pojęcie podmio-
tu poza umysł i język rozumiany abstrakcyjnie w stronę wypowiedzi, a ściśle mó-
wiąc, illokucji. Jak słusznie zauważyli filozofowie po raz pierwszy zajmujący się tą 
dziedziną systematycznie: John L. Austin i John Searle, działamy za pomocą słów. 
Tworzymy wypowiedzi, które nie tylko niosą ze sobą propozycjonalny sens, lecz 
także wnoszą faktyczność mowy, a wraz z nią pewne specyficzne działania, tworze-
nie nowych stanów rzeczy, samozobowiązania lub wiązanie innych pewnymi zobo-
wiązaniami. Co za tym idzie w czynnościach mowy dajemy innym i samym sobie 
narzędzia do oceny naszych działań – zarówno działań wykonywanych przez mowę, 
jak i działań pozajęzykowych. 

Czynności mowy obejmują akty, jak obietnice, prośby, deklaracje, rozkazy, 
przeprosiny, wyroki itd. Aby dana czynność mowy była udana i niosła przypisane do 
niej typowe skutki, musi spełnić pewne warunki fortunności. Niektóre z nich zwią-
zane są z kompetencją językową autora wypowiedzi, inne z jego wiedzą o świecie, 
jeszcze inne ze stanem zobowiązania, który się na siebie przyjmuje przez spełnienie 
danego aktu. Powstaje pytanie, czy któryś z tych warunków wskazuje silnie i jedno-
znacznie na podmiot, który w tym przypadku przybiera postać autora czy może le-
piej wykonawcy danej czynności mowy. Z pewnością sieć warunków jest tu gęstsza 
niż w analizie semantycznej wypowiedzi o samym sobie, a normatywność czynno-
ści mowy niejako z definicji przesądzona. Wydaje się więc, że warunki fortunności  
illokucji są właściwym miejscem konstytucji i zarazem ekspresji podmiotu. Będzie 
to podmiot, który nie tylko wskazuje na siebie, lecz także przypisuje sobie pewne 
działania i zobowiązania. 

Paul Ricoeur uważa, że moc illokucyjna wskazuje na podmiot za pośrednic-
twem mocy działania12. Spoza opisanych obiektywnie warunków wykonania danej 
czynności mowy wyłania się podmiot jako ten, który potrafi to uczynić – spełnić 
wszystkie opisane warunki. Tego uzdolnienia nie da się sprowadzić do stałych cech 
podmiotu, sytuacji czy języka. Jest pewną tajemniczą resztą nieobjętą nawet najbar-
dziej wnikliwą analizą, syntezą rozmaitych kompetencji. Podmiot jest więc niejako 
ukryty w mocy działania. Moc illokucyjna, jaką jest na przykład obiecywanie czy 
stwierdzanie, oznacza pewne zaangażowanie na rzecz siebie i rozmówcy. Częścią 

12 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowsk i, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 74. 
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tego zaangażowania jest samozobowiązanie, lecz drugą częścią jest, jak w każdym 
działaniu, zmiana stanu świata. Różnica pomiędzy innymi działaniami a działaniem 
za pomocą słów polega na tym, że nie zmienia się fizycznego stanu świata, tylko 
stan zgody co do świata13. 

Trzeba jednak zauważyć, że pojęcie mocy działania wykorzystane przez Ri-
coeura nie ma tej ważnej własności, aby przez jej doświadczenie sam wykonawca 
czynności illokucyjnej mógł się odnieść do siebie samego, a tym samym spełnić 
warunek, by podmiot nie tylko reprezentował czy uosabiał siłę normatywną, lecz 
także aby była mu ona dostępna jako część samorozumienia i kierowania sobą. Brak 
ten wynika stąd, że wiele warunków udanych czynności mowy leży po stronie społe-
czeństwa i jego instytucji, zaś ich wykonywanie jest sprawą treningu, a nie rozumie-
nia reguł i ich sensu. Dotyczy to w szczególności reguł konstytutywnych czynności 
mowy, czyli reguł, które wypowiedzianą obietnicę czynią rzeczywiście obietnicą, 
wypowiedziane zdanie pytajne czynią pytaniem, wypowiedziane zdanie o przyszło-
ści czynią zapowiedzią, a pewną zapowiedź groźbą. 

W swojej analizie Ricoeur stosuje właściwe sobie nazewnictwo. Podmiot, któ-
rego określenia poszukujemy, nazywa się u niego „ten-który-jest-sobą”. Jest to pod-
miot, którego odniesienie do samego siebie stanowi istotową cechę. Mówiąc bardziej 
praktycznie, bycie podmiotem w tym sensie oznacza zdolność do identyfikowania 
samego siebie w strumieniu własnych czynności i mowy. I nie chodzi o jakiekol-
wiek identyfikowanie, tylko o takie, które stawia ów usytuowany podmiot wobec 
reprezentowanej przez niego samego normy. Podmiot znajduje siebie samego jako 
byt normatywny w swoich czynnościach. Szerokie tło języka i bytów społecznych, 
które leżą u podłoża samych norm, nie kłóci się z pozycją podmiotu jako centrum 
normatywnego, miejsca, w którym normy są nie tylko regułami, preskrypcjami, ale 
też mocami normatywnymi, podobnymi w swoim działaniu – lecz nie identycznymi 
z nimi – do mocy illokucyjnych. To ostatnie podobieństwo jest warte zachowania 
i wykorzystania, nawet jeśli nie sięga samej istoty rzeczy. Kształtujący się ludzki pod-
miot starający się odkryć źródło tego, co go zobowiązuje, a w konsekwencji osądza, 
musi posiadać pewną nić przewodnią w swoim poszukiwaniu i tą nicią przewodnią 
są praktyki dyskursywne związane z illokucjami – odkrywamy siebie jako podmio-
ty, kiedy praktykujemy obiecywanie, proszenie, stwierdzanie, rozkazywanie itd., ze 
wszystkimi cząstkowymi odpowiedzialnościami, jakie wiążą się z tymi aktami. 

Ricoeur obiera niewątpliwie obiecującą ścieżkę. Jednak, mówiąc obrazowo, 
ścieżka ta urywa się przed zamierzonym celem. Żeby to pokazać, skoncentruj-
my się na samym tylko mówieniu, pomijając inne czynności, w których zachodzi  

13 Na przykład: stwierdzenie może wykraczać poza dotychczasowy konsensus. Poddaje do 
rozważenia nowy stan rzeczy w postaci informacji, która może być przyjęta lub nie. Ale 
tym samym działanie ukryte w stwierdzeniu (poddanie pod rozwagę) może być zaaprobowa-
ne lub odrzucone. Potrafimy jednak oddzielać jedno od drugiego. Akceptacja działań (i ich 
podmiotów) przy jednoczesnym odrzucaniu prezentowanych przez nie informacji jest pew-
nym osiągnięciem kultury dyskursywnej. I ma swoje granice, które wyznacza wypowiadanie 
nonsensów. 
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odkrywanie własnej podmiotowości. Otóż Ricoeurowska interpretacja miejsca 
podmiotu w mowie jest następująca: w miejscu podmiotu mowy stoi tu „ten-któ-
ry-jest-sobą”, natomiast w miejscu sensu, przez który podmiot na siebie wskazu-
je, stoi ref leksyjność aktu mowy. Ricoeur zaznacza przy tym wyraźnie, że nie 
chodzi o oczywisty sens refleksyjny niektórych aktów mowy, jak obietnica (im-
plikuje ona postrzeganie samego siebie jako zobowiązanego do zrobienia tego, co 
się obiecało), lecz o element refleksyjny obecny w każdym akcie mowy – wska-
zujący w jakiś sposób podmiot, nawet jeśli podmiot ten w dosłownej warstwie 
swej wypowiedzi w ogóle się do siebie nie odnosi. Ale tak samo jak u Castañedy, 
relacja pomiędzy tymi dwoma składnikami mówienia: podmiotem i refleksyj-
nością mowy jest u Ricoeura wysoce niejasna, o czym świadczy następujący  
fragment: 

należałoby powiedzieć, że refleksyjność nie jest wewnętrznie związana z tym-któ-
ry-jest-sobą w mocnym sensie samoświadomości. (…) Paradoks, o jaki się tu ocie-
ramy, jest paradoksem refleksyjności bez bycia sobą; „się” bez „samego siebie”; 
by wyrazić to samo inaczej: refleksyjność charakteryzująca fakt wypowiadania się 
upodabnia się bardziej do odwróconego odniesienia, wstecznego odniesienia w tej 
mierze, w jakiej mamy do czynienia z odniesieniem do faktyczności sprawiającej, 
że wypowiedź jest nieprzezroczysta. (…) Ale czy refleksyjność i samoodniesienie 
są pojęciami równoważnymi? Czy „ja” nie znika jako ja, gdy użyczamy wypowie-
dzi dwóch odniesień o przeciwstawnym kierunku – odniesienia do rzeczy oznaczo-
nej i odniesienia do rzeczy oznaczającej?14 

Zatem samo tylko wskazanie na moc illokucyjną nie wystarczy, by jednoznacz-
nie wskazać podmiot. W tej kwestii Ricoeur wygłasza argument znany już z rozwa-
żań Castañedy: w wyrażeniu „[Ja] Jestem zadowolony” nie można za „ja” podstawić 
wyrażenia „osoba, która określa sama siebie jako zadowoloną”. To określenie i kry-
jąca się w nim moc podmiotu, by to stwierdzić (spełnić wszystkie warunki udanej 
illokucji), są bowiem za mało specyficzne. Wyrażenie zadowolenia nie jest równo-
znaczne z treścią samoprzypisania. Oznacza tylko tyle, że spełnione zostały warunki 
możliwości pewnego działania, mianowicie wyrażenia zadowolenia. Co prawda wy-
rażenie zadowolenia jest, normalnie biorąc, wskaźnikiem pewnego stanu podmiotu, 
który zadowolenie wyraża, a tym samym wskazuje na ten właśnie podmiot, lecz to 
wskazanie jest tylko pośrednie, niejako na mocy konwencji czy społecznego trenin-
gu – trudno doszukać się koniecznego związku pomiędzy wyrażeniem jakiegoś sta-
nu wewnętrznego, jak zadowolenie, a jednoznacznym wskazaniem samego siebie. 
Nie jest bowiem całkiem wykluczony podmiot rozumiany całkowicie inaczej: jako 
ktoś, kto wyrażając swoje stany, stwierdza ich związek tylko z innymi s tanami, 
a nie ze sobą. Ktoś taki może zestawiać pewne doznania z ich pamięcią, porów-
nywać doznania, formułować osądy i wątpliwości, lecz to wszystko jest możliwe 
w trybie całkowicie bezpodmiotowym. 

14 P. Ricoeur, op. cit., s. 82.
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Możliwość ta jest na tyle wyraźna i filozoficznie doniosła, że była przedmio-
tem kontrowersji w gronie uczniów i interpretatorów Husserla (Aron Gurwitsch, 
Alfred Schutz, Jean Paul Sartre), którzy sprzeczali się o konieczność przyjęcia ego 
w teorii świadomości. Zdaniem Gurwitcha jedność świadomości można rozważać, 
nie przyjmując ego, podobnie argumentował Sartre, przeciwnego zdania był Schutz. 
Wprawdzie dyskusja pomiędzy fenomenologami nie nawiązywała do języka, tylko 
odwoływała się do aktów świadomości, lecz pokrewieństwo obu dyskusji jest wy-
raźne. Wykonując pewien akt, czy to za pomocą słów, czy w inny sposób, osoba 
działająca nie ma dostatecznych środków, by sobie samej i innym pokazać się (za-
prezentować się) jako podmiot w wyłożonym na początku tych rozważań znaczeniu. 
Potrafi wskazać jedynie pewną strukturę quasi-przedmiotową, a zatem pewien nowy 
przedmiot pojawiający się w polu doświadczenia, który będzie potrzebował nowego 
ujęcia rodzącego na nowo te same problemy. Jakąkolwiek normatywną strukturę 
przypiszemy tego rodzaju konstrukcji, nie będzie ona nigdy dość specyficzna czy 
miarodajna dla danej osoby. Mówiąc wprost, osoba działająca i mówiąca ma w swo-
jej samointerpretacji wiele okazji i sposobów, by powiedzieć: „To nie ja”. Nie widać 
niczego, co blokowałoby takie wyparcie się własnej podmiotowości. 

Ricoeur wysławia rysującą się tu trudność jeszcze inaczej, nawiązując do natury 
znaków. Odwołuje się do nieprzezroczystości znaku, który może wskazywać to, do 
czego się odnosi, lecz może też wskazywać sam tylko byt wypowiadania się, czyli 
pewne zdarzenie. Mowa jest wypowiadana, lecz jest także zdarzeniem. Semantyczna 
i illokucyjna struktura wypowiedzi zawierają zbyt mało wskazówek, by wyrazić tę 
głęboką różnicę i pomóc w interpretacji. Ricoeur nazywa tę sytuację paradoksem15. 
Można powiedzieć, rozwijając jego myśl, że funkcja znaku rozczepia się wobec 
konieczności wskazania podmiotu. Tu odkrywamy dopiero ową nieprzejrzystość 
pozbawiającą semantyczną analizę pewnego fundamentu. Już nie struktura seman-
tyczna, jak u Castañedy, lecz natura znaków jako takich staje się odpowiedzialna za 
trudność uchwycenia podmiotu. Tak fundamentalny charakter trudności sprawia, że 
na zarysowanej w tym paragrafie drodze nie da się już dojść dalej. Oczywiście wiele 
elementów przytoczonych tu analiz zachowa wartość i zasłuży na odtworzenie, kie-
dy uzyska się lepszą ogólną perspektywę na podmiotowość. Wypracowaniu takiej 
perspektywy służy paragraf następny. 

Próba usunięcia trudności: podmiot jako pole możliwości  
dane w refleksji

Jeśli w filozofii podmiotu nie dałoby się sprostać trudnościom ujawnionym przez 
Castañedę i Ricoeura, czyli wskazać sensu lub aktu mowy odpowiadającego  

15 Ibidem. 
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podmiotowi, to nie dałoby się nigdy z dostateczną siłą powiedzieć, kto mówi. Było-
by to możliwe tylko ogólnikowo, na przykład przez powiedzenie: „istota zdolna do 
mówienia”, „twórca wypowiedzi”. Takie ogólnikowe wskazania nie blokowałyby 
jednak możliwości wyparcia się przez podmiot swojej mowy i swojego działania. 
Można by wprawdzie uciec się do określeń tautologicznych, jak „ten, kto mówi”, 
lecz te nie dają żadnych myślowych korzyści. W obu przypadkach podmiot mowy 
byłby częścią języka lub pewnej praktyki językowej, którą można by opatrzyć ety-
kietą „egologiczna” i którą, podobnie jak inne gry językowe, opanowujemy, ucząc 
się komunikować. Podmiotowość manifestowałaby się jako zdolność grania w pew-
ną grę językową. Nie byłoby jednak żadnego imperatywu, który nakazuje starać 
się o podmiotową charakterystykę własnych myśli i czynów. A w każdym razie nie 
byłby to imperatyw silniejszy niż na przykład zalecenie, by praktykować śpiew czy 
uprawiać sport. 

W tym miejscu należy powiedzieć coś więcej na temat trzeciej własności pod-
miotu, który rozumiem jako szczególne odkrycie, dzieło filozoficznej wyobraźni, 
mianowicie strukturę ontologiczną i epistemiczną nałożoną w myśleniu o człowie-
ku na strukturę osobową. Odkrycie to miało doprowadzić do połączenia w całość 
trzech aspektów życia: normatywności, ekspresji i refleksji. Ekspresja i normatyw-
ność przewijały się od początku w tych rozważaniach. Czas zająć się bliżej refleksją. 
Była ona dotąd jedynie zamarkowana jako dostęp do własnej struktury podmioto-
wej. Odwoływałem się do owego dostępu, oceniając trafność teoretycznych ujęć 
podmiotu. Uznałem bowiem, że jeśli pewna teoria ludzkiej podmiotowości formu-
łuje nierealistyczne warunki dostępu: rozumienia i korzystania z własnej podmio-
towości, to jest to poważny argument przeciwko takiej teorii. Lecz pojęcie dostępu 
do własnej podmiotowości stosowałem raczej intuicyjnie. Trzeba więc zapytać, co 
dokładnie kryje się za tym pojęciem, w szczególności co oznaczają intuicyjne wy-
rażenia: „rozumienie”, „korzystanie”? Wydaje mi się, że najlepszym przybliżeniem 
jest tu formułowanie własnych  racj i  działania. Odnosimy się do samych siebie 
jako do podmiotów, kiedy zabiegamy o ugruntowanie i legitymizację własnych dzia-
łań i wypowiedzi. 

Nie może tu jednak chodzić o formułowanie racji ex post, czyli o racjonalną 
teorię swojego własnego postępowania, tak samo jak w działaniu odpowiedzialnym 
nie chodzi o samo tylko ponoszenie konsekwencji swoich działań, lecz o zakładanie 
i branie na siebie tych konsekwencji przed i w chwili działania. Racja jest przesłanką 
specyficznego sądu – składnika aktu woli. Jest więc warunkiem koniecznym ludz-
kiego działania, jeśli ma ono być czymś więcej niż ruch cielesny. W tym sensie racja 
jest czymś bezczasowym – ma charakter epistemiczny i logiczny; lecz racja jest 
również spokrewniona z warunkami dostatecznymi działania. Nie jest wprawdzie 
tym samym co motyw czy pobudka, lecz jest składnikiem systemu motywacyjnego 
i racjonalnym trzonem mechanizmu psychologicznego, który działania wywołuje. 
W tym drugim sensie racja jest umieszczona w czasie, mianowicie ma charakter 
prospektywny. 

Jakie światło rzuca na naturę podmiotu jego zdolność do formułowania wła-
snych racji działania? Wcześniej starałem się pokazać, że podmiot nie da się zre-
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dukować do osobliwego przedmiotu, który można wskazać za pomocą przeznaczo-
nego do tego wyrażenia językowego (na przykład „ja”), ani do funkcji (na przykład 
pamięci), ani do bezczasowego niezmiennika doświadczenia (myśli, noematu, jed-
ności apercepcji). Teraz chciałbym zaproponować określenie pozytywne: podmiot 
jes t  założeniem własnego działania  odsłanianym przez del iberację 
skierowaną na przyszłość. Podmiotowość nie jest cechą osoby ani stałą war-
stwą ontologiczną w jej budowie, lecz strukturą interpretacyjną, a mianowicie 
założeniem działającej osoby. Moja teza głosi, że założenie to działa tylko w ob-
rębie skierowania na przyszłość. Mówiąc obrazowo, podmiot jest przyszłością 
w teraźniejszości. 

Podsumowując ten wątek, powiedziałbym, że podmiot jest pojęciem refleksyj-
nym, lecz nie jest wytworem refleksji, tylko jej założeniem. Refleksja tworzy myśli 
o sobie samym, lecz nie tworzy siebie samego, do którego te myśli się odnoszą. 
Jednak podmiot jest pojęciem refleksyjnym, ponieważ wiąże się z praktykami racjo-
nalnej legitymizacji własnego działania. Rzeczowym oparciem dla tej refleksji nie 
jest sama treść czynionych w stosunku do siebie założeń, gdyż czyniłoby to refleksję 
czysto spekulatywną. Tego oparcia dostarcza deliberacja na temat tego, co owych 
założeń koniecznie wymaga, a tym czymś jest realny i zarazem myślowy stosunek 
do przyszłości obecny w każdym decydowaniu i działaniu. 

Przedstawione wyżej stanowisko każe sformułować w stosunku do filozofii pod-
miotu trzy wymagania, których jednoczesne spełnienie może się okazać bardzo trud-
ne. Po pierwsze, podmiot ma być pokazany jako założenie, a nie swoisty przedmiot 
uchwycony w pewnym procesie poznawczym. Po drugie, ma być założeniem, które 
niesie ze sobą pewną moc normatywną w stosunku do osoby, która założenie to 
czyni. Po trzecie, założenie to ma być częścią legitymizacji własnego działania i po-
tencjalnie ma być jako takie dostępne – przynajmniej częściowo – innym osobom. 

Moja teza głosi, że sprostamy tym postulatom, jeśli za konstytutywny dla pod-
miotu uznamy stosunek człowieka do przyszłości. Sądzę, że założenia, które wtedy 
czynimy, mają oczekiwaną moc normatywną, są dostatecznie specyficzne (wskazują 
tylko moją własną podmiotowość lub, inaczej, tylko mnie samego jako podmiot mo-
ich działań) i są potencjalnie komunikowalne. Rozwijając tę hipotezę, chcę zacząć 
od pewnej analogii do kształtowania się sądu na gruncie fenomenologii Husserla16. 

Husserl interpretował sądy w kategoriach przyjętych przezeń dla wszelkich ak-
tów świadomości. Podstawowym pojęciem tej interpretacji jest pojęcie pary: <inten-
cja, wypełnienie>. Na poziomie doświadczenia zmysłowego proces ten przebiega 
zgodnie z normami percepcyjnymi. Dynamikę działania tych norm pokazał Husserl 
na przykładzie kinestezji. Ogólnej dynamice intencji i wypełnienia odpowiada tam 
dynamika nieokreśloności i określoności, przy czym warunkiem bliższego określe-
nia treści doświadczenia jest „proces włączania w pozostającą wiedzę, która staje 

16 Dokładniejsze rozważania na te temat zawiera mój artykuł Prawda jako wewnętrzna norma 
sądu. Husserl wobec analitycznych teorii prawdy, „Przegląd Filozoficzny” 2009, nr 4. Na-
stępne kilka akapitów zawiera wnioski z tamtych rozważań. 
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się habitualna (…)”. Z drugiej strony prezentacja przedmiotu wykracza poza to, co 
zawarte w intencji: „To, co tu w przebiegu spostrzegania kinestetycznego wkracza 
poza samo domniemanie [Vorzeichnung], poza to, co oczekiwane, nie charakteryzu-
je się po prostu jako fałsz, lecz jako bliższe określenie”17. To ostatnie zaś jako takie 
ma charakter wypełnienia. Dynamika kinestetycznych doznań odsyła zarówno do 
samego przedmiotu, jak i do ruchu podmiotu (kinestezy jako doświadczanej postaci, 
resp. scenariusza czasoprzestrzennego organizującego otoczenie podmiotu). Przed-
miot z jednej strony dany jest tylko o tyle, o ile towarzyszy pewnemu cielesnemu 
ruchowi, z drugiej strony nie jest po prostu korelatem tego ruchu, lecz konstytuującą 
się w nim samodzielną treścią.

Podobnie jest w dziedzinie pozazmysłowej. W dziele Erfahrung und Urteil 
Husserl przedstawia sąd jako odniesienie myśli do przedmiotu, które zawsze po-
siada niestabilny, otwarty na zmiany element mniemania (doksastyczny). „Każdy 
sąd orzekający jest pewnym krokiem w pozostałe posiadane poznanie. (…) krokiem 
w określeniu [pewnego przedmiotu]”18. 

Kluczowe dla moich obecnych rozważań jest przekonanie Husserla, że tak ro-
zumiane formułowanie sądów jest pewnego rodzaju działaniem. W paragrafie 48 
Erfahrung und Urteil Husserl sugeruje nawet, że działanie poznawcze należy do tej 
samej szerokiej kategorii, co działanie  praktyczne. Jako różnicę wskazuje nato-
miast Husserl cechę następującą:

W poznawaniu [erkenenden Handeln] przed-ustanowione są wprawdzie pewne 
przedmioty, ale to wytwarzanie przedmiotów ma tu całkiem inny sens niż przy wy-
twarzaniu przedmiotów z przedmiotów; w tym najważniejszą [różnicą] jest, że to 
wytwarzanie przedmiotów kategorialnych w działaniu poznawczym nie jest samo 
w sobie celem działania. Cała działalność poznawcza jest ostatecznie (…) ruchem 
w kierunku czystej intuicji [Evidenz] i wyraźnej prezentacji [Deutlichkeit] odnie-
sionej do substratu sądu, nie wytwarzanie przedmiotów jest tu celem, lecz wy-
twarza poznanie samoprezentującego się przedmiotu, zatem jego samoposiadanie 
[Selbsthabe] jako czegoś trwałego i dającego się ponownie zidentyfikować19. 

Na tym zakończmy tę złożoną (dwukrotnie zagnieżdżoną) analogię. Przedstawia 
ona dynamikę sądu dążącego do wypełniania pewnej ramy domniemania. W skład 
tego domniemania wchodzą pojęcia zaangażowanych w sformułowanie danego 
sądu, na przykład zbiór czyichś pojęć barw, kiedy stwierdza on, że coś jest czer-
wone. Rama domniemania wyznacza możliwość weryfikacji czy falsyfikacji sądu, 
a tym samym samą jego stwierdzalność. Odniesienie do owej ramy zachodzi w cza-

17 A. Półtawsk i, Aletejologia Edmunda Husserla, [w:] idem, Realizm fenomenologii. Hus-
serl, Ingarden, Stein, Wojtyła. Odczyty i rozprawy, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2001, 
s. 152-153. 

18 E. Husser l, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, Hrsg. L. 
Landgrebe, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1972, s. 65. 

19 Ibidem, s. 235 [tłum. R. P.]. 

^ Warmbier 'Spór'.indb   52 2017-01-26   09:11:13



53Podmiotowość jako relacja osoby do jej własnej przyszłości 

sie, w pewnej warstwie przeżycia czasowego, które Husserl starał się w żmudnych 
analizach odsłonić. 

Zatrzymajmy się na trzech sugestiach Husserla: 1) sąd jest podobny do działa-
nia, 2) sąd posiada wewnętrzną normatywność wynikającą z wewnętrznej dynamiki 
intencji i wypełniania, 3) dynamika ta angażuje pewną warstwę czasowości. Są-
dzę, że jeśli w uwagach Husserla zastąpimy sąd działaniem, przedmiot czynem, „Ja” 
podmiotem, zaś dynamikę intencji – wypełnienia dynamiką deliberacji i woli, to 
zostanie zachowana pewna podstawowa architektura, a w niej właściwe miejsce dla 
podmiotu. Będzie on warstwą działającej osoby, w której dokonuje się modelowanie 
własnej przeszłości w zgodzie z pewną strukturą własnych preferencji stanowiących 
racje podejmowanego działania. Działanie podjęte zgodnie z takim prospektywnym 
modelem staje się rozpoznawalnym i powtarzalnym czynem (zostaje zaopatrzone 
w pewien racjonalny szkielet), za który można brać odpowiedzialność, który można 
doskonalić. Osoba pozostająca  w re lacj i  do tak konstruowanego czynu 
jes t  właśnie  podmiotem działania. 

Postulowana wyżej architektura ma dwa słabo określone miejsca, nad którymi 
trzeba się teraz zastanowić. Pierwszym jest należąca do niej warstwa czasu lub typ 
określeń czasowych. Retencyjno-protencyjna dynamika słabo nadaje się do modelo-
wania działania. Równie mało przydatne jest fizyczne pojęcie czasu i niewiele przy-
datniejsze subiektywne pojęcie czasu jako pewnego przeżycia. Wszystkie te aspekty 
jakoś uczestniczą w działaniu, lecz w proponowanym tu ujęciu nie są istotne. Istotna 
jest czasowość ukryta w pozornie bezczasowej deliberacji. Deliberacja jest modelem 
działania: obejmuje możliwe skutki, ich relatywne wartości, relacje referencji po-
między spodziewanymi stanami rzeczy, strategie opisane na zbiorach działań i sta-
nów rzeczy, słowem, większość tego, co opisuje współczesna teoria decyzji. 

Deliberacja20 czyniąca z nas podmioty jest pewnym procesem decyzyjnym. 
Do jego opisu służy wiele modeli. Najważniejszymi pojęciami stanowiącymi w tych 
modelach materiał do operacjonalizacji i tam, gdzie jest to możliwe, formalizacji są 
pojęcia użyteczności, prawdopodobieństwa i preferencji. Nie wszystkie z tych modeli 
są użyteczne jako przybliżenie tego, co czyni osoba konstytuująca się jako podmiot 
swojego działania (woli, decyzji). Jeśli na przykład w danym modelu uwzględnia 
się jedynie obiektywne pojęcie prawdopodobieństwa jako częstości występowania 
danego zdarzenia albo jeśli w ogóle nie przewiduje się operacji podmiotu na możli-
wościach traktowanych jako mierzalne niepewności, to dostrzeżenie w tych mode-
lach indywidualnego podmiotu jest niemożliwe. Służą one po prostu innym celom – 
głównie przedstawianiu pewnych procesów zbiorowych, których zrozumienie jest 

20 Deliberacja jest ważna nie tylko dla samej konstytucji podmiotu, lecz również dla dążenia do 
samowiedzy. Do deliberacji i decyzji odwołuje się na przykład w swojej głośniej koncepcji 
Richard Moran. Zob. R. Moran, Authority and Estrangement. An Essay on Self-Knowled-
ge, Princeton University Press, Princeton 2001. Zob. R. Piła t, Aporie samowiedzy, rozdz. 
VIII: Aporia szósta: Perspektywa drugiej osoby; A. Workowski, Samowiedza i bycie sobą, 
„Kwartalnik Filozoficzny” 2014, t. 42, z. 3, s. 63-87.
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istotne dla ekonomii. Osoba, która dążyłaby do realizacji przyszłych celów i decy-
dowała o swoich działaniach, kierując się swoją najlepszą wiedzą o spodziewanych 
korzyściach, nie byłaby jeszcze podmiotem (chyba że w umownym sensie podmiotu 
ekonomicznego), ponieważ odnosiłaby swą decyzję do innych możliwych decyzji, 
a korzyści i działania do nich prowadzące do innych możliwych działań. Nie odno-
siłaby jednak całej struktury decyzyjnej do siebie  same j. Podmiot musi nie tyl-
ko zachowywać się tak, jak gdyby istniała właściwa mu funkcja użyteczności, lecz 
musi także traktować siebie jako taki właśnie podmiot. Jednak wiedza, której teoria 
von Neumanna-Morgensterna oczekuje od osoby podejmującej decyzje, nie pozwa-
la nic stwierdzić o tym, jak osoba ta traktuje samą siebie. Taka osoba może działać 
optymalnie w danych warunkach i nie dostrzegać ani nie dążyć do dowiedzenia się, 
że jej preferencje są niespójne z podjętą właśnie decyzją. Pokazują to niektóre sław-
ne paradoksy teorii decyzji, w szczególności tzw. paradoks petersburski, paradoks 
Allais i paradoks Ellsberga. Pokazują one, co się dzieje, kiedy zbuduje się sytuację 
decyzyjną zgodną z założeniami teorii, lecz znacznie obszerniejszą co do zakresu 
uwzględnianych zmiennych, niż skłonna byłaby dopuścić intuicyjnie rozumująca 
osoba. Wówczas decyzje podjęte intuicyjnie różnią się zasadniczo i niezrozumiale 
od decyzji podjętej na podstawie obliczeń. Obiektywistyczne podejście do proble-
mu jest normatywne w sposób arbitralny, tzn. wynikający z samych założeń teorii, 
a nie z analizy zachowania realnych decydentów. Nie wynikają z niej zalecenia dla 
decydenta co do polepszenia jakości jego decyzji, ponieważ przede wszystkim nie 
wiadomo, w jaki sposób podejmuje on swoje decyzje i w którym miejscu zachodzi 
odstępstwo od teorii oczekiwanej użyteczności. Struktura decyzyjna osoby jest dla 
niej samej nieprzejrzysta. 

Podmiot formujący się w deliberatywnej orientacji na przyszłość musi być przej-
rzysty dla samego siebie w stopniu wystarczającym, aby można było przypisać mu 
racjonalność. Przejrzystość zaś i racjonalność są razem podstawą normatywności. 
Lecz widzimy, że klasyczna teoria decyzji nie daje osobie wystarczających środków 
do zrozumienia własnej  s t ruktury normatywnej  – rozumie ona tylko norma-
tywność instrumentalną związaną z podjętymi zadaniami i prawdopodobieństwami 
ich osiągnięcia. Dlatego kluczowy dla stania się podmiotem jest dostęp do całościo-
wej własnej struktury deliberatywnej; sama osoba powinna wiedzieć, co zakłada 
w swoim procesie podejmowania decyzji, co uznaje za relewantne lub irrelewantne 
dla swoich decyzji i dlaczego działa według tej, a nie innej strategii. Podsumujmy 
ten fragment rozważań i zestawmy listę warunków, jakie trzeba spełnić, stając się 
podmiotem:
1. ogólny warunek transcendentalny: podmiot jest transcendentalnym założeniem, 

które trzeba przyjąć, chcąc zrozumieć niektóre poznawcze i moralne atrybuty 
osób;

2. ogólny warunek epistemologiczny: dostęp do podmiotu jako założenia jest moż-
liwy dzięki refleksyjności;

3. ogólny warunek metafizyczny: założeniowość i refleksyjność realizują się w do-
menie postaw prospektywnych; 
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4. ogólny warunek empiryczny: aspektem postaw prospektywnych, w którym od-
słania się założeniowość dostępna przez refleksyjność, jest deliberacja i podej-
mowanie decyzji w warunkach niepewnej przyszłości; 

5. szczegółowy warunek empiryczny: związek wszystkich elementów konstrukcji 
własnej podmiotowości możliwy jest za sprawą racjonalnego uporządkowania 
deliberacji i decyzji. 
Na podstawie tych pięciu warunków można powiedzieć, że podmiotem jest oso-

ba, która potrafi przyjąć racjonalną postawę w stosunku do niepewnej przyszłości, 
odsłaniając w refleksji to, co jest w tym procesie jej własnym założeniem, a tym 
samym umieszcza w polu odpowiedzialności nie tylko własne działania, lecz także 
te elementy własnej osoby, które w racjonalnej deliberacji uznaje za takie założenia. 

Ta prowizoryczna definicja wyraża między innymi myśl, że pojęcie podmiotu 
jest na wskroś normatywne. Nie tylko służy normatywnym celom (odpowiedzial-
ności), lecz także normatywnie definiuje środki osiągania tego celu (racjonalna 
deliberacja). 

Aby spełnić warunek przejrzystości/refleksyjności nie trzeba zakładać doskona-
łej wiedzy o stanach świata – ważny jest jedynie osobisty porządek deliberatywny, 
czyli wiedza o tym, co i w jakim stopniu brane jest pod uwagę we własnym podej-
mowaniu decyzji. Istnieje kilka teorii decyzji, które za centralne pojęcie mają takie 
właśnie uporządkowanie. Chcę obecnie wykorzystać taką przykładową teorię jako 
model, który pozwoli zrozumieć, jak łączą się ze sobą heterogeniczne z pozoru skła-
dowe podmiotowości: założeniowość, prospektywność, refleksyjność, normatyw-
ność. Chodzi o teorię subiektywnego prawdopodobieństwa przedstawiającą ocenę 
prawdopodobieństwa, czyli najważniejszy składnik naszego stosunku do przyszło-
ści, decydujący o podejmowaniu i niepodejmowaniu działań, a także o rozmiarach 
odpowiedzialności jako racjonalne uporządkowanie zbioru własnych preferencji. 

Teoria subiektywnego prawdopodobieństwa opracowana w latach 50. przez Le-
onarda Savage’a21 zakłada, że nie da się czysto obiektywnie ustalić miary niepew-
ności w taki sposób, by była miarodajna (normatywna) dla działającego podmiotu. 
Normatywność trzeba umieścić gdzie indziej. W szczególności osoba podejmująca 
decyzję nie jest związana nierealistycznym wymaganiem, by wiedzieć, jakie jest 
prawdopodobieństwo, lecz jest związana wymaganiem, by jej zbiór sądów w tej 
kwestii był dostatecznie spójny. Spójność oznacza, że stopień przekonania o zajściu 
pewnego zdarzenia musi być logicznie powiązany ze stopniami przekonania innych 
przekonań, na przykład przekonania, że dane zdarzenie nie zajdzie albo że zajdzie 
pewna koniunkcja zdarzeń, albo że zajdzie dane zdarzenie bądź jakieś inne zda-
rzenie. Te stopnie przekonania poniekąd naśladują miary niepewności, czyli praw-
dopodobieństwa. Takie zestrojenie jest możliwe tylko dla racjonalnego podmiotu. 
Zamiana prawdopodobieństwa na stopnie przekonania zawiera więc silne postulaty 
racjonalistyczne. 

21 L. Savage, The Foundations of Statistics, Wiley, New York 1954. 
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Postulaty te są tym silniejsze, że jak pokazał Savage, spójny system stopni 
przekonania da się opisać aksjomatycznie. Inaczej mówiąc, racjonalny podmiot 
myśli o możliwych zdarzeniach tak, jakby uznawał  pewien zbiór aksjomatów. 
Ponieważ jednak podmiot nie zna prawdopodobieństw dosłownie, to jego stopnie  
przekonania kształtują się na innej zasadzie, mianowicie na podstawie porządkowa-
nia jego preferencji, które z kolei działający określa na podstawie spodziewanych 
skutków swoich działań. Intencją Savage’a było naprawienie mankamentu teorii von 
Neumanna-Morgensterna, w której zakłada się funkcje prawdopodobieństwa i czyni 
ją podstawą do budowania funkcji użyteczności. Według von Neumanna-Morgen-
sterna podmiot racjonalny powinien móc ocenić, czy woli z pewnością pewne do-
bro A, czy raczej pewne dobro B z pewnym prawdopodobieństwem. Uzyskawszy 
takie oceny, można użyć występujących w owych wyborach wielkości prawdopo-
dobieństw do tworzenia skali interwałowej użyteczności oczekiwanych, a tym sa-
mym podstawę do opisania funkcji prawdopodobieństwa. Z kolei znajomość funkcji 
prawdopodobieństwa pozwala na nadanie określonego sensu wyrażeniu „maksyma-
lizowanie użyteczności” w sytuacji, kiedy działania 1 …. n w sytuacjach 1 …. k 
dają skutki, których użyteczność decyduje o tym, które działania należy racjonalnie 
wybrać. U Savage’a natomiast funkcja prawdopodobieństwa nie jest arbitralnie za-
kładana, lecz wyprowadzona z preferencji. 

Zdaniem zwolenników subiektywnego podejścia do prawdopodobieństwa jego 
wyższość nad podejściem obiektywnym (obiektywne miary niepewności, na przy-
kład częstość występowania danego zdarzenia w pewnej populacji zdarzeń) polega 
na tym, że przypisuje się osobom bardziej zrozumiałe i realistyczne kompetencje – 
oczekuje się od nich tylko zdolności powiedzenia, co wolą, i utrzymania logicznej 
spójności w zbiorze tych preferencji, zamiast przypisywać im tajemniczą zdolność 
oceny prawdopodobieństwa. 

 Jak wspomniałem, nie należy pochopnie przechodzić od wąskiego, formalne-
go modelu do filozoficznej koncepcji podmiotu. Przypomniana powyżej koncep-
cja subiektywnego prawdopodobieństwa jest jednak pożyteczna jako wskazówka 
i przestroga. Pokazuje, że można połączyć pewne składowe osób, samych działań 
i sytuacji, by otrzymać racjonalną strukturę zasługującą na nazwę podmiotu działa-
nia, lecz zarazem unaocznia kontrowersyjne i przede wszystkim ograniczające zało-
żenia, jakie trzeba przy tym przyjmować. 

Przy wszystkich zastrzeżeniach przynajmniej trzy składowe koncepcji Savage’a 
traktuję jako istotny wkład do filozoficznej koncepcji podmiotu. Pierwszą jest de -
l iberatywny  stosunek do przyszłości. Nie sama prospektywność, lecz myślenie 
o niej konstytuuje podmiot działania. Osoby działające bez takiej deliberacji nie są 
podmiotami w moim rozumieniu; nie dokonały bowiem wyboru osobistej podstawy 
własnego działania. Drugą składową jest racjonal izm. Osoby nieracjonalne, czyli 
takie, które nie potrafią ustanowić wzajemnego związku pomiędzy swoimi prefe-
rencjami oraz związku pomiędzy preferencjami i własnymi ocenami prawdopodo-
bieństwa różnych skutków swoich działań, a tych z kolei z podjętymi decyzjami, nie 
są podmiotami w moim rozumieniu; nie nadają bowiem swojemu działaniu takiej 
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postaci, która umożliwiałaby jego ocenę, a same nie są w stanie przyjąć za to dzia-
łanie odpowiedzialności. Trzecią składową, która uwidoczniła się już w drugiej, jest 
normatywność. Zarówno koncepcje von Neumanna-Morgensterna, jak koncepcje 
Savage’a nazywa się, słusznie, normatywnymi. Lecz określenia tego używa się też 
nieco pochopnie: wydają się normatywne, ponieważ zakładają daleko idącą ideali-
zację osoby podejmującej decyzję i na tej podstawie dopiero pokazują ją jako pod-
miot racjonalny. Wysuwa się więc wniosek, że teorie te implikują postulat, by osoba 
działająca dokonała pewnych samomodyfikacji w duchu teorii. Dopiero wtedy może 
sama siebie traktować jako podmiot. Lecz idealizacja teoretyczna i nakaz samo-
modyfikacji w żaden sposób nie są powiązane logicznie. Wydaje mi się, że z teorii 
opartej na racjonalnej idealizacji wynika jedynie słaba norma: jeśli nie koliduje to 
z innymi ważnymi czynnikami, wybranie działania racjonalnego zgodnie z postula-
tami normatywnych teorii decyzji jest słuszniejsze niż działanie według jakiejś innej 
reguły. Zasada ta – lub raczej metazasada – jest zrozumiała i sprawdzalna jedynie 
w ramach szerszej koncepcji podmiotu, której teorie decyzji są częścią, nie wiadomo 
jednak, jak dużą i ważną. 

Konkluzja

Sformułowany w powyższych rozważaniach postulat rozwijania filozofii podmio-
tu przez odwołanie się do prospektywności i wykorzystanie wskazówek tkwiących 
we współczesnej teorii decyzji ma silne założenia racjonalistyczne. Mówiąc wprost: 
tylko racjonalna konstytucja wyrażająca się w porządkowaniu pola własnych sądów 
o oczekiwanych użytecznościach gwarantuje ukonstytuowanie się działającej oso-
by jako podmiotu własnego działania. Można wobec takiego twierdzenia wysunąć 
oczywisty zarzut sztucznego i arbitralnego – niemal ideologicznego – zawężenia po-
jęcia podmiotu. Na przykład emocje będą istotne dla tej konstytucji tylko wówczas, 
gdy uchwycony zostanie ich wpływ na ocenę użyteczności – gdy zostaną włączone 
do racjonalnej deliberacji. Odpowiedzią na ten zarzut może być spostrzeżenie, że 
podmioty nie tworzą rodzaju naturalnego. Pojęcie podmiotu ma charakter norma-
tywny. Czynnie dążymy do tego, by być podmiotami swoich czynów, ponieważ to-
rujemy sobie w ten sposób drogę do odpowiedzialności, która z kolei leży u podłoża 
wielu ważnych norm moralnych. 

Dokonajmy rekapitulacji przeprowadzonych rozważań: 1) podmiot okazuje się 
nieuchwytny w typowych konstrukcjach językowych służących do mówienia o sa-
mych sobie – wyrażenie „ja” wydaje się pozbawione referencji, a jego sens jest 
niejednolity i ad hoc; 2) nieprzekonująca jest rezygnacja z semantyki „Ja” na rzecz 
opartych na pracy pamięci wzorców doświadczenia; 3) nie sprawdza się próba opar-
cia pojęcia podmiotu na pojęciu niezmiennika doświadczenia, rozumianego na po-
dobieństwo Husserlowskiego noematu; 4) właściwą domeną podmiotowości nie są 
doświadczenia i myślenie, lecz działanie; 5) w obrębie działania właściwa konsty-
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tucja podmiotowości zachodzi w obrębie deliberacji; wyraża się w podejmowaniu 
decyzji; 6) pożytecznym modelem pokazującym, jak łączyć refleksyjność, delibera-
tywność, prospektywność i normatywność, jest koncepcja subiektywnego prawdo-
podobieństwa Savage’a i koncepcje pokrewne; 7) filozoficzna koncepcja podmiotu 
nie jest prostym rozszerzeniem czy aplikacją naukowych modeli podejmowania de-
cyzji, ale podziela ich racjonalistyczne i normatywne nastawienie. 

Starałem się w tych rozważaniach utrzymać konsekwentnie rozróżnienie na oso-
bę, które to określenie wiąże się z uznaniem, uprawnieniami, godnością22, i podmiot, 
który wiąże się z pojęciami autorstwa, posiadania, odpowiedzialności i zobowiąza-
nia. Osoba nie musi być podmiotem. Nie jest nim, jeśli kształtuje swoje działanie 
w taki sposób, że nie sposób przypisać jej autorstwa czynów, nie jest w stanie wziąć 
za nie odpowiedzialności z powodu niemożliwości określenia jej przedmiotu i gra-
nic oraz nie jest w stanie definiować i brać na siebie zobowiązań. Wszystkie te atry-
buty, czyniące z osoby podmiot, są jej dostępne, jeśli kształtuje ona swoje działania 
za pomocą refleksyjnego wglądu w strukturę własnych preferencji i jeśli ta delibera-
cja ma dla niej sens normatywny, zmuszający do samomodyfikacji w imię doskonal-
szego działania. Mówiąc jeszcze inaczej: podmiotowość jest racjonalnością osoby, 
która pozwala na zrozumiałe dla tej osoby kształtowanie jej działań i przyjmowanie 
za nie odpowiedzialności. Bycie podmiotem nie gwarantuje pozytywnego moralnie 
działania, ponieważ cały system preferencji może być głęboko wadliwy. Jednak nor-
matywność ukryta w racjonalności całego systemu wydaje mi się zawsze prowadzić 
w kierunku wyższej wartości. Tego ostatniego twierdzenia nie zdołam tu już uza-
sadnić, ponieważ wymagałoby opracowania licznych elementów filozofii osoby, co 
zdecydowanie wykroczyłoby poza ramy obecnych rozważań. Pozostawiam zatem to 
twierdzenie jako możliwy horyzont moralny przeprowadzonych tu rozważań. 
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W cieniu pewnego odkrycia

Husserl i Freud w kwestii podmiotowości

Zaznaczam tylko, że nie jest niczym niezwykłym, zarówno w prostej rozmowie, 
jak i w pismach, dzięki porównywaniu myśli, które pewien autor wypowiada 
o swym przedmiocie, rozumieć go nawet lepiej, niż on sam siebie rozumiał, nie 
określiwszy dostatecznie swego pojęcia i wskutek tego czasami mówiąc, a także 
myśląc coś wbrew własnej intencji.

Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu1

1. Odkrycie czegoś

Kiedy Franz Brentano znajduje aktową podstawę psychologii, kwestia życia psy-
chicznego, przedmiotu nowej, obiecującej nauki, zyskuje empiryczną możliwość 
opisu i analizy. „To przedstawienie stanowi podstawę nie tylko sądzenia, lecz tak-
że pożądania, jak również każdego innego aktu psychicznego”2. Systematyczne 
uporządkowanie zjawisk psychicznych ufundowane na najbardziej ogólnym i pod-
stawowym akcie, jakim jest przedstawienie (Vorstellung), znajduje się niemal na 
wyciągnięcie ręki. Wystarczy dokonać opisowego przeglądu przeżyć psychicznych 
i przeanalizować różnicę między trzema klasami zjawisk psychicznych: przedsta-
wień, sądów i emocji, nie zapominawszy jednakże, że u podstaw każdego przeżycia 
leży przedstawienie, a więc najprostsza i najbardziej abstrakcyjna jednostka psycho-

1 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. i oprac. R. Ingarden, t. 2, PWN, Warszawa 1957, 
s. 23 [dalej jako: KCR II].

2 F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. i oprac. W. Galewicz, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 114 [dalej jako: PzEPW].
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logii opisowej. To właśnie ów niezbywalny element każdego doświadczenia skła-
nia wiedeńskiego mistrza do tego, aby zanim rozpocznie właściwą pracę anatoma 
ludzkiej duszy, powrócić jeszcze do ogólnego rozumienia przeżyć i zdefiniować je 
wszystkie w oparciu o nieodłączne od nich przedstawienie. 

Każdy fenomen psychiczny charakteryzuje się tym, co średniowieczni scholasty-
cy nazywali intencjonalną (lub też mentalną) inegzystencją pewnego przedmiotu, 
a co my – jakkolwiek nie całkiem jednoznacznie – nazwalibyśmy odniesieniem do 
pewnej treści, skierowaniem na pewien obiekt (przez który nie należy tu rozumieć 
czegoś realnego) lub immanentną przedmiotowością. Każde [zjawisko psychiczne] 
zawiera coś jako obiekt, chociaż nie każde w ten sam sposób. W przedstawieniu 
coś jest przedstawiane, w sądzie – uznawane lub odrzucane, w miłości kochane, 
w nienawiści nienawidzone, w pożądaniu pożądane itd.3 

Przedstawienie jest przedstawieniem dlatego, że odnosi się do czegoś. Pozostaje 
zatem opisanie możliwych sposobów odnoszenia się, aby życie psychiczne ukazało 
się w pełni swoich możliwości i w konkrecie każdego przeżycia. Ustalenia Brenta-
na na temat odniesień pierwszorzędnych i towarzyszących, a więc stworzona przez 
niego mapa przeżyć podmiotu, stanowiły empiryczną i trwałą podstawę psycholo-
gii. Ale teoretyczny i praktyczny potencjał opisowej nauki został przysłonięty przez 
użycie jednego wyrażenia: „intencjonalna inegzystencja”. Dlaczego jedno nieopacz-
ne sformułowanie, z którego przecież ostatecznie mistrz analizy się wycofał, mogło 
skłonić do odrzucenia całej nauki?4

Scholastyczne wyrażenie rodziło problemy ontologiczne dotyczące statusu „in-
egzystencji” i epistemologiczne dotyczące sposobu poznania rzeczywistości ze-
wnętrznej, ale i one mogły wcześniej czy później znaleźć swoje rozwiązania w ra-
mach empirycznie zorientowanej psychologii. Przyczyna „niepowodzenia” projektu 
nie mogła leżeć w niejednoznacznym sformułowaniu i musiała sięgać głębokiej 
struktury samej psychologii opisowej. Klasyfikacja fenomenów psychicznych wią-
zała się z punktową koncepcją podmiotowości – podmiot jest w niej utożsamiany 
z każdorazowo spełnianym aktem. Warstwowe występowanie odniesień pierwszo-
rzędnych i towarzyszących oprócz tego, że umożliwiało badanie różnorodności i bo-
gactwa życia psychicznego, pozwalało zapytać o tę warstwę, która jest konieczna do 
zaistnienia pozostałych, czyli już nie o składnik przeżycia, ale o warunek fenomenu 
psychicznego. Brentanowska Psychologia określała elementarny poziom doświad-
czenia myśleniem5, czyli percepcją przedmiotu pierwotnego i poznaniem przedmio-
tu wtórnego, ale nie stawiała pytania o myślenie jako warunek możliwości wszelkie-

3 PzEPW, s. 126.
4 W jednym z artykułów Jacques English pokazuje, że sprzeciw Husserla wobec swojego 

nauczyciela wynikał z szerszego i bardziej radykalnego rozumienia intencjonalności. Zob. 
J. English, Pourquoi et comment Husserl en est venu à critiquer Brentano, „Études Phéno-
ménologique” 1998, no. 27-28, s. 51-88. 

5 „Tak przedstawienia, jak sądzenie w równie naturalny sposób nazywamy myśleniem” – 
PzEPW, s. 331.
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go doświadczenia. A przecież teza, że każde przeżycie psychiczne jest przeżyciem 
czegoś, okazywała się uzasadniona nie tylko empirycznie, gdyż coś odniesienia nie 
było tylko elementem jednorazowym, ale elementem uniwersalnym i warunkują-
cym przeżycie jako takie. Dlatego „intencjonalna inegzystencja”, owo coś fenomenu 
psychicznego, rozsadzała od wewnątrz spójność Brentanowskiego projektu, który 
zakładał empiryczną heurystykę, a opierał się na nieproblematyzowanych wewnątrz 
samego empiryzmu podstawach. Czy na ratunek teorii „ślepej” na coś innego niż 
empiryczne doświadczenie mógł przyjść Kant? 

2. Odkrycie kogoś

W Krytyce czystego rozumu Kant proponuje zamienić pytanie o to, jak poznać 
rzecz, na pytanie o to, jak to się dzieje, że cokolwiek poznajemy. Pierwsze to pyta-
nie o adekwatność umysłu i przedmiotu, stawiane z zamiarem określenia najlepszej 
z możliwych dróg poznania czegoś. Drugie to pytanie o samą tę adekwatność, sta-
wiane, aby wyznaczyć właściwą jej granicę. W zamyśle Kanta poznanie pozostaje 
obszarem możliwości, ale nie bezwarunkowych i nie nieskończonych. Doświadcze-
nie czegoś jest zatem warunkowane przez coś innego niż to, czego się doświadcza. 
Dlatego każde coś doświadczenia jest już czymś, zanim zachodzi jakiekolwiek do-
świadczenie. Doświadczając, spełniamy w istocie syntezę zmysłowości i intelektu, 
a nie wpadamy w ramiona rzeczy samej. Doświadczyć czegoś, co od doświadczenia 
niezależne, nie sposób, dlatego granica doświadczenia nigdy nie jest dana samemu 
doświadczeniu. To raczej to, co dane, jest dane w pewnych granicach. Rozpoznanie 
granicy ma obudzić z dogmatycznej drzemki i stanowić remedium na drzemkę dużo 
bardziej koszmarną, bo metafizyczną. Myśleć o czymś to w istocie paradoks, na 
który można sobie pozwolić tylko podczas drzemki, kiedy rozum nie rozpoznaje 
jeszcze tego, że myślenie jedynie towarzyszy doświadczeniu, zachowując przy tym 
autonomię i suwerenność. Jest to związek niezobowiązujący myślenie do czegokol-
wiek poza samozobowiązaniem do towarzyszenia wszelkim przedstawieniom. „My-
ślę”6, będąc z nimi związanym, ale pozostając całkowicie obojętnym na ich treść 
i przedmiot. „Myślę” nie może myśleć o niczym innym niż o sobie. W ten sposób 
doświadczany przedmiot staje się chwilową i niezobowiazującą przygodą na drodze 
wiodącej od przedstawień do czystych pojęć, a głównym podróżnym jest w niej inte-
lekt, który aby powrócić do siebie, okazjonalnie i wbrew swojej prawdziwej naturze 
spotyka różne rzeczy. Przedmiot doświadczenia jest właściwie transcendentalnym 
pozorem intelektu.

Praca krytyczna ma zatem doprowadzić do rozpoznania tego, co inne w do-
świadczeniu, a co jako takie nie jest, nigdy nie było i nie może być dane w samym 

6 Zob. KCR II, s. 51.
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doświadczeniu i doprowadzić to coś z powrotem do apriorycznego domu poznania. 
Wędrówka umysłu do rzeczy jest w istocie pozorna i nigdy nie miała miejsca. Kan-
towskie „myślę” tylko pozornie myśli o czymś, w istocie nie jest zainteresowane 
tym, o czym myśli – jest raczej myśleniem należącym do kogoś, kto ten pozór roz-
poznaje jako swój własny, a nie myśleniem czegoś, do czego ten pozór należy7. 

Kant nazywa filozofię Platona przypominaniem sobie idei8. Gdyby jemu same-
mu zadać pytanie o to, czym w jego projekcie krytycznym jest przypominanie, to 
mógłby on powiedzieć, że jest ono pamiętaniem o sobie samym – bez względu na 
rodzaj i ilość przedstawień należy pamiętać, że to ja określam ich formę. Poznanie, 
a za nim każde odniesienie do czegoś, jest zatem cieniem podmiotu. Tylko w dogma-
tycznej drzemce podmiot zapomina o sobie, a krytyka Kanta ma na celu jego wyjście 
z cienia, dzięki potencjalnie każdorazowej artykulacji „myślę”.

Jeśli za historyczny początek transcenedentalizmu uznać dzieło krytyczne Kan-
ta, to może się okazać, że Kant pomylił początek z końcem, nigdy nie rozpoczął od 
problemu podmiotowości, ale od podmiotowości jako rozwiązania problemu. Po-
czątek pracy krytycznej Kanta jest zarazem jej końcem – rozpoznaniem (przemyśle-
niem) idei, która była, zanim zaczęła się praca myślenia. Taki początek jest w istocie 
ekstrapolacją, wedle słów Husserla „antropologizmem transcendentalnym”, a więc 
rzutowaniem siebie samego na całe pole transcendentalnych problemów, których 
rozwiązanie zostało podane, zanim cokolwiek innego zostało dane. Nauka odebrana 
od filozofa z Królewca zostanie zapamiętana: w przeciwieństwie do Kanta Husserl 
nigdy nie skończy rozpoczynania (na nowo) krytyki transcendentalnej (nigdy nie 
przejdzie do dialektyki), której Kantowska wersja będzie jedynie historyczną prze-
słanką dającą impuls właściwej pracy transcendentalizmu. Początek, który „poczy-
na” coś innego niż siebie, nie będzie dla Husserla kwestią wyłącznie metodyczną, ale 
istotą transcendentalnego projektu w wymiarze etycznym, logicznym i czasowym. 
Gdzie w takim razie szukać właściwego początku systematycznie określającego całe 
pole transcendentalne?  

W ponownym odkryciu scholastycznej idei intencjonalności, o której zapomniał 
rozum skupiony na sobie samym. Owa niepamięć nie przytrafiła się tylko Kantow-
skiej dialektyce, ale stanowi permanentną cechę świadomości jako takiej, a pierwsze 
podane jej lekarstwo, typologia przedstawień Franza Brentana, w ocenie jego dwóch 
uczniów okaże się dalece niewystarczające. Husserlowska krytyka adekwatności 
świadomości wewnętrznej, głównego źródła opisowej samowiedzy w Psychologii 
z empirycznego punktu widzenia, pozostanie prawomocna również dla Freuda. Hus-

7 Husserl odwróci tę zależność – pozór nie będzie przynależał wyłącznie do podmiotu, ale i do 
rzeczy, a wyrażać ją będzie formułą zaczerpniętą od Herbarta: „ile pozoru, tyle istnienia” 
(Soviel Schein, soviel Sein). Zob. E. Husser l, Medytacje kartezjańskie, z dodaniem Uwag 
krytycznych R. Ingardena, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, s. 151 [dalej jako: MK]; 
idem, Erste Philosophie (1923/24). Zweiter Teil, Theorie der phänomenologischen Reduk-
tion, Hrsg. R. Boehm, Martinus Nijhoff, Den Haag 1959, s. 47, Husserliana, 8.

8 Zob. KCR II, s. 23.
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serl, szukając „autentycznego przeciwieństwa spostrzeżenia adekwatnego i nieade-
kwatnego”9, a więc poza rozróżnieniem na spostrzeżenie wewnętrzne i zewnętrzne, 
pozbawi spostrzeżenie wewnętrzne trwałej samooczywistości. Skoro nie każde spo-
strzeżenie wewnętrzne „musi być adekwatne”10, to znaczy, że można wskazać prze-
życia psychiczne, którym nie towarzyszy niepodważalna samowiedza, są one zatem 
przeżyciami nieświadomymi w sensie, który wykluczała psychologia opisowa. Za-
kres argumentu Husserla jest zatem szerszy niż odpowiedź, której on sam udzielił na 
pytanie o intencjonalność w Badanich logicznych, i sięga „tam, gdzie kończy się stan 
świadomości [i] można znaleźć wszelkiego rodzaju wiedzę, która musi doprowadzić 
do zasadniczego przekształcenia naszych doktryn psychologicznych”11. Nieade-
kwatność spostrzeżenia wewnętrznego może być skonstatowana nie tylko na drodze 
ewidencji fenomenologicznej, ale również poprzez traumę jakiegoś przeżycia. 

Brentanowska świadomość, zamykając wewnątrz samoprzedstawiającego życia 
psychicznego każdy rodzaj przeżycia, odzyskuje przedkrytyczny system adekwacji 
i zapoznaje tym samym problematyczną oczywistość czegoś, na co skierowuje się 
każdy akt. Właśnie owa problematyczna oczywistość, która jest oczywista, nie bę-
dąc wyłącznie wewnętrzną, będzie największym wyzwaniem kontynuatorów Bren-
tana: z jednej strony jest ona nieodłączna od świadomości, a z drugiej świadomość 
empiryczna nie dysponuje żadnymi narzędziami, aby ją ująć. Z pomocą mógłby 
przyjść Kant, ale choć „transcendentalna jedność apercepcji” nie polega na realnym 
orzekaniu i tym samym zyskuje niezależność od empirycznej logiki samoopisu, to 
jednak jej czyste i autonomiczne myślenie abstrahuje od przedmiotu odniesienia. 
Podmiotowość Kantowska jest uniwersalna i dlatego mogłaby posłużyć do zrozu-
mienia struktury intencjonalności, ale jest również całkowicie autonomiczna i nie-
wrażliwa na to coś, co jest nieodłącznym i oczywistym elementem tej struktury i bez 
czego nie byłoby tak palącego problemu. Odkrycie intencjonalności, choć samo nie 
zostało ujęte inaczej niż coś empirycznie dostępnego i tematyzowanego, rozerwało 
transcendentalną jedność apercepcji – myślenie nie mogło już poświęcać przedmio-
tów odniesienia w imię uniwersalności i swojej autonomii.

3. Odkrycie czegoś innego

Podmiot odniesienia nie jest od razu i w oczywisty sposób postawiony w pierw-
szej osobie12, ale jest drugim członem relacji intencjonalnej i dopiero jako ten  

9 E. Husser l, Badania logiczne, t. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania, cz. 
1, tłum. i oprac. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 445.

10 Ibidem.
11 S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, KR, Warszawa 1996, s. 9.
12 Brak „Ja” w Badaniach logicznych i jego niekwestionowalne pojawienia się Ideach I dobrze 

oddaje zakres podmiotowości określony w ramach odkrycia intencjonalności. Zob. E. Hus -
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drugi, w cieniu tego, do czego się odnosi, może być przedmiotem pytania. Podmiot 
w naturalnym nastawieniu i w świadomości bezpośredniej nie jest żadną zagadką 
ani żadnym problemem, ponieważ jego jedność ze światem nie ulega zazwyczaj 
zakwestionowaniu. Zawsze może udzielić odpowiedzi na pytanie jaki jest, a nawet 
jeśli nie może, to wszelka problematyczność dotyczy jego sposobu bycia, choć same 
warunki tego bycia pozostają dla niego zakryte. Nie odsłania ich również psycho-
logia opisowa, która życie psychiczne w całości uznaje za świadome, a więc od 
razu dostępne i zawsze jawne. Życie psychiczne nie jest tożsame ze świadomością – 
dla Freuda, ponieważ przyjmuje on nieświadome, dla Husserla, ponieważ świado-
mość transcendentalna nie sprowadza się do psychologicznej i empirycznej. To, co 
odkrywa intencjonalność, albo raczej to, co odkrywa się wraz z nią, okazuje się 
w ramach psychologii empirycznej nieadekwatne, gdyż wykracza poza jednostkową 
treść przeżycia, a w ramach transcendentalnej jedności apercepcji nieapodyktyczne, 
ponieważ związane jest z konkretną i zmienną treścią przeżycia. 

Świadomość jest dla Husserla i Freuda nie tyle świadomością czegoś, ile świa-
domością czegoś innego. Nie wystarczy zatem prosty wgląd i porządkujący namysł, 
aby odzyskać coś, bez czego nie byłoby świadomości, a o czym tak usilnie stara się 
ona zapomnieć. Potrzebne są rygorystyczne i ścisłe procedury: transcendentalnej 
redukcji, dającej dostęp do innego w świadomości, i analityki snów, pomyłek oraz 
humoru, stawiającej inne poza granicami świadomego życia. Wtedy dopiero będzie 
można mówić o odzyskaniu możliwości doświadczenia, która w naturalnym stanie 
świadomości pozostaje i musi pozostać zakryta. Wtedy również okaże się możliwe 
doświadczenie, które w Kantowskiej krytyce było niemożliwe, doświadczenie trans-
cendentalnego jako innego.

Husserlowskie przejście od warunku możliwości doświadczenia do doświadcze-
nia warunku możliwości wymagało zmiany w podejściu do świadomości. Nie mogła 
już ona być prostym odpowiednikiem przyrodoznastwa ani nawet matematyki, ale 
musiała odnaleźć sobie tylko właściwą strukturę, niepodległą wobec autorytetu nauk 
i przyzwyczajeń zdrowego rozsądku, a dostępną dzięki procedurom redukcji, której 
ścisłość i cel nie są przygodnym wytworem dziejowym, choć są dostępne każdemu 
i w dowolnym momencie. Redukcja, co z pewnością czyni ją tak użytecznym na-
rzędziem transcendentalizmu, nie zna właściwie granicy, która byłaby niemożliwa 
do przekroczenia – zawiesić kwestię istnienia może każdy, kto jakoś jest, a każdy 
jest jakoś, dopóki żyje tylko i wyłącznie w naturalnym nastawieniu. Nie wystarczy 
zatem oddzielenie istnienia od realnego orzekania, aby poznanie zyskało nieznaną 
mu wcześniej prawomocność, a widmo metafizyki nigdy więcej się nie pojawiło. 
W istnienie uwikłany jest nie tylko pojedynczy sąd, ale całe bycie tego, kto ten sąd 
wydaje. Dlatego redukcja jest operacją pierwszoosobową, dokonaną i dokonującą 
się przez tego i w tym, którego istnienie nie podlega i nie może podlegać wątpieniu. 
(Czy nie dlatego nie podlega, gdyż dokonuje redukcji, i nie podlega tylko, o ile jej 

ser l, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. 1, tłum. D. Gierulanka, 
PWN, Warszawa 1967.
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dokonuje? Czy dokonując redukcji, przestaje troszczyć się o swoje własne bycie, 
tym samym może i zwraca się ku temu, co inne?) Z rzeczami, które nie są uwikłane 
w żadną wymianę z moim własnym bytem, nie podlegają interesownemu czy na-
wet skorumpowanemu spojrzeniu, mogę związać się ową strukturalną więzią: ego 
cogito cogitatum. Gwarancją pojawienia się rzeczy samej będzie dla Husserla ego 
odarte z własności psychologicznych, antropologicznych, historycznych, ale żywe, 
monadyczne i w czasie. Jakby pierwszym i najważniejszym zagrożeniem widzenia 
rzeczy samej był sam widzący, którego widzenie, zaślepione pełnią własnego bytu, 
było niezdolne do widzenia czegokolwiek poza sobą. A przecież widzę, twierdzi 
Husserl, dlatego że skierowuję się na coś, nie zaś widzę cokolwiek, dlatego że widzę 
tak, jak widzę.

Dla Freuda realne orzekanie o sobie również dzieje się poza istnieniem i nie-
istnieniem tego, o czym się orzeka. Istnienie czegoś jest zbyt uwikłane w interesy 
podmiotu świadomości bezpośredniej, aby mogło być wiarygodnym źródłem sa-
mowiedzy. Coś świadomości jest pierwotnie inne, a dopiero potem istniejące albo 
nieistniejące. Coś świadomości odsyła do nieświadomego, a nie do niej samej. Pod-
stawowy błąd świadomości, z czym z pewnością zgodziłby się Kant, to uznanie 
za własne tego, co do niej nie należy. Ale z trudem przyjąłby konkluzję Freuda, że 
logiczne i formalne „pamiętanie o sobie” w transcendentalnej apercepcji jest zapo-
minaniem o innym, a więc popadnięciem w transcendentalny pozór samoświado-
mości. Nieświadomość, jakkolwiek byłaby anegdotyczna czy niesamowita, posiada 
swój transcendentalny rdzeń, który można odnaleźć w samym doświadczeniu. Freud 
nie przyjmuje istnienia jako realnego orzecznika z innych niż Kant powodów. Nie 
dlatego, że nad całością bytu rozciąga się aprioryczna struktura ludzkiego poznania, 
ale dlatego że doświadczenie jest uwikłane i zależne od tego, co inne. Dlatego nale-
ży zaaplikować świadomości mowę wolną od różnicy bycia i niebycia i na tematy, 
których ta dystynkcja nie osądza. Procedura jest odwrotna do Husserlowskiej: nie 
redukcja, a indukcja – włączenie wszystkiego, co tylko chce być włączone. W pod-
miocie pełnej mowy, ale nigdy niezaspokojonego pragnienia, musi w końcu dojść do 
głosu to, co nim nie jest. Nie tyle zatem staje się on myślącym towarzyszem przed-
stawień, co ich łowcą i zbieraczem, skazanym co prawda na pomyłki i złudzenia, ale 
to w nich właśnie dochodzi do ekspozycji innego.

U Husserla i Freuda doszło zatem do przeformułowania całego pola teoretycz-
nego transcendentalizmu, co wiązało się z umieszczeniem tego pola w kontekście 
nieodłącznie już z nim związanej praktyki. Diagnoza do pewnego stopnia okaza-
ła się prosta: skoro nie można oddzielić wymiaru refleksyjnego i konceptualnego 
od wymiaru pragmatycznego, to należy szukać takich praktyk, które pozwolą na 
opisanie warunku i granicy możliwości doświadczenia. Realizacja tego postulatu 
wymagała jednak pracy czasochłonnej i stawiającej pod znakiem zapytania własne 
rezultaty. Aby mieć pewność, że dotyczy ona całości doświadczenia, a nie jego wą-
skiego fragmentu, należało poddać jej efekty próbie czasu: zbadać samo przeżycie 
czasu i otworzyć podstawowe pojęcia na jego działanie. Ograniczenie argumentu 
transcendentalnego do wąsko pojętego obszaru doświadczenia, na przykład tak jak 
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to miało miejsce u Kanta do aktualnego stanu nauki, skutkuje obciążeniem transcen-
dentalizmu arbitralnymi i historycznie uwarunkowanymi założeniami. Początkowe 
zawężenie pojęcia i funkcji doświadczenia wywołuje w końcu wewnętrzne paradok-
sy doświadczenia, które od początku bezzasadnie limitowane, wytwarza w dalszej 
kolejności problematyczne konceptualizacje: 

Natürlich müssen wir von vornherein alle dem phänomenologischen 
Transzendentalismus, und damit dem tiefsten Sinn und Recht des Kantschen, wid-
erstreitenden, in der schlechten Wortbedeutung „metaphysischen” Bestandstücke 
der Vernunftkritik (wie die Ding-an-sich-Lehre, die Lehre vom intellectus archety-
pus, die Mythologie der transzendentalen Aperzeption oder des „Bewußtseins über-
haupt” usw.) übergehen und seinem noch halb mythischen Begriffe des Apriori den 
phänomenologisch geklärten Begriff das allgemeinen Wesens und Wesensgesetzes 
substituieren13. 

Jeżeli coś musi ograniczać i warunkować doświadczenie, to może to być tylko 
ono samo. Dlatego też jedno z najważniejszych pytań będzie dotyczyć początku do-
świadczenia. Nieprzypadkowo zatem Husserlowska lektura Kanta dokonała się pod 
szyldem filozofii pierwszej – opisującej i praktykującej redukcję – jedynej praktyki 
zdolnej unieść teoretyczny ciężar rozpoczynania pomimo faktycznych i empirycz-
nych procesów, które zaczęły się kiedy indziej i gdzie indziej. Nieprzypadkowo rów-
nież psychoanaliza Freudowska poszukuje początku procesów psychicznych, zanim 
zaczęły one być dostępne refleksyjnej świadomości. W obu przypadkach swoista 
wrażliwość na kwestię początku i rozpoczynania wynika z przekonania, że zapo-
znanie, utracenie lub zignorowanie tej kwestii prowadzi do wyjałowienia myślenia, 
które nie znając swego początku, nie jest w stanie ani teoretycznie, ani praktycznie 
myśleć.

Argument przeciwko „intencjonalnej inegzystencji” opiera się na konstatacji, 
że jeśli coś jest bezpośrednio dane świadomości, nie znaczy to i nie oznacza, że jest 
z nią tożsame. Być może to coś posiada takie lub inne znaczenie w świadomości, ale 
jej nie oznacza, gdyż oznacza coś innego niż ona sama. To raczej ona sama powinna 
każdorazowo pytać o znaczenie tego i tamtego, niż trwale samookreślać się poprzez 
to lub tamto. Samowiedza w oparciu o nastawienie naturalne i świadomość bezpo-
średnią zatraca radykalność odniesienia do, skierowania na, zwrócenia się ku, nie 
jest w istocie samowiedzą, ale wiedzą o sobie samym, który zakrywa i przysłania coś 
innego. Stawką odkrycia intencjonalności jest zatem świadomość czegoś innego niż 
ona sama, a co nie jest dla empirycznej świadomości oczywiste, gdyż zajęta konsta-
towaniem swojej zgodności z przedmiotem, zatraciła zdolność do przeżywania owej 
oczywistości. Właśnie relacja z tym, dzięki czemu świadomość jest świadoma, jest 
w fenomenologii i psychoanalizie najbardziej problematyczna, by nie powiedzieć 
tajemnicza, a przez to wymagająca nowych dróg rozpoznania. Husserl w pierwszej 

13 E. Husser l, Erste Philosophie (1923/24). Erster Teil. Kritische Ideengeschichte, Hrsg. 
R. Boehm, Martinus Nijhoff, Den Haag 1956, s. 235, Husserliana, 7, [dalej jako: Hua VII].
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kolejności postuluje przebadanie sytemu znaków, aby wykazać, jak to jest możliwe, 
że cokolwiek ma znaczenie. Freud prowadzi szeroko zakrojoną pracę nad zjawiska-
mi, zazwyczaj niemożliwymi bez udziału języka, które oznaczają coś więcej lub coś 
innego niż znaczą. 

Husserlowska krytyka ma na celu opisanie świadomości, zanim cokolwiek bę-
dzie mieć dla niej znaczenie. Freudowska krytyka nakierowana jest na odsłonięcie 
tego, co oznaczane, pomimo braku znaczenia tego czegoś dla świadomości. W oby-
dwu wypadkach znaczenie wykracza poza partykularną i jednostkową świadomość, 
a więc oddala się widmo psychologizmu. Zarówno fenomenologia, jak i psychoana-
liza oddzieliły sensy psychologiczne od transcendentalnych, „mimo że treści, któ-
re mają być po obydwu stronach opisywane, mogą sobie odpowiadać”14. Pierwsza 
zatem będzie metodą opisową, ale ustalającą swą ścisłość wobec tego, co opisy-
wane. Druga będzie metodą analityczną, gdyż nastawioną na analizę niespójnych 
z całością świadomości momentów. Fenomenologia będzie otwarta na komponent 
nieopisowy – analityczny, dlatego że nie stawia żadnych granic temu, co zamierza 
opisywać. Psychoanaliza nie będzie mogła zrezygnować z opisu, dlatego że nie jest 
w stanie dowieść niekoherencji świadomości inaczej niż za jego pomocą. Fenome-
nologia i psychoanaliza na różne sposoby przeplatają opis i analizę. Dlatego trafne 
określenie fenomenologicznego projektu Husserla jako „opisu tego, co transcen-
dentalne”15 należałoby rozszerzyć również o analizę tego, co transcendentalne. Ani 
fenomenologiczny, ani psychoanalityczny projekt opisu i analizy transcendentalne-
go nie byłby możliwy bez włączenia czegoś innego do warunku możliwości do-
świadczenia, a więc de facto bez zmiany warunku możliwości w granicę możliwości 
doświadczenia.

Freud stawia świadomość przed jej własną granicą, daną jej dlatego, że jest świa-
domością intencjonalną i przez tę intencjonalność określoną i konstytuowaną. Gra-
nicę tę nazywa nieświadomym. Husserl poszukuje granicy świadomości w tym, co 
jej dane, a więc dlatego, że dane jest jej zawsze coś więcej niż ona sama. Granicę tę 
nazywa świadomością transcendentalną. Freud i Husserl odmiennie interpretują coś 
innego. Pierwszy, dzięki położeniu akcentu na inne świadomości, analizuje feno-
meny niespójne z nią samą, ale podejmując próby ich systematyzacji, nie zaprzeczy 

14 MK, s. 46. W przypadku psychoanalizy decydujące dla paralelności sensu jest rozróżnienie 
na nieświadomość w sensie opisowym i w sensie systematycznym. Ta druga dzieli się z kolei 
na dwie topiki, pierwszą – oddzielającą świadomość od nieświadomości i drugą – topikę 
trzech instancji: To, Ja, Nad-Ja. Już od analizy histerii, a więc przed wprowadzeniem podzia-
łu na nieświadomość opisową i systematyczną, zarysowuje się psychoanalityczny problem 
opisu: jak opisać coś, czego świadomościowa i adekwatna deskrypcja nie jest w stanie ująć. 
Rozróżnienie sensu opisowego i systematycznego nieświadomości daje Freudowi możli-
wość zachowania różnicy między empirycznym, a więc jakoś świadomościowym, opisem 
a warunkiem tego opisu, który choć opisywany, to nie daje się uświadomić. Zob. S. Freud, 
J. Breuer, Studia nad histerią, tłum. R. Reszke, KR, Warszawa 2008.

15 F. Dastur, Dire le temps. Esquisse d’une chrono-logie phénoménologique, Encre marine, 
Fougères 1994, s. 199.
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efektywnemu i dającemu się opisać wpływowi innego na świadomość, nigdy za-
tem coś świadomości nie przestanie być doświadczane. Drugi, akcentując coś świa-
domości, opisuje fenomeny, które nie dają się sprowadzić do samej tylko kwestii 
sposobu bycia dla świadomości, nigdy zatem inne jako świadomość nie przestanie 
być doświadczane. Freud analizuje i opisuje niemożliwość świadomości, która wy-
nika z jej intencjonalnego charakteru, jest więc doświadczeniem czegoś, czego ona 
w bezpośredniej refleksji nie bierze pod uwagę. Husserl opisuje i analizuje możli-
wość świadomości związaną z jej konstytutywną intencjonalnością, która jest zatem 
doświadczaniem czegoś, co jej w naturalnym nastawieniu pozostaje zakryte. Nie-
możliwość świadomości bezpośredniej i możliwość świadomości transcendentalnej 
są przede wszystkim granicami doświadczenia, a nie tylko jego warunkami. Coś 
innego przeformułowuje transcendentalne kryterium sztywnego i niezmiennego wa-
runku w kryterium elastycznej i ruchomej granicy doświadczenia.

W obydwu wypadkach granica świadomości będzie doświadczona, stąd uparte 
i nieskończone poszukiwanie odpowiedniej ku temu praktyki. Pomimo niewspół-
miernych metod jej praktykowania fenomenologia i psychoanaliza pozostają zgod-
ne co do samej jedności teoretyczno-praktycznej. Praktyka doświadczania granicy 
świadomości stanowi jedność z jej teorią, gdyż doświadczając granicy świadomo-
ści, doświadcza się warunku możliwości doświadczenia. Dlatego transcendentalizm, 
który pyta o coś innego, nie tyle zakłada wyznaczenie mu warunków możliwości, co 
określenie granic jego możliwości. Granice te nie tylko są granicami doświadczenia, 
ale też same są doświadczane.

4.  Krytyka świadomości naturalnej i świadomości  
bezpośredniej

Aby jednak doświadczenie granicy możliwości doświadczenia było praktycznie do-
stępne, potrzebna jest krytyka świadomości, która wykaże jej ograniczenia, gdyż to 
właśnie świadomość naturalna i bezpośrednia nie zna i nie chce znać swych granic. 
Skąd to jej ograniczenie? Z permanentnego pomieszania rzeczy i świadomości ce-
chującego potoczną świadomość. Świadomość bezpośrednia i świadomość w na-
turalnym nastawieniu pozostaje trwale zjednoczona ze światem, gdyż określa się 
poprzez rzeczy. 

Świadomość w naturalnym nastawieniu pozostaje zjednoczona z czymś innym 
niż ona sama, ale nic o tym zjednoczeniu nie wie i nie dysponuje żadnymi środkami, 
aby tę wiedzę wyartykułowć. Wszelkie predykaty dostępne potocznej samowiedzy 
w przekonaniu Husserla jedynie potwierdzają utożsamienie świadomości ze świa-
tem, w którym się ona znajduje. Nietranscendentalna samowiedza daje jedynie przy-
kład warunku, pod który sama podlega, ale nie jest w stanie być swoim własnym 
warunkiem. Refleksyjny akt samoświadomości naturalnej jest w istocie samoopi-
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sem dokonanym pod nieobecność opisującego. Bez względu na jego treść i zakres 
zawsze znajdzie się samowiedza konkurencyjna do niej i zdolna zająć jej miejsce 
w oczekiwaniu na falsyfikację, której wcześniej czy później dokona jakaś odmienna 
od niej empiryczna całość określeń. Tak więc opis sytuacji podmiotu, wgląd w jego 
przeżycia czy też podjęta decyzja mają wspólną własność – nie dokonują się bez 
udziału tego, co wobec świadomości inne. Świadomość samookreślająca się poprzez 
heteronomię, którą uznaje za swoją najbardziej własną własność i o której inności 
nic nie wie, Husserl przeciwstawia świadomości czystej16. Dwa określenia użyte 
przez niego na określenie świadomości czystej zasługują na szczególną uwagę: rze-
czywista i możliwa. 

Dlaczego świadomość przeciwstawiona potocznej, zdroworozsądkowej, a tak-
że naukowej świadomości miałaby być rzeczywista, skoro to raczej ona z punktu 
widzenia życia codziennego, trzeźwego rzeczowego oglądu i naukowej deskryp-
cji wydaje się co najmniej hipotetyczna? Dlatego, że samookreślenie świadomości 
w codziennym działaniu, rzeczowym rozpoznaniu i naukowej teorii jest już zawsze 
jej określeniem poprzez kontekst, w którym ona żyje, albo rzecz, którą sobie przy-
pisuje, albo też spektrum pojęć, z którymi zostaje związana. W żadnym z tych przy-
padków nie mamy do czynienia z samą świadomością, choć w każdym pojawia się 
samowiedza. Pomimo jej użyteczności, konkretnej treści i argumentacyjnego wy-
rafinowania empiryczna samowiedza chybia w kwestii zasadniczej – jest fragmen-
taryczna. Dlatego nie powinna być uznana za rzeczywistą, choć zachodzi i dlatego 
nie można jej odmówić tego, że jakoś jest. Rzeczywista świadomość powinna być 
całością. Jak rozumieć ową całość? Badania nad świadomością doprowadzą Husser-
la do odrzucenia koherencyjnego rozumienia całości. Całość świadomości jest za-
wsze dostępna tu oto i dlatego przeciwstawia się całości świata, która nigdy nie jest 
dostępna w taki sposób. Wiele nieporozumień związanych ze świadomością bierze 
się z pomieszania świata jako całości ze świadomością jako całością. Świadomość 
rozumie się tylko jako wykrojoną część świata, ostatecznie więc może być ona więk-
sza lub mniejsza – ilość określa jej różnicę wobec świata. Nie jest to zatem żadna 
realna różnica. Z punktu widzenia świadomości czystej to raczej świadomość po-
toczna, zdroworozsądkowa i naukowa nie jest rzeczywista, gdyż uzurpuje świado-
mości treści, określenia i cechy, które nie są własnością czystej świadomości, choć 
ta ostatnia może i bywa ich świadoma. Może, ale nie musi – jej rzeczywistość to 
w istocie możliwość skierowania na, odniesienia do, zwrócenia się ku, a nie bycie 
tym lub tamtym. Warunkiem bycia jest dla Husserla właśnie skierowanie, zawsze 
rzeczywiste i określające swoją własną rzeczywistość – to ono warunkuje każdo-
razowe i jakiekolwiek bycie, a nie odwrotnie. Gdybyśmy „odniesienie do” rozu-
mieli ze względu na jakieś bycie, ograniczylibyśmy możliwość samego odniesienia, 
które z transcendentalnego warunku możliwości zamieniłoby się w doświadczenie 
powtarzalnej i nieprzekraczalnej granicy. Używając Husserlowskiego słownika, po-
wiedzilibyśmy, że popadliśmy w psychologizm, antropologizm lub też historycyzm 

16 Hua VII, s. 268.
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transcendentalny, a więc faktyczne i zachodzące doświadczenie pomylilibyśmy 
z warunkiem jego zachodzenia. 

Ze względu na to, że czysta świadomość odnosi się do wszystkiego i do czego-
kolwiek, a nie tylko jest wszystkim lub czymkolwiek, Husserl używa słowa „możli-
wa”. Możliwość w refleksji naturalnej jest warunkowana realnym orzekaniem, a to, 
o czym wiemy od Kanta, opiera się na jedności orzecznika i istnienia, nigdy na 
samym istnieniu. Dlatego możliwość podmiotu refleksji jest ograniczona zespołem 
cech określających podmiot w jego byciu, a jego bycie zawsze już jest byciem ja-
kimś. Refleksja zdaje sprawę z posiadanych własności, ale nie tematyzuje samego 
posiadania, dlatego samowiedza uzyskana na jej podstawie nie tylko lokalizuje pod-
miot w świecie, lecz także wiąże go z całością świata zakładaną w naturalnym na-
stawieniu. Podmiot refleksji jest podmiotem faktycznym, który o swej faktyczności 
nie ma i nie może mieć pojęcia, gdyż sama refleksja jest rezultatem tej faktyczności. 
W refleksji zdaje on sobie z niej sprawę, utożsamiając ją z sobą samym, utożsa-
miając inne z tym, co inne nie jest. Faktyczna egzystencja, zawsze związana z tym 
lub tamtym predykatem, nie jest zatem możliwością, ale spełnianą koniecznością – 
uznaniem siebie za część przyjętej z góry całości. Refleksja naturalna nie dysponuje 
żadnymi narzędziami, aby rozpoznać fundujący ją związek z podmiotem treści, któ-
re każdorazowo uznaje za najbardziej własne i bliskie. Jest w stanie zaproponować 
jedynie inne treści w miejsce poprzednich, ale nic nie wie o naturze i funkcjono-
waniu samego przypisania treści podmiotowi, gdyż pozostaje zależna od realnego 
orzekania i do niego ograniczona. Wraz z tym ograniczeniem dziedziczy ona pro-
blemy adekwatnego kryterium poznania: ciągnącą się w nieskończoność zgodność 
przedmiotu i podmiotu, koherencję, która de facto funkcjonuje pod adekwatnością, 
niemożliwość wskazania początku zachodzenia zgodności.

Być może najcenniejszą składową naturalnego nastawienia jest właśnie nieza-
dowolona z siebie świadomość, która nie zdołała sprostać stawianemu sobie wymo-
gowi adekwatności i nie znalazłszy siebie wśród innych, powraca do siebie już nie 
w identyfikacji z tym lub tamtym, ale w wątpliwości co do siebie samej. Zachwiania 
naturalnego nastawienia Husserl nazywa niekiedy protoredukcjami. A w brakach 
świadomości naturalnej widzi szansę na odkrycie transcendentalnej. Jej czystość nie 
oznacza separacji i braku związku ze światem, ale tylko jej właściwy z nim związek.

Ograniczeniami refleksyjnej samowiedzy zajmuje się również Freud. Podważa 
adekwatność refleksji w wyjaśnianiu codziennych błędów pamięci, pomyłek i prze-
języczeń. „Z punktu widzenia psychoanalizy należy stwierdzić, że w tych przypad-
kach występuje jakieś zaburzenie intencji wykonawczej, ale nie można wykazać, 
skąd bierze się to zaburzenie i jaki kryje się w nim zamiar. Daje znać ono jedynie 
o swoim istnieniu”17. Daje o sobie znać jako coś enigmatycznego, przerywającego 
lub zakłócającego jedność istnienia i orzecznika. Ukazuje tym samym fragmenta-
ryczność refleksji bezpośredniej, która spotyka się z czymś, czego nie jest w stanie 

17 S. Freud, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, tłum. L. Jekels, H. Iwan -
ka, W. Szewczuk, PWN, Warszawa 1987, s. 337. 
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adekwatnie wyjaśnić. Ograniczona, ale nieznająca swojej własnej granicy codzienna 
refleksja nie jest zatem pełnią możliwości życia psychicznego. Przeciwnie, uważa 
Freud, można wskazać zjawiska, do których się ona nie odnosi, i takie, do których 
się odnosi, nic o tym nie wiedząc. To właśnie fragmentaryczność i ograniczony po-
tencjał poznawczy refleksji świadomości naturalnej pozwalały Husserlowi dokonać 
jej krytyki i nazwać ją „nieświadomą”18. 

Wobec „nieświadomej” świadomości naturalnej można zatem przyjąć dwie 
postawy. Pierwsza polegałaby na badaniu tego, czym jest ta nieświadomość, ale 
badanie to nie mogłoby opierać się na refleksji, gdyż w stosunku do refleksji da 
się postawić pytanie o jej nieświadomość, którą trzeba by ująć w nowej refleksji 
i znowu zapytać o nieświadomość drugiego rzędu. Dlatego psychoanaliza zajmuje 
się szukaniem nierefleksyjnych metod badania. Druga znajdowałaby świadomość 
zdolną uświadomić sobie nieświadomy aspekt refleksji naturalnej, ale za cenę rady-
kalnego od niej odróżnienia, gdyż w przeciwnym razie skazywałaby się na zarzuty 
wysuwane wobec refleksji i jej również groziłby regres w nieskończoność. Dlatego 
metodologiczną podstawą fenomenologii jest czysta transcendentalna świadomość. 
Pierwsza zakłada i bada nieświadomość jako inne świadomości naturalnej, druga 
natomiast opiera się na różnej od naturalnej świadomości czystej i ją eksploruje. 
W tym sensie można powiedzieć, że nieświadomość w psychoanalizie i świadomość 
transcendentalna w fenomenologii celują w ostateczne wyjaśnienie doświadczenia, 
są zatem „czyste” – możliwe, gdyż dotyczą całości doświadczenia, i rzeczywiste, 
ponieważ jako całość są doświadczane. Czyste doświadczenie to doświadczenie 
czegoś innego, w którym nie zostało ono oddane naturalnemu biegowi wydarzeń, 
a więc nie przestało ono być ani czymś, ani innym.

Może się wydawać, że nie ma nic bardziej odległego niż badanie świadomości 
i hipostazowanie nieświadomego – w samym dziele Brentana występują one jako ter-
miny się wykluczające. Ale tak jest do czasu, gdy życie psychiczne będzie rozumiane 
wyłącznie empirycznie. Jeśli natomiast odkrycie uniwersalnej struktury intencjonal-
nej z czymś innym jako nieodłącznym elementem odniesienia, który podaje w wąt-
pliwość jej „uniwersalizm” i „strukturalność”, to rodzi się potrzeba zrewidowania 
całego pola teoretycznego, wewnątrz którego doszło do odkrycia tej struktury. Wraz 
z przeformułowaniem transcendentalizmu z warunku możliwości doświadczenia na 
granicę możliwości doświadczenia prawomocne staje się doświadczenie samej tej 
granicy. Właśnie jej deskrypcją i analizą zajmuje się fenomenologia i psychoanaliza. 

Co odróżnia fenomenologię od psychoanalizy? Stosunek do czegoś innego. 
W pierwszej jest ono zagubionym i zapoznanym elementem świadomości naturalnej, 
który należy odnaleźć i przywrócić w samym świadomym doświadczaniu transcen-
dentalnym. W drugiej jest ono gubiącym i zapoznającym elementem świadomości 
bezpośredniej, który należy odnaleźć i przywrócić samemu doświadczeniu. W po-
równaniu z podmiotem nieświadomego transcendentalne ego jest strażnikiem czegoś 
innego, który w imię fenomenu wyzbywa się wszelkiej własności określającej jego 

18 Hua VII, s. 262.
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bycie. Natomiast podmiot nieświadomego przy „Ja” transcendentalnym okazuje 
się podróżnikiem, wiedzionym i uwodzonym przez coś innego (czyż to nie Kant 
mówił o uwodzeniu podmiotu transcendentalnego przez podmiot realnych cech?19). 
Przerwać więź z innym, nawet w transcendentalnym posunięciu, to właściwie zane-
gować możliwość jego doświadczenia. Czy to nie jego doświadczenie jest samym 
doświadczeniem, pytają Husserl i Freud. Czy zatem nie w odzyskaniu czegoś innego 
doświadczenia leży główne zadanie transcendentalizmu?20

Bibliografia

Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. i oprac. W. Galewicz, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Dastur F., Dire le temps. Esquisse d’une chrono-logie phénoménologique, Encre marine, 
Fougères 1994.

19 „Stąd wynika, że pierwszy wniosek rozumowy psychologii transcendentalnej uwodzi nas tyl-
ko rzekomym nowym poznaniem, podając stały logiczny podmiot myślenia za poznanie re-
alnego podmiotu cech (der Inhärenz), o której żadnej wiedzy nie posiadamy ani nie możemy 
posiadać, ponieważ świadomość jest tym jednym [czynnikiem], który wszelkie przedstawie-
nie czyni myślami, i w czym przeto, jako podmiocie transcendentalnym, muszą się znajdo-
wać wszystkie nasze spostrzeżenia, i ponieważ poza tym logicznym znaczeniem [słowa] »Ja« 
nie mamy innej wiedzy o podmiocie samym w sobie, który jako substrat leży u podstaw [za-
równo] owego Ja, jak i wszystkich myśli” – KCR II, s. 60. Czy historia uwiedzenia podmiotu 
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20 Zostawiając na boku metafory, można też powiedzieć, że czym innym jest jedność przedmio-
tu i treści aktu, a czym innym jedność samej świadomości. Niezgoda na ich utożsamienie roz-
poczyna fenomenologię transcendentalną i otwiera badanie granic transcendentalnego ego – 
instancji ostatecznie niesprowadzalnej do sumy przeżytych aktów. Ale wyróżnienie jedności 
innej niż opartej na zgodności przedmiotu odniesienia i treści tego odniesienia umożliwia 
również badanie jedności niesprowadzalnej do pary treść – przedmiot, a mimo to jakoś doty-
czącej świadomości. Freud, wyznaczając szerszy zakres życiu psychicznemu niż życiu świa-
domemu, skorzysta z tej okazji i będzie pytał o to, co jednoczy całość życia psychicznego, 
ale nie daje się sprowadzić do zgodności treści i przedmiotu świadomości i dlatego będzie 
nazwane nieświadomym. Zarówno Husserl, jak i Freud, choć odmiennie interpretują coś in-
nego, zachowują rozróżnienie dwóch rodzajów jedności: aktowej, bliskiej doświadczeniu, 
i pozaaktowej, strukturalnie niezależnej od doświadczenia. Chyba najpełniejszym fenomeno-
logicznym wyrazem tej dwoistości są Medytacje, w których ego jest jednocześnie w świecie 
i poza światem. W przypadku psychoanalizy trudno wskazać główny tekst, być może byłaby 
to Nieświadomość (w: S. Freud, Dzieła, t. 8: Psychologia nieświadomości, tłum. R. Reszke, 
KR, Warszawa 2007, s. 89-129), ponieważ nieświadomość jest niemal od razu określona jako 
doświadczana, a więc dająca się jakoś ująć świadomie, ale ostatecznie niesprowadzalna do 
żadnego świadomego ujęcia ani do ich sumy. Pytanie, jakie należy postawić o tę dwoistość, 
dotyczy tego, na ile zachowuje ona źródłowość transcendentalną nazwaną tutaj czymś innym? 

•
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kArel novotný

„Ja pasywne” i „pojedyncza 
podmiotowość żywego ciała” 

O związku między podmiotowością i żywą cielesnością 
u Husserla i Patočki

Niniejszy rozdział jest esejem, który w cząstkowy sposób traktuje o złożonym związ-
ku podmiotowości z żywym ciałem i z ciałem organicznym. Dlatego wiele istotnych 
problemów pozostaje poza jego zakresem. Ograniczając się tylko do dwóch kwestii, 
których nie mogłem tutaj uwzględnić, a które zasługują bardziej na systematyczne 
rozważanie, należałoby zasygnalizować: w ogólności Husserlowską problematykę 
intersubiektywności, a w szczególności popędowe i instynktowne podłoże życia. 
Zwłaszcza że u Husserla poprzez badanie tych dwóch kwestii możliwy był, interesu-
jący nas, zwrot od klasycznej pozycji ego jako zasady aktywności – podmiot przeży-
wanych aktów umożliwiający podmiotowość własnego ciała przeżywanego poprzez 
ciało żywe – do pozycji, która tę jednostronność relatywizuje już na poziomie życia 
percepcyjnego, na którym tylko poprzez ruch ciała powstaje polaryzacja konieczna 
do artykulacji pojedynczej podmiotowości żywego ciała. Ten aspekt związku mię-
dzy podmiotowością a przeżywaną cielesnością pozwala pokazać ciągłość z linią 
fenomenologii posthusserlowskiej, której ważną postacią był Jan Patočka1.

W jednym z rękopisów z lat 20. (który został opublikowany jako Aneks X w dru-
gim tomie Husserlianów poświęconym problematyce intersubiektywności, pod ty-
tułem Osobowa duchowość egologiczna i infraegologiczne życie żywego ciała) Ed-
mund Husserl powiada, że z jednej strony istnieje „duchowość egologiczna”, 

1 Tekst powstał w wyniku realizacji dwóch projektów badawczych: „The Relevance of Sub-
jectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the Humanities”  
(M 3000912 – Akademia Nauk Republiki Czeskiej) oraz „Philosophical Investigations of 
Body Experiences: Transdisciplinary Perspectives” (GAP 401/10/1164 – Agencja Grantowa 
Republiki Czeskiej).
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która pozwala promieniować aktywności z centrum (…), która również od tego 
centrum jest hegemonikonem życia, życia cielesnego, prowadzącym do żywego 
ciała lub obejmującym dobrowolne ruchy tegoż ciała z wyjątkiem wpływów świa-
ta, przymusu, szoku etc. Z drugiej strony [jest] infraegologiczne życie żywego cia-
ła, które płynie w zmiennych przeżyciach jako podmiotowe życie bez udziału ak-
tywnego Ja, które mimo to zawsze domniemujemy2. 

Tak sformułowany problem chciałbym zarysować w nawiązaniu do bardziej 
ogólnej kwestii związku między podmiotowością a żywą cielesnością, rozumia-
ną w kategoriach aktywności i pasywności. To, o czym mówi Husserl nieco niżej 
w tym samym rękopisie, świadczy o znaczeniu fragmentu właśnie zacytowanego, 
mianowicie: 

tutaj zarysowuje się główny przedmiot nauki o naturalnym pojęciu świata, która 
zakłada precyzyjne badanie tego, w jaki sposób podmiotowość odnosi się do żywej 
cielesności i jak to, co swoiście somatologiczne, odróżnia się od duchowości wyż-
szego rzędu i funkcji egologicznych, i jak te dwa obszary pozostają nierozłączne3. 

Rzeczywiście możemy odnaleźć w jego pośmiertnych rękopisach, nawet jeśli 
są bardziej rozproszone i fragmentaryczne niż jednolite i systematyczne, niejedną 
myśl o związku pomiędzy żywą cielesnością a obszarem egologicznym, które są 
w ich różnicy równie nieoddzielne, co dusza i żywe ciało4. „Ja” pasywne w duszy 
i pojedyncza podmiotowość żywego ciała przedstawiają elementy, które pośredniczą 
między obszarami aktywnego „Ja” i żywym ciałem jako swoim organem. 

Taką mediację umożliwiają głębsze relacje w „infraegologicznym życiu żywego 
ciała”, które istotnie według cytowanego fragmentu „płynie w zmiennych przeży-
ciach jako podmiotowe życie bez aktywnego uczestnictwa Ja, ale jako życie pod-
miotowe jednak zawsze owo Ja zakłada (doch immer voraussetzt)”. Punkt pierwszy 
mógłby być rozumiany następująco: przepływ przeżyć konstytuuje się w sposób 
pasywny, „bez aktywnego uczestnictwa Ja (ohne aktive Beteiligung des Ich)”. To, 
co przemija w tym przepływie, traci swój charakter „infraegologiczny (unterichli-
chen)” i staje się w nim oraz poprzez niego życiem podmiotowym, które będzie za 

2 E. Husser l, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter 
Teil: 1921-1928, Hrsg. I. Kern, Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, s. 89, Husserliana, 14 
[dalej jako: Hua XIV]. 

3 Hua XIV, s. 90.
4 W każdym razie możemy przeczytać fragmenty, zgodnie z którymi chodzi właściwie o roz-

wiązanie empiryczne: „gdyż doświadczenie uczy, że realna duchowość jest przywiązana do 
materialnych ciał, a nie jakoś do subiektywnych albo intersubiektywnych jedynie fantomów 
przestrzennych (czystych schematów przestrzennych), i zgodnie z doświadczeniem material-
ne ciało i dusza z koniecznością przynależą dla nas do siebie w idei rzeczywistego człowieka. 
Ale ta konieczność jest tylko empiryczna” – E. Husser l, Idee czystej fenomenologii i feno-
menologicznej filozofii, ks. 2, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1974, s. 134 [dalej 
jako: Idee II].
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każdym razem przeżywane, nawet jeśli przez większość czasu będzie przeżywane 
bez aktywnego uczestnictwa „Ja”. To ostatnie „Ja” wyróżnia się zatem swoją pa-
sywnością, pasywnością „Ja” zaangażowanego w sposób aktywny. Pytanie, które 
chciałbym postawić, to pytanie o żywą cielesność tego pasywnego „Ja”. 

Jeżeli zatem „Ja” pasywne nie może pochodzić jeszcze z porządku żywej ciele-
sności (leiblich), to jest tak dlatego, że żywa cielesność konstytuuje się jako specy-
ficzna jedność sensu wyłącznie w przepływie życia (des Erlebens). Żywą cielesność 
musimy zatem wyróżnić ze względu na racje zasady „Ja” jako instancji pasywnej. 
Żywa cielesność konstytuuje się w czymś takim jak biegun afektacji. Możemy zatem 
zawsze zapytać, w jaki sposób biegun pasywności rozwija się w zmysłowości życia 
cielesnego, a zatem jak żywe ciało konstytuuje się w czasowości intymnej życia.

Kolejne pytanie dotyczyłoby zatem statusu życia w ogóle, wchodzi ono w pole 
widzenia i zakres transcendentalnej fenomenologii genetycznej, a także życia jako 
takiego, które jest podstawą doświadczenia subiektywnego. Nie będę się jednak tak 
rozlegle zajmować problemami granicznymi fenomenologii Husserla oraz docho-
dzić do problemów związanych ze zwrotem genetycznym oraz do źródła podmioto-
wości w popędach i instynktach. 

W pierwszej części niniejszego rozdziału wychodzę od „Ja pasywnego” oraz 
„pojedynczej podmiotowości żywego ciała” (Idee II) i przedstawiam ciało żywe jako 
organ posiadany przez „Ja”, a nie jako ciało, które jest. W drugiej części pokazuję, 
że począwszy od niektórych przemyśleń Husserla na temat kinestez jako pierwot-
nej formy podmiotowości żywej cielesności, można by otworzyć inną perspektywę, 
która pozwoliłaby do pewnego stopnia odwrócić relację pomiędzy podmiotem a ży-
wym ciałem; w ten właśnie sposób u Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Jana Patočki 
ruch żywego ciała poprzedza aktywność przedstawienia. Począwszy od tego, mogli-
byśmy zobaczyć na nowo u innych autorów poszukiwanie sposobu ogólnego rozu-
mienia dynamiki życia lub nawet istoty życia jako realizacji możliwości. Również 
począwszy od tego, moglibyśmy nawet próbować pewnego usiłowania metafizycz-
nego, zgodnie z tezą, że istniałaby ciągłość między ruchem życia i ruchem realiza-
cji możliwości w ogóle; próbować pochwycenia każdego rodzaju bycia, począwszy 
od tego ruchu, i dzięki temu spróbować zintegrować podmiotowość w stawaniu się 
bardziej scaloną ze światem zamiast, już od jego początku, podporządkowywać to 
stawanie podmiotowej konstytucji w świadomości lub fundować je na niej. 

Ta tendencja będzie się radykalizować w fenomenologii życia i metafizyce ma-
nifestacji u Renauda Barbarasa, w której podmiotowość, tak jak i żywa cielesność, 
dają się wciągnąć w ruch rozumiany jako ich warunki. To, co uznaje się na końcu 
tej linii myślenia za źródłowe wydarzenie podmiotowości, mogłoby posłużyć za po-
most do odmiennych linii myślenia fenomenologicznego, w których od początku 
relacja między podmiotowością i żywą cielesnością przedstawia się inaczej. Dlatego 
chciałbym na końcu krótko przedstawić dwa różne głosy w kwestii przemyślenia 
związku między podmiotowością i żywą cielesnością. 

Na pewnym poziomie refleksji relacja między „Ja” i jego ciałem jest określa-
na w terminach dość klasycznych, mianowicie Kartezjańskiego panowania duszy 
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nad ciałem5. Ale czytając Husserla zgodnie z kierunkiem zaproponowanym w tej 
refleksji, dojdziemy w końcu – pomimo całego skomplikowania związków i kon-
tekstów, w których pojawia się ta kwestia – do wniosku, że czysta żywa cielesność 
(eigene Leiblichkeit) posiada za każdym razem charakter podmiotowy począwszy 
od jakiegoś „ja robię”. W naturze spełnienia dowolnej aktywności za każdym razem 
bazującej w równej mierze na „Ja” aktów co na „powodowanym tym lub tamtym” 
„podmiocie skłonności” pasywnych, będących zatem zawsze spełnionymi przez 
„Ja”, które właściwie również udziela ciału żywemu podmiotowości, zawiera się to, 
że może być ona przeżyta i odczuta jako moje żywe ciało.

Jestem tym, co „jest moje, właściwe mojemu Ja”, jak na przykład to, że „poru-
szam się”, zamiast to mieć lub to posiadać. Istnieje wyraźna granica pomiędzy tym, 
co mogę posiadać, a tym, czym mogę być. Husserl skłania się do następującego 
wniosku: „Wszystko, co bezpośrednie w »ja robię«, jest zamienne na to, co pierwot-
nie podmiotowe”. Ale dorzuca on również w tym samym fragmencie rękopisu: „jako 
podmiot dowolnego lub mimowolnego »ja robię«”6. Wszystko, co czynię umyślnie, 
jak i mimowolnie, jest w sposób pierwotny podmiotowe. I właśnie ta druga modal-
ność będzie nas tutaj interesować. Kim jest podmiot, którego „Ja” ma status mimo-
wolonego „robię”?

Jakimś kandydatem będzie ciało percypujące. Kinesteza „poruszam się”, której 
status zmienia królestwo „Ja” w królestwo percepcji w „Ja”.

Zasadniczo ciało żywe jest podmiotowym polem zmiany, polem form „poruszam 
się”, zmieniam formę, zaciskam pięść i pole ruchów, które określane są przepły-
wem innych wyglądów: ruchami moich oczu w widzę, ruchami dotykowymi etc. 
Ciało żywe posiada zatem pojedynczą podmiotowość, jako organ percepcji media-
tyzuje wszystkie percepcje innych rzeczy zewnętrznych, a robiąc to, mediatyzuje 
również wszelkie zewnętrzne akty Ja, które idą w stronę świata zewnętrznego7.

Działać mimowolnie w kinestezie: poruszam się jako pierwotna forma (pocho-
dząca z porządku żywej cielesności) podmiotowości (aktowej). Uwarunkowanie 
„poruszam się” przeżyte przez „mogę” ciała jako żywego w wypełnieniu ruchu. 

5 Odpowiedź Husserla w Ideach II: „ja nie jestem moim ciałem, ale ja mam ciało, nie jestem 
duszą, ale mam duszę” – Idee II, s. 133. Par. 21 Idei II: „Ciało nie jest jedynie rzeczą w ogóle, 
lecz wyrazem ducha i jest zarazem organem ducha. I zanim przystąpimy tu do głębszych 
rozstrząsań, poznajemy już, że wszystko, co we właściwym sensie »podmiotowe«, przyna-
leży do Ja (das Ichliche), leży po stronie duchowej (tej, która w ciele uzyskuje swój wyraz), 
natomiast ciało tylko ze względu na to obdarzenie duszą nazywa się »czymś z Ja« (»ichlich«), 
resp. jego stany i własności nazywają się »moimi«, tego Ja, podmiotowymi własnościami” – 
Idee II, s. 136.

6 E. Husser l, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Zweites Buch. Phänomenologiische Untersuchungen zur Konstitution, Hrsg. M. Biemel, 
Martinus Nijhoff, Den Haag 1952, s. 317, Husserliana, 4.

7 Ideen II neue Edition, [A VI 10/20a] (w druku). Dziękuję Dirkowi Fonfarze za dostęp do 
nowej edycji tych rękopisów przygotowywanych pod jego dyrekcją do publikacji. 
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Jednakże możemy, począwszy od Idei II, zakwestionować uwarunkowanie po-
rządku żywej cielesności i wypełniający charakter „ja robię”. Mogę robić tylko to, 
na co z góry pozwala mi moje żywe ciało, a ciało żywe posiada swoją własną inten-
cjonalność, jak napisze Merleau-Ponty w Fenomenologii percepcji, intencjonalność, 
która będzie ściśle związana z motorycznością, ruchliwością, w której życie może 
uczestniczyć tylko w jakiś sposób drugorzędny i częściowy. W tym przypadku, kon-
tynuując myślenie wychodzące od Husserla, moglibyśmy rozjaśnić inaczej związek 
między podmiotowością i żywą cielesnością.

Aby raz jeszcze w tym kontekście wesprzeć się myślami Husserla, odniosę się 
do fragmentu pośmiertnych rękopisów: 

Ponieważ żywe ciało dla mnie, które może być odczuwane, począwszy od do-
świadczenia, jest ciałem pośród innych ciał, trwającym w swoich zmianach jako 
obiekt natury i przede wszystkim w swoich ruchach (i swoim bezruchu), (…) to 
zarządzanie percepcji w żywym ciele, zarządzanie, które nadaje ruchom ciała 
sens ruchów urzeczywistnionych egoicznie, prezentuje się nam jako praktyka Ja 
w świecie (…) Jako żywe ciało percypujące ten obiekt posiada sens praktycz-
ny, sens funkcjonalny, który je charakteryzuje jako punkt wyjścia każdej praxis 
i przede wszystkim jako źródłowe miejsce stale fundującej praktyki… Człowiek 
porusza to, co porusza dzięki temu, że sam się porusza – na tym polega fakt tego, 
że ludzkie Ja („dusza”) porusza materialnym żywym ciałem w sposób praktyczny, 
psycho-fizyczny (…)8.

Z tej genetycznie-fenomenologicznej perspektywy możemy wyprowadzić wnio-
sek o zależności „ja robię” od „ja mogę”. „Ja mogę” jest jakąś mocą, trybem wa-
runkowym żywej cielesności, nawet wtedy, kiedy nie jest ono bezpośrednio cielesną 
(żywą) mocą. „Ja mogę” uczestniczy w sposób pierwotny w ruchu. Ze względu na 
związek między percepcją i ruchem człowiek tworzy nierozdzielną jedność ze swo-
im światem. Panowanie w żywym ciele jest wedle tego fragmentu „zarządzaniem 
percepcji w żywym ciele, zarządzaniem, które nadaje ruchom ciała sens ruchów 
urzeczywistnionych egoicznie”. To zarządzanie udziela wskazówki na temat poten-
cjalności ciała jako żywego, najpierw w odniesieniu do potencjalności poruszania 
się. W tym fragmencie jest mowa również o tym, że ludzkie „Ja” („dusza”) porusza 
materialnym żywym ciałem, ale oczywiście dusza może to robić tylko dlatego, że 
robi to jako jedność „Ja”, żywego ciała i bryły ciała.

Dla takiego rozumienia znajduję wsparcie w znakomitej pracy Christiana Lotza 
From Affectivity to Subjectivity: 

If consciousness is undergoing an affection without thematizing it by becoming 
engaged with it in specially egoic activity, then it is a matter of a purely passive 

8 Pochodzi on z rękopisu datowanego na 1931 rok, opublikowanego jako tekst nr 18 w pięt-
nastym tomie Husserlianów poświęconym zagadnieniom intersubiektuwności. Zob. E. Hus -
ser l, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Drittel Teil: 1929-
1935, Hrsg. I. Kern, Martinus Nijhoff, Den Haag 1973, s. 328, Husserliana, 15.
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kinaesthesis altering the sensuous-associative background of the thematic attention 
(…). But these cases are cases of the constitution of sensory fields that lack any 
references to „egoic” activity. They would not exist without me, but I do not bring 
them about. Hence the kinaesthetic Body precedes any specifically egoic turning-
toward (…). This [is] „pre-egoic” activity of the Body in the sens of „being able 
to” of (when it is indeed thematized by the I) „I can”9.

Zawsze zatem życie cielesne jest podmiotowe w kontekście jakiegokolwiek 
spełnienia. Definicja tego, co jest pierwotnie podmiotowe, jako tego, co transfor-
mowalne w „ja robię”, pozostaje zatem prawomocna. Jednakże podmiot działający 
jest żywym ciałem nie jako organ „Ja” aktów przedstawienia, ale jako organ percep-
cji, która rządzi dzięki kinestezom i udziela również ruchom ciała podmiotowego 
charakteru. Podmiotowość jest zakorzeniona w spełnianiu, ale spełnianie nie jest 
źródłowo sprawą aktów czystego „Ja”.

W tym kontekście znaczący wydaje mi się fragment z tomu Husserlianów po-
święconego światu życia:

Kinesteza jako źródłowa forma aktu (…). Pobudzenie „wprawia mnie w ruch”, 
moje życie rozwija się (ich lebe mich aus) w płynącej zmianie Ja-poruszam się 
(…). Pobudzenie-stymulacja motywuje mnie jako działającego. Mówiąc bardziej 
precyzyjnie, pobudzenie jako zmysłowa stymulacja motywuje mnie jako działają-
cego kinestetycznie, kinestetycznie wprawia mnie w ruch. (…) jestem działającym 
konkretem w ruchu, czymś z samego ruchu; Ja [Moi] w ruchu nie jest czymś poru-
szanym, ale ruchem w stronę tego lub tamtego (…)10.

Tematy podmiotu jako cielesnego ruchu i podmiotowego ruchu ciała stały się 
ważne również po Husserlu, zwłaszcza w fenomenologicznej linii myślenia zainau-
gurowanej przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego. Jest to linia bogata w różnorodne 
inspiracje, dlatego w drugiej części artykułu przedstawiam tylko jej krótki fragment.

9 Ch. Lotz, From Affectivity to Subjectivity. Husserl’s Phenomenology Revisited, Palgrave 
Macmillan, New York 2007, s. 97 i 98.

10 E. Husser l, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänome-
nologie. Ergänzungsband. Texte aus dem Nachlass 1934-1937, Hrsg. R. N. Smid, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht 1993, s. 433, Husserliana, 29. Gorąco dziękuję Mattowi 
Bowerowi, który po zakończeniu pierwszej prezentacji niniejszego artykułu podczas semina-
rium „Questioning Subjectivity” w Pradze 16 września 2013 roku zwrócił moją uwagę na te 
słowa Husserla.

^ Warmbier 'Spór'.indb   82 2017-01-26   09:11:14



83„Ja pasywne” i „pojedyncza podmiotowość żywego ciała” 

Patočka o podmiotowości wcielonej11

Nowa konstelacja podmiotowości i świata dochodzi do głosu w linii myślenia 
zainspirowanej późnym Husserlem i w ramach ujęcia, jakie przynosi szczególne 
przewartościowanie pojęcia ruchu. W stronę tego pojęcia Jan Patočka zwraca się, 
począwszy od lat 50. Zatem od lat 60. w jego autonomicznym projekcie filozoficz-
nym egzystencja jest rozumiana jako jedność ruchów (jedność wyraża się w ruchach 
wprowadzania w świat i w ruchach w stronę świata jako całości i jest również za 
każdym razem ruchem w swoją stronę). W tym kontekście Patočka używa ogólnego 
pojęcia ruchu, który odkrył w latach 50. w ramach swych studiów historycznych 
nad Arystotelesem12, a które wprowadza następnie od lat 60. do swych prac syste-
matycznych. Chodzi o ruch jako możliwość, która się realizuje; i to nie jako substrat 
już istniejący, ponieważ bycie konstytuuje się tylko przez ten ruch. Tak samo kon-
stytucja nie ma miejsca w świadomości, ale w polu zjawiania się świata dla ciała 
własnego jako jedynego podmiotu mogącego zrealizować możliwość. Ciało własne 
jako podmiot ruchu jest w tym samym czasie konstytuowane przez ruch13 w polu 
fenomenalnym, gdzie jako ciało fizyczne podlega takim samym ograniczeniom, 
jak wszystkie inne byty światowe. Ruch jest zatem pojęciem ogólnym, używanym 
w wielu kontekstach, nawet bycie świata jako takiego, stawanie się bytu, jego mani-
festacja, począwszy od podstaw świata, jest w niektórych Papiers phénoménologi-
ques [Pismach fenomenologicznych] rozumiane jako jakiś ruch.

Interesuje nas tutaj przede wszystkim nie tyle pojęcie świata jako ruchu sca-
lającego, ile związek pomiędzy cielesnością i podmiotowością u samego Patočki, 
koniec końców całkiem bliskiego późnemu Husserlowi.

Począwszy od lat 60., Patočka otwarcie broni stanowiska, że ciało własne nie 
jest czymś, co przynależy do ego na zasadzie relacji współdziałania lub koordyna-
cji lub może jeszcze na sposób dwóch paralelnych i korespondujących procesów 
obiektywnych14, ale jest identyczne z tym, co podmiotowe w doświadczaniu świata. 
Chciałbym więc teraz prześledzić sposób, w jaki ta teza jest fenomenologicznie roz-
wijana i ufundowana, wychodząc od wystąpienia konferencyjnego wygłoszonego 
przez Patočkę 6 lutego 1968 roku na zaproszenie Eugena Finka do wzięcia udziału 
w „Studium ogólnym” na Uniwersytecie we Fryburgu. W jednym z dwóch central-
nych fragmentów rękopisu, które się zachowały, Patočka twierdzi, że ciało własne 
albo ciało podmiotowe 

11 Poniższy fragment wykorzystuje niektóre fragmenty artykułu Corps, corps propre et affec-
tivité de l’homme, „Etudes Philosophiques” 2011, no. 3, s. 375-393, [online] http://dx.doi.
org/10.3917/leph.113.0375; włączonego do książki La genèse d’une hérésie. Monde, corps et 
histoire dans la pensée de Jan Patočka, Vrin, Paris 2012.

12 Por. J. Patočka, Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, NČAV, Praha 1964 [wyd. fr. J. Pa-
točka, Aristote, ses devanciers, ses successeurs, trad. E. Abrams, Vrin, Paris 2011].

13 Teza broniona przez Renauda Barbarasa w książce Le mouvement de l’existence.
14 Por. J. Patočka, Phénoménologie et métaphysique du mouvement, [w:] idem, Papiers 

phénoménologiques, trad. E. Abrams, Millon, Grenoble 1995, s. 16 [dalej jako: PP].
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wykonuje syntezy doświadczenia, przede wszystkim w imię władzy ruchu własne-
go. Moc-poruszania-się jest nieoddzielna od swych obiektywnych urzeczywistnień, 
ponieważ ta władza motoryczna daje wolność od rzeczy, możliwość widzenia po-
przez i poza chwilowe granice swojej sytuacji oraz swojej postawy, możliwość ży-
cia w perspektywach, ale bez ryzyka rozpłynięcia się w nich, wreszcie możliwość 
urządzenia w sobie, dzięki własnemu ruchowi, pewnej stabilności15.

Kinesteza wydaje się sposobem „samodoświadczenia”, który odnosi się do ciała 
własnego jako ciała podmiotowego będącego władzą samomotoryki. Fenomen dany 
w ruchu i poprzez ruch odnosi się do dwóch elementów, które unikając fenome-
nalizacji i wychodząc od pochwycenia intuitywnego, nie muszą być w nim wcale 
zakładane:

Podmiotowy ruch wydaje się zatem zakładać dwa elementy: jeden określający, 
podmiot, który żyje możliwościami, realizując projekt, urzeczywistniając w nim 
wybór w celu określenia samego siebie, to znaczy zmieniając swój stan; i jeden 
współzależnościowy w świecie, w łonie bytu, coś, co zgadza się i podlega wolnej 
determinacji podmiotu. Żaden z nich nie może być zredukowany do drugiego lub 
interpretacyjnie uniknięty16.

Złączenie nie-zjawiającego się z podmiotowością wcieloną jest fundamentem 
zjawiska, z którego moglibyśmy wyjść, aby ponownie ułożyć i ukonstytuować jego 
warunki. W każdym razie zachowany rękopis z konferencji we Fryburgu „Fenome-
nologia i metafizyka ruchu” potwierdza tę ideę; Patočka za punkt wyjścia obiera 
w nim swoją hipotezę – punkt wyjścia mogący być uzasadniony na planie fenome-
nalnym – o relacji ciała własnego do własnego ciała fizycznego17:

Mamy tylko świadomość stopniowalnego posłuszeństwa bryły ciała (Körper), 
nigdy sposobów jego funkcjonowania, w przeciwnym razie musielibyśmy stać 
się dla siebie samych przedmiotami [w] naszej podmiotowości wcielonej. Z tego 
względu jest prawdopodobne, że koniec końców możemy tylko zakładać, nigdy nie 
odzyskując jej w pełni świadomości, źródłową odpowiedniość, złączenie nas sa-
mych z tym, co się nie zjawia, a zatem jej dostosowanie do tego, co podmiotowe. 
Przed każdą obiektywizacją w samym bycie musi być jego dostosowanie (Sich- 

15 Ibidem, s. 17.
16 Ibidem, s. 26.
17 Sam Patočka określa status swoich rozważań jako hipotetyczny: „Nie ma potrzeby przeni-

kania aż do ostatecznych podstaw bytu, aby zrozumieć interakcję rzeczy i wolności, istoty 
żywej i jej środowiska. W tym celu wystarczy nieco rozwinąć to, że w każdej chwili zjawia-
nie się fenomenu naszej eksplikacji trwa razem z naszym środowiskiem i koniec końców 
ze światem. Oczywiście, jest to hipoteza w sensie konstrukcji, która, jako taka, nigdy nie 
pokryje się w pełni ze zjawiskami. Wszelako hipoteza, która nie zakłada żadnego elementu 
nieznanego, nie wymaga niczego, co nie mogłoby być usprawiedliwione, oraz niczego, co 
byłoby całkowicie nieznane, spoza obszaru naszego doświadczenia” – Ibidem, s. 21. Stąd 
również tytuł tekstu: „Fenomenologia i metafizyka ruchu”, Patočka proponuje rodzaj metafi-
zyki wywiedzionej z jego alternatywnej fenomenologii.
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-Fügen) do naszej intencji, do naszego impulsu intencjonalnego i tylko na podsta-
wie tak rozumianej zgody świat oddaje nam się również „obiektywnie” jako intui-
cyjne vis-à-vis. Taka zgoda nigdy nie jest dana w naoczności i jej obiektywizacji, 
ale każda naoczność, każdy ludzki akt dokonuje się na jej fundamencie, będąc jej 
ekspresją18.

Centralnym pojęciem jest tutaj złączenie. Przed fenomenalizacją w polu zjawi-
ska, to znaczy z istoty wybiegając przed fenomeny świata oświetlone w naoczności, 
ma miejsce „złączenie nas samych z tym, co się nie zjawia”. Złączenie jako takie 
poprzedza zjawisko i samo nie jest dane fenomenalnie. Nie może być w przeżyciu 
skonstatowane na sposób refleksyjny, analityczny, musi zatem być założone.

Takie złączenie może być oddane w relacji ciała własnego do własnego cia-
ła materialnego, ponieważ ciało materialne (ręka) zgina się, łączy się – przed ja-
kąkolwiek obiektywizacją – z naszą intencją pochwycenia tego lub tamtego. Owo 
„złączenie” powstaje poniżej pola fenomenalnego. Ruch podmiotowy przedstawia 
takie złączenie przeżywanego ciała żywego i ciała poruszanego, skutkując nie tylko 
ruchami intencjonalnymi, które od teraz będą się opierać na obiektywizacji, ale też 
„całą przestrzenią ruchu nieodłącznego od podmiotu, który w najbardziej wewnętrz-
nym sensie implikuje podmiot: na przykład poruszenia spowodowane cierpieniem 
lub wykonywane pod wpływem zaskoczenia lub też gdy poddajemy się swoim 
automatyzmom”19. 

Patočka podąża tutaj za ideą złączenia, wedle której żywe ciało i ciało fizyczne 
tworzą jedno: niewidzialny, ale przeżywający podmiot (moje własne ciało) i przed-
miot widzialny (moje ciało fizyczne) stykają się. W normalnym przypadku „pano-
wania nad własnym ciałem” „to, co cielesne (Körperliches) ulega (fügt sich) – wyja-
śnia Patočka – naszemu »ja mogę« lub naszemu podmiotowemu »ja robię«”20. 

Z jednej strony dokonuje się w pewien sposób „skok przez byt” w takim sen-
sie, że nasze „panowanie nad ciałem własnym” nie jest prostym epifenomenem czy 
przeżyciem, ale ruchem samym w jego światowej realizacji. Ruch podmiotowy jest 
zatem „odczuwany jako (…) wypełnienie, realizacja”, a ponadto „jest z nim efek-
tywnie”21 jednym: jego byt, sum, bycie podmiotu jest tym wypełnieniem. W tym 
sensie ciało własne (Leib) w przeciwieństwie do ciała materialnego (Körper) istnieje 
tylko w ruchu podmiotowym. Tak więc ciało własne jest zależne od ciała materialne-
go i również odczuwa tę zależność.

Ruch podmiotowy jest spełnieniem aktu, jest pewnym sposobem bycia. Wiemy, 
że Patočka proponuje gdzie indziej rozumienie ogólne bycia bytu jako ruchu w sen-
sie możliwości, która realizuje się bez istniejącego podłoża22. Mówi mianowicie 

18 Ibidem, s. 26-27 (tłum. z czeskiego na francuski zmienione przez K.N.). 
19 Ibidem, s. 17.
20 Ibidem, s. 18.
21 Ibidem.
22 Zob. P. Rodrigo, L’intentionnalité créatrice. Problèmes de phénoménologie et d’esthétique, 

Vrin, Paris 2009, rozdz. III: La refondation asubjective, zwł. s. 108.
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o ruchu podmiotowym: „Mógłby być on dobrze scharakteryzowany przez arysto-
telesowska atelês energeia, o ile ruch ten nie zależy od sposobów bycia podmiotu, 
mianowicie czy jest wolny, czy ujęty”23. Podmiotowość wydaje się – przynajmniej 
w zgodzie z tym tekstem – niezarysowana. W rzeczywistości ruch jest podmiotowy 
również w tym sensie, że jest wypełnieniem „autodeterminacji poprzez potencjalno-
ści”. Tym samym realizuje się projekt możliwości, w którym ciało własne nie tylko 
reaguje na możliwości mu oferowane, ale też aktywnie je projektuje: „tutaj dunamis 
nie jest pasywna. Przeciwnie, dunamis sama się zarysowuje, a jej realizacja odpo-
wiada na impuls, który nie pochodzi z zewnątrz”24.

Następujący fragment, kończący rękopis konferencyjny „Fenomenologia i me-
tafizyka ruchu”, sprzeciwia się koncepcji podmiotowego ruchu ciała własnego jako 
szczegółowego przypadku ogólnego ruchu stawania się świata samego. Z pewnością 
świat pozostaje tym, co wiedzie u Patočki prym, ale też nie jest wszystkim:

Jeżeli jest tak, że ruch „podmiotowy” w całości zarysowuje się i rozwija w świe-
cie, to począwszy od świata, ruch ten nigdy nie może być zrozumiany na podsta-
wie tego, co czyni go możliwym. Podstawa tego, co umożliwia ruch, będzie, wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa, tą samą, co ta, która umożliwia życie – obiek-
tywnie nieuchwytna, ponieważ żadna obiektywizacja nie może się ukonstytuować 
inaczej jak tylko intuicja, percepcja, synteza, weryfikacja, inaczej jak tylko na swo-
jej podstawie. Życie nigdy nie będzie zrozumiałe z zewnątrz, nie z powodu swojej 
„podmiotowości”, ale dlatego, że funduje się w sferze, która jako jedyna umożli-
wia podmiotowość jako egzystującą, jako będącą, jako ostateczną podstawę, która 
nigdy nie będzie mogła być uchwycona w refleksji. Moglibyśmy również dzięki 
temu zrozumieć, dlaczego ruch jest tak ściśle związany z życiem, którego jest jedy-
ną pewną wskazówką…25

Ciało własne, razem ze swym podmiotowym ruchem, ma udział w formowaniu 
się sensu, którego fundamentem jest opisywane wyżej złączenie. Na swój sposób, za 
pomocą chiazmu, mówi również o nim późny Merleau-Ponty.

Konkluzja

Naszym celem było naszkicowanie, począwszy od Idei II Edmunda Husserla, związ-
ków podmiotowości z ciałem i z żywym ciałem, które już u Husserla, a następnie 
u Patočki, na rozmaite sposoby wyjaśniając wcielenie życia podmiotowego, dopro-
wadzają do jego ujęcia w terminach ruchu ciała przeżywanego. Idąc po linii myśli 
fenomenologicznej dziedziczonej od Husserla poprzez dzieło Merleau-Ponty’ego 

23 J. Patočka, Phénoménologie et métaphysique…, s. 19.
24 Ibidem, s. 25.
25 Ibidem, s. 27.
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i Patočki oraz próbując zrozumieć w niniejszym tekście to dziedzictwo, przebyliśmy 
jej bardzo krótki odcinek.

Z francuskiego przełożył Kamil Moroz
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mAgdAlenA kozAk

Stawanie się podmiotem jako 
przezwyciężanie samego siebie  
w ujęciu Emmanuela Levinasa1 

Podmiotowość (…) jest oderwaniem-od-siebie-dla-innego w odrywaniu-sobie- 
-chleba-od-ust2. 

Śledząc rozwój współczesnej filozofii europejskiej, można odnieść wrażenie, że 
spór o podmiotowość jest kluczowym problemem, który zdominował myślenie wie-
lu filozofów. W poniższym artykule spróbujemy z bliska przyjrzeć się całej drodze, 
jaką przechodzi Levinasowski podmiot, począwszy od wyłonienia się z pierwotnego 
stanu il y a aż po końcowy etap bezgranicznej odpowiedzialności za Innego. Zwróci-
my uwagę na kluczowe momenty tej drogi, takie jak wydarzenie hipostazy, odkrycie 
wolności, a tym samym samotności ontologicznej, aż po odkrycie i otwarcie się na 
Innego. Na tym drugim etapie uwagę skoncentrujemy na kondycji zakładnika i prze-
śladowania, bycia gotowym na poświęcenie siebie, a potem absolutne ofiarowanie 
w postacie substytucji. Wszystko po to, aby odsłonić proces kształtowania podmio-
towości jako nieustannego przezwyciężania samego siebie: swoich słabości, swoich 
potrzeb i swojego egoizmu. 

Zaczynając od przełomu Kartezjańskiego Cogito, przez „Ja” transcendentalne 
Husserla, które określa siebie w przestrzeni świadomości, przez Dasein Heideggera 
zawieszone między autentycznością i nieautentycznością, docieramy do dialogicz-
nego spojrzenia Levinasa, który odwraca uwagę od „Ja”, kierując ją ku Innemu. 
W swoim podejściu do problematyki podmiotowości Levinas wydaje się nowator-

1 Poniższy tekst został wygłoszony w swojej pierwszej, skróconej wersji na XII Konferencji 
Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego „Powroty podmiotu. Fenomenologia a huma-
nistyka współczesna”, która odbyła się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 roku w War-
szawie, a następnie w zmienionej, również skróconej wersji opublikowany w „Fenomenolo-
gii” 2013, nr 11.

2 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyńsk i, Aletheia, Warszawa 
2000, s. 238.
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ski, być może nawet rewolucyjny, ale w bardzo dojrzały sposób: nie neguje całko-
wicie wcześniejszej tradycji europejskiego myślenia, ale uzupełnia ją o wymiar, któ-
ry wcześniej zdawał się pominięty. Buduje on swoją koncepcję podmiotu, czerpiąc 
z imperatywnej wymowy Kantowskiego podmiotu, bazując na Kartezjańskiej idei 
Nieskończoności, wprowadzając przestrzeń inności, różnicy i pluralizmu, które nie 
są już zagrożeniem dla konstytuującego się podmiotu, ale warunkiem niezbędnym 
do jego ukształtowania.

Kiedy podmiot staje się podmiotem? Czy śledząc myśl Emmanuela Levinasa, 
jesteśmy w stanie wskazać konkretny moment, w którym istniejący zyskuje miano 
dojrzałego podmiotu? Pytanie zasadnicze, przy którym warto się zatrzymać, brzmia-
łoby: czy można wskazać taki moment, a jeśli tak, to który, jako szczególnie ważny 
i decydujący na całej drodze budowania podmiotowości u Levinasa? 

Początki podmiotowości

Próbując znaleźć odpowiedź na postawione pytanie, przypomnijmy sobie w skrócie, 
jaką drogę pokonuje istniejący, poszukując swojej podmiotowości. Przyglądając się 
wizji, którą przed czytelnikiem zarysowuje francuski filozof, na samym początku 
ukazuje się nam tajemniczy stan il y a – stan pierwotnej, całkowitej nicości. Sięgając 
do Heideggerowskiego rozróżnienia na byt i bycie (Seiendes i Sein), Levinas pragnie 
wskazać nam na pierwotny stan oderwania istniejącego od jego istnienia, akcentując 
wyraźnie anonimowość tego stanu. Zanim pojawił się istniejący, wszystko było za-
lane strumieniem anonimowego bycia – jak tłumaczy filozof. Tak więc pojawienie 
się istniejącego poprzedzone jest najbardziej ogólnym, niesprecyzowanym, nieoso-
bowym istnieniem, a doświadczanie tego stanu zostaje przyrównane przez Levinasa 
do doświadczania mroków (ciemności) nocy. Ale oto z tego zaborczego, zniewala-
jącego, zagarniającego dla siebie, apodyktycznego istnienia wyłania się nagle świa-
tełko nadziei. Pojawia się szczelina, pęknięcie, które przynosi przełom, wydarzenie, 
które wprowadza ujednostkowienie istnienia, wyodrębnienie poprzez ukonkretnie-
nie. „Hipostaza, pojawienie się rzeczownika, nie oznacza wyłącznie pojawienia się 
kategorii gramatycznej. Oznacza zawieszenie anonimowego il y a, pojawienie się 
domeny prywatnej, rzeczownika. Na gruncie il y a wyłania się byt. Dzięki hipostazie 
anonimowe bycie traci swój charakter il y a. Byt – to, co jest – jest podmiotem cza-
sownika być”3 – tak Levinas opisuje ten moment. Czasownikowa forma przeista-
cza się w rzeczownikową, z istnienia wyłania się istniejący, anonimowość zostaje 
przełamana na rzecz konkretności. 

Czy to jest już ten moment, w którym możemy powiedzieć o pojawieniu się pod-
miotu? Komentatorka Levinasa precyzyjnie odpowiada na to pytanie: „Tam, gdzie 

3 Idem, Istniejący i istnienie, tłum. J. Margańsk i, Homini, Kraków 2006, s. 133-134.
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uprzednio nie było nikogo, gdzie nawet nie było mowy o żadnym »uprzednio«, po-
nieważ dla czasowych odniesień nie było podstawy – teraz zaczyna się podmiot 
(…). Hipostaza to zaczątek podmiotu, istniejącego”4. A więc jeszcze nie podmiot, 
ale dopiero zaczątek podmiotu, początek jego drogi w kształtowaniu swojej toż-
samości. Na razie nastąpiło tylko (aż?) „ściągnięcie na siebie swego istnienia”5, 
zarysowała się korelacja między istniejącym a jego własnym istnieniem, wyodręb-
nienie wewnętrzności z zewnętrzności. To wydarzenie wyraża całkowity początek 
narodzin, podobny niemal do creatio ex nihilo. Grecki termin hypostasis tłumaczy 
się jako „podstawa”, „rzeczywistość”, co znaczyłoby, że mamy do czynienia tylko 
z podłożem tego, co się dopiero wydarzy, z gruntem, na którym coś się dopiero 
ukształtuje.

Na kolejnym etapie swoich analiz Levinas pisze o „pracy tożsamości”, o „wcho-
dzeniu w związek ze swoim istnieniem”6, o wychodzeniu z siebie i wracaniu do 
siebie, czyli o pewnym sposobie zagospodarowania własnego istnienia. Hipostaza 
bowiem – jak się okazuje – nie wyraża żadnego stanu stabilizacji, pewności, sta-
teczności czy trwałości. Wręcz przeciwnie: istniejący balansuje między możliwością 
powrotu, ponownego zapadnięcia się w stan anonimowego istnienia il y a a możli-
wością kształtowania swojego istnienia, możliwością dalszego konstytuowania sie-
bie. Okazuje się, że własne bycie – zobowiązuje. Nie wystarczy go posiąść, mieć 
i trzymać się go. Trzeba z nim dalej coś zrobić. Jak pisze filozof: „ja (je) nie jest 
początkowo jakimś istniejącym, lecz samym sposobem istnienia”7. Okazuje się, 
że dopiero co wyłoniony zaczątek podmiotowości już na początku drogi skazany 
jest na nieustającą konfrontację z il y a, które ciągle mu zagraża. Levinas pokazu-
je, że przejęcie siebie samego w praktyce oznacza obciążenie siebie swoim istnie-
niem, nieustanne dbanie o swoje bycie i niemożność uwolnienia się od niego choć 
na chwilę. Od własnego istnienie nie można więc odpocząć. Początek kształtowa-
nia się podmiotowości Levinas rysuje więc jako konieczność odnoszenia się do il 
y a jako groźby utraty siebie, jako balansowanie między tym, co było, a tym, co 
jest, jako konieczność zabiegania o siebie, by ponownie nie zatracić się w anonimo-
wości. Istnienie jest dla hipostazy ciężarem. Zarysowująca się podmiotowość musi 
się zmagać z własnym, nieszczęśliwym istnieniem. Przezwyciężanie samego siebie 
zarysowuje się jako oś budowania swojej podmiotowości. W jaki sposób zmaga się 
ona najczęściej?

Levinas omawia trzy modusy samotnego istnienia, które pokazują ten sposób 
istnienia jako zmagania się z własnym byciem. Wszystkie trzy Levinas pokazuje 
jako sposoby odmowy istnieniu, jako cofanie się przed istnieniem. Znużenie, zmę-
czenie i lenistwo to z jednej strony przykłady zmagania się ze swoim istnieniem, 

4 M. Chmura, Zanim umrze Iwan Iljicz. Perypetie podmiotu w filozofii Emmanuela Levinasa, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 50.

5 E. Levinas, Czas i to, co inne, tłum. J. Migasińsk i, KR, Warszawa 1999, s. 36.
6 Ibidem, s. 36-37.
7 Ibidem, s. 39.
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a z drugiej – odsłony kształtowania się podmiotowości. „Znużenie może dotyczyć 
wszystkiego i wszystkich, nade wszystko jednak jest znużeniem samym sobą”8 – 
pisze Levinas. Znużenie się swoim istnieniem to jakby wyrzeczenie się go. Ale to 
także w jakiś sposób kształtuje moją podmiotowość. Jestem znużony zabieganiem 
o moje istnienie, wahadłowy ruch między il y a, które ciągle czyha, a uczynieniem 
czegoś z moją egzystencją może mnie tak znużyć, że odmawiam dalszego zabiega-
nia o kształt swojego istnienia.

Zmęczenie wynika z wcześniejszego znużenia. Hipostaza jest zmęczona poko-
nywaniem ciężaru podjętego istnienia. Podejmowany trud własnego, konkretnego 
istnienia nie kończy się, bo il y a czyha na mnie cały czas. Dlatego też hipostaza 
popada w stan zmęczenia, bo wie, że jej walka nigdy się nie skończy i nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów.

I wreszcie: lenistwo, do którego przybliża hipostazę wcześniejsze znużenie 
i zmęczenie. Lenistwo to pokusa dla walczącej ciągle hipostazy, to prośba o stan 
zawieszenia w dbałości o kształt swojego istnienia. Ale to także stan, który kształtuje 
podmiotowość. Oznacza bowiem nasze nastawienie wobec działania. To niemoż-
ność przystąpienia do działania albo zaniechanie wcześniejszego działania. To po-
rzucenie wysiłku w kształtowaniu siebie. To trochę jakby wycofywanie się z siebie, 
rezygnacja z modelowania swojej podmiotowości. 

W kontekście omawiania podmiotowości Levinas zwraca tu uwagę na ukie-
runkowanie lenistwa na przyszłość. Pamiętajmy, że hipostaza to dopiero zaczątek 
podmiotowości, grunt pod jej przyszły kształt. Skoro więc już na początku hiposta-
za popada w stan rezygnacji, to rzutuje to na jej dalsze działanie. Dlatego Levinas 
powie, że lenistwo to powstrzymywanie się od przyszłości9, to jakby zaniechanie 
przyszłej podmiotowości. Czy więc te momenty wycofania się, odmowy udzielonej 
podjętemu istnieniu byłyby decydujące dla dalszego kształtu podmiotowości? Co 
innego mogłoby być tutaj szczególnie ważne?

Levinas odpowiada: „Swą tożsamość »ja« zawdzięcza temu, iż jest świadomo-
ścią”10 i dalej: „Szukaliśmy co prawda hipostazy, a nie świadomości, ale natrafiliśmy 
na świadomość. Hipostaza, ten, kto istnieje, to świadomość, a to dlatego, że jest 
ona umiejscowiona i ma pozycję, i będąc dla siebie punktem wyjścia, poprzez nie 
transcendujący akt zajmowania pozycji, sama z siebie dochodzi do bycia i od razu 
chroni się w sobie przed byciem w sobie”11. Świadomość filozof zdaje się rozumieć 
jako specyficzny moment hipostazy, kiedy „kiełkujący” podmiot zaczyna znajdować 
dla siebie grunt do osadzenia się, fizyczną podstawę do spoczynku w swojej ciele-
sności. Świadomość pozwala hipostazie sprawować władzę nad swoim istnieniem. 
Świadomość to umiejętność identyfikowania siebie, więc może ten właśnie moment 
przebudzenia byłby tym kluczowym dla podmiotowości, którego poszukujemy? Ale 

8 E. Levinas, Istniejący i istnienie, s. 30.
9 Ibidem, s. 38.
10 Ibidem, s. 140.
11 Ibidem, s. 134.
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Levinas ostrzega: „Skoro ten, kto istnieje, wyłania się dzięki świadomości, to pod-
miotowość – jako wyższość podmiotu nad byciem – nie oznacza jeszcze wolno-
ści”12. Hipostaza jest świadoma, ale nie znaczy to, że jest wolna. Dlaczego? 

Jak już wiemy, hipostaza jest więźniem czyhającego il y a. Ale nie tylko ono 
odbiera jej wolność. „[Ja – M.K.] Na zawsze przykute do istnienia, jakie bierze na 
siebie”13 i „podmiot tożsamy jako czyste samoodniesienie jest oczywiście wolny 
względem przyszłości, pozostaje jednak wasalem samego siebie (…). Bycie ja ozna-
cza przywiązanie do siebie, niemożność odczepienia się od siebie. Podmiot oczywi-
ście dystansuje się do siebie, lecz tego rodzaju oddalenie nie oznacza uwolnienia. 
Tak jak w przypadku więźnia, któremu poluzowano postronek, nie zrywając go”14. 
„Ja” staje się więźniem samego siebie. Hipostaza uwięziona jest w ruchu zabiegania 
o własne istnienie, niby jest wolna, bo wyrwała się z objęć il y a, ale nie jest wolna, 
bo ciągle musi się tego il y a przestrzegać. Tym sposobem wyłaniająca się podmio-
towość jest skupiona tylko na sobie. Na tej drodze będzie się dalej kształtować ma-
terialność – „ów sposób zajmowania się samym sobą”15 – jak zdefiniuje ją Levinas, 
„przywiązaniem do siebie, koniecznością zajmowania się sobą”. Materialność to 
ważny moment w kształtowaniu się podmiotowości – to przepełnienie samym sobą 
i „towarzyszy ona w sposób konieczny wyłonieniu się podmiotu w jego wolności 
istniejącego”16. 

Ale czy prawdziwa wolność ma polegać na kształtowaniu swojej i tylko swojej 
materialności? Jak pisze Levinas: 

Wolność Ja i jego materialność występują łącznie. Pierwsza wolność, wiążąca 
się z faktem, że w anonimowym istnieniu wyłania się istniejący, pociąga za sobą 
jakby pewną cenę: ostateczną nieodwołalność „ja” przykutego do samego siebie. 
Ta nieodwołalność istniejącego, stanowiąca tragizm samotności, to materialność. 
Samotność jest tragiczna nie dlatego, że jest utratą kogoś innego, lecz dlatego, że 
jest zamknięta w niewoli swej tożsamości17. 

Filozof rysuje przed nami pewien tragiczny związek: pierwotnej wolności (która 
ostatecznie okaże się jednak niewolą) – materialności i samotności. Wolność, która 
miałaby oznaczać dbanie o swoją materialność, nie jest wolnością, tylko samotno-
ścią. Więc być może w tym miejscu należałoby dopatrywać się kluczowego mo-
mentu w kształtowaniu się podmiotowości? Dopóki „Ja” nie uświadamia sobie, że 
przywiązanie do siebie i niemożność oderwania się od siebie jest zniewoleniem, że 
hipostaza zamknięta w świecie „Ja” jest istnieniem samotnym, dopóty „Ja” się nie 
przebudzi. „I na tym polega jego tragiczność: podmiot stanowi oparcie dla siebie, 

12 Ibidem, s. 135.
13 Ibidem, s. 135.
14 Ibidem, s. 142.
15 E. Levinas, Czas…, s. 43.
16 Ibidem, s. 45.
17 Ibidem, s. 45.
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a zarazem jest przeciwko sobie” – ostrzega dobitnie filozof. Czy wyłaniająca się 
podmiotowość jest skazana jedynie na tragiczną wegetację w świecie swojej samot-
nej materialności? Czy stać nas tylko na taką podmiotowość, która w swej istocie 
jest przeciwko sobie samej?!

Wydarzenie spotkania z drugim

„Jedyną drogą wyjścia z tego swoistego przekleństwa samotności monady zamknię-
tej w kręgu swej materialności, a przez to zajmującej się tylko sobą, jest spotkanie 
z prawdziwą transcendencją, to znaczy z prawdziwą innością. Takim spotkaniem 
jest spotkanie z drugim człowiekiem”18. Wydarzenie spotkania z drugim człowie-
kiem niewątpliwie jest momentem przełomowym dla samotnie egzystującego „Ja”, 
które kroczy drogą budowania swej podmiotowości. 

W książce pt. Inaczej niż być lub ponad istotą, która z tekstów Levinasa naj-
pełniej oddaje sens spotkania z drugim człowiekiem, trudno nawet zliczyć, ile razy 
filozof sięga do terminów „podmiot” i „podmiotowość”. Można odnieść wrażenie, 
że cała książka jest uzasadnieniem tezy autora, którą najkrócej można by zawrzeć 
w słowach: „Inny buduje podmiotowość Toż-samego”. 

Ten Inny, Drugi, którego napotykam na swej ścieżce, przychodzi do mnie z ze-
wnątrz, to ten, który wyrywa mnie z mojego zamkniętego świata egoizmu i impe-
rializmu „Ja”. Inny zakłóca mój świat, budzi mnie i niepokoi, prowokuje i inspiruje. 
Takie spotkanie musi w jakiś sposób kształtować moją podmiotowość. Szukając da-
lej momentów zwrotnych w budowaniu owej podmiotowości, spróbujmy wskazać 
na te, które dla wydarzenia spotkania z innością wydają się kluczowe.

Podmiotowość jako inny w toż-samym – jako natchnienie – jest kwestionowaniem 
wszelkiej afirmacji „dla siebie”, wszelkiego egoizmu odradzającego się nawet 
w tym cofaniu się. Podmiotowość podmiotu jest odpowiedzialnością lub byciem-
-zakwestionowanym jako całkowite odsłonięcie się na zniewagę policzka nadsta-
wionego w stronę tego, który uderza19.

Levinas jest przekonany, że podmiot staje się podmiotem dzięki obecności inne-
go w Toż-samym to znaczy, jak tłumaczy filozof: Toż-samy jest dla Innego20. „Ja” 
staje się sobą dzięki Innemu. Im bardziej staję się sobą dzięki niemu, tym bardziej 
jestem dla niego. Jak to się odbywa w praktyce: w jaki sposób Inny kształtuje pod-
miotowość Toż-samego i w jaki sposób Toż-samy jest dla Innego?

18 M. Jędraszewsk i, Homo. Capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie 
o czło wieku i Bogu, UAM WT, Poznań 1999, s. 100.

19 E. Levinas, Inaczej niż być…, s. 187.
20 Por. ibidem, s. 246.
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Levinas wielokrotnie posługuje się czasownikiem „kwestionować”, najczę-
ściej w kontekście kwestionowania mojej podmiotowości przez Innego. Inny mnie 
kwestionuje, to znaczy podważa mój egoizm, moje zabieganie o własne istnienie. 
Pojawienie się Innego w moim świecie nie jest więc łagodnym i spokojnym wyda-
rzeniem, ale przełomem, wyzwaniem i rozbiciem mojej dotychczasowej podmioto-
wości, „jest miejscem rozerwania istoty”21. W jaki sposób dokonuje się owo roze-
rwanie? Jeden-za-drugiego – odpowie Levinas. Drugi człowiek niejako wkracza we 
mnie, w moją kształtującą się cały czas podmiotowość i zajmuje miejsce, w którym 
do tej pory umieszczałam tylko siebie. Rozerwanie mojej dotychczasowej konstruk-
cji przez Innego jest więc natury etycznej. Chodzi o skupienie się na Innym, a nie na 
sobie. „Węzeł zawiązany w podmiotowości (…) oznacza oddanie się Toż-samego 
Innemu (…). Jest to dotknięcie przez Innego, którego nie znam”22.

Opisując stan jeden-za-drugiego jako z jednej strony kwestionowanie mnie przez 
Innego, a z drugiej moją gotowość otwarcia się na niego, Levinas zwraca uwagę na 
wrażliwość jako rdzeń podmiotowości. „Podmiotowość jest podatnością na zranie-
nie, podmiotowość jest wrażliwością”23. A więc pojawienie się Innego wymusza 
na mnie otwartość rozumianą właśnie jak cytowane powyżej nadstawienie policzka 
temu, kto uderza, jako wystawienie siebie, absolutne odsłonięcie się. „Oto wraż-
liwość posunięta do swoich ostatecznych granic. Wrażliwość jako podmiotowość 
podmiotu”24. „Podmiotowość podmiotu to podatność na zranienie, wystawienie na 
cierpienie, wrażliwość, bierność bardziej bierna niż wszelka bierność (…) otwarcie, 
które powinno się wciąż otwierać i wyrażać”25.

Zapytajmy więc filozofa, jak się ma wyrażać ta wrażliwość, która w swej istocie 
oznacza absolutną podatność i otwarcie na Drugiego? „Podmiotowość jest od razu 
substytucją, zakładnikiem ofiarowanym w miejsce innego (…), wcześniejszym 
niż rozróżnienie na wolność i zniewolenie: bez-miejscem, w którym natchnienie 
przez Innego jest zarazem ekspiacją za Innego”26. Jesteśmy w centrum rozważań fi-
lozofa o kształtującej się podmiotowości. Substytucja i bycie zakładnikiem – można 
znowu odnieść wrażenie, że to terminy kluczowe dla powstawania podmiotowości. 
Podmiotowość JEST substytucją, JEST zakładnikiem – Levinas definiuje wprost. 
Moja wrażliwość na inność Innego oznacza już nie tylko otwartość na drugiego. 
Kondycja zakładnika i stan substytucji to coś więcej. Mam być gotowy do ofiarowa-
nia siebie za Innego. Jeden-za-drugiego, jak cytowaliśmy wcześniej. 

Jakie ma to znaczenie dla kształtowania się podmiotowości? Otóż nie ma moż-
liwości stania się podmiotem bez obecności i udziału drugiego człowieka. I więcej: 
nie stanę się nigdy podmiotem, jeśli nie będę gotów na każdym kroku oddać siebie 

21 Ibidem, s. 26.
22 Ibidem, s. 47.
23 Ibidem, s. 96.
24 Ibidem, s. 31.
25 Ibidem, s. 88.
26 Ibidem, s. 244.
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za Innego, ofiarować siebie w miejsce Innego. „Podmiotowość jako zakładnik”27 – 
pisze Levinas. Jesteśmy powiązani ze sobą w sposób nierozerwalny i niezastępo-
walny. Zmienia się perspektywa, jest inna niż ta, z którą mieliśmy do czynienia na 
samym początku. „Ja” odkrywa, że samotność własnego istnienia trzeba porzucić. 
Hipostaza nie jest już tylko balansowaniem i poszukiwaniem, bo odnalazła na swojej 
drodze sens stawania się: to bycie dla i za Innego. 

Owa koincydencja w toż-samym, której ja byłoby źródłem – lub odnalezie-
niem źródła dzięki pamięci – owa obecność zostaje od razu rozbita przez Innego. 
Podmiot spoczywający w sobie i wspierający się na sobie zostaje wyrwany z siebie 
przez milczące oskarżenie (…). Samo ustanowienie podmiotu jest jego przesunię-
ciem, rozerwaniem; nie conatus essendi, ale od razu substytucja zakładnika28. 

Staję się podmiotem dzięki Innemu i poprzez niego. To właściwe on czyni mnie 
podmiotem, umożliwiając mi zastąpienie go i ofiarowanie się za niego. Levinas się-
ga tu po mocne słownictwo: rozbicie (mojej tożsamości przez Innego), wyrwanie 
z siebie, rozerwanie, starając się wyrazić jak najlepiej traumatyczność tej sytuacji. 
Warto może w tym momencie postawić zasadnicze pytanie: w jakiej mierze stawanie 
się podmiotem jest tożsame u Levinasa z zaparciem się samego siebie, z wyrzecze-
niem się siebie, porzuceniem siebie, aż wreszcie zanegowaniem siebie? Wydaje się, 
że wszystkie te terminy oddają intencję filozofa wyrażoną w terminach „substytu-
cja”, „jeden-za-drugiego” i „kondycja zakładnika”.

Kondycja zakładnika i substytucja

Kim jest zakładnik? To według filozofa ten, który jest prześladowany i przyjmuje 
owe prześladowanie jako zbawienie samego siebie. Bycie zakładnikiem to „stawia-
nie pod znakiem zapytania swojej tożsamości”29, a więc kwestionowanie jej i podwa-
żanie. Prześladowanie nie jest naddatkiem, treścią dodaną do podmiotowości. Ono 
jest kierunkiem, wektorem stawania się podmiotem. W prześladowaniu ja niejako 
się wycofuję, robiąc miejsce dla Innego i tym samym tworząc swoją podmiotowość. 
Staję się podmiotem, będąc za Innego. Levinas pisze o „Cofaniu się do siebie wobec 
nieodpartego wymogu stawianego mi przez Innego”30, o kurczeniu się, które staje 
się coraz bardziej zapominaniem o sobie i odrywaniem się od troski o samego siebie. 

Substytucja jest więc stanem, w którym tożsamość zostaje odwrócona, w której 
podmiot uwalnia się od samego siebie31. Jak według filozofa odbywa się to odwró-

27 Ibidem, s. 216.
28 Ibidem, s. 216.
29 Ibidem, s. 31.
30 Ibidem, s. 183.
31 Por. ibidem, s. 193.
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cenie tożsamości i na czym polega w praktyce owa substytucja? Filozof odpowiada: 
„Podmiotowość albo sama pod-ległość, samo pod-danie pod-miotu – polega na opę-
taniu odpowiedzialnością za uciskanego, którym jest ktoś inny niż ja”32. 

Tym sposobem w centrum stawania się podmiotem Levinas umieszcza pojęcie 
odpowiedzialności. Jeden-za-drugiego, bycie zakładnikiem, substytucja – wszystkie 
wymienione terminy odnoszą się do jednego centralnego pojęcia: odpowiedzialno-
ści. Substytucja, czyli rozbicie „Ja” w ustępowaniu miejsca innemu, realizuje się po-
przez branie odpowiedzialności za innego. Jeden-za-drugiego w swej istocie ozna-
cza: „Oddanie [siebie – M.K.] jako odpowiedzialność Toż-Samego za Innego, jako 
poprzedzająca wszelkie pytanie odpowiedź na bliskość Innego”33. 

Drugi człowiek pojawił się na mojej drodze. Wydarza się spotkanie – twarzą 
w twarz. Ja nie mogę przejść obojętnie. Obecność Innego – sama przez siebie – 
już mnie zobowiązuje, od razu czyni mnie pod-danym, pod-ległym, pod-miotem. 
W momencie zetknięcia z Innym jestem zobowiązany do odpowiedzi Innemu, który 
zawsze pyta mnie, podważając moje istnienie, kwestionując moje samotne i ego-
istyczne bycie. Odpowiedź udzielana Innemu ma być nieustająco podejmowaną 
odpowiedzialnością za niego. W owym przyjmowaniu na siebie i podejmowaniu 
odpowiedzialności kształtuje się moja podmiotowość. Filozof pisze, że wydarze-
nie spotkania „polega na wyznaczeniu mnie przez drugiego człowieka, na odpowie-
dzialności w stosunku do ludzi, których nawet nie znam”34. 

Jeżeli więc dojrzewanie podmiotowości dokonuje się w ruchu prześladowania 
mnie przez Innego, to Levinas ma na myśli prześladowanie natury etycznej: nie-
ustanne domaganie się odpowiedzi, które stawia przede mną drugi. Prześladowanie 
w oczekiwaniu odpowiedzialności wymusza na mnie postawę zaangażowania i od-
suwa tym samym postawę obojętności i egoizmu. Prześladowanie przez bliźniego 
generuje moje zmaganie się z samym sobą i wymóg przezwyciężania samego siebie 
w swojej z natury roszczeniowej i egoistycznej postawie życiowej. Levinas opisuje 
ten proces: 

Odpowiedzialność za drugiego człowieka (…) nie czekała na wolność, dzięki któ-
rej zostałoby podjęte zaangażowanie wobec drugiego człowieka. Nic nie zrobiłem, 
a zawsze byłem wzywany, oskarżany, pociągany do odpowiedzialności: zawsze 
byłem prześladowany. Słowo Ja oznacza oto jestem (me voici), odpowiadając za 
wszystkich i za wszystko. Odpowiedzialność za innych nie była powrotem do sie-
bie, ale niepowstrzymanym kurczeniem się, którego nie były w stanie powstrzy-
mać granice tożsamości. Cofanie się do siebie staje się tożsamością, przerywając 
granice tożsamości, rozsadzając zasadę bycia we mnie35. 

Czy więc to byłby ten kluczowy dla podmiotowości moment, którego szukamy? 
Czy właśnie w podejmowaniu odpowiedzialności za Innego człowiek określa siebie 

32 Ibidem, s. 97.
33 Ibidem, s. 47.
34 Ibidem, s. 168
35 Ibidem, s. 192.
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jako podmiot? Filozof wprost pisze o kurczeniu się, o wycofywaniu siebie na rzecz 
miejsca dla drugiego – czy to właśnie tutaj decyduje się podmiotowość? 

Warto jednak zwrócić uwagę na charakter odpowiedzialności, o której pisze 
Levinas. Podejmowanie jej za innego bynajmniej nie wypływa z aktu mojej wolnej 
woli. Levinas w wielu miejscach36 pisze wprost o tym, że odpowiedzialność poprze-
dza wolność. Że jestem zobowiązany, zanim jestem wolny. Że to Inny wybiera mnie, 
zanim ja zdążę wybrać jego. Wskazując więc na odpowiedzialność jako rozbijającą 
granice mojej wcześniejszej tożsamości, Levinas ukazuje ją jako coś koniecznego: 
odpowiedzialność jest nie do odrzucenia. Inny, kwestionując moje istnienie, domaga 
się i niejako wymusza na mnie ustąpienie mu miejsca poprzez podejmowanie odpo-
wiedzialności za niego. Ja nie mogę nie odpowiedzieć wzywającej mnie twarzy. Ja 
nie mogę przemilczeć apelu, wezwania i oskarżenia płynących z oblicza Innego, bo 
one są skierowane właśnie do mnie. 

Czy więc człowiek jako podmiot kształtuje się najpełniej dopiero pod wpływem 
przymusu, konieczności etycznej, której nie może ani wybrać, ani odrzucić? Czy 
to czynnik, który mogę tylko przyjąć i zaakceptować, czyni ze mnie pełnoprawny 
podmiot? Czy Levinas chce podmiotowości, która nie wybiera, nie dysponuje wolną 
wolą i jedyna jej aktywność sprowadza się do przyjmowania odpowiedzialności: 
odpowiedzialności bezwarunkowej, nie do odrzucenia (indéclinable), bezwzględ-
nej?37 Cóż to za podmiotowość, która kształtuje się pod wpływem odpowiedzialno-
ści działającej jak fatum?

Co więcej, Levinas pisze o odpowiedzialności, która nigdy się nie kończy i ni-
gdy się nie wyczerpuje. To właściwie odpowiedzialność bez końca, bez kresu. „Pod-
miot jest tym bardziej odpowiedzialny, im bardziej odpowiada, jak gdyby odległość 
między nim i innym wzrastała wraz z zacieśnianiem się bliskości”38. Znaczenie je-
den-za-drugiego nigdy nie ma dosyć i nigdy się nie spełnia. „Odpowiedzialność roś-
nie w miarę, jak jest podejmowana (…). Dług wzrasta w miarę, jak jest spłacany”39. 
Mowa jest więc o odpowiedzialności, która nigdy się nie spełni. O odpowiedzialno-
ści, która już na zawsze będzie wymuszała na mnie poczucie winy, gdyż nigdy nie 
będzie tej odpowiedzialności wystarczająco, nigdy dość. Oznaczałoby to, że osią 
podmiotowości, kształtującej się pod wpływem podejmowanej odpowiedzialności, 
staje się poczucie winy. Być podmiotem znaczy tyle, co być winnym (i to winą nie 
do zmazania ani nie do odkupienia).

36 Por. ibidem, s. 195: „Odpowiedzialność, której pojawienie się w bycie, nie może być zwią-
zane z wyborem”, albo „Dostrzegamy w nawiedzeniu odpowiedzialność, która nie opiera się 
na żadnym swobodnym zaangażowaniu”; s. 210: „Idea odpowiedzialności poprzedzającej 
wolność”; s. 211: „Odpowiedzialność za drugiego człowieka – nieograniczona odpowiedzial-
ność, która nie mieści się w rachunku tego, co wolne i niewolne”; s. 145: „Bliźni obchodzi 
mnie, zanim mogę o tym zadecydować, zanim podejmę jakiekolwiek zaangażowanie albo 
zanim się z niego wycofam”.

37 Por. ibidem, s. 211.
38 Ibidem, s. 234.
39 Ibidem, s. 26.
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 I ostatnie słowo odnośnie do natury podejmowanej odpowiedzialności: nie 
dość, że nie mogę wypełnić tego zobowiązania (którego nawet świadomie i dobro-
wolnie nie wybrałem), to na dodatek nie mogę go przekazać komuś innemu ani się 
nim podzielić. „Tożsamość podmiotu opiera się bowiem na niemożliwości uchylenia 
się przed odpowiedzialnością, przed zobowiązaniem wobec Innego”40 – przestrzega 
autor. Chcesz być podmiotem? Nie ma więc ucieczki od bezkresnej odpowiedzial-
ności, której nawet nie wybrałeś sam. 

Droga, którą musi przejść podmiot, aby stać się podmiotem, jawi się nam jako 
trudna i wymagająca, żeby nie powiedzieć wprost: heroiczna. To podmiotowość, 
która rodzi się między dwoma skrajnościami: z jednej strony jest możliwość istnie-
nia tylko dla siebie – samotna, egoistyczna hipostaza, zabiegająca na każdym kroku 
tylko o własne bycie, skupiona na wolności ontologicznej jest więc istnieniem nie-
szczęśliwym. Alternatywą dla niej jest tylko całkowite oddanie siebie Innemu w ab-
solutnym akcie poświęcenia i ofiarowania siebie za Innego. Jeżeli chcesz dojrzewać 
jako podmiot, musisz godzić się na prześladowanie w nieustannym i nieskończonym 
wymogu ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka. Rdzeniem takiej 
podmiotowości staje się więc idea męczeństwa: substytucji, a więc ofiary ponoszo-
nej z siebie dla i za Innego. 

I na koniec – ostatnia kontrowersja: skoro podejmowanie odpowiedzialności ni-
gdy się nie kończy, bo jest to odpowiedzialność bez końca, to czy można wskazać 
u Levinasa jeden konkretny i decydujący moment, w którym podmiot staje się osta-
tecznie podmiotem? 

Odtworzyliśmy w zarysie trudną drogę, którą musi pokonać Toż-samy, który 
dąży do ukształtowania swojej podmiotowości. Cóż to za droga? Niewątpliwie Le-
vinas ukazuje ją jako pasmo nieustannego zmagania się ze swoim egoistycznym 
i uzurpacyjnym istnieniem, jako wieczne pokonywanie samego siebie i przezwy-
ciężanie swoich roszczeniowych dążeń. Droga przemian, którą opisuje Levinas, to 
nieustanne odpowiadanie Innemu bez możliwości milczenia. To absolutnie nowator-
ska perspektywa zastępowania siebie Innym, ustępowania miejsca drugiemu, a tym 
samym kreowania siebie poprzez wycofywanie się na rzecz Innego. 

Współczesna koncepcja Levinasowskiej podmiotowości nie pozwala pozostać 
obojętnym i zmusza do głębszej refleksji, budząc jednocześnie liczne kontrowersje. 
Ale być może właśnie w XXI wieku warto wracać i na nowo przywoływać dysku-
syjną wizję ludzkiej podmiotowości u Levinasa, w czasach, kiedy koncepcja „Ja” 
i dążenia ego wydają się szczególnie mocno dominujące we współczesnej kulturze 
i obyczajowości. Być może ciągle nie dość przypominania, że Cogito i jego egolo-
giczny sposób pojmowania rzeczywistości nie powinny zawładnąć relacyjną prze-
strzenią naszych wzajemnych odniesień. Być może właśnie dzisiaj jakże kontrower-
syjne i dyskusyjne podejście Levinasa do ludzkiej podmiotowości jest szczególnie 
na miejscu i na czasie w żywiole dywagacji nad ludzką podmiotowością.

40 Ibidem, s. 29.

•
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Filip kobielA

Fenomenologia analityczna  
Romana Ingardena wobec dwutorowości 
badań problematyki podmiotowości1

Wprowadzenie: rozbieżne perspektywy badania podmiotowości

Dyskusje dotyczące pojęcia podmiotu – a także rodziny powiązanych pojęć: pod-
miotowości, psychiki, duszy, osoby, jaźni (samo)świadomości etc. – naznaczone są 
charakterystyczną rozbieżnością perspektyw badawczych. Z jednej strony występu-
ją ujęcia fenomenologiczne („od wewnątrz”), które punktem wyjścia badań czynią 
świadome przeżycia podmiotu, z drugiej strony znajdują się ujęcia naturalistyczne 
(„od zewnątrz”), wychodzące od badań mózgu i układu nerwowego.

Różnice między tymi dwoma typami ujęć bywają zasadnicze, gdyż wyrastają 
one z odrębnych tradycji, posługują się różnymi metodami, a niewykluczone także, 
że ich czołowi eksponenci cechują się odmiennymi typami wrażliwości badawczej2. 
Jak zauważa Władysław Stróżewski, „metoda fenomenologii ma (…) poniekąd 
charakter »arystokratyczny« – w przeciwieństwie do demokratycznego cha-
rakteru nauk przyrodniczych”. Rozbieżność metod widać wyraźnie, zestawiając 
na przykład fenomenologiczną epoché Husserla (zawieszającą wyniki nauk szczegó-
łowych – w tym nauk o mózgu) z redukcjonistycznym eliminatywizmem negującym 
istnienie świadomości. Z jednej strony mamy wręcz „anielskie” „Ja” transcendentalne  

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2012/07/D/HS1/01099 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 Podobnie jak w wypadku dwóch doświadczeń czasu (skonfrontowanych przez Ingardena 
w eseju Człowiek i czas), występują też dwa przeciwstawne doświadczenia wobec własnej 
cielesności i – szerzej – zanurzenia (immanencji) w przyrodzie. Być może te dwa doświad-
czenia leżą u podstaw różnorodnych – naturalistycznych i antynaturalistycznych – dróg ba-
dań podmiotowości.
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i świadomość „czystą” (chciałoby się rzec – niepokalaną empirią), z drugiej zaś 
strony figury istot pozbawionych świadomości – Golema, robota i modnych ostat-
nio zombie3. Jak pisze Stróżewski, redukcjonizm „jest niewątpliwie najoczywist-
szym przeciwieństwem fenomenologii”4.

W obliczu tej sytuacji (horroru, posługując się idiomem Kołakowskiego) moż-
liwe są dwie tendencje: 1) dywergencyjne, podkreślające między innymi wzajemną 
nieprzekładalność języków tych tradycji, radykalną odmienność metod, oraz 2) kon-
wergencyjne, poszukujące, mimo tych trudności, dialogu pomiędzy tymi odmienny-
mi tradycjami. Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości wiąże się z poszukiwaniem 
płaszczyzny ewentualnego porozumienia przedstawicieli tych rozbieżnych perspek-
tyw badawczych. W takim programie badawczym naturalne wydaje się sięgnięcie 
do filozofii, w której obecne są już obydwa typy ujęć i która ponadto daje pewną 
obietnicę ich integracji. Jak będę się starał wykazać, taką filozofią jest myśl Romana 
Ingardena, która wyrastając z programu fenomenologii Husserla, doszła do badań 
zorientowanych bardziej obiektywistycznie, zachowując jednak specyficzny rys fe-
nomenologiczny. Ową dwutorowość myśli Ingardena uwypukla określenie „feno-
menologia analityczna”5. 

W związku z tym najpierw omówię pewne charakterystyczne wątki fenome-
nologii świadomości Husserla, by następnie przejść do poglądów Ingardena i ich 
ewolucji, w szczególności w kontekście jego polemiki z Husserlem. Rozważania 
zakończę wskazaniem perspektyw dalszych badań opartych na ontologii Ingardena, 
które mogą integrować rozbieżne perspektywy badania podmiotowości.

Fenomenologia Husserla jako pewien program badania  
świadomości

Zaledwie kilkukrotnie w dziejach filozofii Zachodu zdarzyła się taka iskra geniuszu, 
jaką była fenomenologia Husserla. By uzmysłowić sobie znaczenie dokonań wywo-
łanych impulsem danym przez Husserla, wystarczy pomyśleć o XX-wiecznej myśli 

3 Abstrahuję tutaj od intencji twórców poszczególnych argumentów, wskazując jedynie na za-
sadniczo odmienne modele umysłu występujące w debacie na temat podmiotowości.

4 Por. W. Stróżewsk i, O metodzie fenomenologii, [w:] Jak filozofować? Studia z metodologii 
filozofii, red. J. Perzanowski, PWN, Warszawa 1989, s. 94.

5 Władysław Stróżewski stwierdza, że filozofia Ingardena, realizując program Husserlowskiej 
fenomenologii, „zbliża się jednak także do filozofii analitycznej, choć nie analizuje – jak 
tamta – tworów języka, lecz zawartość idei” – W. Stróżewsk i, Fenomenologia analityczna 
Romana Ingardena. Zarys problematyki, „Kwartalnik Filozoficzny” 1993, t. 21, z. 1, s. 10. 
O pewnych zbieżnościach myśli Ingardena z filozofią analityczną świadczy między innymi 
jej podatność na formalizacje (Perzanowski, Żegleń) czy też bardzo drobiazgowe analizy 
pojęć (materia, forma, odpowiedzialność itd., obiektywność-subiektywność itd.).
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zubożonej o dokonania i wpływ niektórych jego uczniów: Schelera, Heideggera, 
Stein, Ingardena czy Reinacha6. Choć myśl Husserla bywa zaliczana do filozo-
fii kontynentalnej i jako taka przeciwstawiana filozofii analitycznej, jest to jednak 
pewne uproszczenie. Filozofia ta (pomijam tutaj ewolucję poglądów Husserla) wy-
rasta raczej ze wspólnego pnia filozofii analitycznej i kontynentalnej, jaką była myśl 
Franza Brentana, toteż bliskość niektórych uczniów Husserla (np. Ingardena) filozo-
fii analitycznej jest zupełnie naturalna. 

Podstawowe hasło fenomenologii – Zurück zu den Sachen selbst! – można pod-
dać pewnemu przeformułowaniu. Tak jak w poprawnym wnioskowaniu kluczowe 
jest zachowywanie prawdy – salva veritate – tak postulat fenomenologii można 
ująć jako salva phaenomenis – zachowanie zjawisk. Jak stwierdza Herbert Spie-
gelberg – podstawą jedności fenomenologii jest uparte dążenie do widzenia 
fenomenów i do wierności (podkr. moje – F.K.) im. Podobnie ujmuje to Stró-
żewski: fenomenologię przepaja duch filozoficznego szacunku „do rzeczy-
wistości samej nie zniekształconej przez podejmowane z góry założenia czy 
redukcje”7. 

Fenomenologia skierowana jest zatem zarówno przeciw różnorodnym 
formom deformacji zjawisk, wypływającym ze scholastycznego (w pejora-
tywnym sensie) werbalizmu, jak i przeciw swoistej alienacji, będącej ubocz-
nym produktem metodologii badań empirycznych. Nauki przyrodnicze 
ujmują bowiem byt w pewnym aspekcie, stosując przy tym metody idealiza-
cyjne8, dlatego dostarczają (przynajmniej na danym stadium rozwojowym) 
raczej abstrakcyjny schemat niż pełną wiedzę o rzeczywistości. Rezygnacja 
z uwzględniania oporu powietrza umożliwiła sformułowanie praw ruchu, 
ale uzyskane dzięki tej idealizacji prawa same nie wystarczają do pełnego 
opisu rzeczywistości. Taki opis możliwy staje się po uwzględnieniu tego, co 
zostało uprzednio pominięte. Jak zauważa Weizsäcker: „Filozofia stawia ta-
kie pytania, których niepostawienie było warunkiem sukcesu metody nauko-
wej. Zawiera się w tym więc twierdzenie, że nauka zawdzięcza swój suk-
ces między innymi rezygnacji ze stawiania pewnych pytań”9. Rysuje się więc 
tutaj pewnego rodzaju dialektyczny model rozwoju nauki: sukces danego progra-
mu badawczego warunkowany jest przez pominięcie pewnego aspektu badanej 
dziedziny zjawisk, który musi być jednak w dalszym toku badań uwzględ-
niony, o ile aspiruje on do wyczerpującego zbadania danej dziedziny. Jeśli  

6 Listę tę można uzupełnić o takich między innymi filozofów, jak Fink, Gadamer, Sartre,  
Ricoeur, Merleau-Ponty czy Levinas.

7 W. Stróżewsk i, O metodzie…, s. 94.
8 Na temat metod idealizacyjnych nauki w kontekście świadomości por. A. Klawiter, Dlacze-

go Husserl nie został Galileuszem nauk o świadomości, [w:] Odwaga filozofowania. Lesz-
kowi Nowakowi w darze, red. J. Brzeziński  et al., Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 
Poznań 2002, s. 183-197.

9 C. F. von Weizsäcke r, Deutlichkeit, Hanser, München 1978, s. 167, cyt. za A. Anzenba -
cher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Unum, Kraków 1992, s. 25.
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w pewnych granicach zasadna jest analogia: badanie podmiotu bez pełnego uwzględ-
nienia specyfiki świadomości jest jak badanie ruchu bez uwzględnienia tarcia (czy 
oporu powietrza), wówczas hasło inspirowanej fenomenologicznie filozofii umysłu 
mogłoby brzmieć: z powrotem (po badaniach abstrahujących od fenomenologiczne-
go wymiaru świadomości) do świadomości samej.

Początkiem fenomenologicznej metody Husserla jest epoché, redukcja związana 
z postulatem bezzałożeniowości. Zabieg ten polega na zawieszeniu wszelkich pre-
supozycji, uprzedzeń, uznawanych teorii itp. O radykalności tego zabiegu świadczy 
fakt, że zawieszeniu (wzięciu w nawias) podlegają nie tylko wyniki nauk przyrod-
niczych, ale i samo istnienie przyrody – epoché uchyla działanie spontanicznego 
(naiwnego czy naturalnego) przekonania o istnieniu świata. Ten negatywny zabieg 
oczyszczenia świadomości ma prowadzić do pozytywnego odsłonięcia z jednej stro-
ny świata zjawisk (fenomenów), a z drugiej strony świadomości, przy czym cho-
dzi tu nie o świadomość empiryczną, ale świadomość czystą albo transcendentalną. 
Świadomość ta, jako niepodlegająca zawieszeniu, pozostaje fenomenologicznym 
residuum, stając się właściwym polem badań fenomenologicznych. Świadomość 
opisywana w badaniach fenomenologicznych (świadomość fenomenologiczna czy 
konstytuująca) charakteryzuje się produktywnością – aktywnością polegającą na 
konstytuowaniu (tworzeniu, konstruowaniu) sensów przedmiotowych10.

Fenomenologiczne zawieszenie rezultatów nauki nie jest bynajmniej zabiegiem 
antynaukowym, lecz konsekwencją przyjętej procedury badawczej, a właściwie 
pewnego modelu epistemicznego. Husserl proponuje inny niż w klasycznym em-
piryzmie (leżącym u podstaw nauk szczegółowych) model epistemiczny, w którym 
przyjmuje się szersze pojęcie doświadczenia (źródłowo prezentującej naoczności). 
Czy jest sens mówienia o konkurowaniu tych modeli? Pomimo odrębności związa-
nych z nimi tradycji i rozbieżnej, przynajmniej do pewnego momentu, dynamiki ich 
rozwoju można raczej liczyć na ich swoiste uzupełnianie się11. Skoro możliwa jest 
swego rodzaju unia apriorycznej matematyki z empirycznymi badaniami przyrod-
niczymi, można liczyć na analogiczny „sojusz” apriorycznej nauki o świadomości 
z rezultatami przyrodniczo zorientowanych badań podmiotowości. Wprawdzie przy-
rodniczo zorientowane badania świadomości kojarzone są z filozofią analityczną, 
jednak to myśl fenomenologiczna z natury bliższa jest duchowi nauk przyrodniczych 
niż niektóre formy filozofii analitycznej. Otóż zarówno nauki przyrodnicze, jak i fe-
nomenologia są nastawione na zjawiska, wobec których język zdaje się wtórny, pod-
czas gdy myśl lingwistyczno-analityczna skoncentrowana jest na badaniach języka 
raczej (czy też problemów filozoficznych ujętych poprzez pryzmat języka potoczne-
go) niż pozajęzykowych fenomenów. W tym kontekście można posłużyć się pewną 

10 Por. A. Klawiter, Świadomość. Wprowadzenie do współczesnych dyskusji, [w:] Przewodnik 
po filozofii umysłu, red. M. Miłkowsk i, R. Poczobut, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 
s. 365-367.

11 Jednym z możliwych ujęć takiego uzupełniania się byłoby porównanie, zgodnie z którym 
nauki o mózgu badają ziemię w doniczce, podczas gdy fenomenologia świadomości bada 
samą roślinę wyrastająca z tej ziemi.
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analogią: jak pisze Alfred Gawroński, w filozofii niemieckiej po Kancie zapanował 
prąd, „który programowo nawiązywał raczej do poetyckiej niż filozoficznej tradycji 
Grecji i którego przedstawicieli można by nazwać »presokratykami« (na podobnej 
zasadzie, na jakiej pewna grupa malarzy angielskich u schyłku XIX wieku nazywała 
siebie »prerafaelitami«)”12. Posługując się podobnym zabiegiem wykorzystującym 
pewien anachronizm, Józef M. Bocheński określa przedstawicieli oksfordzkiej szko-
ły języka potocznego mianem „anty-galilejskich kontrrewolucjonistów”13. 

Tak więc łącząc charakterystyczny dla fenomenologii program wierności zja-
wiskom ze wskazanym wyżej dialektycznym rozwojem nauk empirycznych, moż-
na wysnuć przypuszczenie, że pomimo bezsprzecznych różnic metodologicznych 
będzie następowało coraz dalej idące zbliżenie perspektywy fenomenologicznej 
i perspektyw nauk szczegółowych. W tym właśnie kierunku podąża program ba-
dań neurofenomenologicznych, który postuluje wzajemną integrację neuronauk 
i fenomenologii. Ma się ona dokonać poprzez badanie zależności zachodzących 
pomiędzy wynikami dostarczanymi przez fenomenologiczną analizę świadomego 
doświadczenia (danymi pierwszoosobowymi) a wiedzą o aktywności neuronalnej 
mózgu (danymi trzecioosobowymi). Postulat metodycznej współpracy fenomeno-
logii i neuronauki oparty jest na hipotezie, że „fenomenologiczne ujęcia struktury 
doświadczenia oraz ich odpowiedniki z nauk kognitywnych są ze sobą związane za 
pomocą obustronnych uwarunkowań”14.

Spór o istnienie świata Ingardena jako modyfikacja  
programu Husserla

Niewątpliwie potężny impuls dany przez Husserla zaowocował bardzo różnorodny-
mi inspiracjami, kontynuacjami i polemikami. Cała myśl Ingardena naznaczona jest 
sporem z Husserlem, czego dobitnym wyrazem jest już tytuł opus magnum Ingarde-
na, odnoszący się domyślnie do idealistycznego stanowiska niemieckiego filozofa. 
Parafrazując dictum Arystotelesa, można stosunek Ingardena do Husserla określić 
następująco: „przyjacielem Husserl, ale większym przyjacielem ogląd ejdetyczny”. 
Ingarden był tym uczniem Husserla, którego badania filozoficzne w najwyższym 
stopniu zbliżyły się do integracji filozofii z naukami szczegółowymi. W progra-
mie badawczym Ingardena miejscem spotkania filozofii i nauk szczegółowych jest  

12 A. Gawrońsk i, W zwierciadlanym domu filozofii, [w:] idem, Dlaczego Platon wykluczył 
poetów z „Państwa”? U źródeł współczesnych badań nad językiem, Biblioteka „Więzi”–
Znak, Warszawa–Kraków 1984, s. 22.

13 J. M. Bocheńsk i, Filozofia analityczna, [w:] idem, Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 
1993, s. 136.

14 F. Varela, Neurofenomenologia: metodologiczne lekarstwo na trudny problem, tłum. R. Po -
czobut, „Avant” 2010, nr 01, s. 31-73.
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ontologia materialna. Wprawdzie dziedzina ta w dużym stopniu pozostała projektem 
niezrealizowanym, nie zmienia to jednak faktu, że zasługuje ona – wraz z pozo-
stałymi działami ontologii Ingardena – na szczególną uwagę w kontekście zasy-
gnalizowanego we wstępie poszukiwania płaszczyzny interdyscyplinarnej integracji 
różnych ujęć podmiotowości.

Długotrwałe i konsekwentne (prawie pół wieku ciągłej, twórczej pracy), ob-
szerne (kilkanaście tomów) i różnorodne tematycznie (ontologia, aksjologia z etyką 
i estetyką, teoria poznania i filozofia języka, by wymienić jedynie najważniejsze 
dziedziny badań) dzieło Ingardena wciąż stanowi żywe źródło inspiracji. Tak jak 
estetyka Ingardena, niezależnie od swojej rangi per se, miała w zamyśle twórcy 
w dużym stopniu służebny charakter wobec ontologii, tak też wiele rozważań onto-
logicznych może być odczytywanych jako przygotowanie rozstrzygnięć antropolo-
gicznych. W tym właśnie duchu będę starał się zaprezentować niektóre wątki Ingar-
denowskiej filozofii podmiotowości, zawartej, nierzadko implicite, w różnych jego 
pracach, w tym głównie w Sporze… 

O zainteresowaniach antropologicznych Ingardena świadczy fakt, że zostały one 
podjęte wcześnie (pierwszy projekt rozprawy doktorskiej z 1916 roku dotyczył za-
gadnienia osoby ludzkiej15) i były kontynuowane aż do śmierci; świadectwem jest 
idea opracowania (niezrealizowana przez Ingardena, częściowo zrealizowana po 
jego śmierci przez jego uczniów) Książeczki o człowieku16. Zagadnienia te były dla 
Ingardena ważne nie tylko w wymiarze teoretyczno-filozoficznym, ale też egzysten-
cjalnym i praktycznym. Widoczne jest to choćby w rozdziale Sporu… dotyczącym 
sposobu istnienia przedmiotów trwających w czasie (a więc także człowieka), prze-
radzającym się w mały traktat antropologiczny. Otóż Ingarden w toku wywodów 
przybiera stopniowo nieco bardziej emocjonalny ton, niekiedy zdając się wręcz mó-
wić „zmienionym głosem”. 

Wspomniana powyżej siła oddziaływania Ingardena wiąże się głównie z jego 
ontologią jako wspaniałym narzędziem analiz filozoficznych. Jak trafnie zauważa 
Marek Rosiak, 

jego sławna metoda przygotowania rozstrzygnięć metafizycznych przez ontolo-
giczną analizę szerszego spektrum czystych możliwości wchodzących w rachubę 
ma zastosowanie nie tylko do sporu o istnienie świata, ale stanowi ogólną meto-
dologiczną wytyczną jego filozoficznych dociekań. Z tego powodu cieszy się on 
zasłużenie opinią filozofa systematycznego czy też analitycznego w najlepszym 
sensie tego słowa, w jakim filozofami analitycznymi byli Sokrates, Arystoteles czy 
Kartezjusz17. 

15 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1: Ontologia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1987, 
s. 223.

16 Sądzę, że pełniejszy, bardziej reprezentatywny wybór tekstów antropologicznych Ingardena 
powinien zawierać jeszcze co najmniej dwa ważne, należące do tego kręgu tematycznego 
teksty: Czego nie wiemy o wartościach? oraz O poznawaniu cudzych stanów psychicznych.

17 M. Rosiak, Studia z problematyki realizmu-idealizmu, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 
2012, s. 7.
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Ingardenowskie rozróżnienie ontologia/metafizyka wiąże się z niedogmatycz-
nością rozstrzygnięć Ingardena. Nieukończenie Sporu… ma w tym kontekście pe-
wien wymiar symboliczny: niedogmatyczny filozof toczy spór o prawdę przez całe 
życie, pozostawiając kontynuację pewnych wątków swym uczniom.

Głównym przedmiotem Sporu… jest badanie pewnej relacji: pomiędzy czystą 
świadomością a światem realnym. Wyczerpujące zbadanie tej relacji wymaga więc 
trzech elementów: 1) badania świata realnego; 2) badania świadomości; 3) badania 
różnych form możliwych zależności bytowych. O ile tytuł opus magnum Ingardena 
podkreśla pkt 1 – sporny jest sposób istnienia świata (implicite: realnego), to już 
jego zawartość realizuje wszystkie trzy punkty. Z punktu widzenia problematyki 
podmiotowości kluczowy jest spór Ingardena z Husserlem dotyczący podmiotowe-
go członu wyjściowej relacji („Ja” transcendentalnego). 

Jak wygląda charakterystyka podmiotu u Husserla? Jak dotąd rozważaliśmy je-
dynie metodę Husserla, abstrahując od uzyskanych przezeń wyników. Te jednak, 
w większym znacznie stopniu aniżeli metoda, podlegały różnorodnym modyfika-
cjom i krytykom w obrębie szkoły fenomenologicznej. Charakterystyka ontologicz-
na czystej świadomości i jej czystego podmiotu obejmuje między innymi to, że nie 
jest elementem przyczynowej struktury świata realnego, jest natomiast bytem irre-
alnym, w którym konstytuuje się to, co realne, w tym ciało i struktura przyczynowa 
świata. Jako taka świadomość jest bytem absolutnym, niezawisłym w swym istnie-
niu od istnienia świata realnego18.

Systemowe ujęcie świata u Ingardena.  
Podmiot jako system względnie izolowany

By dostrzec radykalną odmienność ujęcia podmiotu u Husserla i Ingardena, mu-
simy zauważyć, że Ingardenowski podmiot jest traktowany jako system istniejący 
w świecie pośród innych systemów i wchodzący z nimi w różnorodne związki przy-
czynowo-skutkowe. Ingarden pisze o „rozprawie życiowej między żywym indywi-
duum a otaczającym je światem”, „staczaniu walk z otoczeniem” czy „reagowa-
niu na skierowane przeciw niemu zamachy”19. W tej sytuacji życie jest swoistą grą 
strategiczno-losową, przy czym, ze względu na kruchość podmiotu, przybiera ono 
w dużej mierze postać defensywy. Relewantnymi pojęciami stają się mechanizmy 
obronne, odporność, a podmiot jest właściwie centrum dowodzenia obroną; ludz-
ki charakter to podstawy strategii obrony przed atakami świata. Niesłuszne byłoby 
jednak przypuszczenie, że Ingardenowi przyświecał jakiś ideał homeostazy; był nim 

18 W kontekście teorii konstytucji sensu można by rzec, że „królestwo świadomości nie jest 
z tego (naturalnego, kauzalnego) świata”.

19 R. Ingarden, op. cit., s. 230.
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raczej ideał nadawania sensu egzystencji poprzez tworzenie specyficznie ludzkiego 
świata przedmiotów czysto intencjonalnych oraz tworzenie samego siebie poprzez 
spełnianie specjalnie ukwalifikowanych czynów20. 

Rozważania Ingardena oscylują zatem między transcendencją człowieka wobec 
przyrody a jego zanurzeniem w przyczynowej strukturze świata. W eseju Człowiek 
i przyroda Ingarden charakteryzuje przyrodę jako rzeczywistość zastaną, stanowiącą 
podstawę bytu ludzkiego, a więc obejmującą ciało człowieka, a zwłaszcza układ ner-
wowy. Następnie stwierdza, że stosunek człowieka do przyrody jest dwoisty, gdyż 
charakteryzuje go: 1) poczucie obcości oraz 2) poczucie wyższości. Gdy człowiek 
„odkrywa w sobie coś z pierwotnej Przyrody, czuje się tym nie tylko niezmiernie 
upokorzony, ale i sobie zupełnie obcy, i staje się sobie wówczas niezrozumiałym”21. 
Nie oznacza to jednak wcale, że refleksja filozoficzna powinna odrzucić wiedzę 
naukową, jest raczej tak, że pełne zrozumienie natury ludzkiej wymaga zarówno 
uwzględnienia jej zanurzenia w przyrodzie, jak i potrzeby oraz mechanizmu jej 
transcendowania.

Jedną z głównych przyczyn możliwości interakcji ontologii Ingardena z nauka-
mi przyrodniczymi jest jej systemowość, która przybiera postać pewnej monadolo-
gii. Przez monadologię (pisaną małą literą) rozumiem dowolny system filozoficzny 
postulujący istnienie wielości monad (różnie rozumianych) jako podstawy rzeczy-
wistości. Najbardziej znaną w dziejach filozofii monadologią (konkretyzacją tego 
typu poglądu) jest Monadologia (pisana wielką literą, jako nazwa własna) Leibni-
za; nie jest to jednak jedyny tego typu system22. Z przedstawionej przez Ingardena 
w trzecim tomie Sporu… analizy struktury przyczynowej świata realnego wyłania 
się tak rozumiana monadologia. Charakterystyczną cechą Monadologii Leibniza jest 
jej „izolacjonizm” wyrażany popularnym dictum „monady nie mają okien”. Według 
Ingardena tak rozumiana monada to system bezwzględnie izolowany, którego ist-
nienie polski filozof odrzuca23 na rzecz systemów względnie izolowanych, a więc 
„monad z izolatorami”. Ze względu na interakcje kauzalne zachodzące pomiędzy 
monadami uporządkowanie świata (kosmos) można określić nie jako „harmonię 
wprzódy ustanowioną”, lecz raczej „harmonię emergentną”24. Zgodnie z zasadą cią-

20 W kwestii Ingardenowskiej koncepcji czynu granicznego por. rozdział 3.7. pracy: F. Ko -
biela, Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata, Universitas, 
Kraków 2011.

21 R. Ingarden, Człowiek i przyroda, [w:] idem, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1987, s. 14.

22 Można tu wymienić między innymi monadologię fizyczną wczesnego Kanta, monadologię 
Husserla czy monadologię („monadyzm biologiczny”) Witkacego.

23 Jak pisze Ingarden: „Absolutnie zamknięty system jest niemożliwy, gdyż stanowiłby on 
w świecie, by się tak wyrazić, pewien świat dla siebie i nie dałoby się podać żadnej podstawy 
jedności tego świata” – R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 3: O strukturze przyczynowej 
realnego świata, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1981, s. 111-112.

24 Jak zauważa – w kontekście ontologii umysłu – Robert Poczobut: „wyniki uzyskane przez 
Ingardena dają się z powodzeniem interpretować w kategoriach teorii emergencji” – R. Po -
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głości Leibniza takie cechy podmiotu, jak wolność25 czy szczelinowość26, są stop-
niowalne, a ich wartość zależy od specyfiki – w tym stopnia złożoności – struktury, 
z której się wyłaniają. 

Monadologia Ingardena jest do pewnego stopnia zbieżna z dynamiczną interpre-
tacją Monadologii Leibniza. Dla Ingardena charakterystyczne jest ujęcie podmiotu 
jako siły27 („jestem siłą”), także wolność można potraktować jako pewnego rodzaju 
siłę (dynamiczna koncepcja wolności). Powołując się na Nicolaia Hartmanna, In-
garden neguje tezę, że wolna decyzja woli nie może posiadać przyczyny. Taki wy-
łom w przyczynowej strukturze świata przeczyłby tzw. zasadzie przyczyny, przede 
wszystkim jednak decyzja taka nie byłaby umotywowana ani nie pochodziłaby od 
osoby, nie można by więc w jej kontekście w ogóle mówić o odpowiedzialności 
sprawcy. Właśnie z punktu widzenia problematyki odpowiedzialności Ingarden po-
dejmuje próbę wyjaśnienia tego, w jaki sposób uwarunkowanie przyczynowe czynu 
nie wyklucza jego bycia czynem wolnym i odpowiedzialnym28. 

Tak więc wbrew twardemu determinizmowi i libertarianizmowi Ingarden wpisu-
je się w tradycję kompatybilistyczną29, przy czym oryginalność jego wersji kompa-
tybilizmu polega na osadzeniu wolności w podmiocie będącym systemem względ-
nie izolowanym. Czyn wolny to czyn własny30, wypływający z wnętrza podmiotu; 
w terminologii cybernetycznej tak rozumiana wolność to wewnątrz- czy samoste-
rowność, niezależność od presji (przymusu) otoczenia. Istnienie izolatorów ograni-
cza penetrację kauzalną ze strony świata zewnętrznego (środowiska); dzięki takiemu 
izolowaniu czy ekranowaniu od zewnętrznej presji podmiot zdolny jest do działania, 
którego determinacja nie niweluje jego wolności. Wolne czyny „są punktami wyjścia 
procesów, które są wprawdzie przyczynowo uwarunkowane w swym pochodzeniu 

czobut, Świadomość jako system względnie izolowany. U podstaw Ingardenowej ontologii 
umysłu, „Analiza i Egzystencja” 2010, nr 11, s. 100.

25 Ingarden stwierdza, że jego ujęcie wolności dopuszcza „różne stopnie i sposoby »wolności« 
i »niewoli« aż do zupełnej niewoli, w przeciwieństwie do tradycyjnego poglądu, zgodnie 
z którym mogą istnieć albo absolutnie wolne, albo absolutnie pozbawione wolności decyzje 
i działania” – R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, [w:] idem, 
Książeczka o człowieku, s. 156.

26 Por. F. Kobiela, Szczelinowość w fenomenologii Romana Ingardena, [w:] W kręgu myśli 
Romana Ingardena, red. A. Węgrzeck i, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 90-113.

27 Por. M. Piwowarczyk, Jestem siłą, [w:] Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowa-
ne profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. D. Leszczyńsk i, 
M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013, s. 291-313.

28 Rozważania te dotyczą tzw. wolności realnej (realizowanej w pewnym układzie warunków), 
a nie tylko wolności jako powszechnego poczucia bycia wolnym.

29 Bremer zalicza stanowisko Ingardena do tzw. kompatybilizmu rewizjonistycznego, tj. silnie 
wiążącego pojęcie wolności woli z odpowiedzialnością, por. J. Bremer, Czy wolna wola jest 
wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2013, s. 88.

30 W języku potocznym podobny trop występuje, gdy mówimy np. o dojrzewaniu w nas pew-
nych decyzji.
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(…), które jednak właśnie w tym punkcie wyjścia są niezależne od jakiegokolwiek 
dziania się rozgrywającego się na zewnątrz danego przedmiotu”31. 

Ponieważ człowiek jest złożonym, hierarchicznie zorganizowanym systemem 
zbudowanym z licznych podsystemów, bliższe poznanie ich struktury i zachodzą-
cych między nimi zależności, w tym przede wszystkim różnych rodzajów izolacji, 
umożliwiłoby oparcie problemu swobodnych rozstrzygnięć woli „na nowej podsta-
wie, która nie wywoływałaby, niczym jakiegoś upiora, niebezpieczeństwa obalenia 
zasady przyczyny”32.

Ontologia materialna Ingardena to fenomenologia uprawiana w kontekście na-
uki (w analogii do hasła „filozofia w kontekście nauki”). Jak zauważa Poczobut, 
stanowisko Ingardena „dobrze wpisuje się w interdyscyplinarny program badawczy 
zajmujący się analizą systemowej natury świata, człowieka i jego wymiaru umy-
słowego”33. Pomimo stopniowego odejścia od stanowiska Husserla późna filozofia 
Ingardena zachowując pewne istotne rysy fenomenologiczne34, wpisuje się zarazem 
w ramy interdyscyplinarnego ujęcia podmiotowości. Ingarden stara się łączyć wyni-
ki uzyskane na podstawie wglądu fenomenologicznego z wynikami pochodzącymi 
z nauk szczegółowych. Metafizyka, do której zmierza Ingarden, jest więc w dużym 
stopniu meta-fizyką, w sensie syntezy ontologii i fizyki rozumianej szeroko jako 
nauka o przyrodzie (physis). Istotne jest przy tym – na co także zwraca uwagę Po-
czobut – że Ingardenowska systemowa wizja człowieka pod wieloma względami 
wykracza poza ustalenia badań z zakresu teorii systemów dynamicznych i neuroko-
gnitywistyki. Jest to możliwe między innymi dzięki zakorzenieniu bogatej ontologii 
Ingardena w tradycji fenomenologicznej. Wyłaniająca się z tego wizja podmiotu, 
mająca charakter antyredukcjonistyczny i emergentystyczny, stanowi pewną opcję 
teoretyczną, której dalsze rozwijanie może przynieść bardzo interesujące rezultaty 
poznawcze. 
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robert poczobut

Podmiot i cognitive science

Wprowadzenie 

I

W przeszłości różnorodne problemy dotyczące podmiotu i podmiotowości (natu-
ra jaźni i subiektywności, świadome sprawstwo, podmiotowość moralna i prawna, 
racjonalność działania) analizowano głównie w ramach filozofii, później także na 
gruncie psychologii, socjologii i nauk prawnych. Współcześnie znalazły się one 
również w obszarze badawczym kognitywistyki (ang. cognitive science) – multi-
dyscyplinarnej dziedziny nauki zajmującej się badaniem procesów umysłowo-po-
znawczych, takich jak percepcja, pamięć, wnioskowanie, zdolności językowe, roz-
wiązywanie problemów, inteligencja, świadomość, podejmowanie decyzji, ewolucja 
poznania i komunikacji, reprezentacje poznawcze i wiele innych. 

Kognitywistyka bada procesy poznawcze z wykorzystaniem metod i zasobów 
teoretycznych nauk humanistycznych (językoznawstwo kognitywne, filozofia umy-
słu, epistemologia, semiotyka kognitywna), społecznych (socjologia kognitywna, 
kognitywna antropologia kulturowa, komunikacja społeczna, psychologia poznaw-
cza), ścisłych (teoria obliczeń, informatyka kognitywna, teoria informacji, sztuczna 
inteligencja), przyrodniczych (neurokognitywistyka i neurobiologia, teoria ewolu-
cji systemów poznawczych, psychofizyka), inżynieryjnych (robotyka kognitywna) 
i medycznych (neuropsychiatria, implantologia kognitywna). Z uwagi na niezwykle 
szeroko zakrojony obszar badań interdyscyplinarność uznaje się za jej znak firmo-
wy, samą zaś kognitywistykę określa się mianem „nauki XXI wieku”.
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II

Do obszaru badawczego kognitywistyki należą naturalne i sztuczne systemy po-
znawcze – ludzie i inne zwierzęta, a także urządzenia elektroniczne służące do prze-
twarzania danych oraz wspomagania naturalnych procesów poznawczych. Począt-
kowo w kognitywistyce dominował paradygmat obliczeniowy, w którego ramach 
procesy poznawcze interpretowano w kategoriach odbioru, przechowywania i prze-
twarzania informacji – najczęściej w oderwaniu od ich fizycznego substratu oraz 
szerszego kontekstu, w którym te procesy zachodziły. Umysł zwierzęcia, człowieka 
czy robota interpretowano jako software nadzorujący, sterujący i zarządzający dzia-
łaniem hardware’u. Kluczem do zrozumienia umysłu i związanej z nim podmioto-
wości działania i poznawania był system abstrakcyjnych reprezentacji umożliwiają-
cy rozwiązywanie problemów i sprawne nawigowanie w środowisku.

W późniejszym okresie podejście obliczeniowe zostało wzbogacone o nowe 
perspektywy badawcze, które w wyjaśnianiu procesów umysłowo-poznawczych 
podkreślają konstytutywną rolę mózgu, ciała (łączącego mózg ze środowiskiem), 
ewolucji, rozwoju osobniczego oraz czynników środowiskowych (społeczno-kul-
turowych). Po okresie dominacji informatyki i sztucznej inteligencji w ramach ko-
gnitywistyki dowartościowano znaczenie takich dyscyplin, jak neurokognitywisty-
ka, teoria ewolucji systemów poznawczych, psychologia poznawcza i psychologia 
ewolucyjna. Zaproponowano nowe koncepcje poznania ucieleśnionego oraz umysłu 
zakorzenionego w środowisku społeczno-kulturowym (embodied-embedded mind/
cognition), co doprowadziło także do zmiany (istotnego wzbogacenia) sposobu ro-
zumienia podmiotu działania, poznawania i komunikowania. 

Współczesna kognitywistyka, obejmująca jako swoje subdyscypliny także nie-
które działy filozofii (filozofię umysłu, epistemologię, filozofię nauki, filozofię 
języka i neurofilozofię), jest multidyscyplinarną i wieloparadygmatyczną koalicją 
dyscyplin należących do wszystkich obszarów wiedzy. Jednym z wyzwań kognity-
wistyki jest wypracowanie koncepcji podmiotu wykorzystującej oraz integrującej 
wyniki badań wszystkich jej subdyscyplin. Do realizacji tego celu nie wystarcza pro-
ste sumowanie wyników różnych nauk, które mogą zakładać wykluczające się kon-
cepcje podmiotu. Integracja i unifikacja badań nad podmiotowością ludzi, zwierząt 
i robotów jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Chociaż niektóre koncepcje 
można bez problemu uzgodnić, wskazując na różne aspekty, fazy rozwojowe lub 
poziomy organizacji podmiotu, inne mogą pozostawać do siebie w logicznej relacji 
wykluczania się. Przyjęcie na przykład, że istnienie podmiotu wymaga spełnienia 
szeregu warunków neuronalnych (co jest standardem w neurokognitywistycznych 
teoriach umysłu i świadomości), prowadzi do odrzucenia kartezjańskiej koncepcji 
podmiotu jako prostej, niefizycznej substancji zdolnej do bezcielesnego istnienia 
(poza mózgiem i poza ciałem).
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III

Głównymi założeniami kognitywistycznych badań nad podmiotowością są natu-
ralizm metodologiczny oraz postulat interdyscyplinarności. Zgodnie z pierwszym 
z nich, nazywanym przez Thomasa Metzingera „strategią naturalizacji”, należy tak 
formułować problemy dotyczące podmiotowości, by możliwe było otwarcie ich na 
badania empiryczne (w szczególności eksperymentalne). Zgodnie z naturalizmem 
metodologicznym różne formy podmiotowości występujące w przyrodzie można 
opisywać i wyjaśniać na gruncie nauki. Poszukiwane wyjaśnienia mogą dotyczyć 
ewolucyjnej oraz rozwojowej genezy podmiotów (działania, poznawania, komuni-
kowania), ich neurobiologicznej i obliczeniowej architektury, a także czynników za-
burzających różne aspekty świadomie doświadczanej podmiotowości.

W kognitywistyce podmiot (działania, poznawania, komunikowania) traktowany 
jest jako system naturalny o określonym profilu rozwojowym, strukturalnym i funk-
cjonalnym. Doświadczenie podmiotowości nie jest niczym magicznym czy nadna-
turalnym, lecz stanowi systemowy efekt procesu scalania informacji w mózgu, który 
podlega osobliwym zaburzeniom. Świadczą o tym przypadki dysocjacji i zaburzeń 
systemu „Ja”. W wyniku desynchronizacji procesów neuronowych oraz uszkodze-
nia mechanizmów scalania informacji w mózgu może dojść do zerwania jedności 
„Ja”, utraty poczucia bycia zintegrowanym podmiotem, a nawet ukonstytuowania 
się wielu centrów osobowych o radykalnie odmiennych profilach osobowościowych 
(wieloosobowość, tożsamość wieloraka, dysocjacyjne zaburzenie tożsamości). Ana-
liza tego rodzaju przypadków pokazuje, że jedność świadomego podmiotu nie jest 
jednością substancjalną, lecz co najwyżej jednością funkcjonalną, zakotwiczoną 
w nieświadomych procesach zachodzących na subosobowych poziomach organiza-
cji mózgu. W przekonaniu Vilayanura S. Ramachandrana wyjaśnienie tego, w jaki 
sposób ludzki mózg tworzy doświadczenie podmiotowości, którego istotnym aspek-
tem jest doświadczenie samego siebie, stanowi jedną z ostatnich zagadek, przed jaką 
stoi nauka XXI wieku.

Postulat interdyscyplinarności badań jest konsekwencją wieloaspektowości 
i wielopoziomowości procesów umysłowo-poznawczych badanych na gruncie ko-
gnitywistyki. W odniesieniu do zjawiska podmiotowości jego realizacja polega na 
tym, że wyjaśnienie różnych aspektów podmiotowości wymaga zaangażowania wie-
lu subdyscyplin kognitywistyki, takich jak: neuronauka poznawcza (odkrywająca 
neuronowe mechanizmy realizacji doświadczenia „Ja”), neuronauka obliczeniowa 
(badająca informacyjne sprzężenia zwrotne w mózgu leżące u podstaw kluczowych 
dla problemu podmiotowości zjawisk samozwrotności i autoreferencji), psycholo-
gia rozwojowa (analizująca fazy rozwojowe ludzkiej formy podmiotowości), teoria 
ewolucji systemów poznawczych (badająca filogenezę podmiotowości oraz jej róż-
norodne formy spotykane w przyrodzie), neurofenomenologia (ustalająca zależności 
między doświadczeniem pierwszoosobowym i jego neuronalnymi korelatami), neu-
ropsychologia i neuropsychiatria (badające rozliczne zaburzenia podmiotowości), 
socjologia kognitywna (analizująca społeczno-kulturowy wymiar podmiotowości), 
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a także sztuczna inteligencja i robotyka kognitywna (zajmujące się projektowaniem 
oraz wytwarzaniem inteligentnych systemów – poznających, działających i komuni-
kujących się z innymi systemami).

IV

„Podmiot” w kognitywistycznej parafrazie to system poznawczy (ludzki, zwierzęcy 
lub sztuczny) wykorzystujący w swoim działaniu informację o środowisku, zdolny 
do nawigacji i zachowań eksploracyjnych, inicjujący zachowania zmierzające do 
zaspokojenia swoich potrzeb, zachowujący względną autonomię wobec środowi-
ska i innych systemów poznawczych, podejmujący strategiczne decyzje z punktu 
widzenia przetrwania w środowisku naturalnym i społecznym, komunikujący się 
z innymi systemami poznawczymi oraz wytwarzający różne formy reprezentacji 
i autoreprezentacji poznawczych. Kategoria podmiotu nie jest kategorią jednorod-
ną ani jednoznaczną, lecz analogiczną. W odniesieniu do różnych rodzajów sys-
temów poznawczych oraz ich form rozwojowych (w aspekcie onto- i filogenezy) 
w grę mogą wchodzić różne szczegółowe charakterystyki determinujące daną formę 
podmiotowości.

W zależności od stopnia rozwoju ewolucyjnego i osobniczego podmioty (po-
znania, działania, komunikowania) wytwarzają różnorodne formy autoreprezentacji: 
a) reprezentacje własnego ciała (o ile je posiadają – sztuczne systemy agentowe 
są wyposażone w system monitoringu wewnętrznych stanów swojej struktury fi-
zycznej), b) reprezentacje procesów umysłowo-poznawczych oraz c) reprezentacje 
„Ja” – w wypadku systemów z rozwiniętą samoświadomością, takich jak ludzie po 
przekroczeniu określonego progu rozwojowego. Każda czynność świadoma nosi 
piętno podmiotowości (jest czyjaś) oraz zakłada udział nieświadomych mecha-
nizmów, bez których nie mogłaby istnieć. W związku z tym może być badana na 
wielu poziomach organizacji – od poziomu fenomenalnego (doświadczeniowego), 
po poziom obwodów neuronowych, pojedynczych neuronów oraz ich molekular-
nych elementów składowych. Wszystkie poziomy organizacji są ważne dla pełne-
go zrozumienia natury podmiotowości, ponieważ procesy zachodzące na przykład 
na poziomie mikrostruktury mózgu mają wpływ na sposób doświadczania samego 
siebie na poziomie świadomościowym. Podstawową wadą metodologiczną dotych-
czasowych teorii podmiotu była ich fragmentaryczność oraz niezdolność do ujęcia 
wszystkich istotnych czynników, które mają wpływ na genezę, strukturę i funkcje 
różnych form podmiotowości spotykanych w przyrodzie.

W badaniach prowadzonych „od góry” (na gruncie psychologii i fenomenolo-
gii) szczególnie ważne są doświadczeniowe aspekty podmiotowości, takie jak: po-
czucie względnej ciągłości trwania, doświadczenie względnej jedności i tożsamości 
„Ja”, poczucie odrębności i indywidualności, perspektywiczność (pierwszoosobowa 
orientacja) oraz doświadczenie sprawstwa (autorstwo działań, świadoma kontrola, 
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kierowanie się racjami, poczucie odpowiedzialności za własne czyny). Bez świa-
domości nie ma doświadczenia podmiotowości ani sprawstwa, nie pojawiają się ce-
chy strukturalne jaźni, nie ma wymiaru fenomenalnego, osobowego ani moralnego. 
Pytanie, czy i jak możliwa jest świadoma kontrola zachowania, w dalszym ciągu 
pozostaje wyzwaniem, o czym świadczą nieustające dyskusje nad wynikami ekspe-
rymentów Benjamina Libeta. 

Jednym z najważniejszych aspektów strukturalnych podmiotu jest zdolność do 
autoreferencji. Liczne organizmy są wyposażone w różne formy samoodniesienia. 
Z autoreferencją mamy do czynienia w wypadku: a) samoświadomości (od prostego, 
przedrefleksyjnego przeżywania własnych stanów umysłowych do ich refleksyjnego 
i konceptualnego ujęcia), b) autoidentyfikacji (różnych form rozpoznawania samego 
siebie), c) autoreprezentacji (wyobrażeń, pojęć, przekonań i teorii, jakie tworzymy 
na temat własnego „Ja”) oraz d) autonarracji (wewnętrznego dialogu, autoanalizy, 
samooceny oraz odniesienia do własnej przeszłości i przyszłości). 

Zdaniem Douglasa Hofstadtera doświadczenie „Ja” pojawia się wówczas, gdy 
system poznawczy uzyskuje choćby elementarną zdolność do świadomego samo-
odniesienia. Wyjaśnienie warunków możliwości istnienia podmiotu wymaga zro-
zumienia splątanej hierarchii poziomów organizacji mózgu. Neurony i procesy 
elektrochemiczne podtrzymują myśli i decyzje, te z kolei oddziałują zwrotnie na po-
ziom neuronów. W ten sposób różne poziomy modyfikują swoje stany, warunkując 
własne istnienie i działanie. W przekonaniu Hofstadtera wyjaśnienie emergencyj-
nych zjawisk zachodzących w mózgu, takich jak samoodniesienie i doświadczenie 
„Ja”, musi odwoływać się do oddziaływań między różnymi poziomami organizacji 
systemu poznawczego, a także między systemem traktowanym jako całość i jego 
otoczeniem (do pojęć emergencji i własności emergencyjnych w kontekście teorii 
podmiotu odwołuje się wielu współczesnych kognitywistów i neurokognitywistów, 
między innymi Bernard J. Baars, Antonio Damasio, Gerald Edelman, Chris Frith, 
Michael S. Gazzaniga, Peter Gärdenfors, Douglas Hofstadter, Philip Johnson-Laird 
i Vilayanur S. Ramachandran).

V

Jedną z ciekawszych propozycji zintegrowanej, interdyscyplinarnej teorii podmio-
tu (jaźni, świadomości, ciała, mózgu i emocji), łączącej wyniki neurobiologii, psy-
chologii rozwojowej i teorii ewolucji systemów poznawczych, przedstawił Antonio 
Damasio. W jego przekonaniu różne formy rozwojowe jaźni odpowiadają różnym 
formom rozwojowym świadomości: protoświadomości odpowiada protojaźń, świa-
domości rdzennej – jaźń rdzenna, zaś świadomości rozszerzonej – jaźń rozszerzona 
(autobiograficzna). Przedmiotem szeroko zakrojonych badań empirycznych i teo-
retycznych jest ustalenie, od jakiego momentu w rozwoju jednostek i gatunków 
możemy mówić o minimalnym podmiocie lub minimalnej jaźni. Wydaje się, że  
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gdziekolwiek mamy do czynienia choćby z najbardziej elementarną formą świado-
mości, będzie to świadomość przyporządkowana określonemu podmiotowi („Ja”). 
Proste formy nierefleksyjnej samoświadomości towarzyszą nam od pierwszych dni 
naszego istnienia. „Ja” cielesne, „Ja” ekologiczne, proto-„Ja”, „Ja” rdzenne i „Ja” 
utajone – to różne określenia pierwotnych, prostych, elementarnych form doświad-
czanej podmiotowości. Natomiast rozwój wyższych form podmiotowości wymaga 
interakcji społecznych, doświadczenia cudzych stanów psychicznych, języka, pa-
mięci autobiograficznej etc.

Najprostszą odmianą świadomych autoreprezentacji są odczucia stanów ciała 
(tzw. czucia pierwotne), które pojawiają się wówczas, gdy organizm znajduje się 
w stanie przytomności. Ta forma autoreprezentacji ma charakter przedjęzykowy i za-
kłada istnienie jedynie minimalnej postaci świadomości (protoświadomości). Czucia 
pierwotne reprezentują aktualny stan ciała w jego różnych wymiarach. Zdaniem Da-
masia są one wytwarzane głównie przez obszary pnia mózgu. Już na tym poziomie 
mamy do czynienia z wiązaniem elementarnych doznań świadomych w złożone sta-
ny reprezentacyjne odzwierciedlające całościowy stan ciała.

W miarę rozwoju świadomości pojawiają się również nowe formy świadomych 
autoreprezentacji. Na wyższych poziomach rozwojowych i strukturalnych świado-
mości uzyskujemy zdolność budowania autoreprezentacji wykraczających poza tu 
i teraz. Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów pamięci oraz zdolności do antycypa-
cji powstają autoreprezentacje wymagające udziału szerokozakresowej świadomo-
ści autobiograficznej. Autoreprezentacje przeszłości i przyszłości kształtują w nas, 
zgodnie z terminologią stosowaną przez Damasia, jaźń autobiograficzną. Z kolei 
wykorzystanie zdolności językowych oraz uwzględnienie kontekstu społeczno- 
-kulturowego przenosi świadomość na jeszcze wyższy poziom organizacji – powstają 
wówczas autoreprezentacje odzwierciadlające miejsce jednostki w grupach społecz-
nych, jej tożsamość społeczną oraz relacje, w jakich pozostaje ona do innych osób.

W ujęciu Damasia podmiot (jaźń) nie jest rzeczą ani substancją, lecz dynamicz-
nym procesem utrzymywanym na względnie stabilnym poziomie przez większą 
część okresu czuwania. Najprostszy poziom podmiotowości, protojaźń, jest wytwo-
rem aktywności tej części mózgu, która reprezentuje organizm (składa się ze zbioru 
obrazów stosunkowo stabilnych aspektów ciała) oraz wytwarza spontaniczne od-
czucia żywego ciała (tzw. czucia pierwotne). Drugi etap jest wynikiem wytworze-
nia powiązań między organizmem (reprezentowanym przez protojaźń) a dowolną 
częścią mózgu reprezentującą obiekt poznawany. Efektem tego procesu jest jaźń 
rdzenna. Na trzecim etapie powstaje jaźń autobiograficzna, definiowana w katego-
riach wiedzy biograficznej, obejmującej zarówno przeszłość, jak i przewidywaną 
przyszłość. Wszystkie etapy są realizowane w odrębnych, lecz skoordynowanych 
przestrzeniach roboczych mózgu. Bez zrozumienia, jak mózg wytwarza swoją jaźń, 
nie jest możliwe wszechstronne, całościowe zrozumienie zjawiska podmiotowości.
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VI

Wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialnych za realizację różnych rodzajów sa-
moświadomości i jaźni wymaga odkrycia, jakie dokładnie procesy neuronowe i ja-
kie obszary mózgu są zaangażowane w wytworzenie doświadczenia podmiotowości. 
Pozostawanie wyłącznie na poziomie analiz fenomenologicznych, lingwistycznych 
czy społeczno-kulturowych może prowadzić do wyjaśnień pozornych, w najlep-
szym razie do powierzchownych, cząstkowych opisów jaźni. Aktualny stan badań 
neurokognitywistycznych nie daje jednak podstaw do identyfikacji jaźni (samoświa-
domego podmiotu) z jakąkolwiek neuroanatomiczną częścią mózgu. Nie ma takiej 
struktury neuroanatomicznej w naszych mózgach, której aktywność wystarczałaby 
do pojawienia się samoświadomości i jaźni. Jak trafnie zauważa Damasio, różne 
aspekty jaźni odzwierciedlają operacje różnych ośrodków mózgu. Jaźń i samoświa-
domość nie pojawiają się w jednym, konkretnym obszarze, rejonie lub ośrodku mó-
zgowym. Świadomy umysł powstaje dzięki płynnej współpracy kilku, nierzadko 
wielu obszarów mózgu, podobnie jak wykonanie utworu symfonicznego nie jest 
dziełem jednego muzyka ani jednej sekcji, lecz całej orkiestry.

Mózg jest niesamodzielnym składnikiem większego systemu, którym jest ludz-
kie ciało, funkcjonujące zawsze w określonym środowisku (fizycznym, społecznym, 
kulturowym). Wszelkie czynności świadome (percepcyjne, wolitywne, pamięcio-
we) mają charakter kontekstowy. Rzeczywisty podmiot świadomości w niczym nie 
przypomina Kartezjańskiego ducha w maszynie ani izolowanego mózgu w kadzi 
z przypowieści Putnama. Im wyższy poziom rozwoju mózgu-umysłu-świadomości-
-jaźni, tym głębsze zakotwiczenie i zależność od czynników środowiskowych. Nie 
zmienia to faktu, że rozwój świadomego umysłu, a także różnych rodzajów jaźni 
pozostaje w konstytutywnym związku z rozwojem struktur neuroanatomicznych 
mózgu umożliwiających złożone przetwarzanie informacji. Dlatego filozof poszu-
kujący wszechstronnego zrozumienia natury podmiotu i podmiotowości zmuszony 
jest zwrócić się także w kierunku neuronauk.

VII

Dla większości badaczy związanych z kognitywistyką (w szczególności z neuroko-
gnitywistyką) uwzględnienie bogatego materiału klinicznego dotyczącego uszko-
dzeń mózgu i wywołanych przez nie zaburzeń systemu „Ja” stanowi narzędzie 
testowania rozmaitych teorii podmiotu. Przypadki ludzi przejawiających deficyty 
podmiotowości w jej różnych wymiarach mogą również służyć jako potencjalne fal-
syfikatory teorii filozoficznych budowanych poza kontekstem nauki. Do szeroko 
rozumianej kognitywistyki można zaliczyć tylko takie filozoficzne teorie podmiotu 
(jaźni), które są spójne z dobrze potwierdzoną wiedzą naukową. W węższym zaś 
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sensie na miano „kognitywistycznych teorii podmiotu” zasługują tylko takie teorie, 
które mają wyraźnie określoną bazę empiryczno-eksperymentalną.

Do najważniejszych zadań filozofii wobec kognitywistyki, także w obszarze ba-
dań nad podmiotowością, należą: a) stawianie wiedzotwórczych pytań – wskazywa-
nie na nowe problemy, inspirowanie naukowych programów badawczych (funkcja 
heurystyczna), b) analiza podstawowych pojęć oraz metod badawczych wykorzysty-
wanych w kognitywistyce (funkcja analityczno-metodologiczna), c) porównywanie 
potocznych i filozoficznych teorii podmiotu z teoriami kognitywistycznymi (funkcja 
komparatystyczna), d) krytyka filozoficznych założeń leżących u podstaw nauko-
wych teorii świadomości i jej podmiotu (funkcja krytyczno-filozoficzna).

VIII

W drugiej części antologii zamieszczono teksty dotyczące wybranych zagadnień 
podmiotu i podmiotowości analizowanych na gruncie takich subdyscyplin kognity-
wistyki, jak neurokognitywistyka, psychologia poznawcza i rozwojowa, interdyscy-
plinarne badania nad świadomością, teoria umysłu ucieleśnionego oraz analityczna 
filozofia umysłu. Nie proponuje się w nich żadnej kognitywistycznej syntezy (zinte-
growanej, interdyscyplinarnej koncepcji podmiotu), lecz wskazuje na aktualne kie-
runki badań kognitywistycznych konfrontowane z wynikami analiz filozoficznych. 
Budowa całościowej teorii podmiotu, o ile w ogóle możliwa do zrealizowania, wciąż 
stanowi wyzwanie. Nie ulega wątpliwości, że wyniki badań empirycznych i analizy 
problemu podmiotowości prowadzone w różnych subdyscyplinach kognitywistyki 
odegrają kluczową rolę w konstrukcji takiej teorii.

Beata Płonka w rozdziale Kategoria podmiotowości w badaniach neurobiolo-
gicznych. Czy neurobiologia potrzebuje filozofii? przedstawia wyniki badań em-
pirycznych nad neurobiologicznymi podstawami świadomości, które wskazują na 
decydujący udział takich struktur mózgu, jak obszary kory asocjacyjnej, wzgórze, 
twór siatkowaty oraz kora zakrętu obręczy (w wypadku samoświadomości kluczową 
rolę odgrywają: przyśrodkowa kora przedczołowa, przyśrodkowa kora oczodołowa, 
przyśrodkowa kora ciemieniowa oraz przednia i tylna kora zakrętu obręczy). Zgod-
nie z koncepcją globalnej przestrzeni roboczej podstawę przeżyć, stanów i procesów 
świadomych stanowi zsynchronizowana aktywność różnych grup neuronów rozpro-
szonych w wielu obszarach kory mózgowej. 

W przekonaniu autorki samo badanie aktywności mózgu, prowadzone za po-
mocą najnowszych metod neuroobrazowania, nie prowadzi jednak do lepszego zro-
zumienia tego, czym jest świadomość. Uchwycenie specyfiki takich zjawisk, jak 
świadomość, subiektywność czy doświadczenie podmiotowości, wymaga budowy 
interdyscyplinarnego języka łączącego nauki humanistyczne z neurobiologią. Jedną 
z prób budowy takiego języka stanowi Bernarda Baarsa fenomenologia kontrasto-
wa, w której świadomość traktowana jest jako zmienna mająca wpływ na przebieg 
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procesów neurobiologicznych zachodzących w mózgu. Inne propozycje omawiane 
przez autorkę pochodzą od Geralda Edelmana, Todda Feinberga i Georga Northoffa, 
a także licznego grona neurokognitywistów zaangażowanych w badania nad neuro-
biologicznymi podstawami samoświadomości i doświadczenia „Ja”.

Ogólna konkluzja tego rozdziału głosi, że neurobiolodzy potrzebują wsparcia ze 
strony filozofów, ponieważ brak szerszej perspektywy filozoficznej skutkuje budo-
wą uproszczonych, „a nawet zafałszowanych” modeli „Ja” i podmiotowości. War-
to zauważyć, że analogiczny postulat można sformułować pod adresem filozofów 
programowo ignorujących wyniki badań empirycznych nad podmiotowością i do-
świadczeniem „Ja”. Odwracając pytanie postawione w ostatnich zdaniach rozdziału, 
można zapytać: czy filozofowie potrzebują więc neurobiologii? Odpowiedź na to 
pytanie byłaby identyczna z odpowiedzią autorki: „Na pewno tak. I wydaje się, że 
przynajmniej niektórzy zaczynają to dostrzegać”. 

Optymalne stanowisko w powyższej kwestii zajmuje Melvyn Goodale, gdy 
stwierdza: 

Zrozumienie tego, czym jest „ja” i czym jest świadomość, wymagało będzie 
współpracy pomiędzy filozofami umysłu i neuronaukowcami poznawczymi. Aby 
taka współpraca zaistniała, filozofowie muszą jednak nabyć niezbędną wiedzę na 
temat działania mózgu, natomiast neuronaukowcy powinni wyszlifować swoją 
aparaturę pojęciową służącą do opisu świadomości, „ja” oraz innych wielkich idei 
filozofii umysłu1. 

Marta Łukowska, Marta Siedlecka, Michał Wierzchoń, autorzy rozdziału Po-
znawcze i neuronalne mechanizmy doświadczenia podmiotowości. Analiza proble-
mu na przykładzie iluzji gumowej ręki, również wychodzą od konstatacji, że analizy 
podmiotu i podmiotowości wymagają badań interdyscyplinarnych, w szczególności 
jednoczesnego uwzględnienia perspektywy pierwszoosobowej i trzecioosobowej 
(w nawiązaniu do słynnego, pochodzącego od Williama Jamesa, rozróżnienia na 
„Ja” podmiotowe i „Ja” przedmiotowe). Punktem wyjścia przedstawionych analiz 
jest sformułowana przez Thomasa Metzingera koncepcja podmiotu („Ja”) odwołują-
ca się do modelu siebie (self-model theory of subjectivity). Według Metzingera takie 
cechy podmiotowości, jak mojość, tożsamość i perspektywiczność, są produktem po-
prawnego scalania informacji w mózgu na temat stanu ciała i jego relacji z otocze-
niem. Proces ten jest fundamentem doświadczenia podmiotowości (poczucia bycia 
sobą) i może ulegać rozmaitym zaburzeniom, takim jak zaburzenia perspektywicz-
ności, tj. poczucia zlokalizowania w przestrzeni i perspektywy pierwszoosobowej, 
które towarzyszą tzw. złudzeniom autoskopowym.

 Autorzy przywołują również, pochodzącą od Lorimera Moseleya, koncepcję 
matrycy ciała (body matrix) rozumianej jako reprezentacja ciała i jego najbliż-
szej przestrzeni. Dzięki multimodalnemu charakterowi matrycy ciała możliwe jest  

1 P. Przybysz, J. Szwabe, Czy można widzieć i nie być tego świadomym? Rozmowa z Melvy-
nem Goodalem, „Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” 2011, t. 5, nr 1, s. 91-92.
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wywołanie poczucia mojości „wobec niebędącego ciałem obiektu zlokalizowanego 
w obrębie najbliższej przestrzeni wokół ciała”, co potwierdzają badania eksperymen-
talne z tzw. iluzją gumowej ręki. Eksperymenty z fundamentalnymi aspektami pod-
miotowości, takimi jak poczucie mojości i perspektywiczność, pokazują, że możliwe 
jest wywołanie poczucia mojości wobec sztucznej ręki lub wirtualnego ciała, a także 
utraty tego poczucia w odniesieniu do części lub całości własnego ciała (doświad-
czenie odcieleśnienia). Ogólny wniosek, do którego skłaniają się autorzy, głosi, że 
„Ja” nie jest czymś stabilnym, niezmiennym i niepodatnym na zaburzenia. Poczucie 
podmiotowości jest efektem poprawnego scalania informacji w mózgu (w jego do-
brze rozpoznanych obszarach) na temat stanu ciała oraz relacji z otoczeniem.

Andrzej Dąbrowski w rozdziale O samoświadomości, która jest źródłem wszel-
kiej świadomości zajmuje się problemem relacji świadomości do samoświadomości, 
odwołując się do koncepcji Uriaha Kriegela, zgodnie z którą „wszelka świadomość 
zależy od samoświadomości nieprzechodniej, która ma charakter pierwotny i nie-
redukowalny”. Autor wychodzi od analizy różnych sposobów rozumienia „świa-
domości” i „samoświadomości”. Idąc za argumentacją Kriegela, przyjmuje, że 
podstawową formą świadomości jest świadomość nieprzechodnia (w ujęciu Petera 
Carruthersa jest to fenomenalna świadomość stanu – bezpośrednia, nieinferencyjna, 
subiektywna, jakościowa, związaną z pytaniem jak to jest być w określonym sta-
nie mentalnym). Podobny wniosek autor formułuje w odniesieniu do różnych od-
mian samoświadomości. W jego przekonaniu podstawową formą samoświadomości 
jest nieprzechodnia samoświadomość stanu, będąca również podstawą wszelkich 
odmian świadomości. W końcowej części rozdziału autor zastanawia się, czy opis 
nieprzechodniej samoświadomości stanu daje się uzgodnić z interdyscyplinarny-
mi badaniami prowadzonymi na gruncie różnych subdyscyplin kognitywistyki, 
w szczególności zaś czy tak rozumiana samoświadomość podlega redukcji. Mimo 
że autor nie analizuje żadnych koncepcji redukcji ani nie podaje argumentów na 
rzecz preferowanego przez siebie stanowiska, deklaruje, iż bliższe jest mu podejście 
nieredukcjonistyczne.

Mateusz Hohol w rozdziale Ucieleśniony podmiot: od wspólnej rozmaitości do 
„Ja” analizuje problem podmiotu z perspektywy wpływowego paradygmatu współ-
czesnej kognitywistyki, jakim jest teoria umysłu ucieleśnionego. Autor, nawiązując 
do badań Massima Ammanitiego i Vittoria Gallesego, prezentuje tzw. hipotezę wspól-
nej rozmaitości, zgodnie z którą „perspektywa pierwszoosobowa wyłania się na dro-
dze interakcji ucieleśnionego podmiotu ze środowiskiem”. Jednym z mechanizmów 
leżących u podstaw zdolności do rozpoznawania cudzych stanów umysłowych jest 
ucieleśniona symulacja polegająca na automatycznej, nieświadomej i przedreflek-
syjnej zdolności do modelowania osób i zdarzeń. Mechanizm ucieleśnionej symula-
cji ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do przestrzeni fizycznej (przedmiotów, 
procesów i zdarzeń), jak i przestrzeni społecznej. W drugim wypadku umożliwia on 
detekcję przekonań, uczuć i pragnień innych podmiotów, co jest warunkiem trafnego 
przewidywania ich zachowań. Ucieleśniona symulacja stanowi również podstawę 
empatii rozumianej jako zdolność do symulowania stanów emocjonalnych innych 
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osób. Warunkiem empatii jest aktywacja tych samych struktur mózgu – u osoby em-
patyzującej i przeżywającej daną emocję – wyposażonych w neurony lustrzane. Tak 
pojmowana empatia ma zupełnie innych charakter niż wnioskowanie przez analogię 
i przypomina raczej bezpośredni rezonans z drugą osobą.

Hipoteza wspólnej rozmaitości stanowi rozwinięcie koncepcji ucieleśnionej sy-
mulacji. Zgodnie z jej głównym założeniem informacje o tym, co własne i cudze, 
kodowane są przez neurony lustrzane w podobny sposób, co umożliwia dzieciom 
współdziałanie oraz rozwijanie złożonych form poznania społecznego, w szczegól-
ności zaś rozwój kognitywny i afektywny. Zdaniem Gallesego poczucie „Ja”, które 
przypisujemy także innym, jest efektem istnienia intersubiektywnej przestrzeni in-
formacyjnej (wspólnej rozmaitości). Można powiedzieć, że – zgodnie z tym uję-
ciem – podmiot ma charakter dialogiczny (twórcy tej koncepcji explicite nawiązują 
do prac Martina Bubera), czyli powstaje na bazie wspólnej przestrzeni społecznej 
oraz wspólnej architektury neuronalnej związanej z aktywnością neuronów lustrza-
nych. W przekonaniu Hohola tezy Gallesego są spójne z wiedzą z zakresu psycholo-
gii rozwojowej, a także teorią społecznego uczenia się sformułowaną przez Micha-
ela Tomasella, której omówieniu autor poświęca ostatnią część rozdziału.
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Kategoria podmiotowości w badaniach 
neurobiologicznych

Czy neurobiologia potrzebuje filozofii?1 

Zagadnienia takie jak świadomość, subiektywność lub jaźń od dawna stanowią 
przedmiot badań filozofii i psychologii, a w ostatnich latach znalazły się także 
w centrum zainteresowania neurobiologii. Pojawia się jednak pytanie, czy badania 
neurobiologiczne rzeczywiście są w stanie wnieść istotny wkład w poznanie tych 
zagadnień. Czy w badaniach świadomości można kompetentnie wypowiadać się 
o badanym przedmiocie, skupiając się na danych eksperymentalnych i całkowicie 
ignorując tradycję filozoficzną? Zasadne wydaje się stwierdzenie, że badania takie 
powinny w rzetelny sposób uwzględniać osiągnięcia filozofii i psychologii, które 
dysponują wszechstronnymi i dogłębnymi analizami problematyki podmiotowości. 
Spełnienie tego postulatu wymagałoby jednak od neurobiologów znajomości kon-
cepcji psychologicznych oraz ogromnej ostrożności i otwartości na tematykę filozo-
ficzną, która dla znacznej części badaczy jest czymś obcym lub nieistotnym. Dużą 
trudność stanowi tu ogromna różnorodność koncepcji, często wzajemnie się wy-
kluczających, występująca zarówno w analizach filozoficznych, jak i psychologicz-
nych. Taka różnorodność możliwych rozwiązań oznacza konieczność jednoznacz-
nego zdefiniowania przedmiotu badań i określenia założeń koncepcji filozoficznej 
lub psychologicznej stanowiącej punkt odniesienia w badaniach neurobiologicz-
nych. Największą przeszkodę stanowi jednak odmienność podejścia badawczego 
filozofii i nauk empirycznych. Ogromny dorobek filozofii, precyzyjnie określający 
założenia, definiujący pojęcia i stanowiący podstawę rozumienia podmiotowości, 
pochodzi z analiz wewnętrznego doświadczenia. Psychologia natomiast, choć zako-

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2012/07/D/HS1/01099 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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rzeniona w opisach subiektywnych doświadczeń, dąży do jak największej obiekty-
wizacji wyników, coraz częściej opierając się na danych neurobiologicznych. Próby 
obiektywnego opisania świadomości w oparciu o badania neurobiologiczne prowa-
dzą jednak do pewnego rodzaju paradoksu – prób obiektywizacji subiektywności. 
Wyczerpujący opis relacji neurobiologii i tradycji filozoficznej w badaniach świado-
mości wymagałby osobnej monografii, dlatego w dalszym ciągu rozważań skupimy 
się jedynie na kilku przykładach.

Szybki rozwój technik badawczych, zwłaszcza metod komputacyjnych i neu-
roobrazowania, pozwolił na zgromadzenie ogromnej ilości informacji dotyczących 
funkcjonowania ludzkiego mózgu. Neurobiolodzy w swoich badaniach skupiają się 
przede wszystkim na identyfikacji obszarów mózgu, które mogą być powiązane 
z różnymi funkcjami ludzkiej psychiki. W centrum ich zainteresowania znajduje się 
dobór odpowiednich, coraz bardziej zaawansowanych technik badawczych oraz in-
terpretacja uzyskanych w ten sposób wyników. Większość badaczy nie uwzględnia 
możliwych sposobów rozumienia takich terminów, jak świadomość, „Ja” (self) lub 
subiektywność, przyjmując potoczne ich rozumienie lub, bez dodatkowych wyja-
śnień, jedno z wielu różnych znaczeń. Niejednokrotnie definicja przedmiotu badań 
nie wykracza poza odniesienie się do zastosowanych w eksperymentach testów psy-
chologicznych, mających badać opisywane funkcje psychiczne.

Wyniki badań neurobiologicznych podstaw świadomości sugerują decydują-
cy udział obszarów asocjacyjnych kory mózgowej (głównie obszarów czołowych 
i ciemieniowych), wzgórza i tworu siatkowatego oraz kory zakrętu obręczy. Uwa-
ża się, że znaczącą rolę w powstawaniu przeżyć świadomych odgrywają również 
takie obszary mózgu, jak hipokamp i otaczająca go kora oraz kora przedczołowa 
i środkowy płat skroniowy, ze względu na zaangażowanie tych obszarów w pamięć 
deklaratywną. Między obszarami mózgu biorącymi udział w procesach świadomo-
ści zaobserwowano zwiększoną synchronizację w zakresie fal γ (20-100 Hz), co 
może mieć znaczenie dla integracji przetwarzanej przez te obszary informacji. Jedną 
z dość szeroko akceptowanych teorii jest koncepcja „globalnej przestrzeni roboczej” 
(global workspace theory), kładąca nacisk na synchronizację aktywności różnych 
grup neuronów rozproszonych w wielu obszarach kory mózgowej, specjalizujących 
się w przetwarzaniu różnych informacji, co prowadzi do powstania wspomnianej 
„globalnej przestrzeni roboczej”. Sugeruje się także, że dynamiczne zmiany w ob-
szarach mózgu podlegających synchronizacji mogą odpowiadać za powstanie se-
kwencji przeżyć, stanowiąc podstawę strumienia świadomości2. 

2 B. J. Baars, A Cognitive Theory of Consciousness, Cambridge University Press, Cambridge 
1988; idem, S. Frankl in, T. Z. Ramsoy, Global Workspace Dynamics: Cortical „Binding 
and Propagation” Enables Conscious Contents, „Frontiers in Psycholology” 2013, vol. 4, 
[online] http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00200; S. Dehaene, C. Sergent, J.-P. Chan -
geux, A Neuronal Network Model Linking Subjective Reports and Objective Physiological 
Data during Conscious Perception, „Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the USA” 2003, vol. 100, no. 14, [online] http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1332574100; 
G. M. Edelman, J. A. Gal ly, B. J. Baars, Biology of Consciousness, „Frontiers in Psycho-
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W badaniach świadomości szczególnie ważne jest właściwe zdefiniowanie 
przedmiotu badań oraz określenie warunków koniecznych świadomości i jej ewen-
tualnych „składowych”. W literaturze przedmiotu występuje znaczne zróżnicowa-
nie sposobu rozumienia świadomości, jednak wyczerpujące ich scharakteryzowanie 
wykracza poza wyznaczone przez nas cele3. Tutaj wspomnimy jedynie krótko o pro-
blemie przytomności i uwagi oraz modelach świadomości. Podejście polegające na 
badaniach porównawczych aktywności mózgu przy świadomych przeżyciach lub 
ich braku4 jest obecnie powszechnie stosowane w badaniach neurobiologicznych. 
Podejście to doprowadziło do stwierdzenia, że świadomość ma dwie główne skła-
dowe – zawartość (awareness; content of consciousness) oraz poziom (wakefulness; 
level of consciousness), co wiąże się z właściwą interpretacją stanu świadomości 
w niektórych sytuacjach klinicznych, takich jak śpiączka lub stan wegetatywny5.

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem badaczy cieszy się problematyka 
procesów uwagi oraz ich związek ze świadomością, wyniki badań wzbudzają jednak 
wiele kontrowersji. Według niektórych badaczy uwaga jest integralną częścią świa-
domości. Inni autorzy natomiast uważają ją wprawdzie za konieczną dla wystąpienia 
świadomego przeżycia, jednak odrębną od świadomości. Jeszcze inna koncepcja za-
kłada, że uwaga nie tylko jest procesem całkowicie odrębnym od świadomości, ale 
nie jest nawet warunkiem świadomego przeżycia. Obserwowane przypadki zaanga-
żowania procesów uwagi bez powstania świadomej percepcji zdają się wskazywać 
na odrębność procesów uwagi i świadomości. Znacznie więcej kontrowersji wywo-
łuje możliwa interpretacja wyników badań sugerujących możliwość powstawania 
świadomych przeżyć bez udziału procesów uwagi (głównie związane z zaangażo-
waniem różnych rodzajów uwagi, tzw. focal awareness oraz ambient awareness)6.

logy” 2011, vol. 2, [online] http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00004; G. M. Edelman, 
G. Tononi, A Universe of Consciousness. How Matter Becomes Imagination, Basic Books, 
New York 2000; N. Kanwisher, Functional Specificity in the Human Brain: A Window into 
the Functional Architecture of the Mind, „Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the USA” 2010, vol. 107, no. 25, [online] http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1005062107.

3 Przykładem wąskiego rozumienia jest następująca definicja: „Świadomość (consciousness). 
Stan, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych (takich, jak własne 
procesy myślowe) oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym; zwykły stan czu-
wania” – P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, tłum. J. Radzicki, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 684. Aktualną i wyczerpującą charakterystykę spo-
sobów rozumienia świadomości przedstawia Michał Wierzchoń w swojej monografii. Idem, 
Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 13-67.

4 B. J. Baars, op. cit.
5 S. Laureys, The Neural Correlate of (Un)awareness: Lessons from the Vegetative State, 

„Trends in Cognitive Sciences” 2005, vol. 9, no. 12, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.
tics.2005.10.010.

6 C. Koch, N. Tsuchiya, Attention and Consciousness: Two Distinct Brain Processes, 
„Trends in Cognitive Sciences” 2007, vol. 11, no. 1, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.
tics.2006.10.012; J. Lepsien, A. C. Nobre, Cognitive Control of Attention in the Human 
Brain: Insights from Orienting Attention to Mental Representations, „Brain Research” 2006, 
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Wśród badaczy zajmujących się świadomością największe spory toczą się na te-
mat konkurencyjnych modeli świadomości. Do najpopularniejszych, ale też najmoc-
niej krytykowanych teorii7 należy koncepcja Neda Blocka, zakładająca dwa rodzaje 
świadomości – świadomość fenomenalną (phenomenal consciousness, P-conscio-
usness) i świadomość dostępu (access consciousness, A-consciousness). Rozróżnie-
nie świadomości dostępu i fenomenalnej miało początkowo charakter teoretyczny8, 
a następnie było konfrontowane z danymi eksperymentalnymi9. Koncepcję Blocka 
wykorzystali różni autorzy do interpretacji wyników badań na przykład w odniesie-
niu do świadomości „Ja”10, emocji11 lub słabo zbadanej świadomości węchowej12. 
W literaturze znaleźć można także propozycje łączące konkurencyjne teorie, na 
przykład świadomości dostępu i fenomenalnej oraz koncepcji globalnej przestrzeni 
roboczej13.

vol. 1105, no. 1, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2006.03.033; J. J. A. van 
Box te l, N. Tsuchiya, C. Koch, Consciousness and Attention: On Sufficiency and Ne-
cessity, „Frontiers in Psychology” 2010, vol. 1, no. 1, [online] http://dx.doi.org/10.3389/
fpsyg.2010.00217. Trudności interpretacyjne zwiększa złożoność i różnorodność procesów 
uwagi – nie tylko tzw. uwagi odgórnej (top-down attention), ale także uwagi oddolnej, praw-
dopodobnie niezbędnej w procesach percepcji. Badania wskazują także na występowanie 
co najmniej trzech, opartych na różnych obszarach mózgu, sieci neuronalnych kierujących 
procesami uwagi: orientacyjnej (orienting network), indukującej stan czujności (alerting ne-
twork) oraz wykonawczej (executive network). Por. J. Lepsien, A. C. Nobre, op. cit.; M. I. 
Posner, M. K. Rothbart, Toward a Physical Basis of Attention and Self Regulation, „Physics 
of Life Reviews” 2009, vol. 6, no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2009.02.001. 

7 Np. B. J. Baars, S. Laureys, One, Not Two, Neural Correlates of Consciousness, „Trends in 
Cognitive Sciences” 2005, vol. 9, no. 6, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2005.04.008.

8 N. Block, On a Confusion about a Function of Consciousness, „Behavioral and Brain Scien-
ces” 1995, vol. 18, no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X00038188.

9 Idem, How Can We Find the Neural Correlate of Consciousness?, „Trends in Neuroscien-
ces” 1996, vol. 19, no. 11, [online] http://dx.doi.org/ 10.1016/S0166-2236(96)20049-9; 
idem, Two Neural Correlates of Consciousness, „Trends in Cognitive Sciences” 2005, vol. 9, 
no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.006; V. A. Lamme, Why Visual Atten-
tion and Awareness Are Different, „Trends in Cognitive Sciences” 2003, vol. 7, no. 1, [online] 
http://dx.doi.org/10.1016/S1364-6613(02)00013-X; idem, P. Roelfsema, The Distinct Mo-
des of Vision Offered by Feedforward and Recurrent Processing, „Trends in Neurosciences” 
2000, vol. 23, no. 11, [online] http://dx.doi.org/10.1016/S0166-2236(00)01657-X.

10 A. Tagini, A. Raffone, The „I” and the „Me” in Self-Referential Awareness: A Neuro-
cognitive Hypothesis, „Cognitive Processing” 2010, vol. 11, no. 1, [online] http://dx.doi.
org/10.1007/s10339-009-0336-1.

11 G. Northoff, From Emotions to Consciousness – a Neuro-Phenomenal and Neuro-Rela-
tional Approach, „Frontiers in Psychology” 2012, vol. 3, no. 303, [online] http://dx.doi.
org/10.3389/fpsyg.2012.00303.

12 R. J. Stevenson, Phenomenal and Access Consciousness in Olfaction, „Consciousness and 
Cognition” 2009, vol. 18, no. 4, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2009.09.005.

13 A. Raffone, M. Pantani, A Global Workspace Model for Phenomenal and Access Con-
sciousness, „Consciousness and Cognition” 2010, vol. 19, no. 2, [online] http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.concog.2010.03.013.
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Opisane tu wyniki badań neurobiologicznych i prób ich interpretacji dotykają 
problemu świadomości tylko częściowo. Przeprowadzenie badań aktywności mó-
zgu, nawet przy użyciu najnowocześniejszych metod, nie gwarantuje lepszego zro-
zumienia, czym jest świadomość. Uchwycenie specyfiki subiektywności wymaga 
znalezienia wspólnego języka między neurobiologią i naukami humanistycznymi. 
Sytuację trafnie charakteryzuje Thomas Metzinger, wskazując na dwa skrajnie róż-
ne sposoby podejścia do problemu. Podejście empiryczne polega na zgromadzeniu 
jak największej ilości danych eksperymentalnych, jednak bez wyraźnego określenia 
przedmiotu badań. Skrajne podejście filozoficzne prowadzi natomiast do prób kon-
ceptualnego opisania świadomości jedynie w oparciu o argumentację logiczną. Zda-
niem Metzingera istotny postęp w badaniach świadomości zapewnić może jedynie 
podejście interdyscyplinarne14.

Czy możliwe jest otwarcie się biologicznie zorientowanych badaczy świadomo-
ści na tradycję filozoficzną i spełnienie postulatu Metzingera? Przyjrzyjmy się teraz 
kilku przykładom różnych założeń stosowanych przez niektórych badaczy proble-
matyki świadomości.

W swojej książce In the Theater of Consciousness Bernard J. Baars wyraża 
przekonanie o możliwości połączenia perspektyw pierwszej i trzeciej osoby. Uwa-
ża on, że można traktować świadomość jako zmienną w badaniach empirycznych 
i uzupełnić uzyskane wyniki o informacje dotyczące subiektywnych doświadczeń 
osób badanych. Podejście to Baars określa mianem „fenomenologii kontrastywnej” 
(contrastive phenomenology), uważając je za alternatywę w stosunku do fenomeno-
logii, rozumianej jako analiza świadomości w oparciu o subiektywne doświadcze-
nie15. W praktyce oznacza to jednak skupienie się na analizie danych empirycznych 

14 „In the now flowering interdisciplinary field of research on consciousness there are two rather 
extreme ways of avoiding the problem. One is the attempt to proceed in a highly pragmatic 
way, simply generating empirical data without ever getting clear about what the explanandum 
of such an enterprise actually is (…). What are the actual entities between which an expla-
natory relationship is to be established? Especially when pressed by the humanities, hard 
scientists should at least be able to state clearly what it is they want to know, what the target 
of their research is, an what, from their perspective, would count as a successful explanation. 
The other extreme is something that is frequently found in philosophy, particularly in the best 
philosophy of mind. I call it »analytical scholasticism«. It consists in an equally dangerous 
tendency toward arrogant armchair theorizing, at the same time ignoring first-person phe-
nomenological as well as third-person empirical constraints in the formation of one’s basic 
conceptual tools” – T. Metzinger, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, 
MIT Press, Cambridge (Mass.) 2003, s. 17-18.

15 „We can only study something if we can treat it as a variable, comparing its presence to its ab-
sence (…). Consciousness has seemed to be different from all other scientific concepts; it has 
been extraordinarily difficult to treat it as a variable. The persistent pattern over centuries has 
been to see our own experience as the only psychological domain that can be conceived, one 
that has no kinship to any conceivable comparison condition (…). It is actually quite possible 
to compare conscious events that people can report accurately to unconscious ones that can be 
inferred and studied indirectly (…). We can call this method contrastive phenomenology, to 
emphasize the involvement of private experience. Phenomenology is the study of conscious-
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i traktowanie subiektywnych opisów jedynie jako „punktu odniesienia” tych analiz. 
Uzyskane tak informacje można traktować jako odnoszące się do realnej świadomo-
ści tylko przy przyjęciu określonych założeń filozoficznych. Wydaje się, że Baars 
milcząco je przyjmuje i bardzo krytycznie wypowiada się o zastrzeżeniach, jakie 
w stosunku do takiego podejścia wyrażają niektórzy filozofowie. Daje on zdecydo-
wany wyraz swojemu przekonaniu o całkowitej nietrafności (a może nawet absur-
dalności) podobnych zastrzeżeń. Na brak zrozumienia (a może nawet pewne lek-
ceważenie) wątpliwości o charakterze filozoficznym zdaje się wskazywać fakt, że 
Baars nie uznaje za konieczne wskazania źródła krytykowanych poglądów, choć 
jednego z autorów (Block) wymienia z nazwiska16. Negatywny stosunek do filozofii 
Baars wyraża też w podsumowaniu swoich rozważań, postulując zastąpienie reflek-
sji filozoficznej naukowymi badaniami świadomości17.

Równie zdecydowany pogląd można znaleźć w pracy z 2011 roku, której auto-
rami są Gerald Edelman, Joseph Gally i Bernard J. Baars. Wyrażają oni przekona-
nie, że biologiczne podejście do świadomości pozwoli wyjaśnić wiele problemów 
sformułowanych przez filozofów, bez żadnych dodatkowych rozwiązań (na przy-
kład metafizycznych)18. Przekonanie to pozwala im przedstawiać własne koncepcje 

ness based on subjective reports; in scientific practice we always supplement subjective re-
ports with objectively verifiable methods” – B. J. Baars, In the Theater of Consciousness. 
The Workspace of the Mind, Oxford University Press, New York 1997, s. 11-12.

16 Baars stwierdza: „Some philosophers maintain that the experiential descriptions we have 
collected in a century of sensory science may parallel conscious experience without actually 
resulting from it. Prominent philosophers of science like Ned Block of MIT have recently 
advanced arguments of this kind. But this seems utterly implausible to an empirical scientist. 
If the overwhelming majority of people say a pencil is red, if they can match it with other red 
things and distinguish it from blue and green pencils; if their eyes have red receptors, and 
color cells in the visual cortex fire a red code, what else would they be having but a conscious 
experience of red? There may always be those who maintain that what we learn from contra-
stive phenomenology has nothing to do with real consciousness (…). Could the evidence re-
garding consciousness just be a clever imitation of the real thing? (…) As an answer, we need 
only notice that consciousness as an object of scientific scrutiny fits our personal experience 
remarkably well. That is not likely to be a coincidence. In sum, do we have hard evidence 
bearing on conscious experience? Yes” – ibidem, s. 34. Prawdopodobnie Baars odnosi się do 
artykułu: N. Block, On a Confusion… lub idem, How Can We Find…

17 „Philosophical arguments against the adaptive function of awareness rely on a little verbal 
magic, in which we pretend to suck out all of the real features of consciousness – usually 
the ones that happen to be externally observable today – and ask, is anything left after we 
take away everything, except the last residuum of subjectivity? (…) It is difficult to avoid 
the conclusion that a century of philosophical physicalism has led us astray, far away from 
the genuine scientific questions. We have allowed a little word magic, a few conceptual co-
nundrums, to stand in the way of straightforward exploration of the most humanly important 
topic in the world (…). Good science requires two legs, the leg of thinking and the leg of 
evidence. In consciousness studies, we have tried all too often to walk on one leg alone. It is 
not a good idea” – B. J. Baars, In the Theater…, s. 166-167.

18 „We believe, that such a biological approach can address and even dispose of several con-
cerns articulated by philosophers of mind and others. We propose that a biological account of 
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świadomości, przy jednoczesnym dość dowolnym stosowania pojęć wypracowa-
nych na gruncie filozofii lub psychologii, często bez rzetelnego ich zrozumienia. 
Świadomość definiują oni jako dynamiczny, zintegrowany, wielomodalny proces 
umysłowy, wywołany przez fizyczne zdarzenia zachodzące w przodomózgowiu19. 
Charakteryzują też świadomość jako wykazującą intencjonalność, powołując się na 
klasyczne dzieło Franza Brentana, oraz jako subiektywną i wewnętrzną (za Thoma-
sem Metzingerem)20. 

W tym miejscu warto nieco dokładniej się przyjrzeć, w jaki sposób Edelman, 
Gally i Baars rozumieją używane przez siebie pojęcia. Analiza tekstu Metzingera 
wskazuje na znaczne uproszczenie myśli tego autora. Metzinger używa terminów 
„subiektywny” i „wewnętrzny” w odniesieniu do reprezentacji mentalnych, wyróż-
nia też trzy poziomy analizy „wewnętrzności” (fenomenalny, funkcjonalny i poziom 
własności fizycznych stanów odpowiednich systemów)21. Trudniej odnieść się do 
przedstawionego w omawianej publikacji rozumienia intencjonalności. Użyte przez 
Edelmana, Gally’ego i Baarsa sformułowanie pojęcia intencjonalności nie wydaje 

consciousness does not require metaphysical proposals, mathematical reduction, or »strange 
physics«. We also maintain that previously argued categories such as selfhood and phenome-
nal experience can be explained biologically in terms of patterns of neural activity” – G. M. 
Edelman, J. A. Gal ly, B. J. Baars, Biology of Consciousness…

19 „(…) consciousness is a dynamic, integrated, multimodal mental process entailed by physical 
events occurring in the forebrain” – ibidem.

20 Por. ibidem. Edelman, Gally i Baars stwierdzają: „Conscious processes arise spontaneously 
and display intentionality, i. e., for the most part, each is about something”. Por. F. Brenta -
no, Psychology from an Empirical Standpoint, trans. by A. C. Rancurel lo, D. B. Terrel l, 
L. L. McAlis te r, Routledge, New York 1973. Powołując się na rozprawę T. Metzingera Be-
ing No One…, stwierdzają: „consciousness is necessarily subjective and internal”, dodając: 
„but its contents can often be inferred from animal behavior or verbal report”.

21 „Mental representation is a process by which some biosystems generate an internal depiction 
of parts of reality. The states generated in the course of this process are internal representa-
tions, because their content is only – if at all – accessible in a very special way to the respec-
tive systems, by means of a process, which, today, we call »phenomenal experience« (…) it 
is important for us, right from the beginning, to clearly separate three levels of conceptual 
analysis: internality can be described as a phenomenal, a functional, or as a physical property 
of certain system states. Particularly from a phenomenological perspective, internality is a hi-
ghly salient, global feature of the contents of conscious self-awareness. These contents are 
continuously accompanied by the phenomenal quality of internality in a »pre-reflexive« man-
ner (…). On the functional level of description, one discovers a second kind of »inwardness«. 
The content of mental representations is the content of internal states because the causal 
properties making it available for conscious experience are only realized by a single person 
and by physical properties, which are mostly internally exemplified, realized within the body 
of this person. This observation leads us to the third possible level of analysis: mental repre-
sentations are individual states, which are internal system states in a simple, physical-spatial 
sense (…) we are faced with the following situation: representations of parts of the world 
are traditionally described as mental states if they possess a further functional property. This 
functional property is a dispositional property; as possible contents of consciousness, they 
can in principle be turned into subjective experiences” – T. Metzinger, op. cit., s. 15-16.
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się zasadniczo sprzeczne z rozumieniem Brentana. Autorzy ci w swojej pracy cytują 
dzieło Brentana jeszcze dwukrotnie, nie podają jednak dalszych wyjaśnień, wska-
zują jedynie na konieczność wyjaśnienia intencjonalności przez teorie tłumaczące 
działanie świadomości. Trudno jednoznacznie stwierdzić, z powodu braku wystar-
czającej ilości informacji, czy Edelman, Gally i Baars rozumieją intencjonalność, 
czy traktują to pojęcie instrumentalnie.

Poważne wątpliwości nasuwa lektura książki Edelmana, w której obszer-
nie przedstawia on swoje poglądy na temat świadomości, pisze też więcej o in-
tencjonalności. Na początku Edelman formułuje kilka założeń swojej koncepcji.  
Stwierdza on: 

1. Obiekty nieożywione nie mają umysłu. 2. Istoty ludzkie mają umysł; niektóre 
zwierzęta zachowują się tak, jakby miały umysł. 3. Istoty, które mają umysł, mogą 
odnosić się do innych istot lub rzeczy; obiekty, które nie mają umysłu, takiej zdol-
ności nie wykazują. Owa ostatnia właściwość, nazwana przez niemieckiego filozo-
fa Franza Brentano intencjonalnością, jest dobrym wskaźnikiem istnienia procesów 
umysłowych. Intencjonalność oznacza, że świadomość jest zawsze świadomością 
czegoś, czyli że zawsze istnieje przedmiot świadomości22. 

Nie sposób wypowiadać się o świadomości, nie wspominając intencjonalności, 
jest więc zrozumiałe, że Edelman odnosi się tutaj do słynnej definicji intencjonalno-
ści jako własności fenomenów psychicznych23. Zrozumienie tej definicji przez Edel-
mana staje się jednak wątpliwe w świetle jego późniejszych wypowiedzi. W roz-
dziale pt. Biologiczne podstawy psychologii stwierdza on: 

Ignorowanie pochodzenia rzeczy jest zawsze ryzykowne, ale szczególnie ryzy-
kowne w wypadku prób wyjaśnienia zjawisk umysłowych. Niestety, to właśnie 
stanowi cechę przeważającej części psychologicznych i filozoficznych teorii umy-
słu. Sądzę, że powodem tego jest refleksyjna i rekurencyjna natura procesów my-
ślowych. Sprawia ona, że wydaje się, iż zasady myślenia mogą być odkryte przez 
samo myślenie. Jeśli jednak powrócimy do faktów wymienionych w poprzednim 
rozdziale, zauważymy, że największą różnicą między obiektami intencjonalny-
mi a nieintencjonalnymi jest to, że pierwsze są bytami biologicznymi. Sedno tego 

22 Por. G. M. Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, tłum. J. Rącza-
szek, PIW, Warszawa 1998, s. 16.

23 „Każdy fenomen psychiczny charakteryzuje się tym, co średniowieczni scholastycy nazywali 
intencjonalną (lub też mentalną) inegzystencją pewnego przedmiotu, a co my – jakkolwiek 
nie całkiem jednoznacznie – nazwalibyśmy odniesieniem do pewnej treści, skierowaniem na 
pewien obiekt (przez który nie należy tu rozumieć czegoś realnego) lub immanentną przed-
miotowością (…). Ta intencjonalna inegzystencja jest właściwa wyłącznie fenomenom psy-
chicznym. Żaden fenomen fizyczny nie wykazuje czegoś podobnego. A zatem fenomeny psy-
chiczne możemy zdefiniować jako fenomeny, które intencjonalnie zawierają w sobie pewien 
przedmiot” – F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Gale -
wicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 126-127.
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twierdzenia nie leży w tym, że wszystkie żyjące byty są intencjonalne, lecz raczej 
że żadne przedmioty nieożywione nie są intencjonalne24. 

Trudno jednoznacznie wyjaśnić to zaskakujące stwierdzenie. W najgorszym 
wypadku świadczy ono o całkowitym niezrozumieniu rozważań Brentana, trakto-
wanych jako „hasło” automatycznie łączone z wypowiedziami o świadomości. Ła-
godniejsza interpretacja pozwala uznać je za niefortunny skrót myślowy, mający 
wykazać, że tylko istoty żywe mogą mieć umysł, cechujący się intencjonalnością. 
W obu przypadkach stanowi to przykład charakterystycznej dla wielu przyrodników 
beztroski w stosowaniu pojęć zdefiniowanych na gruncie psychologii lub filozofii.

W ostatnich latach pojawiają się jednak częstsze dyskusje dotyczące rozumie-
nia świadomości, wskazujące między innymi na ograniczenia nauk empirycznych25. 
Ciekawą próbę pogodzenia postulatów filozoficznych i i wyników badań prowadzo-
nych przez neuronauki stanowi propozycja Todda E. Feinberga, który odwołując się 
do analiz Johna Searle’a, wskazuje na niemożność zredukowania kluczowych cech 
świadomości do obiektywnie obserwowanej aktywności grup neuronów26. Postuluje 
on cztery „neuroontologicznie nieredukowalne cechy” (neuroontologically irredu-
cible features – NOIF): odniesienie (projekcja) stanów neuronalnych (referral of 
neural states), jedność mentalną (mental unity), qualia i przyczynowość mentalną 
(mental causation). Swoje stanowisko określa on jako „naturalizm neurobiologicz-
ny” (neurobiological naturalism) lub „słabo emergentny nieredukcjonistyczny fizy-
kalizm” (weakly emergent nonreductive physicalism). 

Propozycja Feinberga wywołała wśród badaczy świadomości burzliwą dysku-
sję, która dobrze ukazuje zróżnicowanie ich postaw wobec przedmiotu badań. Georg 
Northoff uzupełnia rozważania Feinberga o własne spostrzeżenia dotyczące aspektu 
poznawczego – niezdolności subiektywnego doświadczenia własnych stanów neu-
ronalnych. Niezdolność tę określa mianem „samopoznawczego ograniczenia nasze-
go własnego mózgu” (autoepistemic limitation of our own brain – ALB)27. Harold 

24 Por. G. M. Edelman, op. cit., s. 53. Stwierdzenie o intencjonalności istot żywych (i nieinten-
cjonalności obiektów nieożywionych) nie jest błędem wynikającym z tłumaczenia. W wersji 
angielskiej książki znajduje się sformułowanie: „we notice that the biggest difference be-
tween intentional objects and nonintentional objects is that the former are biological entities. 
The point is not that all living things are intentional, just that no nonliving things are” – 
G. M. Edelman, Bright Air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind, BasicBooks, New 
York 1992.

25 A. Gierer, Brain, Mind and Limitations of a Scientific Theory of Human Consciousness, 
„BioEssays” 2008, vol. 30, no. 5, [online] http://dx.doi.org/10.1002/bies.20743.

26 T. E. Feinberg, Neuroontology, Neurobiological Naturalism, and Consciousness: A Chal-
lenge to Scientific Reduction and a Solution, „Physics of Life Reviews” 2012, vol. 9, no. 1, 
[online] http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2011.10.019.

27 G. Northoff, Autoepistemic Limitations and the Brain’s Neural Code. Comment on „Neu-
roontology, Neurobiological Naturalism, and Consciousness: A Challenge to Scientific Re-
duction and a Solution” by Todd E. Feinberg, „Physics of Life Reviews” 2012, vol. 9, no. 1, 
[online] http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2011.12.017.
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Morowitz zwraca uwagę na uproszczenia epistemologiczne koncepcji Feinberga 
i trudności z wprowadzeniem perspektywy ewolucyjnej28. Baars natomiast przepro-
wadza krytykę propozycji Feinberga z pozycji redukcjonistycznej, wykazując przy 
tym brak zrozumienia perspektywy filozoficznej, na przykład różnicy między duali-
zmem i emergentyzmem29.

Stosowanie wyrafinowanych metod eksperymentalnych i lapidarną charaktery-
stykę przedmiotu badań (lub jej brak) można zaobserwować także wśród wielu ba-
daczy zajmujących się niezwykle istotną problematyką „Ja” (self). Przyjrzyjmy się 
kilku przykładom neurobiologicznych badań „Ja”.

Obrazowanie za pomocą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego 
(functional magnetic resonance imaging – fMRI) oraz pozytonowej emisyjnej to-
mografii komputerowej (positron emission tomography – PET) pozwoliło badaczom 
zidentyfikować obszary mózgu zaangażowane w samoświadomość (self-reflection). 
Za kluczowe uważa się obszary kory w okolicy linii środkowej mózgu (cortical 
midline structures – CMS): przyśrodkową korę przedczołową, przyśrodkową oczo-
dołową korę przedczołową, przyśrodkową korę ciemieniową oraz przednią i tylną 
korę zakrętu obręczy. Badania wykazały także zaangażowanie struktur podkoro-
wych, głównie układu limbicznego, oraz innych obszarów kory (przede wszystkim 
wyspy, biegunów skroniowych, brzuszno-bocznej i grzbietowo-bocznej kory przed-
czołowej oraz bocznej kory ciemieniowej). Stwierdzono też, że aktywność brzusz-
nej przyśrodkowej kory przedczołowej odpowiedzialna jest za „Ja przedrefleksyjne” 
(pre-reflective aspect of self), natomiast aktywność grzbietowej przyśrodkowej kory 
przedczołowej związana jest z „Ja refleksyjnym” (reflective aspect of self) oraz obra-
zem „Ja teraźniejszego”. Uważa się także, że zwiększona aktywność tylnej kory za-
krętu obręczy towarzyszy refleksji nad „Ja teraźniejszym” (w porównaniu z reflek-
sją nad „Ja przeszłym”). Wyniki badań sugerują również zaangażowanie tylnej kory 
zakrętu obręczy w integrację informacji autobiograficznej i emocjonalnej dotyczącej 
„Ja”30. Ostatnie badania wskazują także na związek między „Ja” i tzw. „siecią trybu 

28 H. J. Morowitz, Ontology Requires Epistemological Considerations. Comment on „Neu-
roontology, Neurobiological Naturalism, and Consciousness: A Challenge to Scientific Re-
duction and a Solution” by Todd E. Feinberg, „Physics of Life Reviews” 2012, vol. 9, no. 1, 
[online] http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2011.12.013.

29 B. J. Baars, Not Full Reductions, but Better Explanations. Comment on „Neuroontology, 
Neurobiological Naturalism, and Consciousness: A Challenge to Scientific Reduction and 
a Solution” by Todd E. Feinberg, „Physics of Life Reviews” 2012, vol. 9, no. 1, [online] 
http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2011.12.016.

30 A. D’Argembeau  et al., Self-Reflection across Time: Cortical Midline Structures Differen-
tiate between Present and Past Selves, „Social Cognitive and Affective Neuroscience” 2008, 
vol. 3, no. 3, [online] http://dx.doi.org/10.1093/scan/nsn020; P. Fossat i  et al., In Search 
of the Emotional Self: An fMRI Study Using Positive and Negative Emotional Words, „The 
American Journal of Psychiatry” 2003, vol. 160, no. 11, [online] http://dx.doi.org/10.1176/
appi.ajp.160.11.1938; D. A. Gusnard et al., Medial Prefrontal Cortex and Self-Referential 
Mental Activity: Relation to a Default Mode of Brain Function, „Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA” 2001, vol. 98, no. 7, [online] http://dx.doi.org/10.1073/
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spoczynkowego” (default mode network – DMN)31. Stwierdzono, że DMN tworzą 
połączenia między przyśrodkowymi i bocznymi płatami skroniowymi, tylnymi dol-
nymi płatami ciemieniowymi, przedklinkiem, tylną korą zakrętu obręczy oraz przy-
środkową korą przedczołową. Uważa się, że DMN wykazuje największą aktywność 
w stanie spoczynku, odpowiadając głównie za poznawczą aktywność mózgu nieza-
leżną od bodźców zewnętrznych. Wykazano, że DMN zaangażowana jest między 
innymi w interpetację stanów mentalnych (własnych oraz w przypisywanie stanów 
mentalnych innym), autorefleksję, myślenie o własnej przeszłości i przyszłości oraz 
w błądzenie myślami bez wyraźnego celu (mind-wandering)32.

Z problematyką refleksji nad „Ja” wiąże się zagadnienie zdolności odróżniania 
siebie (self) od innych (other), w którą zaangażowana jest brzuszna część przyśrod-
kowej kory przedczołowej (vMPFC), tylna część kory zakrętu obręczy (PCC) oraz 
łącznik skroniowo-ciemieniowy (TPJ). Odróżnianie siebie od innego wiąże się ze 
zdolnością przypisywania innym stanów mentalnych (mentalizing). Zdolność ta, 
według obecnie dominującej koncepcji, określana jest mianem teorii umysłu33.

pnas.071043098; S. C. Johnson et al., Neural Correlates of Self-Reflection, „Brain” 2002, 
vol. 125, no. 8, [online] http://dx.doi.org/10.1093/brain/awf181; H. C. Lou  et al., Parietal 
Cortex and Representation of the Mental Self, „Proceedings of the National Academy of Scien-
ces of the USA” 2004, vol. 101, no. 17, [online] http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0400049101; 
N. Morel  et al., Brain Activity and Functional Coupling Changes Associated with Self-Re-
ference Effect during Both Encoding and Retrieval, „PLoS One” 2014, vol. 9, no. 3, [onli-
ne] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0090488; G. Northoff, F. Bermpohl, Cortical 
Midline Structures and the Self, „Trends in Cognitive Sciences” vol. 8, no. 3, [online] http://
dx.doi.org/10.1016/j.tics.2004.01.004; A. Tagini, A. Raffone, op. cit.; L. Van der  Meer 
et al., Self-Reflection and the Brain: A Theoretical Review and Meta-Analysis of Neuroima-
ging Studies with Implications for Schizophrenia, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews” 
2010, vol. 34, no. 6, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2009.

31 M. J. Moran, W. M. Kel ley, T. F. Heather ton, What Can the Organization of the Brain’s 
Default Mode Network Tell Us about Self-Knowledge, „Frontiers in Human Neuroscience” 
2013, vol. 7, [online] http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2013.00391; P. Qin, G. Northoff, 
How is our Self Related to Midline Regions and the Default-Mode Network?, „NeuroImage” 
2011, vol. 57, no. 3, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.05.028.

32 M. F. Mason et al., Wandering Minds: The Default Network and Stimulus-Independent Tho-
ught, „Science” 2007, vol. 315, no. 5810, [online] http://dx.doi.org/10.1126/science.1131295; 
D. Stawarczyk et al., Neural Correlates of Ongoing Conscious Experience: Both Task-
-Unrelatedness and Stimulus-Independence Are Related to Default Network Activity, „PLoS 
One” 2011, vol. 6, no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016997; M. Wata -
nabe, Are There Internal Thought Processes in the Monkey? – Default Brain Activity in Hu-
mans and Nonhuman Primates, „Behavioural Brain Research” 2011, vol. 221, no. 1, [online] 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2011.02.032.

33 S. Baron-Cohen, A. Lesl ie, U. Fr i th, Does the Autistic Child Have a „Theory of Mind”?, 
„Cognition” 1985, vol. 21, no. 1, [online] http://dx.doi.org/10.1016/0010-0277(85)90022-8; 
A. D’Argembeau  et al., op. cit.; C. Keysers, V. Gazzola, Expanding the Mirror: Vicario-
us Activity for Actions, Emotions, and Sensations, „Current Opinion in Neurobiology” 2009, 
vol. 19, no. 6, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.conb.2009.10.006; M. V. Lombardo  et 
al., Shared Neural Circuits for Mentalizing about the Self and Others, „Journal of Cognitive  
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Szczegółowa analiza założeń wykazuje jednak znaczne zróżnicowanie wśród 
autorów przeprowadzonych badań. Wielu autorów nie przedstawia żadnej defini-
cji „Ja”, ograniczając się do opisu stosowanych w badaniach testów psychologicz-
nych34. Inni próbują charakteryzować „Ja” w sposób pośredni, podkreślając waż-
ność procesów lub odczuć związanych z „Ja”35. Na przykład Arnaud D’Argembeau 
i współpracownicy stwierdzają, że ciągłość „Ja” jest istotnym elementem ludzkiej 
świadomości, dla którego znaczącą rolę odgrywa zdolność odróżnienia reprezenta-
cji teraźniejszego „Ja” (present self) od różnych reprezentacji przeszłych „Ja” (past 
selves). Lisette van der Meer i współpracownicy skupiają się natomiast na proce-
sach związanych z różnicowaniem refleksji dotyczącej „Ja” (self-reflection) i innych 
(other-referential processing). Zwracają oni uwagę na fakt, że chociaż terminy „au-
torefleksja” (self-reflection) oraz „samoodniesienie” (self-referential processing) są 
używane zamiennie w literaturze przedmiotu, to odnoszą się one odpowiednio do 
procesów świadomych (self-reflection) oraz świadomych i nieświadomych (self-
-referential processing)36. W badaniach procesów związanych z refleksją nad „Ja” 
powszechnie stosowane podejście polega na zbieraniu danych eksperymentalnych 
z obrazowania mózgu (głównie fMRI lub PET) od osób dokonujących oceny, czy 
zaprezentowane im określenia cech psychicznych dotyczą ich samych37. Podejście 
to, określane przez większość badaczy mianem paradygmatu samoodniesienia (self-
-referential paradigm), opiera się na tzw. „efekcie samoodniesienia” („self-referen-
ce effect”), polegającym na lepszym zapamiętywaniu terminów związanych z „Ja” 
w porównaniu z innym rodzajem informacji38. W podobny sposób (przez podkreśle-
nie ważności i opis stosowanych testów psychologicznych) przedmiot swych badań 

Neuroscience” 2009, vol. 22, no. 7, [online] http://dx.doi.org/10.1162/jocn.2009.21287; 
T. Singer, The Neuronal Basis and Ontogeny of Empathy and Mind Reading: Review of 
Literature and Implications for Future Research, „Neuroscience & Biobehavioral Reviews” 
2006, vol. 30, no. 6, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2006.06.011.

34 P. Fossat i  et al., op. cit.; H. C. Lou  et al., op. cit.; N. Morel  et al., op. cit.
35 A. D’Argembeau  et al., op. cit.; S. C. Johnson et al., op. cit. „The capacity to consciously 

reflect on one’s sense of self is an important aspect of self-awareness. A sense of self is a col-
lection of schemata regarding one’s abilities, traits and attitudes that guides our behaviours, 
choices and social interactions” – ibidem.

36 „Several studies have investigated the neural correlates of self-reflection or self-referential 
processing. In the literature these terms are used interchangably and refer to the evaluation 
process used to decide whether certain environmental cues apply to one’s self or not. Techni-
cally, self-referential processing is a broader concept in which all information that somehow 
refers to oneself is processed and encompasses subconscious as well as conscious processing. 
Self-reflective processing on the other hand implies a conscious process in which a decision 
is made regarding oneself” – L. van der  Meer  et al., op. cit..

37 „The most commonly used paradigm to address this concept in experimental and neuro-
scientific research uses self-reflection in which subjects are presented with trait adjectives or 
sentences and are asked whether the trait or sentence applies to them” – ibidem.

38 C. S. Symons, B. T. Johnson, The Self-Reference Effect in Memory: A Meta-Analysis, 
„Psychological Bulletin” 1997, vol. 121, no. 3, [online] http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909. 
121.3.371.
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charakteryzuje wielu eksperymentatorów, którzy wnieśli znaczący wkład w zbada-
nie neurobiologicznych podstaw procesów związanych z „Ja”. W ostatnich latach 
pojawiły się jednak próby rozszerzenia perspektywy w badaniach „Ja” – także na 
rozważania filozoficzne39.

Podsumowując, wróćmy do postawionych wcześniej pytań. Czy skupianie się 
na danych eksperymentalnych i ignorowanie tradycji filozoficznej pozwala kom-
petentnie wypowiadać się o podmiotowości? Tylko wtedy, jeśli z góry drastycz-
nie ograniczymy zakres badanego przedmiotu (na przykład do konkretnego testu 
psychologicznego), uprościmy albo zafałszujemy ważne jego aspekty (na przykład 
intencjonalność) lub przyjmiemy pewne założenia jako oczywiste (na przykład re-
dukcjonizm). Możemy wtedy spoglądać z wyższością na wątpliwości filozofów, 
przekonani o niepodważalności naszego eksperymentalnego podejścia. Nie na tym 
powinna jednak polegać prawdziwa nauka. Czy neurobiolodzy potrzebują więc filo-
zofii? Na pewno tak. I wydaje się, że przynajmniej niektórzy zaczynają to dostrzegać.
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Poznawcze i neuronalne mechanizmy 
doświadczania podmiotowości 

Analiza problemu na przykładzie iluzji gumowej ręki1

1. Klasyczne ujęcie problemu podmiotowości 
w teoriach psychologicznych

Mechanizmy i funkcje podmiotu („Ja”, self) oraz podmiotowości (selfhood) zgłębia-
ne są w ramach wielu subdyscyplin psychologii. Prekursorem współczesnych badań 
nad tym problemem był William James2, który odróżnił „Ja” jako podmiot pozna-
jący (I, the subjective knower) od „Ja” – przedmiotu poznania (Me, the object that 
is known). To fundamentalne rozróżnienie dotyka podstawowego problemu zwią-
zanego z badaniem podmiotowości. Analizy tego zagadnienia powinny uwzględ-
niać bowiem zarówno trzecioosobowe, obiektywne badania „Ja” jako przedmiotu 
poznania, jak i subiektywny, pierwszoosobowy aspekt „Ja” jako podmiotu po-
znającego (w tym również subiektywny obraz samego siebie, por. problem relacji 
przedmiot – podmiot). 

Późniejsze teorie podmiotowości jeszcze głębiej eksplorują wieloaspektowość 
tej problematyki badawczej3. Przykładem może być ujęcie zaproponowane przez 
Baumeistera4, który postuluje wyróżnienie trzech kluczowych aspektów podmioto-

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2012/07/E/HS6/01037 finansowa-
nego przez Narodowe Centrum Nauki.

2 W. James, The Principles of Psychology, vol. 1, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.) 1891. 

3 A. G. Greenwald, A. R. Pratkanis, The Self, [w:] Handbook of Social Cognition, eds. 
R. S. Wyer, T. K. Srul l, Erlbaum Associates, Hillsdle 1984, s. 129-178.

4 The Self in Social Psychology, ed. R. F. Baumeister, Psychology Press, Philadelphia 1999.
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wości: Ja-samowiedzy (self-knowledge), „Ja” jako narzędzia w relacjach interperso-
nalnych (interpersonal self) oraz „Ja” poznającego (agent self). Zgodnie z tą klasy-
fikacją pierwszy aspekt podmiotowości odnosi się do „Ja” poznawanego, tj. pojęcia/
definicji „Ja” (self-concept), na które składają się samoświadomość (self-awareness) 
i samoocena (self-esteem, afektywny aspekt „Ja”). Innymi słowy, jest to zbiór infor-
macji i ocen na temat siebie. Drugi wymieniony przez Baumeistera aspekt dotyczy 
tej części „Ja”, która ujawnia się w interakcji z innymi, przy czym podmiot w tym 
ujęciu zróżnicowany jest w zależności od kontekstu społecznego (na przykład inne 
aspekty „Ja” eksponuje się wobec przełożonego, a inne wobec partnera życiowego). 
Wreszcie „Ja” poznające – świadomość – to ten aspekt podmiotowości, który odpo-
wiedzialny jest za sterowanie działaniem, samokontrolę (self-control) i podejmowa-
nie decyzji (decision-making).

Klasyczne ujęcia podmiotowości, których przykładem są opisane powyżej teorie 
Jamesa i Baumeistera, podkreślają spójność i niezmienność „Ja” w czasie, często 
uznając tak rozumianą podmiotowość za podstawę struktury osobowości5. Zwracają 
uwagę na podstawowe funkcje „Ja”, które odgrywa rolę integrującą i stabilizują-
cą6. Zgodnie z klasycznymi ujęciami podmiotowości „Ja” nadaje kierunek działaniu 
jednostki, stanowiąc istotne źródło motywacji (wewnętrznej)7. Podkreśla się rów-
nież znaczenie konstruktu „Ja” dla poczucia odrębności od otoczenia (tj. granicy 
pomiędzy światem zewnętrznym a obejmującą ciało sferą personalną; personal  
space8) oraz od innych osób (tj. rozróżnienie „Ja” – inni; self-other differentiation9). 
Wreszcie pojęcie „Ja” wskazywane jest jako źródło ocen własnych możliwości (we-
wnętrzne standardy wartościowania)10. Zgodnie z klasycznymi podejściami wszyst-
kie procesy psychiczne związane z „Ja” łączą się, tworząc spójną tożsamość (iden-
tity)11. Dla wszystkich tych charakterystyk kluczowe jest jednak wstępne założenie 
o spójności i niezmienności „Ja” w czasie. Również z subiektywnego punktu widze-
nia wydaje się, że ta cecha podmiotowości jest niezbywalna. 

5 Por. również A. G. Greenwald, A. R. Pratkanis, op. cit.
6 S. Nikodemska, Struktura Ja, obraz siebie i radzenie sobie w sytuacji trudnej, u pacjentów 

lecznictwa odwykowego, „Świat Problemów” 2003, nr 10.
7 R. M. Ryan, E. L. Deci, Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motiva-

tion, Social Development, and Well-Being, „American Psychologist” 2000, vol. 55, no. 1.
8 F. Previc, The Neuropsychology of 3-D Space, „Psychological Bulletin” 1998, vol. 124, 

no. 2, s. 123-164.
9 M. Jeannerod, T. Anquet i l, Putting Oneself in the Perspective of the Other: A Framework 

for Self – Other Differentiation, „Social Neuroscience” 2008, vol. 3, no. 3-4, s. 356-367, [on-
line] http://dx.doi.org/10.1080/17470910701563715. 

10 M. Jarymowicz, D. Karwowska, Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych stron patrio-
tyzmu: o złożoności standardów wartościowania u osób o różnym stopniu dystynktywności 
schematu Ja, „Przegląd Psychologiczny” 2003, t. 4, z. 46, s. 397-408.

11 T. J. Owens, Self and Identity, [w:] Handbook of Social Psychology, vol. 5, ed. J. DeLama-
ter, Kluwer Academic, New York 2003, s. 205-232.
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2. Współczesne ujęcia podmiotowości

Całkowicie odmienne ujęcie podmiotowości proponuje Thomas Metzinger w sfor-
mułowanej w ostatnich latach12 teorii subiektywności odwołującej się do modelu 
siebie (self-model theory of subjectivity – SMT). Staje on w opozycji do statycznych 
koncepcji podmiotowości, stwierdzających, że „Ja” jest strukturą spójną i niezmien-
ną. Zdaniem Metzingera obiektywne „Ja” nie istnieje – „nikt nigdy nie miał tożsa-
mości ani nie był samoświadomy”13. To, czego doznajemy jako podmiot, to „Ja” 
fenomenalne (fenomenalny model siebie; phenomenal self-model – PSM), które 
jawi się nam jako świadome doznanie siebie. Doznanie to nie jest jednak stałą cechą 
danego podmiotu, lecz efektem dynamicznego procesu tworzenia treści transparent-
nego14 modelu „Ja”15. Proces ten opiera się na ciągłym scalaniu informacji docierają-
cych w danym momencie do organizmu z różnych modalności zmysłowych w jeden 
spójny model sytuacji16 – całościowe doświadczenie świata.

Metzinger wyróżnił dodatkowo trzy własności fenomenologiczne „Ja”: mojość 
(mineness), tożsamość osobową (selfhood) oraz perspektywiczność (perspectival-
ness). Pierwszy aspekt dotyczy niepojęciowego poczucia przynależności obiektów 
fizycznych (w tym ciała) bądź stanów psychicznych do „Ja”, drugi – poczucia bycia 
sobą, a trzeci odnosi się do zogniskowania na „Ja” jako dominującej cesze struktu-
ralnej przestrzeni fenomenologicznej. Co istotne, Metzinger wraz z Olafem Blanke17 

12 T. Metzinger, Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, MIT Press, Cambridge 
(Mass.) 2003.

13 Idem, Czego psychologowie mogą się dowiedzieć z teorii subiektywności odwołującej się 
do modelu siebie?, [w:] Poznaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy, red. A. Niedź-
wieńska, J. Necka r, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 
Warszawa 2009.

14 „The central claim of SMT is that a phenomenal self emerges if and only if a system operates 
under a transparent PSM. The phenomenal property of selfhood is instantiated whenever 
a system has a conscious self-model that it cannot introspectively recognize as an internal 
model. The phenomenological prediction is that if a system’s PSM became entirely opaque, 
the conscious experience of selfhood would disappear. SMT also points out that what makes 
the brains of human beings special in comparison to all other animals on the planet is that the-
ir PSM possesses a very large opaque partition” – idem, Self Models, „Scholarpedia” 2007, 
vol. 2, no. 10, s. 4174, [online] http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.4174. „(…) represen-
tation is transparent if the system using it cannot recognize it as a representation” – idem, The 
Ego Tunnel. The Science of the Mind and the Myth of the Self, Basic Books, New York 2009, 
s. 41.

15 „There is no such thing as a substantial self (as a distinct ontological entity, which could in 
principle exist by itself), but only a dynamic, ongoing process creating very specific represen-
tational and functional properties” – idem, Self Models, s. 4174.

16 „(…) overarching world model (i.e., a multimodal representation of the current situation as 
a whole)” – ibidem.

17 O. Blanke, T. Metzinger, Full-Body Illusions and Minimal Phenomenal Selfhood, „Trends 
in Cognitive Sciences” 2009, vol. 13, no. 1, s. 7-13, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.
tics.2008.10.003.
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uważają, że zarówno mojość, jak i perspektywiczność są produktem poprawnego 
scalania informacji na temat stanu ciała oraz jego relacji z otoczeniem, docierających 
z wielu zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, propriocepcji, układu przedsionkowego 
czy interocepcji). Według nich proces ten stanowi podstawę fundamentalnego do-
świadczenia podmiotowości, tj. poczucia bycia sobą w danym czasie i przestrzeni18, 
które określili oni mianem minimalnego fenomenologicznego stanu jaźni (minimal 
phenomenal selfhood – MPS)19.

Badacze zidentyfikowali szereg zmienionych stanów świadomości cielesnej 
(altered states of bodily consciousness20), które wynikają ich zdaniem z dysfunk-
cji (trwałej bądź tymczasowej) wspomnianego mechanizmu scalania informacji. 
Szczególnie wskazują oni na spektrum zaburzeń autoskopowych (autoscopic phe-
nomena21), będących efektem patologicznej integracji danych na temat lokalizacji 
w przestrzeni, dostarczanych przez układy wzrokowy i przedsionkowy22. Głównymi 
objawami są zaburzenia perspektywiczności – poczucia zlokalizowania w przestrze-
ni (self-location) oraz perspektywy pierwszoosobowej (first-person perspective)23. 
Analiza lokalizacji uszkodzeń mózgu u osób dotkniętych zaburzeniami typu au-
toskopowego wykazała, że szczególne znaczenie dla tworzenia się prawidłowego 
poczucia perspektywiczności ma styk skroniowo-ciemieniowy (temporo-parietal 
junction – TPJ24), w którego obszarze zidentyfikowano bimodalne (wzrokowo-
-dotykowe) i trimodalne (wzrokowo-dotykowo-przedsionkowe) neurony. Znaczą-
cą rolę TPJ dla prawidłowej perspektywiczności potwierdziły dodatkowo badania, 

18 „MPS is a phenomenal property, namely the conscious experience of being a self. It is the 
experience of being a distinct, holistic entity capable of global self-control and attention, 
possessing a body and allocation in space and time” – ibidem, s. 556. 

19 „»minimal phenomenal selfhood« (MPS), which is related to the concept of embodiment and 
the simplest form of self-consciousness” – ibidem, s. 556.

20 S. Dieguez, O. Blanke, Altered States of Bodily Consciousness, [w:] Altering Conscio-
usness. Multidisciplinary Perspectives, vol. 2, eds. E. Cardeña, M. Winkelman, Praeger, 
Santa Barbara 2011, s. 237-262.

21 Do spektrum zaburzeń autoskopowych zalicza się: autoskopię (autostopy), heautoskopię (he-
autoscopy) oraz poczucie eksterioryzacji (out-of-body experience) – C. Mohr, O. Blanke, 
The Demystification of Autoscopic Phenomena: Experimental Propositions, „Current Psy-
chiatry Reports” 2005, vol. 7, no. 3, s. 189-195, [online] http://dx.doi.org/10.1007/s11920-
005-0052-1; i idem, Out-of-Body Experience, Heautoscopy, and Autoscopic Hallucination of 
Neurological Origin Implications for Neurocognitive Mechanisms of Corporeal Awareness 
and Self-Consciousness, „Brain Research. Brain Research Reviews” 2005, vol. 50, no. 1, 
s. 184-199.

22 M. Łukowska, Poza ciało: różnice indywidualne w podatności na eksterioryzację, „Rocz-
nik Kognitywistyczny” 2014, t. 7, s. 31-41, [online] http://dx.doi.org/10.4467/20843895
RK.14.005.2691.

23 O. Blanke, Multisensory Brain Mechanisms of Bodily Self-Consciousness, „Nature Re-
views. Neuroscience” 2012, vol. 13, s. 556-571, [online] http://dx.doi.org/10.1038/nrn3292.

24 O. Blanke, S. Arzy, The Out-of-Body Experience: Disturbed Self-Processing at the Tempo-
ro-Parietal Junction, „The Neuroscientist: A Review Journal Bringing Neurobiology, Neuro-
logy and Psychiatry” 2005, vol. 11, no. 1, s. 16-24.
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w których wywołano doświadczenie eksterioryzacji poprzez elektryczną stymula-
cję TPJ25, jak również eksperymenty, w których przezczaszkowa stymulacja ma-
gnetyczna (TMS)26 tego obszaru powodowała przejściowe zaburzenia perspektywy 
pierwszoosobowej.

Poza TPJ, uznawanym za neuronalny korelat perspektywiczności, ważną rolę 
odgrywa kora wyspy (insula cortex). Uznaje się, że jest ona zaangażowana w ge-
nerowanie doświadczenia mojości, w szczególności jej aspektu związanego z rudy-
mentarnym poczuciem identyfikacji z własnym ciałem (sense of body ownership)27. 
Kora wyspy jest dobrym kandydatem na neuronalny korelat poczucia mojości, gdyż 
trafiają do niej projekcje neuronalne z autonomicznego układu nerwowego, tj. inte-
roceptywne, nocyceptywne, termoceptywne i wisceroceptywne informacje na temat 
procesów przebiegających wewnątrz ciała28. W związku z tym pełni ona kluczową 
funkcję w procesie utrzymywania homeostazy29, stale monitorując stan organizmu 
i w razie konieczności wysyłając sygnały do obszarów kory i struktur podkorowych 
odpowiedzialnych za generowanie działania, w celu jego korekty i uniknięcia za-
grażających organizmowi zachowań30. W szczególności podkreśla się istotną rolę 
przedniej kory wyspy (anterior insular cortex), uznawanej za wyższorzędową korę 
interoceptywną i neuronalny korelat świadomości ciała31 oraz świadomości inte-
rocepetywnej32, a przez niektórych badaczy wskazywanej wręcz jako neuronalny 
korelat świadomości w ogóle33. 

Ciekawy mechanizm zależności między perspektywicznością a mojością za-
proponował Lorimer Moseley, który wprowadził termin „matryca ciała” (body  

25 O. Blanke, G. Thut, Inducing Out-of-Body Experiences, [w:] Tall Tales about the Mind and 
Brain. Separating Fact from Fiction, red. S. Del la  Sala, Oxford University Press, Oxford 
2007, s. 425-39.

26 O. Blanke et al., Linking Out-of-Body Experience and Self Processing to Mental Own-Body 
Imagery at the Temporoparietal Junction, „The Journal of Neuroscience: The Official Jour-
nal of the Society for Neuroscience” 2005, vol. 25, no. 3, s. 550-557, [online] http://dx.doi.
org/10.1523/JNEUROSCI.2612-04.2005.

27 M. Tsakir is  et al., Neural Signatures of Body Ownership: A Sensory Network for Bodily 
Self-Consciousness, „Cerebral Cortex” 2007, vol. 17, no. 10, s. 2235-2244.

28 „(…) a sense of the physiological condition of the entire body, redefining the category »in-
teroception«”– A. D. Craig, Interoception: The Sense of the Physiological Condition of the 
Body, „Current Opinion in Neurobiology” 2003, vol. 13, no. 4, s. 500-505.

29 Idem, How Do You Feel? Interoception: The Sense of the Physiological Condition of the 
Body, „Nature Reviews. Neuroscience” 2002, vol. 3, no. 8, s. 655-666, [online] http://dx.doi.
org/10.1038/nrn894.

30 H. D. Cri tchley, N. Harr ison, Visceral Influences on Brain and Behavior, „Neuron” 2013, 
vol. 77, no. 4, s. 624-638, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2013.02.008. 

31 M. Tsakir is  et al., op. cit., s. 2235-2244.
32 H. D. Cri tchley, Neural Systems Supporting Interoceptive Awareness, „Nature Neuroscien-

ce” 2004, vol. 7, no. 2, s. 189-195, [online] http://dx.doi.org/10.1038/nn1176.
33 A. D. Craig, How Do You Feel – Now? The Anterior Insula and Human Awareness, „Nature 

Reviews. Neuroscience” 2009, vol. 10, no. 1, s. 59-70, [online] http://dx.doi.org/10.1038/
nrn2555.
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matrix)34 na określenie reprezentacji ciała oraz jego najbliższej przestrzeni (periper-
sonal space35). Co istotne, reprezentacja ta zbudowana jest w odniesieniu do cen-
tralnej osi ciała (body-centered reference frame) i odgrywa ważną rolę w określaniu 
granic ciała i jego najbliższej przestrzeni36. Zdaniem Moseleya matryca ciała jest 
multimodalna, tj. koduje informacje wzrokowe, dotykowe oraz proprioceptywne, 
a jej funkcją jest „utrzymanie spójności ciała zarówno na poziomie homeostatycz-
nym, jak i psychologicznym, jak również dostosowywanie się do (ontogenetycznych 
i filogenetycznych) zmian w jego strukturze i konfiguracji przestrzennej”37. Innymi 
słowy, reprezentacja ta koduje, jaką część przestrzeni w danym momencie zajmuje 
ciało, i generuje poczucie mojości w stosunku do tej części przestrzeni. W efekcie 
obszar ten uznany jest za taki, w ramach którego należy utrzymać spójność i homeo-
stazę, w przeciwieństwie do pozostałej przestrzeni, która w danym momencie nie 
zostanie uznana za wypełnioną ciałem. Co więcej, według Moseleya multimodalny 
charakter matrycy ciała umożliwia wywołanie (poprzez synchroniczną stymulację 
multimodalną) poczucia mojości wobec niebędącego ciałem obiektu zlokalizowane-
go w obrębie najbliższej przestrzeni wokół ciała38. 

Założenie to zostało zweryfikowane empirycznie – Botvinick i Cohen39 poprzez 
stymulację wzrokowo-dotykową sztucznej ręki zlokalizowanej w najbliższej prze-
strzeni wokół ciała (tj. w obszarze Moseleyowskiej matrycy ciała) wywołali iluzję 
posiadania gumowej ręki (rubber-hand illusion – RHI), tj. wzbudzili u badanych 
poczucie, że ręka ta była częścią ich ciała (tj.wywołali poczucie mojości). Obser-
wacja ta stała się punktem wyjścia do rozwoju szeregu eksperymentalnych metod 
wykorzystywanych do manipulowania zarówno poczuciem perspektywiczności, jak 
i doświadczeniem mojości. 

34 „The body matrix integrates these constructs by proposing a direct inter-relationship between 
cognitive representations such as ownership over a body part and homeostatic function such 
as thermoregulation” – G. L. Moseley, A. Gal lace, C. Spence, Bodily Illusions in Health 
and Disease: Physiological and Clinical Perspectives and the Concept of a Cortical „Body 
Matrix”, „Neuroscience Biobehavioral Review” 2012, vol. 36, no. 1, s. 34-46, [online] http://
dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.03.013.

35 G. Rizzolat t i  et al., The Space around Us, „Science” 1997, no. 277, s. 190-191.
36 „An important difference between the body matrix and other representations of peripersonal 

space is that the body matr ix  is  a l igned with a  body-centered rather  than hand-
-centered frame of  reference. That is, stimuli arising from the left side of external space 
and within the body matrix are always mapped as »left«, regardless of the fact that they arise 
from the left hand, or from the right hand being placed in the left space (and regardless of 
their sensory modality)” – ibidem, s. 39 (podkr. własne).

37 „(…) body matrix serves to maintain the integrity of the body at both the homeostatic and 
psychological levels, and to adapt to changes in our body structure and orientation (from both 
an onto genetical and phylogenetic point of view)” – ibidem, s. 39.

38 „Given the multisensory nature of such representations, synchronous cross-modal stimulation 
of the external object would seem most likely to modulate ownership” – ibidem, s. 39. 

39 M. Botvinick, J. Cohen, Rubber Hands „Feel” Touch that Eyes See, „Nature” 1998, 
no. 391, s. 756, [online] http://dx.doi.org/10.1038/35784.
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3. Eksperymentalne metody manipulowania 
doświadczeniem podmiotowości

Wychodząc z założenia, że fundamentalne formy podmiotowości (tj. mojość i per-
spektywiczność) są skutkiem integracji bodźców pochodzących z różnych zmysłów, 
badacze założyli, że ich niepoprawne scalanie powinno zaowocować zaburzeniami 
doświadczenia podmiotowości, tj. zaburzeniami poczucia mojości i/lub perspekty-
wiczności. Założenie to znalazło potwierdzenie w wyżej wspomnianych badaniach 
z udziałem pacjentów z uszkodzeniami multimodalnych, asocjacyjnych obszarów 
kory, skutkujących patologicznymi formami doświadczenia podmiotowości. Nie-
mniej w celu potwierdzenia, że podstawą niezaburzonego poczucia podmiotowości 
jest prawidłowe scalanie informacji na temat ciała docierających z wielu zmysłów, 
podjęto próby manipulacji poczuciem mojości i perspektywiczności poprzez wpro-
wadzenie konfliktu multimodalnego. 

We wspomnianym już eksperymencie dotyczącym iluzji gumowej ręki40 przed 
osobą badaną położono sztuczną lewą rękę, podczas gdy jej prawdziwa lewa ręka 
została zakryta. Następnie eksperymentator synchronicznie stymulował małym pę-
dzelkiem niewidoczną dla osoby badanej prawdziwą rękę oraz rękę gumową. Osoba 
badana widziała zatem na ręce gumowej bodziec, który dotykał jej w sposób zsyn-
chronizowany czasowo i przestrzennie z tym, co czuła na ręce prawdziwej. W efek-
cie doświadczała ona poczucia mojości wobec ręki gumowej (sense of limb owner-
ship). Co więcej, dochodziło do przestrzennego zrekalibrowania schematu jej ciała 
(zmiany poczucia perspektywiczności), tj. osoba badana błędnie lokalizowała swoją 
rękę, określając jej położenie jako bliższe ręki gumowej niż było ono w rzeczywi-
stości. Owa zmiana przestrzennej reprezentacji objętej iluzją określana jest mianem 
dryfu proprioceptywnego (proprioceptive drift)41 bądź proprioceptywnym błędem 
lokalizacji (proprioceptive localization error)42. 

Efekty eksperymentalnej manipulacji fundamentalnymi aspektami podmiotowo-
ści poprzez wywoływanie między innymi iluzji gumowej ręki zostały wielokrot-
nie zreplikowane, jednak dokładne wyjaśnienie mechanizmu leżącego u podstaw 
tego zjawiska wciąż jest tematem ożywionej debaty naukowej i przedmiotem licz-
nych badań eksperymentalnych43. Szczególnie kontrowersyjną kwestią pozostaje  

40 Ibidem.
41 M. Rohde, M. Di  Luca, M. O. Erns t, The Rubber Hand Illusion: Feeling of Ownership and 

Proprioceptive Drift Do Not Go Hand in Hand, „PLoS One” 2011, vol. 6, no. 6, s. e21659, 
[online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0021659.

42 M. Kammers, K. Rose, P. Haggard, Feeling Numb: Temperature, but not Thermal Pain, 
Modulates Feeling of Body Ownership, „Neuropsychologia” 2011, vol. 49, no. 5, s. 1316-
1321, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.02.039.

43 M. Tsakir is, P. Haggard, The Rubber Hand Illusion Revisited: Visuotactile Integration and 
Self-Attribution, „Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance” 
2005, vol. 31, no. 1, s. 80-91, [online] http://dx.doi.org/10.1037/0096-1523.31.1.80.
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określenie statusu ręki fizycznej po wywołaniu iluzji, tj. ustalenie, czy jest ona wy-
łączana ze schematu ciała (body schema44) i podlega odcieleśnieniu (disembodiment; 
disownership45), czy raczej pozostaje ona częścią tego schematu, a ręka sztuczna jest 
do niego dodatkowo włączana (tj. ucieleśniana, embodiment; ownership). Innymi 
słowy, dyskusja dotyczy tego, czy podczas iluzji gumowej ręki w schemacie ciała 
reprezentowane są trzy ręce (dwie fizyczne i gumowa), czy raczej dwie (fizyczna, 
nieobjęta iluzją, i gumowa). Pytanie to dotyczy kwestii fundamentalnej omawianej 
we wstępnej części tego rozdziału, tj. stałości konstruktu „Ja” w czasie. Kontrower-
sję tę próbuje się weryfikować eksperymentalnie w badaniach, w których monitoruje 
się stan i doświadczenie podlegającej iluzji ręki prawdziwej, zarówno podczas, jak 
i po wywołaniu iluzji gumowej ręki.

W celu ustalenia statusu fizycznej ręki podlegającej iluzji można sprawdzać, 
jak zmienia się jej wrażliwość sensoryczna podczas i po wywołaniu iluzji gumowej 
ręki. Dotychczasowe badania dostarczają niespójnych danych, część z nich sugeru-
je, że iluzja podnosi próg wrażliwości na ból46 i dotykowej47, a inne nie pokazują 
takich zależności48. Warto zauważyć, że badacze, którzy uzyskali wyniki sugerujące 
zmiany w przetwarzaniu informacji sensorycznej w kończynie podlegającej iluzji, 
uważają, że mechanizmem leżącym u ich podstaw jest wyłączenie jej z reprezenta-
cji ciała („odcieleśnienie”, disownership). Dodatkowym wzmocnieniem tej hipotezy 
są wyniki badań z udziałem pacjentów dotkniętych somatoparafrenią49 – zaburze-
niem poczucia mojości obejmującym część ciała (zazwyczaj kontralateralną do lezji 
kończynę) – których reakcja skórno-galwaniczna w czasie oczekiwania na bodziec 
bólowy (anticipatory skin conductance responses to noxious stimuli) do części ciała 
kontralateralnej do lezji była istotnie zredukowana w porównaniu z reakcją na sty-
mulację niedotkniętej zaburzeniem kończyny50.

44 A. Maravi ta, C. Spence, J. Driver, Multisensory Integration and the Body Schema: Close 
to Hand and Within Reach, „Current Biology” 2003, vol. 13, no. 13, s. R531-R539, [online] 
http://dx.doi.org/10.1016/S0960-9822(03)00449-4.

45 F. de Vignemont, Embodiment, Ownership and Disownership, „Consciousness and Cogni-
tion” 2011, vol. 20, no. 1, s. 82-93, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2010.09.004.

46 G. Hegedüs et al., The Rubber Hand Illusion Increases Heat Pain Threshold, „Eu-
ropean Journal of Pain” 2014, vol. 18, no. 8, s. 1173-1181, [online] http://dx.doi.
org/10.1002/j.1532-2149.2014.00466.x.

47 A. Folegat t i  et al., Losing One’s Hand: Visual-Proprioceptive Conflict Affects Touch Per-
ception, „PLoS One” 2009, vol. 4, no. 9, s. e6920, [online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0006920.

48 R. Mohan et al., No Pain Relief with the Rubber Hand Illusion, „PLoS One” 2012, vol. 7, 
no. 12, s. e52400, [online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052400.

49 G. Val lar, R. Ronchi, Somatoparaphrenia: A Body Delusion. A Review of the Neuropsycho-
logicalliterature, „Experimental Brain Research” 2009, vol. 192, no. 3, s. 533-551, [online] 
http://dx.doi.org/10.1007/s00221-008-1562-y.

50 D. Romano et al., Arousal Responses to Noxious Stimuli in Somatoparaphrenia and Anoso-
gnosia: Clues to Body Awareness, „Brain” 2014, vol. 137, no. 4, s. 1213-1223, [online] http://
dx.doi.org/10.1093/brain/awu009.
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Autorzy niniejszego rozdziału przeprowadzili niedawno eksperyment, którego 
celem była ponowna weryfikacja hipotezy o zmianie progu wrażliwości sensorycz-
nej fizycznej kończyny objętej iluzją gumowej ręki51. W eksperymencie testowali-
śmy wpływ RHI na odporność na dyskomfort wywołany nieprzyjemnym, zimnym 
bodźcem. Co istotne, badaliśmy zarówno wpływ zmian poczucia mojości, jak i per-
spektywiczności na doświadczenie sensoryczne w ręce objętej iluzją. Założyliśmy, 
że RHI, powodując wyłączenie ręki z reprezentacji ciała (tj. jej odcieleśnienie), 
zwiększy tolerancję na zaaplikowany na niej nieprzyjemny zimny bodziec. W celu 
uniknięcia efektu oczekiwań na percepcję nieprzyjemnego bodźca52 postanowiliśmy 
zastosować schemat międzygrupowy z grupą eksperymentalną i kontrolną, tj. każda 
osoba poddawana była manipulacji jednokrotnie i tylko raz mierzono odczucie dys-
komfortu wywołanego aplikacją bodźca. Osoby w grupie eksperymentalnej zostały 
poddane trzyminutowej synchronicznej stymulacji wzrokowo-dotykowej, a osoby 
z grupy kontrolnej – asynchronicznej. Następnie, w celu oceny zmian w perspek-
tywiczności wywołanych RHI, osoby badane poproszono o zlokalizowanie swojej 
fizycznej ręki53 w przestrzeni – mierzono proprioceptywny błąd lokalizacji. W ko-
lejnej fazie eksperymentu uczestnicy zostali poinformowani, że mogą doświadczyć 
czegoś nietypowego i poproszono ich o zasygnalizowanie (powiedzenie „stop”), 
kiedy odczucie to stanie się nieprzyjemne. Następnie eksperymentatorka przykłada-
ła lód do grzbietu ręki, która podlegała iluzji. Mierzyliśmy czas od przyłożenia lodu 
do deklaracji osoby badanej, że doświadczenie stało się nieprzyjemne, a następnie 
prosiliśmy osoby badane o oszacowanie, jak bardzo nieprzyjemne było to uczucie 
(na skali od 1 (przyjemne) do 5 (nieprzyjemne)). Na zakończenie zbadaliśmy zmia-
ny doświadczenia mojości z wykorzystaniem kwestionariusza.

Uzyskane wyniki potwierdziły postawioną hipotezę – osoby w grupie ekspery-
mentalnej istotnie później doznawały dyskomfortu związanego z zimnem i oceniły 
to doświadczenie jako mniej nieprzyjemne. Co ważne, im silniejsze deklarowano 
poczucie mojości w stosunku do gumowej ręki, tym większa była odporność na dys-
komfort termiczny wywołany okładem z lodu. Ponadto, im bardziej osoby badane 
myliły się w oszacowaniu zlokalizowania swojej dłoni (miara zaburzeń perspekty-
wiczności – proprioceptywny błąd lokalizacji), tym dłużej wytrzymywały nieprzy-
jemny zimny bodziec oraz mniej nieprzyjemne było dla nich to doświadczenie.

Podsumowując, z przeprowadzonych badań wynika, że eksperymentalna ma-
nipulacja fundamentalnymi aspektami podmiotowości – poczuciem mojości oraz 

51 M. Siedlecka et al., Rubber Hand Illusion Reduces Discomfort Caused by Cold Stimu-
lus, „PLoS One” 2014, vol. 9, no. 10, s. e109909, [online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0109909.

52 Badania wykazały, że oczekiwanie na dostarczenie nieprzyjemnego/bólowego bodźca może 
zmienić próg detekcji i dyskomfortu, zob. na przykład: A. Ploghaus et al., Exacerbation of 
Pain by Anxiety Is Associated with Activity in a Hippocampal Network, „Journal of Neuro-
science” 2001, vol. 21, no. 24, s. 9896-9903.

53 W czasie pomiaru wszystkie ręce (gumowa i obydwie fizyczne) były ukryte przed wzrokiem 
osoby badanej.
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perspektywiczności – może zaowocować zmienionym doświadczeniem sensorycz-
nym w części ciała poddanej manipulacji. Pozostaje jednak pytanie o mechanizm 
tej zmiany – czy manipulacje takie, jak iluzja gumowej ręki czy iluzja całego ciała 
(full-body illusion – FBI54), wywołują przejściowe doświadczenie mojości wobec 
sztucznej ręki bądź wirtualnego ciała, czy skutkują także utratą poczucia mojości 
wobec części bądź całości własnego ciała?

4. Ucieleśnienie i odcieleśnienie

Podstawową trudnością w określeniu, czy podczas RHI i FBI dochodzi do odcie-
leśnienia fragmentu bądź całości ciała objętego iluzją, jest problem ze zdefiniowa-
niem oraz zoperacjonalizowaniem samego pojęcia odcieleśnienia oraz jego relacji 
do ucieleśnienia. Pewne próby podjęła de Vignemont55, która wyszła od ścisłego 
zdefiniowania, ucieleśnienia: „E jest ucieleśnione wtedy i tylko wtedy, jeśli pewne 
właściwości E są przetwarzane w ten sam sposób, jak właściwości ciała”56. W przy-
padku gumowej ręki wyniki badań wspierają tezę, że po wywołaniu RHI osoby 
badane lokalizują źródło bólu doświadczanego w fizycznej kończynie w gumowej 
ręce57 – możemy wówczas mówić, że właściwości gumowej ręki (jej lokalizacja 
w przestrzeni) przetwarzane były tak jak właściwości ciała, zatem gumowa ręka 
była ucieleśniona. W dalszym ciągu nie daje to jednak wystarczających podstaw do 
stwierdzenia, czy po ucieleśnieniu ręki sztucznej ręka fizyczna ulega odcieleśnieniu. 
Również bez odpowiedzi pozostaje pytanie, których reprezentacji ciała (schematu 
bądź obrazu ciała58) miałoby to odcieleśnienie dotyczyć, tj. czy zaburzenia mojości 
własnej kończyny ograniczałyby się wyłącznie do świadomego obrazu ciała (często 
wiązanego ze wzrokową reprezentacją ciała), czy raczej sięgałyby również nieświa-
domego sensomotorycznego schematu ciała (uznawanego za reprezentację proprio-
ceptywną i motoryczną), a może obejmowałyby nawet bardziej fundamentalne re-
prezentacje ciała zaangażowane w utrzymanie homeostazy organizmu. 

54 B. Lenggenhager  et al., Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness, 
„Science” 2007, vol. 317, no. 5841, s. 1096-1099, [online] http://dx.doi.org/10.1126/scien-
ce.1143439; H. H. Ehrsson, The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences, „Scien-
ce” 2007, vol. 317, no. 5841, s. 1048, [online] http://dx.doi.org/10.1126/science.1142175.

55 F. de Vignemont, op. cit., s. 82-93.
56 „E is embodied if and only if some properties of E are processed in the same way as the pro-

perties of one’s body” – ibidem, s. 84.
57 E. D. Capelar i, C. Uribe, J. Brasi l -Neto, Feeling Pain in the Rubber Hand: Integration 

of Visual, Proprioceptive, and Painful Stimuli, „Perception” 2009, vol. 38, no. 1, s. 92-99, 
[online] http://dx.doi.org/10.1068/p5892.

58 F. de Vignemont, Body Schema and Body Image – Pros and Cons, „Neuropsychologia” 2010, 
vol. 48, no. 3, s. 669-680, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2009.09.022.
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Dotychczasowe badania zdają się dostarczać pewnego wsparcia tezie głoszącej, 
że ucieleśnienie sztucznej ręki bądź ciała prowadzić może do zaburzeń przetwarza-
nia informacji o fragmencie ciała fizycznego objętego iluzją na wszystkich wska-
zanych wyżej poziomach. Po pierwsze, po wywołaniu RHI czy FBI osoby badane 
raportują, jakoby doświadczały dotyku w miejscu, gdzie widziały go na wirtualnym 
ciele, co mogłoby sugerować zmiany w obrazie ciała. Ponadto wywołanie FBI z wy-
korzystaniem ciała o innych parametrach (mniejszego bądź większego) wpływa na 
postrzeganie rozmiarów własnego ciała i jego relacji do otaczającej przestrzeni59. 
Z drugiej strony osoby badane popełniają błędy w lokalizacji swojej ręki (dryf pro-
prioceptywny)60 po RHI, co mogłoby sugerować, że w wyniku manipulacji dochodzi 
do przekalibrowania przestrzennej reprezentacji ciała, tj. zaburzeniu ulega schemat 
ciała. Wreszcie, szereg badań wskazuje, że w wyniku RHI i FBI dochodzi do zabu-
rzenia procesów utrzymania homeostazy, skutkujących spadkiem temperatury frag-
mentu ciała objętego iluzją61, silniejszą reakcją alergiczną62 czy, szerzej już dyskuto-
wanym, podwyższonym progiem dyskomfortu bólowego63.

Podsumowując, wydaje się, że „Ja” nie jest tak stabilne i niezmienne, jak zakła-
dano w klasycznych teoriach podmiotowości i jak jawi nam się ono w (niezaburzo-
nym) subiektywnym doświadczeniu. Wyniki opisanych w tym rozdziale badań do-
wodzą, że poczucie podmiotowości jest rezultatem poprawnego scalania informacji 
na temat stanu ciała oraz jego relacji z otoczeniem. Badacze zidentyfikowali złożoną 
sieć struktur korowych i podkorowych zaangażowanych w scalanie informacji wzro-
kowych, słuchowych, dotykowych, proprioceptywnych i interoceptywnych (szcze-
gólnie istotne wydają się TPJ oraz wyspa). Integracja docierających z wielu źródeł 
informacji na temat stanu ciała wydaje się podstawą kształtowania się niezaburzone-
go poczucia „Ja”, fundamentalnego doświadczenia podmiotowości i doświadczenia 
bycia sobą w danym czasie i przestrzeni. 

Badania z wykorzystaniem iluzji gumowej ręki dostarczają interesujących wy-
ników, które mogą być dyskutowane w kontekście charakterystyki poznawczych 

59 B. van der  Hoort, A. Guters tam, H. H. Ehrsson, Being Barbie: The Size of One’s Own 
Body Determines the Perceived Size of the World, „PLoS One” 2011, vol. 6, no. 5, s. e20195, 
[online] http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0020195.

60 M. Botvinick, J. Cohen, op. cit.
61 W RHI: G. L. Moseley et al., Psychologically Induced Cooling of a Specific Body Part 

Caused by the Illusory Ownership of an Artificial Counterpart, „Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences” 2008, vol. 105, no. 35, s. 13169-13173, [online] http://dx.doi.
org/10.1073/pnas.0803768105. W FBI: R. Salomon et al., Full Body Illusion Is Associated 
with Widespread Skin Temperature Reduction, „Frontiers in Behavioral Neuroscience” 2013, 
vol. 7, s. 65, [online] http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2013.00065.

62 N. Barnsley et al., The Rubber Hand Illusion Increases Histamine Reactivity in the Real 
Arm, „Current Biology” 2011, vol. 21, no. 23, s. R945-R946, [online] http://dx.doi.or-
g/10.1016/j.cub.2011.10.039.

63 Zob. przyp. 38 i 39 oraz A. Guters tam, H. H. Ehrsson, Disowning One’s Seen Real Body 
during an Out-of-Body Illusion, „Consciousness and Cognition” 2012, vol. 21, no. 2, s. 1037-
1042, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2012.01.018.
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i neuronalnych uwarunkowań podmiotowości. Umożliwiając przejściową zmianę 
poczucia mojości i perspektywiczności swojego ciała, pozwalają zaobserwować dy-
namikę zmian doświadczenia podmiotowości i zidentyfikować mechanizmy odpo-
wiedzialne za jego generowanie. Wyniki uzyskiwane z użyciem tego paradygmatu 
eksperymentalnego sugerują, że możliwe jest ucieleśnianie dodatkowej, sztucznej 
kończyny, jak również wyłączenie (odcieleśnienie) fizycznych części ciała z re-
prezentacji „Ja”. Wyniki badań własnych wskazują na to, że można zaobserwować 
efekty odcieleśnienia, wywołując RHI. Dostarczają więc empirycznego wsparcia dla 
współczesnych modeli podmiotowości, kwestionujących jej stałość i niezmienność 
oraz postulujących, że ma ona dynamiczny, zmienny charakter. 
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Andrzej dąbroWSki

O samoświadomości,  
która jest źródłem wszelkiej świadomości

Początkowo filozofowie zajmowali się problematyką świadomości szczątkowo i do-
syć powierzchownie. Sokrates, Platon, Arystoteles, Epiktet, Seneka i wielu innych 
starożytnych myślicieli pytało o naturę duszy ludzkiej, o wewnętrzną władzę, dzięki 
której człowiek jest świadomy tego, co w umyśle i poza nim. Znacznie bardziej zain-
teresowani świadomością (i samoświadomością) byli między innymi św. Augustyn 
i Kartezjusz, a później Locke, Hume, Kant i niemieccy idealiści. Z całą pewnością 
nie dysponowali oni jakimś jednym i całkiem jasnym pojęciem świadomości, ale 
kontekst i pytania stawiane przez nich wskazują na to, że na uwadze mieli oni rów-
nież taki sens świadomości, o jaki pytamy współcześnie1.

Świadomością i samoświadomością zainteresowani byli zwłaszcza przedstawi-
ciele fenomenologii oraz reprezentanci analitycznie zorientowanej epistemologii 
i filozofii umysłu. Psychologowie w różnych okresach – w zależności od przyję-
tych założeń, celów i predylekcji – z różnoraką intensywnością badali świadomość. 
Obecnie jest to jeden z najważniejszych problemów psychologicznych badań nad 
świadomością (consciousness studies), neurobiologii i interdyscyplinarnych badań 
kognitywistyki.

„Świadomość” i „samoświadomość” zostały powyżej zestawione i połączone 
spójnikiem „i”. Podstawiając za „i” spójnik „a”, można jednoznacznie skonfronto-
wać świadomość z samoświadomością. Czy pojęcia, o których tutaj mowa, są rze-
czywiście całkowicie odrębne? Jaka jest relacja pomiędzy świadomością a samo-
świadomością? Niektórzy utrzymują, że samoświadomość jest integralną częścią 
świadomości, i nie widzą potrzeby odrębnych rozważań nad samoświadomością. 

1 Na temat świadomości i samoświadomości w dziejach filozofii zob. K. Gloy, Wprowadzenie 
do filozofii świadomości. Problematyka i historia zagadnienia świadomości oraz samoświa-
domości, tłum. T. Kubal ica, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
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Istnieją jednak zwolennicy rozdziału tych pojęć. Niektórzy z nich podkreślają na-
wet uprzywilejowaną pozycję przedrefleksyjnej samoświadomości (Johann Gottlieb 
Fichte, Edmund Husserl, Roderick Chisholm, Manfred Frank, Sydney Shoemaker, 
Dan Zahavi). 

Problematyka ta obecna jest również we współczesnej znaturalizowanej filozo-
fii umysłu, w której zwykle podkreśla się, że świadomość może występować bez 
samoświadomości: podmiot może być świadomy czegoś – przedmiotów w świecie, 
zdarzeń, procesów czy zjawisk – ale nie tego, że jest świadomy własnej świado-
mości. I tutaj jest wielu badaczy, dla których świadomość własnej świadomości nie 
jest niczym nadzwyczajnym. Przykładowo, zdaniem zwolenników pierwszorzędo-
wych teorii reprezentacji (first-order representational theories) wszystko zawiera 
się w stanach reprezentacyjnych naszych myśli i przekonań (Fred Dretske, Michael 
Tye). Wedle innych (David Armstrong, Peter Carruthers, Dan Dennett, Rocco Gen-
naro, William Lycan, David Rosenthal) samoświadomość to forma świadomości 
przechodniej, tyle że jej przedmiotem są stany mentalne – myśli wyższego rzędu 
skierowane na doświadczenia pierwszorzędowe (higher-order representational 
theories). 

A jednak wydaje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Na pewne 
trudności związane z rozróżnieniem świadomość – samoświadomość wskazywał 
między innymi Peter Prechtl:

Rozróżnienie i powiązanie świadomości i samoświadomości (jako tych stanów, 
przy których podmiot jest sam siebie świadom) jest trudne z trzech powodów: 
(1) w obydwu zakresach należy dokonać każdorazowo podziałów wewnętrznych; 
ani stany świadome, ani samoświadome nie tworzą dziedziny homogenicznej. (2) 
W zależności od kryterium klasyfikacji i przyjętej definicji składniki świadomości 
są uważane per se za samoświadomość. W ten sposób przeżycia w danym wypad-
ku własnych stanów świadomych są czasem interpretowane jako samoświadomość 
niepropozycjonalna. Ponadto często przyjmuje się, że warunkiem koniecznym 
znajdowania się podmiotu w intencjonalnym stanie wierzenia ‘że p’ jest to, by pod-
miot ten mógł zrelacjonować, że jest w tym stanie. Jeżeli założenie to jest trafne, 
to stany intencjonalnie świadome zakładają generalnie stany intencjonalnie samo-
świadome. (3) Według niektórych teorii świadomości świadomość jest niemożliwa 
bez samoświadomości, według innych odwrotnie, samoświadomość da się rozu-
mieć jako szczególny przypadek stanów intencjonalnych2.

W artykule tym koncentruję się przede wszystkim na samoświadomości. Zasta-
nawiam się, czym ona jest, jakie są jej odmiany i na czym ewentualnie polega jej 
wyjątkowy charakter. Świadomość i samoświadomość to uprzywilejowane tematy 
badań fenomenologicznych. Wybieram jednak inną drogę. W poniższych analizach 
odwołuję się do argumentacji Uriaha Kriegela, który wykorzystując współczesne 

2 P. Precht l, Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. J. Bremer, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2009, s. 278.
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konceptualne rozróżnienia na temat świadomości, dowodzi, iż wszelka świado-
mość zależy od samoświadomości nieprzechodniej, której charakter jest pierwotny 
i nieredukowalny3.

Argument przebiega następująco. Najpierw Kriegel wykazuje, że świadomość 
przechodnia zależy od świadomości nieprzechodniej. Następnie wprowadza analo-
giczne rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami samoświadomości: przechodnią 
i nieprzechodnią. Dalej autor Consciousness and Self-Consciousness odnosi się do 
podzielanego przez wielu przekonania, że świadomość jest niezależna od samo-
świadomości. Dowodzi, że twierdzenie to jest o tyle prawdziwe, o ile stosuje się 
do samoświadomości przechodniej. Wreszcie argumentuje, że gdy chodzi o samo-
świadomość nieprzechodnią, to wydaje się, że ona jest najbardziej pierwotna i żadna 
świadomość nie może pojawić się bez niej. W tym sensie świadomość jest zależna 
od samoświadomości. Przyjrzyjmy się tej argumentacji nieco bliżej.

Podstawowe odmiany świadomości: nieprzechodnia  
i przechodnia świadomość organizmów i stanów  
mentalnych 

Peter Carruthers, opierając się między innymi na pracach Davida Rosenthala (1986), 
Neda Blocka (1995) oraz Williama Lycana (1996), wyróżnia sześć podstawowych 
pojęć świadomości – trzy związane ze świadomością organizmu, cztery związane ze 
świadomością stanu – nieświadomość i uwagę4. Oto ich krótkie definicje.
1.  Świadomość organizmu (istoty) I – świadomość nieprzechodnia: istota żywa jest 

świadoma nieprzechodnio wtedy, gdy jest przytomna, a więc nie jest pogrążona 
we śnie lub śpiączce (na przykład Smith jest świadomy).

2.  Świadomość organizmu (istoty) II – świadomość przechodnia: istota żywa jest 
świadoma czegoś – zdaje sobie sprawę z czegoś poza nią – z jakiegoś obiek-
tu, zjawiska, zdarzenia czy procesu (na przykład Smith jest świadomy swojej 
wygranej – samochodu marki BMW). Choć przedmiot świadomości zwykle 
ma charakter pojęciowy, to jednak konceptualność przedmiotu nie jest warun-
kiem przechodniego odniesienia – przedmiot nie musi być pojęciowy, może być 
czymś nieznanym i niewyraźnym na przykład jakąś surową daną.

3.  Świadomość organizmu (istoty) – samoświadomość.
4.  Świadomość stanu I – świadomość fenomenalna: subiektywna własność pewne-

go stanu, jakościowe doświadczenie – doznanie lub odczucie związane na przy-

3 U. Kriegel, Consciousness and Self-Consciousness, „The Monist” 2004, vol. 87, no. 2, 
s. 182-205, [online] http://dx.doi.org/10.5840/monist20048725.

4 P. Carruthers, Phenomenal Consciousness. A Naturalistic Theory, Cambridge Univeristy 
Press, Cambridge 2002.
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kład z widzeniem jakiejś barwy, ze słyszeniem jakiegoś dźwięku lub odczuciem 
zapachu (na przykład czuję zapach róż). Mojego prywatnego odczucia czerwo-
nych róż nie jestem w stanie opisać i przekazać w formie językowej komuś, kto 
nigdy nie czuł zapachu róż. A nawet jeśli ktoś miał takie doświadczenie, jego 
doświadczenie nie jest i nigdy nie będzie moim aktualnym czuciem róż.

5.  Świadomość stanu II – świadomość funkcjonalna: stany umysłowe, których 
treści, pełniąc wielorakie funkcje, występują w różnych formach teoretycznego 
myślenia (w rozumowaniach) i/lub w planowaniu praktycznym oraz w ekspresji 
werbalnej.

6.  Świadomość stanu III – świadomość trwała versus zachodząca: głębokie (uśpio-
ne) stany umysłowe, na przykład przekonania, długoterminowe cele, osobiste 
wspomnienia, które są przetrzymywane przez długi czas w umyśle (również 
podczas snu), versus aktualnie przeżywane emocje, pragnienia, postrzeżenia 
i sądy.

7.  Umysłowość nieświadoma: istnieją nieświadome stany umysłowe – emocje, 
pragnienia, przekonania, spostrzeżenia – i nieświadome doświadczenia, które 
wpływają na myślenia podmiotu, jego wybory i działania.

8.  Uwaga: to proces, który wspiera działanie świadomości – ukierunkowuje proce-
sy poznawcze, utrzymuje je w działaniu, umożliwiając tym samym gromadzenie 
informacji. Jeśli ktoś zwraca uwagę na jakiś obiekt bądź zdarzenie, to kieruje on 
swymi świadomymi zmysłami i/lub procesami poznawczymi w taki sposób, aby 
zdobyć jak najwięcej danych na temat pewnego obiektu5.
W swojej argumentacji Kriegel wykorzystuje przede wszystkim rozróżnienie na 

świadomość organizmu i stanu oraz różnicę pomiędzy świadomością nieprzechod-
nią i przechodnią i w oparciu o przykłady proponuje następujący podział: 
(a)  Smith jest świadomy (nieprzechodnia świadomość stworzenia).
(b)  Smith jest świadomy swojego nowego samochodu (przechodnia świadomość 

stworzenia).
(c)  Myśl Smitha dotycząca tego, że jego samochód jest nowy, jest świadoma (Smith’s 

thought that her car is new is conscious) (nieprzechodnia świadomość stanu).
(d)  Myśl Smitha jest świadoma nowego samochodu Smitha (Smith’s thought is con-

scious of Smith’s new car) (przechodnia świadomość stanu).
Twierdzenie (d) gramatycznie jest niepoprawnie. „Bycie świadomym czegoś” 

przypisuje się jakiemuś podmiotowi, ale nie stanom. Jednak logicznie podział ten 
jest poprawny. Pojawienie się przechodniej świadomości stworzenia implikuje 
bowiem pojawienie się stanu psychicznego. Kiedy Smith jest świadomy swojego 
nowego samochodu, to jest w pewnym stanie psychicznym i ze względu na bycie 
w tym stanie jest świadomy samochodu. Własność tego stanu psychicznego nazywa-
my przechodnią świadomością stanu.

5 Powyższe odmiany świadomości nieco szerzej omówiłem gdzie indziej, zob. A. Dąbrow-
ski, Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej, „Diame-
tros” 2013, nr 36, s. 27-46, [online] http://dx.doi.org/10.13153/diam.36.2013.517.
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Dalej Kriegel dowodzi, że przechodnia i nieprzechodnia świadomość stworzenia 
oraz przechodnia świadomość stanu są zależne od nieprzechodniej świadomości sta-
nu. Wszystkie trzy poprzednie nie mogą pojawić się bez tej ostatniej. 

Otóż każda forma świadomości stworzenia jest zależna od odpowiadającej jej 
formy świadomości stanu. Pewien podmiot wykazuje przechodnią świadomość 
stworzenia tylko wtedy, gdy ma stan psychiczny, który wykazuje przechodnią świa-
domość stanu. Jest tak na mocy prawdy konceptualnej – nie można być świadomym 
w oparciu o nieświadome stany. A zatem przechodnia świadomość stworzenia jest 
zależna od przechodniej świadomości stanu6. Podobnie nieprzechodnia świado-
mość stworzenia – jest zależna od nieprzechodniej świadomości stanu: aby Smith 
był świadomy, musi być przynajmniej w jednym świadomym stanie. Smith nie może 
być świadomy, jeśli żaden z jego stanów psychicznych nie jest świadomy. Tak więc 
wystąpienie nieprzechodniej świadomości stworzenia w dość prosty sposób zależy 
od wystąpienia nieprzechodniej świadomości stanu, która jest podstawową formą 
świadomości.

Wedle klasyfikacji Carruthersa jest to fenomenalna świadomość stanu I: bezpo-
średnia i nieinferencyjna, subiektywna i jakościowa świadomość, związana z pyta-
niem, jak to jest być w określonym stanie mentalnym. Filozoficzne analizy problemu 
świadomości koncentrują się obecnie prawie wyłącznie na tej formie świadomo-
ści – „świadomości fenomenalnej”. To skoncentrowanie się współczesnych badaczy 
na tej formie świadomości – zauważa Kriegel – jest zasadne, ponieważ najpraw-
dopodobniej jest to podstawowa forma świadomości i niemożliwe jest wyjaśnienie 
innych bez wyjaśnienia najpierw jej – nieprzechodniej świadomości stanu.

Kriegel zamierza jednak dowieść czego innego, a mianowicie, że nieprzechod-
nia świadomość stanu sama jest zależna od pewnego rodzaju samoświadomości. 
W tym celu wprowadza analogiczne do poprzednich rozróżnienia pomiędzy rodza-
jami samoświadomości.

6 Kiedy Kriegel koncentruje się na świadomości stanu i wykazuje, że przechodnia świadomość 
stanu jest zależna od nieprzechodniej świadomości stanu, pyta też o to, czy podmiot może 
być świadomy czegoś ze względu na bycie w stanie nieświadomym. Jego zdaniem prawdą 
pojęciową jest to, że pojęcie świadomości czegoś zakłada pojęcie świadomości. Jeżeli tak by 
nie było, to byłyby dwa sposoby, na które osoba mogłaby być świadoma czegoś: świadomy 
lub nieświadomy. Jednak zgodnie z normalnym użyciem tych terminów określanie osoby 
jako nieświadomie świadomej faktu, że p, budzi poważne wątpliwości. I owszem, trudno 
sobie wyobrazić, żeby pewien podmiot mógł być świadomy czegoś tylko ze względu na by-
cie w stanie nieświadomym. Zwykle jednak świadomy podmiot dysponuje różnymi stanami 
świadomymi i nieświadomymi – nieświadomymi pragnieniami, spostrzeżeniami, emocjami 
i przekonaniami, które wpływają na charakter jego umysłowości. Por. U. Kriegel, op. cit.
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Przechodnia i nieprzechodnia samoświadomość

Termin „samoświadomość” jest wieloznaczny. W filozofii to archimedesowy punkt 
racjonalnego poznania, fundament, na którym buduje się wiedzę pewną: wątpią-
co-myślący podmiot jest świadomy i pewny przede wszystkim własnego istnienia. 
Przedstawiciele nauk społecznych posługują się tym terminem dla podkreślenia 
świadomości jednostki – kim jest, co stanowi jej tożsamość – lub świadomości jej 
więzi i tożsamości z pewną grupą społeczną. W obu wypadkach mamy jednak do 
czynienia z pewną formą samowiedzy raczej aniżeli z samoświadomością, która 
jest bardziej pierwotna i dopiero samowiedzę umożliwia (w kontekście filozofii: 
samowiedza jest domeną epistemologii, samoświadomość – domeną filozofii umy-
słu i filozofii świadomości; tutaj warto też zdać sobie sprawę z różnicy znaczenio-
wej takich terminów, jak „samoświadomość”, „samokontrola”, „samoobserwacja”, 
„samopoznanie” „samowiedza”). Dalej skoncentrujemy się na podstawowym zna-
czeniu psychologiczno-filozoficznym samoświadomości – samoświadomości jako 
świadomości siebie7.

Nigdy nie jest tak, że w świadomości sami dla siebie jesteśmy bytami niemymi, 
niedostępnymi, obcymi. We wszystkich świadomych doznaniach i aktach jesteśmy 
też, przynajmniej potencjalnie, samoświadomi. Świadomy byt w każdej chwili może 
odwrócić uwagę na przykład od przedmiotów czy zdarzeń aktualnie postrzeganych 
i zwrócić się w stronę samego aktu postrzegania i podmiotu percepcji, w stronę sa-
mego siebie. Czym jednak jest to „siebie”, na co ono wskazuje? Odpowiadając na 
to pytanie, zwykle wskazuje się na samoświadomość i z nią związaną cielesność lub 
umysłowość, albo na coś, co czyni mnie spójnym „Ja”8. 

David Chalmers o samoświadomości pisze tak: „Jest to zdolność do myślenia 
o sobie samym, świadomość własnego istnienia jako jednostki i odrębności od in-
nych. Moją samoświadomość można analizować w kategoriach dostępu do mode-
lu samego siebie lub posiadania pewnego rodzaju reprezentacji związanej w jakiś 
sposób ze mną”9. Carruthers proponuje dwa warianty samoświadomości – słabszy 

7 Na temat samoświadomości zob. R. Poczobut, Rodzaje samoświadomości, „Analiza i Eg-
zystencja” 2008, nr 7, s. 5-31 (tam też dalsza bibliografia).

8 W konstytucji „Ja” oprócz samoświadomości ważną rolę odgrywają też inne elementy. Do 
podstawowych aspektów poczucia samego siebie Ramachandran skłonny jest zaliczyć: 
1) jedność (poczucie bycia jedną osobą mimo różnorodności doświadczeń); 2) ciągłość (kon-
tinuum tożsamości w czasie); 3) ucieleśnienie (poczucie jedności z ciałem); 4) prywatność 
(poczucie, że przeżycia psychiczne należą tylko do mnie); 5) zakorzenienie społeczne (po-
czucie, że jestem częścią środowiska społecznego); 6) wolną wolę (przekonanie, że mogę 
wybierać i działać tak, jak chcę); 7) samoświadomość (zdawanie sobie sprawy z własnych 
przeżyć świadomości). Por. V. S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach człowieczeń-
stwa. O czym mówi mózg?, tłum. A. i M. Binderowie, E. Józefowicz, Wydawnictwa UW, 
Warszawa 2012, s. 270-272. 

9 D. Chalmers, Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłum. M. Miłkow-
ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 65. Oprócz tego – dość oczywistego 
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i silniejszy. W wariancie słabszym samoświadomość istoty to jej świadomość samej 
siebie jako odrębnego obiektu (moje ciało). Silny wariant samoświadomości zakła-
da wyższą świadomość siebie jako siebie – bytu posiadającego procesy umysłowe 
i subiektywne stany wewnętrzne, a także koncepcję własnego umysłu. Choć Carru-
thers więcej uwagi poświęca wariantowi drugiemu, to jednak pierwszy jest równie 
interesujący i ważny.

Czym bowiem jest świadomość własnego ciała? Sposobem reprezentowania so-
bie siebie jako obiektu cielesnego czy jest tylko odczuwaniem własnego ciała? A je-
śli odczuwaniem, to o jakiego rodzaju odczuwanie chodzi, odczuwanie związane na 
przykład z dotykiem i bólem, które pojawiają się pod wpływem bodźców zewnętrz-
nych, czy odczuwanie związane z intercepcją, która dostarcza nam informacji o fi-
zjologicznych stanach ciała (w celu utrzymania optymalnej homeostazy, mianowicie 
równowagi sercowo-naczyniowej, oddechowej, energetycznej). Czy może chodzi 
o odczuwanie ciała jako całości, na którą składają się różnego rodzaju perspektywy: 
a) sensomotoryczna, b) dotykowa, c) percepcyjno-wzrokowa, d) propriocepcyjna10. 
To prowadzi nas do kolejnego pytania: czy można w pełni odczuwać/przeżywać 
własne ciało bez konceptualizacji, bez pojęcia ciała i niektórych pojęć związanych 
z różnymi aspektami cielesności? W tym momencie pytania te pozostawmy bez 
odpowiedzi. 

Wróćmy do analiz Kriegela i jego poszukiwania pierwotnej samoświadomości, 
bez której nie może pojawić się jakakolwiek inna świadomość. Poprzednie poczwór-
ne rozróżnienie świadomości Kriegel wykorzystuje do samoświadomości i – po kil-
ku dodatkowych wyjaśnieniach i przeformułowaniach – ostatecznie proponuje na-
stępujące jej odmiany:
(a) Smith jest samoświadomy (nieprzechodnia samoświadomość istoty).
(b) Smith jest samoświadomy myślenia, że jego samochód jest nowy, tzn. Smith jest 

świadomy siebie myślącego, że jego samochód jest nowy (przechodnia samo-
świadomość istoty).

(c) Myśl Smitha, że jego samochód jest nowy, jest samoświadoma lub (c’) Smith sa-
moświadomie myśli, że jej samochód jest nowy (przechodnia samoświadomość 
stanu).
Podobnie jak przechodnia świadomość stworzenia, przechodnia samoświado-

mość stworzenia utrzymuje się ze względu na bycie podmiotu w pewnym stanie 
psychicznym, wykazującym własność, którą nazwaliśmy tu przechodnią samoświa-
domością stanu. W (b) stan psychiczny ma być samoświadomy ze względu na rodzaj 

skądinąd – rodzaju samoświadomości Chalmers w analizach świadomości fenomenalnej zda-
je się zakładać bardziej pierwotną, towarzyszącą różnym samoświadomym aktom peryferyj-
ną świadomość samego siebie.

10 Wydaje się, że przedrefleksyjna świadomość ciała nie jest czymś prostym. Jest raczej wypad-
kową różnego typu doświadczeń: ciało jako pole wrażeń, percepcji, emocji, aktywności lub 
przynajmniej możliwości poruszania się. Na temat świadomości cielesnej zob. F. de Vigne -
mont, Bodily Awareness, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, [online] http://plato.
stanford.edu/entries/bodily-awareness/ – 1 I 2015.
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przedmiotu, który obiera podmiot, ale w (c’) stan ma być samoświadomy ze wzglę-
du na sposób, w jaki posiada go podmiot – Smith posiada swoją myśl, że samochód 
jest nowy, w sposób samoświadomy. Choć trudno poprawnie językowo wyrazić 
samoświadomość nieprzechodnią, Kriegel nie ma wątpliwości, że ten aspekt samo-
świadomości również istnieje, tj. istnieje różnica pomiędzy przechodnim i nieprze-
chodnim trybem samoświadomości, pomiędzy byciem samoświadomym percepcji 
lub myśli i samoświadomym postrzeganiu lub myśleniu.

Tak więc poczwórne rozróżnienie dotyczące świadomości może być odzwiercie-
dlone w analogicznym poczwórnym rozróżnieniu dotyczącym samoświadomości. 
Jednakże Kriegel podkreśla, że powiązania między czterema formami samoświado-
mości nie są w ten sam sposób analogiczne do tych poprzednich. Dalej Kriegel koncen-
truje się na różnicy między przechodnią i nieprzechodnią samoświadomością stanu. 

Co dla osoby oznacza myślenie o czymś w sposób samoświadomy? Kriegel 
wychodzi od spostrzeżenia Alvina Goldmana: Kiedy myślimy o x, to umysł nasz 
jest skoncentrowany na x, a nie na naszym myśleniu o x. Mimo to proces myślenia 
o x niesie z sobą nierefleksyjną samoświadomość (non-reflective self-awareness)11. 
Kiedy ma się samoświadomy stan psychiczny, to jest się przede wszystkim świado-
mym zewnętrznego przedmiotu, na który wskazuje pewien stan psychiczny. Jednak 
istnieje również bardziej subtelna, peryferyjna świadomość samego siebie, która jest 
implicytnie zawarta w tym stanie. Powiedzieć, że Smith myśli, że jego samochód 
jest nowy, w samoświadomy sposób, to powiedzieć, że Smith jest implicytnie lub 
peryferyjnie świadomy siebie samego jako posiadacza tej myśli.

Różnicę pomiędzy dwoma rodzajami samoświadomości dostrzega Goldman 
w skupianiu uwagi. W przechodniej samoświadomości (refleksyjnej) koncentrujemy 
naszą uwagę na stanie wewnętrznym. Skrupulatnie się nim zajmujemy i analizujemy 
go wprost. W odróżnieniu od tego w nieprzechodniej samoświadomości (niereflek-
syjnej) nasza uwaga jest skierowana gdzie indziej. Jednak nie jesteśmy całkowicie 
nieświadomi bycia w danym staniem wewnętrznym. Raczej jesteśmy go świadomi 
w bardziej peryferyjny i mniej zaangażowany sposób. 

Zwykle podmiot jest bardziej lub mniej świadomy tego, że w każdej chwili może 
odwrócić uwagę na przykład od przedmiotu czy zdarzenia aktualnie postrzeganego 
i zwrócić się w stronę własnego aktu spostrzegania lub samego siebie. Można oczy-
wiście pytać, dlaczego nie zawsze i nie w sposób ciągły jesteśmy świadomi siebie – 
jesteśmy nieprzechodnio samoświadomi. Dlaczego ta samoświadomość nie zawsze 
jest żywa i aktywna? Dlaczego często – a nawet zwykle – jest uśpiona, pozostaje 
gdzieś w tle? Być może jest tak dlatego, że powszednim sposobem bycia człowieka 
jest bycie w świecie, działanie, chodzenie i wykonywanie różnych czynności. Żyjąc 
w świecie, zwykle pozostajemy w relacji do czegoś poza sobą. Takie bycie w świe-
cie zwyczajnie nie wymaga od nas tego, abyśmy byli nieustannie żywo świadomi 
samych siebie czy własnych stanów mentalnych. W końcu można też przewrotnie 

11 Por. A. Goldman, A Theory of Human Action, Princeton University Press, Princeton 1970, 
s. 96.

^ Warmbier 'Spór'.indb   168 2017-01-26   09:11:19



169O samoświadomości, która jest źródłem wszelkiej świadomości 

odpowiedzieć na to pytanie innym pytaniem, co by było, gdybyśmy wciąż byli skon-
centrowani na sobie. Mielibyśmy do czynienia z sytuacją patologiczną. 

Dla większej jasności Kriegel wyróżnia trzy sposoby, w jakie podmiot P może 
być powiązany z faktem, że jest w stanie psychicznym s. P może być:
1. kompletnie nieświadomy bycia w s,
2. centralnie świadomy bycia w s,
3. peryferyjnie świadomy bycia w s.

Wedle Kriegela przechodnia samoświadomość dotyczy przypadków, w których 
podmiot jest centralnie świadomy bycia w s, podczas gdy nieprzechodnia samo-
świadomość jest związana z przypadkami, kiedy podmiot jedynie peryferyjnie zda-
je sobie sprawę z bycia w s. Rozróżnienie centralne – peryferyjne dotyczy zresztą 
działania wszystkich zmysłów i świadomości refleksyjnej. Mogę rozmawiać z kimś, 
uważnie go słuchać, a równocześnie słyszeć muzykę lub hałas za oknem – zdawanie 
sobie sprawy z tego, że ktoś mówi do mnie, jest centralne, podczas gdy zdawanie 
sobie sprawy z muzyki lub hałasu jest tylko peryferyjne. Patrząc na ekran mojego 
laptopa, widzę go centralnie, podczas gdy moje zdawanie sobie sprawy z innych 
przedmiotów (na przykład książek po lewej stronie czy filiżanki kawy po prawej 
stronie) takie nie jest – jest peryferyjne.

Z fenomenem świadomości peryferyjnej – zauważa Kriegel – wiążą się różnego 
rodzaju trudności. Przynajmniej niektóre z nich mogą skłaniać kogoś do elimina-
tywizmu, czyli do twierdzenia, że po prostu nie ma czegoś takiego jak peryferyj-
ne spostrzeganie, peryferyjne myśli, peryferyjna samoświadomość. Jedną z takich 
trudności jest metodologiczny problem polegający na tym, że kiedykolwiek chcemy 
skierować uwagę na peryferia naszego pola widzenia, to stają się one centralne. Jed-
nak nie wydaje się, żeby to była wystarczająca podstawa do odrzucenia istnienia 
samoświadomości peryferyjnej. Bo nawet jeżeli x staje w centrum pola widzenia, to 
peryferia nie giną, a jedynie ulegają pewnej zmianie.

Nie zmienia to faktu, że nieprzechodnia samoświadomość nie jest łatwa do 
uchwycenia. Docieramy do niej zwykle tylko jak gdyby „przy okazji”. Ta fenome-
nologia siebie jest tak głęboka i nieuchwytna, że czasami wydaje się iluzoryczna. 
A jednak nie jest pozorna, co więcej, można wskazać kilka jej charakterystycznych 
cech (tylko niektóre z nich znajdujemy w artykule Kriegela):
1. Jest fundamentalna, tj. bardziej pierwotna niż percepcja i refleksja, a nawet bar-

dziej pierwotna niż doświadczenie wizualne, słuchowe, węchowe, dotykowe 
i smakowe czy odczucia ciepła i zimna.

2. Jest nam dana bezpośrednio, przedrefleksyjnie i nieinferencyjnie.
3. Nie jest możliwe jej skonceptualizowanie i artykulacja.
4. Ma charakter subiektywnego doświadczenia.
5. Towarzyszy świadomemu podmiotowi nieustannie, jest wszechobecna.
6. Nie podlega woli – jest niedobrowolna podwójnie: a) zwykle nie dokonujemy 

wyboru i nie kontrolujemy tego, by być peryferyjnie świadomymi samych siebie 
jako podmiotów naszych doświadczeń i myśli, b) nie możemy na życzenie prze-
stać być świadomymi siebie w sposób peryferyjny.
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Sam Kriegel najpierw wyraźnie wskazuje na 1, a następnie na 5 i 612. W przypad-
ku 2 utrzymuje jedynie, że samoświadomość jest bezpośrednia, ale niekoniecznie, że 
jest przedrefleksyjna i nieinferencyjna (autor usiłuje ją przemyśleć i zaprezentować, 
musi więc operować jakąś formą treści pojęciowej tej formy świadomości). Kriegel 
nie przeczy temu, że nieprzechodnia samoświadomość nie daje się łatwo skonceptu-
alizować i wyartykułować. Nie twierdzi jednak tego, co zostało wyrażone w 3. Kwe-
stia subiektywnego charakteru jest niezwykle skomplikowana. W tym miejscu odno-
tujmy jedynie, że Kriegel widzi możliwość naturalizacji subiektywności13.

Dotychczas filozofowie przekonani byli o niezależności świadomości od sa-
moświadomości. Wyjaśniali to w prosty sposób: kiedy osoba patrzy w niebo i ma 
jego świadome doświadczenie, to zazwyczaj nie zajmuje się samą sobą lub swoim 
doświadczeniem. Byli przekonani o tej niezależności, ponieważ – zdaniem Kriege-
la – nie umieli dokonać rozróżnienia między przechodnią a nieprzechodnią samo-
świadomością. Natomiast racja, dla której odrzucano możliwość zależności świado-
mości od samoświadomości, była poniekąd słuszna, ale miała zastosowanie jedynie 
do samoświadomości przechodniej. Tymczasem nieprzechodnia samoświadomość 
wydaje się wciąż obecna w tego typu sytuacjach. Osoba, która spogląda na niebo, 
nie jest centralnie świadoma samej siebie, jednak nie dowodzi to tego, że osoba ta 
nie doświadcza nieba samoświadomie.

Kriegel zarysowuje dwa argumenty na rzecz zależności świadomości od nie-
przechodniej samoświadomości, a dokładniej, zależności nieprzechodniej świado-
mości stanu od nieprzechodniej samoświadomości stanu. 

Przypuszczalnie stany świadome stanowią rodzaj naturalny i będąc stanami tego 
rodzaju, muszą posiadać jakieś podłoże. Jednak kiedy odnosimy się do stanu jako 
świadomego, własność powierzchniowa, która kieruje nami przy klasyfikowaniu go 
jako świadomego, jest tym, co możemy nazwać właściwością bycia w pierwszo-
osobowym dostępie. Kiedy uważamy pewien fenomen za świadomy, to jest tak, 
ponieważ nasza wiedza o nim jest pierwszoosobowa. Fenomeny, o których posia-
damy wiedzę trzecioosobową, dane są nam inaczej i są nieświadome. Niewątpliwie 
istnieją jednak dwa rodzaje wiedzy: pierwszoosobowa i trzecioosobowa.

Zasada, która kieruje nas w stosowaniu predykatu „świadomy”, jest taka, że fe-
nomen jest świadomy tylko w przypadku, gdy nasza wiedza o nim jest tego rodzaju, 
że mamy ją osobiście – ja mam ją, a ktoś inny nie. Nie oznacza to, że wiedza pierw-

12 W jednej z późniejszych prac Kriegel – w kontekście samoreprezentacyjnego (self-represen-
tationalism) podejścia do świadomości – wymienia trzy własności peryferyjnej wewnętrznej 
świadomości. Jest ona a) wszechobecna, b) mimowolna, c) dana bez jakiegokolwiek wysiłku 
(effortless), co razem, zdaniem autora, stanowi o wyjątkowości i ulotności subiektywnego 
charakteru tej świadomości. Por. U. Kriegel, Self-Representationalism and Phenomenolo-
gy, „Philosophical Studies” 2009, vol. 143, no. 3, s. 363, [online] http://dx.doi.org/10.1007/
s11098-008-9204-6.

13 Por. idem, Naturalizing Subjective Character, „Philosophy and Phenomenological Rese-
arch” 2005, vol. 71, no. 1, s. 23-57, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1933-1592.2005.
tb00429.x.
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szoosobowa definiuje świadomość lub uchwytuje jej istotę. Oznacza to raczej, że 
używamy jej, aby nakierować na fenomen, o którym chcemy mówić. Jest to to, co 
ustala odniesienie słowa „świadomy” (i jemu pokrewne).

Wydaje się, że jedynie doświadczenia i myśli, o których możemy mieć wie-
dzę pierwszoosobową, są doświadczeniami i myślami, które mamy samoświado-
mie, tj. doświadczeniami i myślami, z których peryferyjnie zdajemy sobie sprawę. 
W innym razie, kiedy mamy stan dany niesamoświadomie, musimy wnioskować 
jego istnienie na bazie dowodu, co oznacza, że nasza wiedza o nim jest przekazy-
wana w taki sposób, w jaki nie jest przekazywana wiedza pierwszoosobowa. Stany 
świadome są dostępne pierwszoosobowo; pierwszoosobowo dostępne stany muszą 
być nieprzechodnio samoświadome; tym samym świadome stany są nieprzechodnio 
samoświadome.

Drugi argument Kriegela odwołuje się do argumentacji Rosenthala, która bazuje 
na przekonaniu, że świadomość określonego stanu psychicznego wymaga świado-
mości podmiotu tych stanów. Wedle Rosenthala nie można myśleć o określonym 
egzemplarzu stanu psychicznego (mental-state token), w odróżnieniu od myślenia 
po prostu o typie stanu psychicznego, dopóki to, o czym się myśli, nie jest tym, że 
jakieś indywiduum jest w tym stanie psychicznym. Tak więc nasze zdawanie sobie 
sprawy z naszych stanów świadomych nie będzie dotyczyło określonych egzempla-
rzy, dopóki ich treść nie jest taka, że jest się samemu w stanie psychicznym14.

I według Kriegela niemożliwe jest myślenie o określonym stanie psychicznym 
bez myślenia o podmiocie, którego ten stan psychiczny dotyczy; nasze zdawanie 
sobie sprawy z naszych stanów świadomych jest zdawaniem sobie sprawy z określo-
nych stanów psychicznych, w których się znajdujemy; tym samym nasze zdawanie 
sobie sprawy z naszych stanów świadomych jest zdawaniem sobie sprawy z nas 
samych jako podmiotów tych stanów psychicznych. A zatem nasze zdawanie sobie 
sprawy z naszych stanów jest również zdawaniem sobie sprawy z nas samych. Jeżeli 
tak, to świadomość zazwyczaj wiąże się z nieprzechodnią samoświadomością.

Kluczową sprawą jest tutaj przyjęcie perspektywy pierwszoosobowej. W lite-
raturze przedmiotu spotkać można różne wyrażenia: „autorytet pierwszej osoby”, 
„uprzywilejowany dostęp”. Zawsze jednak chodzi o to samo. Autorytet pierwszej 
osoby polega na tym, że każdy z nas ma przewagę nad innymi w tym, że ma bezpo-
średni dostęp do treści własnych stanów. Każdy z nas jest autentycznym autorytetem 
w kwestii dostępu poznawczego do własnego umysłu. Każdy z nas ma uprzywile-
jowany dostęp do własnego wnętrza. Oprócz mnie nikt inny nie ma takiego wglądu 
w moje wnętrze, jaki ja mam: tylko ja wiem, co teraz myślę, czuję i przeżywam15.

14 Por. D. Rosenthal, A Theory of Consciousness, University of Bielefeld Mind and Brain 
Technical Report 40. Perspectives in Theoretical Psychology and Philosophy of Mind (ZiF), 
Bielefeld 1990, [przedruk w:] The Nature of Consciousness. Philosophical Debates, eds. N. 
J. Block, O. Flanagan, G. Güzeldere, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1997, s. 741.

15 Na temat uprzywilejowanego dostępu zob. W. Alston, Varieties of Privileged Access, „Ame-
rican Philosophical Quarterly” 1971, vol. 8, no. 3; D. Davidson, First-Person Authority, 

^ Warmbier 'Spór'.indb   171 2017-01-26   09:11:19



172 Andrzej Dąbrowski

Uwagi końcowe

Badania prowadzone w różnych perspektywach (neurobiologicznej, psychologicz-
nej, filozoficznej, kognitywistycznej) i różnych paradygmatach wydają się dowodzić 
tego, że nie sposób w pełni pojąć, czym jest i jak działa świadomość, bez zrozumie-
nia i wyjaśnienia innych procesów i zjawisk. Należą do nich między innymi procesy 
ewolucyjne (świadomość powstała jako cecha fenotypowa na pewnym etapie ewo-
lucji), procesy neurologiczne (stanom świadomości odpowiadają zdarzenia neuro-
nalne – problem określenia korelatów świadomości w mózgu), procesy poznawcze 
(uwaga, percepcja, pamięć, język) oraz zjawiska afektywne i doznania cielesne (ból, 
mrowienie, swędzenie, łaskotanie), a także procesy społeczne (świadomość powsta-
je w sytuacjach społecznych, w relacjach z innymi). 

Jeśli argumentacja Kriegela zmierza w dobrym kierunku, to należy się zasta-
nowić, czy rzeczywiście można w pełni zrozumieć świadomość bez wyjaśnienia 
samoświadomości i czy możliwa jest spójna i całościowa teoria świadomości bez 
uwzględnienia samoświadomości. Jeśli nie, to najważniejszym zadaniem, przed 
jakim stoją badacze świadomości, jest opisanie i wyjaśnienie samoświadomości  
(samoświadomości nieprzechodniej?)16.

W związku z tym można pytać dalej: czy opis pierwotnej samoświadomości 
Kriegela, wpisany w zaprezentowane powyżej analizy, jest satysfakcjonujący? Czy 
kolejne rozróżnienia w ramach samoświadomości Kriegela pomagają w wyjaśnieniu 
samoświadomości?

Otóż opis samoświadomości Kriegela w jakiejś mierze zadowoli zapewne tych, 
którzy sympatyzują z analityczno-naturalistycznymi ujęciami świadomości. Mniej 
tych, którzy wywodzą się lub przynajmniej są bliżej zaznajomieni z tradycją feno-
menologiczną. Ale nie tylko. Manfred Frank nie jest fenomenologiem. W swoich 
analizach problemu samoświadomości inspiracji szuka raczej u filozofów analitycz-
nych. Niemiecki filozof w swoich kolejnych pracach broni ambitnego rozwiąza-

„Dialectica” 1984, vol. 38, no. 2-3, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-8361.1984.
tb01238.x; Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, ed. B. Gert ler, 
Ashgate Publishing, Aldershot 2003; T. Metzinger, Being No One. The Self-Model Theory 
of Subjectivity, MIT Press, Cambridge (Mass.)–London 2004.

16 Nasuwa się pytanie, kto i za pomocą jakich metod ma to zrobić? Czy podejmą się tego zadania 
eksperymentalnie zorientowani badacze? Czy powinni zająć się tym filozofowie, a zwłasz-
cza fenomenolodzy? Zapewne jedni i drudzy. Psychologowie empiryczni dysponują dziś już 
bardzo różnymi metodami pomiaru świadomości (subiektywnego doświadczenia). Michał 
Wierzchoń odróżnia i krytycznie omawia sześć strategii badawczych: a) raporty werbalne, 
b) obiektywne miary świadomości, c) subiektywne miary świadomości (szacowanie pewno-
ści, skala obstawiania decyzji, skala poczucia ciepła, skala świadomości percepcyjnej i skala 
ciągła), d) behawioralny pomiar subiektywnego doświadczenia, e) neurobiologiczne i psy-
chofizjologiczne markery świadomości, f) metody fenomenologiczne. Por. M. Wierzchoń, 
Granice świadomości. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 69-104.
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nia nieredukcjonistycznego. Jego zdaniem samoświadomość – świadomość same-
go siebie – jest najbardziej pierwotnym faktem. Jest dana bezpośrednio – nie jest 
rezultatem aktu refleksji i nie jest zapośredniczona przez (auto)reprezentacje czy 
przez jakąkolwiek wiedzę. Jest ona swego rodzaju prywatnym i subiektywnym do-
świadczeniem, które nie daje się skonceptualizować, opisać i wyartykułować17. Dla 
wielu – w tym dla piszącego te słowa – takie nieredukcjonistyczne podejście wydaje 
się bliskie i bardzo inspirujące. 

Drugie pytanie, dotyczące zasadności wprowadzania kolejnych pojęć i przy-
datności przeprowadzanych dystynkcji, jest jeszcze bardziej kłopotliwe. Nikt nie 
kwestionuje dziś tego, że umysłowość pewnego podmiotu stanowią różne warstwy 
nieświadomości, przedświadomości (czy podświadomości) i świadomości, która 
domaga się dalszego podziału, choćby na minimalną świadomość (wegetatywną) 
i świadomość pełną. W ramach tej ostatniej, jak widzieliśmy, proponowane są kolej-
ne podziały, ale nie istnieje pełna zgoda co do tego, ile typów i które typy świadomo-
ści przyjąć. Rozróżnienia zaproponowane przez Rosenthala i Carruthersa (i innych) 
wydają się – przynajmniej niektóre – trafne i użyteczne. Ważne i niezbywalne jest 
również rozróżnienie na świadomość i samoświadomość, zwłaszcza w kontekście 
tego, że pewne organizmy są świadome siebie, a inne nie (ale też z innych wzglę-
dów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, na przykład w psychiatrii) oraz 
rozróżnienie na samoświadomość i samowiedzę18. Natomiast z oceną rodzajów czy 
typów samoświadomości warto się chyba powstrzymać. Badania nad samoświado-
mością trwają. Czas pokaże, które są przydatne, a które zbędne, bo niewiele – jeśli 
w ogóle cokolwiek – wnoszą19.

17 Por. M. Frank, Świadomość siebie i poznanie siebie, tłum. Z. Zwolińsk i, Oficyna Nauko-
wa, Warszawa 2002.

18 Na temat samowiedzy zob. R. Piła t, Samowiedza, [w:] Przewodnik po epistemologii, red. 
R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013; R. Ziemińska, Samoświadomość 
i samowiedza z punktu widzenia epistemologii, „Analiza i Egzystencja” 2008, nr 7; eadem, 
Samoświadomość i samowiedza, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu, red. M. Miłkowsk i, 
R. Poczobut, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012; A. Niedźwieńska, J. Necka r, Po-
znaj samego siebie, czyli o źródłach samowiedzy, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej „Academica”, Warszawa 2009 (problem przedstawiony głównie w perspektywie 
psychologicznej).

19 W literaturze filozoficznej, psychologicznej i kognitywistycznej odnaleźć można wiele róż-
nych koncepcji i teorii samoświadomości. Na pięć możliwych form samoświadomości wska-
zuje między innymi Dan Zahavi: 1) Samoświadomość jako pierwszoosobowa, moja własna – 
subiektywna – perspektywa doświadczenia i postrzegania świata (na przykład L. R. Baker, 
Persons and Bodies, Cambridge University Press, Cambridge 2000). 2) Samoświadomość 
jako świadomość siebie, własnego ja (self), podmiotu posiadającego różne doświadczenia 
i swoją własną tożsamość (na przykład Q. Cassam, Self and World, Clarendon Press, Oxford 
1997). 3) Samoświadomość jako stawanie się sobą wobec innych, jako reakcja na postawy 
innych (G. H. Mead, Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist, 
University of Chicago Press, Chicago 1962). 4) Samoświadomość jako rozpoznawanie sie-
bie na przykład w odbiciu lustrzanym jako siebie właśnie, a nie kogoś obcego – zdolność tę 
nabywają dzieci około 18 miesiąca życia (M. Lewis, The Development of Self-Con scious-
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Ucieleśniony podmiot:  
od wspólnej rozmaitości do „Ja”

Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale podejmuję problematykę podmiotu z perspektywy kogni-
tywistyki. Jest to oczywiście tylko jedna z możliwych perspektyw badawczych, na 
przykład obok perspektywy filozoficzno-antropologicznej, etycznej czy prawnej. 
Przekonany jestem jednak, że lepsze zrozumienie biologicznych i psychologicznych 
mechanizmów, które sprawiają, że jesteśmy indywidualnymi jednostkami, może 
wpłynąć korzystnie także na inne perspektywy. Ponieważ współczesna kognitywi-
styka jest dyscypliną bardzo szeroką, ograniczę się tylko do jednego z jej paradyg-
matów, jakim jest ucieleśniony umysł1. W szczególności pokażę, jak paradygmat 
ten radzi sobie z jednym z kluczowych zagadnień filozofii umysłu, jakim jest pro-
blem innych umysłów, prezentując hipotezę wspólnej rozmaitości, zgodnie z którą 
perspektywa pierwszoosobowa wyłania się na drodze interakcji ucieleśnionego pod-
miotu ze środowiskiem.

1. Kartezjański problem innych umysłów

Jedną z tez kartezjanizmu2, które na dobre wyznaczyły tory myśli nowożytnej, jest 
dualizm umysł – inne umysły, wiążący się z przekonaniem, że umysł podmiotu  

1 Ideę ucieleśnionego umysłu (embodied mind) pojmuję tu w szerokim sensie, obejmującym 
także osadzenie umysłu w środowisku fizycznym i kulturowym (embedded mind) oraz nakie-
rowanie umysłu na działanie (enacted mind).

2 Filozofię umysłu Kartezjusza szczegółowo omawia Józef Bremer. Por. idem, Wprowadzenie 
do filozofii umysłu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
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oddzielony jest od innych umysłów3. Zagadnienie to obecne jest zresztą wciąż w ko-
gnitywistyce jako problem innych umysłów4. Próbę wskazania fundamentów wie-
dzy Kartezjusz rozpoczyna od istnienia niepodzielnej res cogitans, czyli własnego 
umysłu: 

Wobec tego, gdy zastanawiam się nad nim, to znaczy, gdy zastanawiam się nad 
samym sobą jako czymś, co jedynie myśli, to nie mogę wyróżnić w sobie żad-
nych części, lecz poznaję i pojmuję nader jasno, że jestem rzeczą absolutnie jedną 
i całkowitą5.

Następnie Kartezjusz wskazuje na obecną w podmiocie ideę nieskończoności, 
która prowadzi go do stwierdzenia istnienia Boga. Istnienie Boga z kolei staje się 
gwarantem istnienia świata, zewnętrznego wobec podmiotu. W świecie tym Karte-
zjusz odnajduje ludzi i ich własne umysły:

Gdybym oto przypadkiem ujrzał za oknem ludzi idących ulicą, a widząc to zwy-
kłem mówić, że widzę ludzi, podobnie jak też i mówię, że widzę wosk, to prze-
cież cóż innego byłbym widział, niż kapelusze i płaszcze, które mogłyby okrywać 
sztuczne roboty, poruszające się dzięki mechanizmowi? A jednak sadzę, że są to 
ludzie, a znaczy to, że rozumiem, dzięki samej tylko zdolności pojmowania, która 
tkwi w mojej duszy, to, co – jak mi się wydawało – widziałem za pomocą oczu6.

Nawet tak pobieżna prezentacja poglądów Kartezjusza pokazuje, że dla tego 
filozofa istnienie innych umysłów nie jest oczywiste i wymaga skomplikowanego 
rozumowania, które rozpoczyna się od stwierdzenia istnienia własnego umysłu – 
a więc sfery subiektywności – następnie uznania istnienia Boga – co zabezpiecza 
przed złudą kreowaną przez Złośliwego Demona – a dopiero w dalszej kolejności 
przejścia do istnienia świata. W filozofii nowożytnej, która w dużej mierze opiera 
się na myśli Kartezjusza, perspektywa pierwszoosobowa odgrywa szczególną rolę. 
W takim ujęciu problemem domagającym się rozwiązania jest to, jak poznajemy 
umysły innych osób. 

Współcześnie zdolność przypisywania innym podmiotom stanów mentalnych 
przyjęło się określać mianem „teorii umysłu”7. Wyróżnia się dwa podejścia mające 

3 Bartosz Brożek wskazuje trzy dualistyczne tezy kartezjanizmu: prócz dualizmu „umysł – 
inne umysły” jest to powszechnie znany dualizm „umysł – ciało” oraz dualizm „percepcja – 
wola”. Por. B. Brożek, Hipoteza umysłu normatywnego, „Studia z Kognitywistyki i Filozo-
fii Umysłu” 2013, t. 7, nr 2, s. 36-51.

4 Por. Other Minds. How Humans Bridge the Divide between Self and Others, eds. B. F. Malle, 
S. D. Hodges, Guilford Press, New York 2007.

5 Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. J. Hartman, Zielona Sowa, Kraków 2004, 
s. 93.

6 Ibidem, s. 46.
7 Zob. np. M. Marraffa, Theory of Mind, [w:] The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2015, 

[online] http://www.iep.utm.edu/theomind/ – 13 X 2016.
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wyjaśnić, na czym polega ta zdolność. Pierwsze z nich to teoria-teorii (theory-the-
ory), gdzie przypisywanie innym stanów mentalnych polega na przeprowadzeniu 
wnioskowania na podstawie obserwacji zachowań oraz psychologicznej wiedzy 
potocznej (folk psychology), obejmującej między innymi motywy, cele i pragnienia 
osób. W ten sposób budowana jest teoria umysłu, która łączy poszczególne zacho-
wania z odpowiednimi stanami mentalnymi8. Druga z nich to teoria symulacji. Za 
jej prekursora uznać można Johna Stewarta Milla, który twierdził, że wiedza o sta-
nach mentalnych innych osób uzyskiwana jest na drodze rozumowań przez analogię. 
We współczesnym ujęciu tej teorii czytanie w umysłach polega na symulowaniu 
przez podmiot stanów mentalnych oraz dokonywania ich projekcji na inne umy-
sły9. Choć stanowiska te różnią się co do mechanizmu, obydwa wychodzą od tego 
samego problemu, jakim jest istnienie kartezjańskiej luki, oddzielającej umysł od 
innych umysłów lub, mówiąc inaczej, perspektywę pierwszoosobową od perspekty-
wy trzecioosobowej. 

Massimo Ammaniti i Vittorio Gallese zwracają uwagę, że alternatywą jest prze-
formułowanie problemu innych umysłów i przyjęcie tzw. podejścia drugoosobowe-
go (second-person approach), za którego prekursora uznają oni Martina Bubera10. 
Stwierdził on, że pierwotną jest nie relacja Ja – To, ale relacja Ja – Ty. Dialog mię-
dzyosobowy przeniesiony zostaje do sfery wewnętrznej, w której Ja konstruowane 
jest w dialogu z Ty. Tym samym ujawnia on relacyjną naturę podmiotu. Zdaniem 
Bubera „na początku jest relacja [rozumiana] jako kategoria bytu, jako gotowość, 
jako forma domagająca się wypełnienia, jako model duszy, relacja a priori; we-
wnętrzne Ty”11. 

Zdaniem Ammanitiego i Gallesego idee Bubera spójne są z odkryciami współ-
czesnej neuronauki poznawczej. W perspektywie drugoosobowej problem innych 
umysłów nie jest aż tak poważny, jak w ujęciu kartezjańskim – nie jesteśmy odcięci 
od działań, emocji i doznań innych podmiotów, ponieważ sami wykonujemy takie 
same działania i posiadamy te same emocje oraz doznania12. Dzieje się tak dzięki 
mechanizmowi ucieleśnionej symulacji, który odróżnić należy od wspomnianego 
wcześniej ujęcia symulacyjnego. Mechanizm ten zdaniem Gallesego i Ammanitiego 
działa w sposób automatyczny i nierefleksyjny, wykorzystując własności neuronów 
lustrzanych. 

8 Pewnego wariantu tej koncepcji broni Simon Baron-Cohen, którego zdaniem mechanizm 
teorii-teorii nadbudowany jest na działaniu kilku modułów umysłowych, jakimi są detek-
tor intencjonalności, detektor kierunku spojrzenia oraz mechanizm uwspólniania uwagi. 
Por. idem, Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind, MIT Press, Cambridge 
(Mass.) 1997 (zwł. rozdz. 4).

9 A. Goldman, Simulating Minds. The Philosophy, Psychology and Neuroscience of Mindre-
ading, Oxford University Press, Oxford 2006.

10 M. Ammanit i, V. Gal lese, The Birth of Intersubjectivity. Psychodynamics, Neurobiology 
and the Self, W.W. Norton & Company, New York–London 2014, rozdz. 1.

11 M. Buber, I and Thou, Touchstone, New York 1970, s. 78.
12 M. Ammanit i, V. Gal lese, op. cit.
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2. Kognitywistyka ucieleśnionego podmiotu

Margaret Wilson charakteryzuje – rozumianą szeroko – ideę ucieleśnienia umy-
słu i poznania za pomocą sześciu tez13. Po pierwsze, poznanie jest usytuowane, 
co oznacza, że odbywa się ono w realnym środowisku fizycznym, które wywiera 
wpływ na podmiot poznający. Po drugie, poznanie przebiega pod presją czasu. Po 
trzecie, poznając, przenosimy ciężar poznawczy na otoczenie – wykorzystujemy 
środowisko do przechowywania informacji i manipulowania nimi, zmniejszając 
dzięki temu naturalne ograniczenia (na przykład pamięci roboczej). Po czwarte, 
środowisko jest częścią systemu poznawczego, co oznacza, że przepływ infor-
macji między podmiotem a środowiskiem jest tak gęsty, że skupianie uwagi na 
samym podmiocie pozbawione jest badawczego sensu. Po piąte, podstawowym 
celem umysłu jest działanie w środowisku fizycznym i społecznym. Mechanizmy 
percepcyjne i poznawcze rozumiane powinny być jako służące skutecznemu dzia-
łaniu w świecie. Wreszcie, po szóste, poznanie off-line również ugruntowane jest 
w ciele i działaniu. Przez poznanie off-line rozumieć należy w tym kontekście 
poznanie, które przebiega bez pełnej interakcji ze środowiskiem. Nawet wów-
czas, gdy nie znajdujemy się w ruchu ani nie wykonujemy działań motorycznych, 
aktywność poznawcza ucieleśnionego podmiotu opiera się na mechanizmach 
sensoryczno-motorycznych.

Ściśle rzecz biorąc, co najmniej niektóre z tych tez znaleźć można u przedsta-
wicieli fenomenologii francuskiej14. Popularność idei ucieleśnienia zaczęła rosnąć 
na fali sprzeciwu wobec klasycznej obliczeniowej kognitywistyki, porównującej 
funkcjonowanie umysłu do działania programu komputerowego15. W latach 80. XX 
wieku George Lakoff oraz jego współpracownicy przeprowadzili atak na języko-
znawstwo generatywne, będące jednym ze sztandarowych projektów wyrosłych na 
gruncie obliczeniowej kognitywistyki. Ich zdaniem:

Nie istnieje ktoś taki jak człowiek obliczeniowy (…), którego umysł jakimś spo-
sobem wytwarza znaczenie, otrzymując pozbawione znaczenia symbole „na wej-
ściu”, przetwarzając je zgodnie z regułami i ponownie generując „na wyjściu”. 
Prawdziwi ludzie mają umysły ucieleśnione, a ich systemy pojęciowe powstają 
dzięki żywemu ciału, są przez nie ukształtowane i dzięki niemu posiadają znacze-
nie. Sieci neuronowe w naszych mózgach wytwarzają systemy pojęciowe i struktu-

13 M. Wilson, Six Views of Embodied Cognition, „Psychonomic Bulletin & Review” 2002, 
vol. 9, no. 4, s. 625-636.

14 M. Merleau -Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Ale-
theia, Warszawa 2003.

15 Paradygmat ucieleśnionego umysłu omówiony został bardziej systematycznie w pracach: 
M. Hohol, Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych, Copernicus Center Press, 
Kraków 2013, s. 125-153; B. Brożek, M. Hohol, Umysł matematyczny, Copernicus Center 
Press, Kraków 2014, s. 61-113.
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ry językowe, których nie da się adekwatnie wyjaśnić jedynie za pomocą przetwa-
rzających symbole systemów formalnych16.

Mniej więcej w tym samym czasie – jak zauważają Bechtel, Abrahamsen i Gra-
ham – „kognitywistyka zaczęła jednocześnie rozwijać się wertykalnie (w głąb, 
w stronę mózgu) oraz horyzontalnie (na zewnątrz, w stronę środowiska)”17. Lakoff 
zaproponował nowe podejście do języka, podkreślające wagę metafor pojęciowych 
transmitujących struktury sensu z pojęć konkretnych, tj. odnoszących się do cie-
lesnych doświadczeń podmiotu, na pojęcia abstrakcyjne (na przykład w zwrocie 
„idziemy razem przez życie” abstrakcyjne pojęcie miłości pojmowane przy wyko-
rzystaniu konkretnego pojęcia podróży). Nadawanie sensu pojęciom abstrakcyjnym 
korzysta więc – zdaniem Lakoffa – z mechanizmów poznawczych, które bazują 
z kolei na cielesnych doświadczeniach podmiotu, a więc jego interakcjach ze środo-
wiskiem. Mówiąc inaczej, dzięki ucieleśnionemu językoznawstwu kognitywnemu 
Lakoffa zauważono wagę motorycznej sfery podmiotu w poznawaniu świata. 

Kognitywistyka, skupiona dotychczas raczej na umyśle-oprogramowaniu, ko-
rzystać zaczęła wreszcie z odkryć neuronauki. Jednym z ważniejszych wydarzeń, 
które wciąż wywiera wpływ na nasze pojmowanie umysłu, było odkrycie tzw. neu-
ronów lustrzanych. W laboratorium Giacomo Rizzolattiego neuronaukowcy z Par-
my badali aktywność neuronów w strukturze F5 brzusznej kory motorycznej (PMC) 
makaka, kodujących ruchy dłoni. Aparatura rejestrująca aktywność pojedynczych 
neuronów zareagowała zarówno w warunku, gdy makak sam (aktywnie) chwytał 
owoc, jak i w warunku, gdy widział czynność wykonywaną przez innego osobni-
ka18. Neurony lustrzane odkryto także w płaciku ciemieniowym dolnym (IPL) oraz 
innych strukturach mózgu, także ludzkiego19. Prócz multimodalnego rezonansu nie-
bawem odkryto również inną ważną własność neuronów lustrzanych. Okazało się, 
że ich podzbiór zlokalizowany w strukturze F5 reaguje także, gdy zakryty zostaje 
kulminacyjny moment obserwowanego działania20. Innymi słowy, neurony lustrza-
ne aktywowane są zarówno, gdy makak widzi przebieg całej czynności (obserwuje 
zatem całą sekwencję ruchów, która prowadzi do celu), jak i gdy obserwuje jedy-
nie obiekt oraz początkowe ruchy, jednak zakryte zostaje przed nim zakończenie 

16 G. Lakoff, M. Johnson, Co kognitywizm wnosi do filozofii, tłum. A. Pawelec, „Znak” 
1999, nr 11, s. 245-263.

17 W. Bechtel, A. Abrahamsen, G. Graham, The Life of Cognitive Science, [w:] A Compa-
nion to Cognitive Science, eds. W. Bechtel, G. Graham, Blackwell, Oxford 1998, s. 90.

18 G. di  Pel legr ino et al., Understanding Motor Events: A Neurophysiological Study, „Expe-
rimental Brain Research” 1992, vol. 91, no. 1, s. 176-180, [online] http://dx.doi.org/10.1007/
BF00230027.

19 G. Rizzolat t i, L. Craighero, L. Fadiga, The Mirror System in Humans, [w:] Mirror Neu-
rons and the Evolution of Brain and Language, eds. M. I. Stamenov, V. Gal lese, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia 2002, s. 37-59.

20 M. A. Umil tà  et al., I Know What You Are Doing: A Neurophysiological Study, „Neuron” 
2001, vol. 31, no. 1, s. 155-165, [online] http://dx.doi.org/10.1016/S0896-6273(01)00337-3.
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czynności. Zdaniem Rizzolattiego i jego współpracowników oznacza to, że neurony 
lustrzane są bazą rozumienia działań i kodowania ich celów21. 

Wspomnieć trzeba również o hipotezie, zgodnie z którą neurony lustrzane są pod-
stawą mechanizmu imitacji, czyli precyzyjnego naśladowania sekwencji motorycznej 
przy rozumieniu celu, któremu służy ta sekwencja. Zdaniem Marco Iacoboniego22 
neuronalny substrat mechanizmu imitacji wygląda najprawdopodobniej następują-
co: informacje wizualne na temat imitowanych zachowań dostarczane są z bruzdy 
skroniowej górnej (STS) neuronom lustrzanym tylnej kory ciemieniowej. Neurony 
te kodują dodatkowe informacje sensoryczno-motoryczne wiążące się z zachowa-
niem, a następnie przekazują je neuronom lustrzanym kory czołowej dolnej, gdzie 
kodowany jest cel imitowanego zachowania. Przewidywane konsekwencje zacho-
wania kierowane są z powrotem do bruzdy skroniowej górnej, gdzie wizualna repre-
zentacja zachowania porównywana jest z przewidywanymi rezultatami. W przypad-
ku, gdy są one spójne, system motoryczny wykonuje odpowiednie ruchy, imitując 
zachowanie. Z kolei w przypadku niespójności zamiar zostaje skorygowany. 

Choć wciąż toczy się spór na temat genezy neuronów lustrzanych23, wskazać 
można argumenty świadczące o obecności mechanizmów odzwierciedlania u ludz-
kich niemowląt. Przykładowo Shimada i Hiraki w badaniach z użyciem spektrosko-
pii w bliskiej podczerwieni (NIRS) zaobserwowali istnienie mechanizmu odwzo-
rowywania wykonywania i obserwacji działań u sześciomiesięcznych niemowląt24. 
Southgate, Johnson i Csibra zarejestrowali z kolei tłumienie w paśmie alfa nad 
centralnymi elektrodami EEG, oznaczające aktywację systemu motorycznego, za-
równo kiedy dziewięciomiesięczne dzieci wykonywały, jak i gdy obserwowały ru-
chy dłoni25. W nowszym badaniau, wykorzystując paradygmat z zakryciem kulmi-
nacyjnego momentu działania, stosowany pierwotnie do badań na małpach, zespół 
Gergelyego Csibry odkrył również aktywację systemu motorycznego trzynasto-
miesięcznych dzieci, podczas przewidywania celów działań motorycznych innych  

21 Teza ta, podobnie jak inne funkcje przypisywane neuronom lustrzanym, spotkła się z poważ-
ną krytyką. Por. G. Hickok, Mit neuronów lustrzanych, tłum. K. Cipora, A. Machniak, 
Copernicus Center Press, Kraków 2016.

22 M. Iacoboni, Understanding Others: Imitation, Language and Empathy, [w:] Perspectives 
on Imitation, vol. 1: Mechanisms of Imitation and Imitation in Animals, eds. S. Hurley, 
N. Chater, MIT Press, Cambridge (Mass.) 2005, s. 77-100.

23 W sporze tym istnieją dwa główne stanowiska: zgodnie z pierwszym neurony lustrzane są 
wrodzone i stanowią efekt działania doboru naturalnego, według drugiego natomiast są one 
rezultatem działających od wczesnego dzieciństwa mechanizmów asocjacyjnego uczenia się. 
Zob. R. Cook et al., Mirror Neurons: From Origin to Function, „Behavioral and Brain Scien-
ces” 2014, vol. 37, no. 2, s. 177-241, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X13000903, 
wraz z komentarzami i odpowiedzią autorów.

24 S. Shimada, K. Hiraki, Infant’s Brain Responses to Live and Televised Action, „Neuroimage” 
2006, vol. 32, no. 2, s. 930-939, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.03.044.

25 V. Southgate, M. H. Johnson, G. Csibra, Infants Attribute Goals Even to Biomechanical-
ly Impossible Actions, „Cognition” 2008, vol. 107, no. 3, s. 1059-1069, [online] http://dx.doi.
org/10.1016/j.cognition.2007.10.002.
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osób26. Z kolei van Elk i współpracownicy zarejestrowali silniejszą aktywację sy-
gnału EEG u dzieci w wieku od 14 do 16 miesięcy, w warunku gdy prezentowa-
no im film przedstawiający raczkowanie, niż w warunku, w którym pokazywano 
chodzenie27. Wynik ten świadczyć może o symulowaniu przez system motoryczny 
czynności, którą dzieci znały z własnego doświadczenia. 

3. Ucieleśniona symulacja i hipoteza wspólnej rozmaitości

Już we wczesnych etapach ontogenezy dzieci zdolne są do rozumienia działań in-
nych podmiotów oraz przypisywania im motywów i celów bez konieczności prze-
prowadzania skomplikowanych rozumowań, wykorzystujących rozumowania przez 
analogię bądź opartych na psychologii potocznej. Na tej kanwie Vittorio Gallese 
wraz ze współpracownikami formułuje wspomnianą już wcześniej koncepcję ucie-
leśnionej symulacji oraz hipotezę wspólnej rozmaitości28. Gallese w następujący spo-
sób wyjaśnia, na czym polega ucieleśniona symulacja:

Posługujemy się pojęciem symulacji jako automatycznego, nieświadomego, przed-
refleksyjnego mechanizmu funkcjonalnego, którego rola polega na modelowaniu 
obiektów, osób i zdarzeń (…). Ponieważ bierze ona udział w powstawaniu treści 
reprezentacji umysłowych, ten mechanizm funkcjonalny wydaje się odgrywać 
główną rolę w naszym poznawczym podejściu do rzeczywistości. Jest projekcją 
możliwych działań, emocji czy odczuć, których możemy doświadczyć i które przy-
pisujemy innym organizmom, zakładając, że wskazują one na rzeczywiste celowe 
działania, jakie podejmują, czy realne emocje i odczucia, jakich doświadczają (…). 
Symulacja nie jest zjawiskiem ograniczającym się do kontroli motorycznej, lecz 
stanowi raczej bardziej ogólną i podstawową zdolność naszego mózgu. Jest ona 
procesem umysłowym, gdyż niesie ze sobą określone treści poznawcze, lecz zara-
zem jest zakorzeniona w zmysłach oraz ruchu, ponieważ jej funkcje są realizowane 
przez system motoryczny. Określiliśmy symulację jako „ucieleśnioną” (…) dlate-
go, że wykorzystuje ona istniejący już wcześniej mózgowy model ciała i angażuje 
niepropozycjonalne formy autoreprezentacji29.

26 V. Southgate  et al., Motor System Activation Reveals Infants’ On-Line Prediction of Others’ 
Goals, „Psychological Science” 2010, vol. 21, no. 3, s. 355-359, [online] http://dx.doi.
org/10.1177/0956797610362058.

27 M. van Elk  et al., You’ll Never Crawl Alone: Neurophysiological Evidence for Experience 
Dependent Motor Resonance in Infancy, „Neuroimage” 2008, vol. 43, no. 4, s. 808-814, [on-
line] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.07.057.

28 Przedstawiam tu w skróconej formie idee zaprezentowane w pracach Wyjaśnić umysł…, 
s. 139-149 oraz M. Hohol, P. Urbańczyk, Some Remarks on Embodied-Embedded Social 
Cognition, [w:] The Emotional Brain Revisited, eds. J. Dębiec  et al., Copernicus Center 
Press, Kraków 2014, s. 279-302.

29 V. Gal lese, Ucieleśniona symulacja: od neuronów po doświadczenie fenomenologiczne, 
tłum. M. Trzcińska, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2: Ewolucja 
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Teoria ucieleśnionej symulacji dotyczy zarówno przestrzeni fizycznej, jak i prze-
strzeni społecznej. Jeśli chodzi o przestrzeń fizyczną, według Gallesego wspomnia-
ny wcześniej eksperyment z zakryciem kulminacyjnego momentu działania ujawnia 
aktywność mechanizmu ucieleśnionej symulacji. Zakrycie przed makakiem realiza-
cji celu wywołuje powstanie „luki percepcyjnej” w jego umyśle. Luka ta zapełniana 
jest właśnie przez mechanizm symulacji. Ukryte zdarzenie przyporządkowane zo-
staje do ogólnego wzorca, pod który w normalnych warunkach podpadają podobne 
zdarzenia, kończące się osiągnięciem celu.

Jeśli chodzi natomiast o przestrzeń społeczną, teoria ucieleśnionej symulacji 
zakłada, że poznanie społeczne ma charakter intencjonalny – celem podmiotu jest 
detekcja przekonań, uczuć, pragnień oraz zamiarów innych jednostek, dzięki czemu 
jednostki zyskują korzyść w postaci możliwości precyzyjnego przewidywania za-
chowań innych podmiotów. Jak pisze Gallese:

Z perspektywy pierwszoosobowej, nasze dynamiczne środowisko społeczne wy-
daje się być pełne obdarzonych wolą jednostek, zdolnych do tego, aby, podobnie 
jak my sami, nawiązywać intencjonalną relację ze światem. Odbieramy innych lu-
dzi jako nastawionych na osiągnięcie określonych stanów lub rzeczy, podobnie jak 
odbieramy samych siebie w takim samym kontekście (…). Nie jesteśmy w stanie 
odgrodzić się od zachowań, emocji i doznań ludzi, ponieważ udaje nam się do-
świadczyć więcej szczegółów i emocjonalnych niuansów tego, co robią i odczuwa-
ją inne osoby. Jest to możliwe dzięki temu, że mamy te same zachowania, emocje 
i doznania30.

Jeśli chodzi o mechanizmy neuronalne – przede wszystkim aktywację ciemie-
niowo-przedruchowych struktur lustrzanych – nie ma fundamentalnej różnicy mię-
dzy predykcją konsekwencji własnych i cudzych ruchów. W obydwu przypadkach 
funkcjonują mechanizmy symulacji, które odwołują się do „motorycznej wyobraź-
ni”. Symulacja nie dotyczy jednak tylko detekcji celów innych podmiotów.

Kolejną ważną kwestią podejmowaną przez Gallesego w ramach teorii uciele-
śnionej symulacji są emocje. Być może najważniejszą umiejętnością społeczną lub 
podstawą wszystkich innych jest empatia, która polega na symulowaniu („odczu-
waniu”) stanów emocjonalnych innych osób. Gallese podkreśla, że emocje mogą 
być uświadomione lub nie. Jego zdaniem silnym argumentem na rzecz związku 
mechanizmów ucieleśnionej symulacji z przeżywaniem emocji są dane pochodzą-
ce z funkcjonalnego obrazowania mózgu rezonansem magnetycznym (fMRI) osób 
obserwujących i naśladujących wyrazy twarzy charakterystyczne dla różnych emo-
cji. Pewne emocje powodują aktywację struktur neuronalnych, takich jak brzuszna 
kora przedruchowa, wyspa oraz ciało migdałowate (rolę tych struktur potwierdzają 
również dane pochodzące z badań nad lezjami). Jego zdaniem podstawą empatii jest 

i złożone struktury poznawcze, red. A. Klawiter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 196-197.

30 Ibidem, s. 183.
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symulacja wspólnego dla obydwu osób – przeżywającej emocję oraz obserwującej – 
stanu somatycznego, który reprezentowany jest w strukturach mózgu wyposażonych 
w neurony lustrzane. Empatia nie przypomina więc rozumowania przez analogię, ale 
raczej wejście w bezpośredni rezonans z drugą osobą31.

Rozwinięciem idei ucieleśnionej symulacji jest sformułowana przez Gallesego 
hipoteza wspólnej rozmaitości (shared manifold hypothesis). Postuluje on istnienie 
wczesnej ontogenetycznie, prostej, intersubiektywnej przestrzeni informacji. Hipo-
teza ta zakłada, że informacje o tym, co „własne” i „cudze”, kodowane są przez 
mózg podobnie, co umożliwia dzieciom współdziałanie oraz rozwinięcie bardziej 
wyrafinowanych społecznie form poznania społecznego, opartych na zmienności 
perspektyw Ja – Ty. Jak pisze Gallese:

Ta wspólna przestrzeń umożliwia społeczne zapoczątkowanie rozwoju kognityw-
nego i afektywnego. Skoro tylko kluczowe więzi ze światem innych ludzi zostają 
nawiązane, przestrzeń ta stanowi podstawę w pełni rozwiniętej zdolności do rozu-
mienia społecznej tożsamości i różnicy („Jestem oddzielnym podmiotem”) (…). 
Wspólna przestrzeń stanowi [zatem] niezwykle potężne narzędzie wykrywania 
i wprowadzania spójności, regularności i przewidywalności do indywidualnych 
interakcji ze środowiskiem. (…) Równoczesny rozwój języka wpływa zapewne 
na wydzielanie pojedynczych aspektów czy modalności doświadczenia z pierwot-
nego wieloaspektowego postrzegania świata, ale wspólna intersubiektywna prze-
strzeń nie znika, lecz stopniowo przyjmuje inną rolę: pozwala nam na doświad-
czanie różnic i podobieństw w relacji „ja – inny”. (…) Twierdzę, że odczucie 
‘swojości’ (selfness), które przypisujemy też innym, wewnętrzne poczucie „bycia 
jak ja” wzbudzane kontaktami z innymi, jest wynikiem istnienia tej „wymiesza-
nej” intersubiektywnej przestrzeni. Fizyczne i epistemiczne interakcje „ja – inny” 
są kształtowane i warunkowane przez podobieństwo organizmów i ograniczeń 
środowiskowych32. 

Postuluje się istnienie trzech poziomów wspólnej rozmaitości: fenomenologicz-
nego, funkcjonalnego oraz subosobowego33. Poziom fenomenologiczny, który nazy-
wa on również empatycznym, odpowiada za odczuwanie podobieństwa do innych 
jednostek należących do tej samej wspólnoty. Postrzegamy inne podmioty jako „ta-
kie jak my”, a co za tym idzie mamy możliwość konfrontowania ich emocji i prze-
konań z naszymi własnymi. Poziom funkcjonalny określić można, odwołując się 
do „trybu jak gdyby”, który aktywowany jest w interakcjach „Ja” – Inny. Zdaniem 
Gallesego te same mechanizmy, czy też węzły funkcjonalne, wykorzystywane są 
zarówno w kontroli własnych zachowań, jak i w przewidywaniu zachowań innych 

31 Zob. ibidem, s. 194.
32 Idem, „Being Like Me”: Self-Other Identity, Mirror Neurons, and Empathy, [w:] Perspecti-

ves on Imitation, vol. 1, s. 106.
33 Idem, The Roots of Empathy: The Shared Manifold Hypothesis and the Neural Basis of 

Intersubjectivity, „Psychopathology” 2003, vol. 36, no. 4, s. 171-180, [online] http://dx.doi.
org/10.1159/000072786.
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jednostek. Wreszcie poziom subosobowy odwołuje się do mechanizmów mózgo-
wych – w szczególności mechanizmu neuronów lustrzanych. 

Hipoteza wspólnej rozmaitości prowadzić może do rewizji Kartezjańskiej siat-
ki pojęciowej, w oparciu o którą sformułowane zostało – dodajmy: przyjmowane 
wciąż bardzo często – założenie, że modelem umysłu innego podmiotu jest własny 
umysł. Podmiot w ujęciu Gallesego ma charakter dialogiczny i powstaje na bazie 
wspólnej przestrzeni społecznej. Tezy Gallesego spójne są z danymi z zakresu psy-
chologii rozwojowej oraz teorią społecznego uczenia się, sformułowaną przez Mi-
chaela Tomasello.

4. Od wspólnej rozmaitości do „Ja”

Michael Tomasello uważa, że choć poznanie społeczne człowieka oraz innych na-
czelnych w wielu kontekstach jest niemal równie wyrafinowane34, człowiek roz-
winął opartą na imitacji formę transmisji wzorców zachowań, która doprowadziła 
z kolei do ewolucji kulturowej35. Zdolność i tendencja do naśladowania wzorców 
zachowań prowadzi jednak – w pewnym momencie ontogenezy – do wypracowania 
perspektywy indywidualnej, różnej od perspektywy innych podmiotów36.

Zdaniem Tomasella od urodzenia do dziewiątego miesiąca życia ludzkie dzieci 
przejawiają zdolności kognitywne bardzo zbliżone do innych naczelnych. W tym 
czasie traktują inne osobniki własnego gatunku jako istoty ożywione, ale nieinten-
cjonalne. W dziewiątym miesiącu następuje ważny przełom, który prowadzi do 
traktowania przez dzieci innych osób jako istot intencjonalnych37. Intencjonalność 
rozumiana jest tu przede wszystkim jako zdolność do wytyczania i realizacji celów. 
Ważną rolę w interakcjach społecznych zaczynają odgrywać wtedy różnego rodzaju 
obiekty, na które kierowana jest wspólna uwaga. Tomasello przytacza między inny-
mi następujące obserwacje:

Sześciomiesięczne niemowlęta wchodzą w interakcje z obiektami fizycznymi, 
chwytając je i manipulując nimi. Wchodzą też w interakcje z innymi ludźmi, wy-
rażając własne emocje i odczuwając emocje dorosłego w naprzemiennych sekwen-
cjach. Jeżeli w trakcie manipulowania przedmiotami w pobliżu znajdują się ludzie, 
niemowlęta najczęściej ignorują ich. I na odwrót – jeżeli podczas interakcji z do-
rosłym w pobliżu znajdują się jakieś przedmioty, to są one przez niemowlę igno-
rowane. Jednak około dziewiątego-dwunastego miesiąca życia zaczyna pojawiać 

34 Por. M. Tomasel lo, Historia naturalna ludzkiego myślenia, tłum. B. Kucharzyk, R. Ocie -
pa, Copernicus Center Press, Kraków 2015.

35 Por. idem, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. J. Rączaszek, PIW, Warszawa 
1999.

36 Przedstawiam tu omówienie z Wyjaśnić umysł…, s. 327-348.
37 Zob. M. Tomasel lo, Kulturowe źródła…, s. 85-89.
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się nowy typ zachowań. Zachowania niemowlęcia przestają mieć – jak to było do 
tej pory – charakter dwustronny, a stają się trójstronne, w tym sensie, że obejmują 
skoordynowane interakcje z ludźmi i z przedmiotami, w wyniku czego powstaje 
trójkąt odniesieniowy: dziecko – dorosły – przedmiot lub zdarzenie, będące obiek-
tem obopólnej uwagi38.

Niemowlęta przed osiągnięciem wieku dziewięciu miesięcy, jak i naczelne róż-
ne od człowieka zdolne są do wykonywania gestów dwustronnych (tj. takich, które 
nie angażują „obiektów trzecich”) oraz nakazowych (informujących matkę na przy-
kład o głodzie). Gesty te mają charakter rytualny – nie podlegają transmisji poprzez 
imitację. 

Wyniki eksperymentów przeprowadzonych przez Tomasella i jego zespół wska-
zują, że naśladujące dzieci w wieku od dziewiątego miesiąca wzwyż wykazują ro-
zumienie intencji innych osób oraz rozróżniają czynności intencjonalne od czyn-
ności nieintencjonalnych. Prócz wspomnianych w powyższym cytacie obiektów 
obopólnej uwagi w tym czasie wykształca się zdolność dzieci do selekcji obiektów 
podlegających percepcji. Niemowlęta uczą się również „zamiany ról” – nabywają 
zdolność postrzegania obiektu z perspektywy innej osoby.

„Rewolucja dziewiątego miesiąca” jest niezwykle istotna dla przyswajania języ-
ka przez dzieci. Zdaniem Tomasella zdolność do postrzegania innych ludzi jako istot 
intencjonalnych jest warunkiem koniecznym pełnego przyswojenia języka. Wyniki 
przeprowadzonych przez niego badań wskazują, że postrzeganie celowego działa-
nia innych osób oraz umiejętność przyjmowania perspektywy innej niż własna są 
wcześ niejsze niż zdolności językowe. Oczywiście Tomasello uznaje ogromną rolę 
języka w transmisji kulturowej, jednak opowiada się stanowczo za koncepcją, zgod-
nie z którą zdolność do przekazywania kultury jest wcześniejsza niż język.

„Rewolucja dziewiątego miesiąca” rozpoczyna proces kształtowania się teorii 
umysłu, który osiąga swoją kulminację około czwartego roku życia dziecka. Wów-
czas dziecko potrafi zdać sobie sprawę, że inne osoby posiadają własne stany men-
talne. Tomasello podkreśla, że „umysłowość dotyczy pragnień, planów i przekonań, 
które w ogóle mogą nie być manifestowane w zachowaniach”39. Wyposażone w teo-
rię umysłu dziecko uczy się „dostrajać” do stanów mentalnych innych osób i na ich 
podstawie modulować własne życie wewnętrzne oraz zachowanie. 

Posiadanie przez dzieci teorii umysłu testuje się za pomocą różnych wersji tzw. 
testu fałszywego przekonania (false-belief task). Test ten zostaje zaliczony, gdy 
dziecko jest zdolne do predykcji zachowania innej osoby, „odgadując” jej przekona-
nia, przy czym przekonania te są nieadekwatne do stanu rzeczy i mogą prowadzić do 
bezskutecznych zachowań. Oto opis jednej z wersji testu fałszywego przekonania: 

(…) Dzieci przyglądają się, gdy smakołyk jest chowany w jakimś szczególnym 
miejscu (np. w pudełku). Druga osoba (Maxi) jest obecna w czasie, gdy chowany 

38 Ibidem, s. 86.
39 Ibidem, s. 239.
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jest smakołyk, lecz później wychodzi z pokoju, a wtedy smakołyk jest przenoszony 
w inne miejsce na oczach dzieci. Dzieci są następnie pytane, gdzie Maxi będzie 
szukała smakołyku, gdy powróci. Mocne jest uzyskane w ten sposób ustalenie, 
że czteroletnie dzieci mogą rozwiązać ten problem, stwierdzając, że Maxi będzie 
szukała smakołyku tam, gdzie smakołyk został schowany pierwotnie, tymczasem 
większość młodszych dzieci stwierdzi, że Maxi będzie szukała smakołyku w no-
wym miejscu, wyraźnie nie zdając sobie sprawy, że wiedza Maxi różni się od ich 
własnej40.

Rekapitulując, Tomasello wyróżnia trzy zasadnicze fazy rozwoju zdolności ko-
gnitywnych dzieci: 1) zdolność do traktowania innych osobników jako organizmów 
ożywionych (do około dziewiątego miesiąca), 2) zdolność do traktowania innych 
osobników jako istot intencjonalnych (od około dziewiątego miesiąca), czyli wy-
tyczających i realizujących własne cele, oraz 3) teoria umysłu, czyli zdolność do 
traktowania innych osób jako istot obdarzonych umysłem, posiadających własne 
przekonania i pragnienia, które nie muszą przejawiać się w zachowaniu (od około 
czterech lat). Jego zdaniem tylko etap pierwszy wspólny jest ontogenezie ludzi i in-
nych naczelnych. 

Zarysowany wyżej scenariusz etapów ontogenezy według Michaela Tomasello zin-
terpretować można jako spójny z hipotezą wspólnej rozmaitości Gallesego. Warun-
kiem odróżnienia własnej perspektywy od perspektywy innego podmiotu są bowiem 
wspólne ramy poznawania świata, które ujawniają się w rozpoznawaniu przez dzieci 
innych osób jako istot intencjonalnych. Choć test fałszywych przekonań, świadczą-
cy o umiejętności przyjęcia przez dziecko perspektywy innego, zaliczany jest do-
piero około czwartego roku życia, kluczowe znaczenie dla kształtowania się pod-
miotowości zdaje się mieć rewolucja dziewiątego miesiąca. Zdolność i tendencja do 
imitacji umożliwia przyjęcie przez dziecko wzorców kulturowych, niezbędnych do 
opanowania języka. Wówczas dziecko bardzo szybko przyswaja zasób wiedzy, któ-
ry wykorzystany zostaje w budowaniu sfery „Ja”. Podmiotowość nie jest ani czymś 
zastanym, ani czymś, co kształtuje się w próżni. Zaprezentowane w niniejszym tek-
ście idee wspierają pogląd, zgodnie z którym własna podmiotowość „rezonuje” z in-
nymi podmiotami, a także kształtuje się w ścisłej interakcji z innymi.

40 F. Bjorklund, J. M. Bering, Duże mózgi, powolny rozwój i złożoność społeczna, [w:] For-
my aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2, s. 69.

•

•
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pAWeł łukóW

Poprawianie natury ludzkiej 
i nieuchwytny podmiot

Wprowadzenie

Dyskusje nad wykorzystaniem technologii genetycznych w celu poprawy zdolności 
i możliwości człowieka zwykle zawierają pytania o korzyści i szkody, jakie mo-
głyby rodzić takie ingerencje. Rozważa się wpływ tych technologii na tożsamość 
osób, które zechciałyby z nich korzystać, ich bezpieczeństwo, dalekosiężne skutki 
w wypadku, gdyby spowodowane nimi zmiany były dziedziczone, sprawiedliwość 
w dostępie do nich czy społeczne nierówności, jakie mogłyby powodować1. Rza-
dziej w tym kontekście podejmowany jest temat tożsamości podmiotu, który miałby 
być wynikiem tych ingerencji, gdyby stały się szeroko dostępne i dostatecznie często 
wybierane. Nie chodzi przy tym o tożsamość2 poszczególnych jednostek, które 
skorzystałyby z technologii genetycznych w celu doskonalenia się, ale o „gatunko-
wą tożsamość” podmiotu podlegającego ochronie moralnej lub prawnej.

Ingerencje w ludzki genom oferują możliwość doskonalenia zarówno poszcze-
gólnych ludzi, jak i człowieka w ogóle. Tożsamość podmiotu podlegającego tym 
zmianom zwykle nie budzi wątpliwości. Jest to człowiek taki, jaki istnieje od mniej 
więcej stu lub dwustu tysięcy lat. Nie jest jednak oczywiste, czy podmiot będący 
rezultatem takich ingerencji – gdyby stały się szeroko dostępne lub były dziedziczo-
ne – byłby rodzajowo tym samym podmiotem. Skoro zmiany genetyczne miałyby 

1 Wszechstronne omówienie tych i innych problemów związanych z doskonaleniem ludzi 
za pomocą rozmaitych możliwych technologii zawiera Enhancing Human Capacities, eds. 
J. Savulescu, R. ter  Meulen, G. Kahane, Wiley-Blackwell, Chichester 2011.

2 Do tej tożsamości ogranicza się umiarkowana obrona korzystania z doskonalących techno-
logii, zob. D. DeGrazia, Human Identity and Bioethics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2005, zwł. s. 232-242.
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skutkować poprawą zdolności fizycznych, poznawczych lub emocjonalnych ludzi, 
to podlegające im osoby byłyby wolne od podatności na skrzywdzenie i słabości 
właściwych człowiekowi. Modyfikacje takie mogłyby zatem mieć tak fundamental-
ny wpływ na naturę człowieka, że poddane im osoby przestałyby być ludźmi w do-
tychczasowym rozumieniu tego pojęcia. Zmianie mógłby ulec podmiot podlegający 
normom moralnym lub prawnym. Nie jest jasne jednak, kim lub czym byłyby pod-
mioty będące rezultatem takich zmian, a wobec tego, w jakim stopniu dzisiejsze 
normy moralne i prawne chroniłyby je lub nakładały nań obowiązki. Modyfikacja 
podmiotu chronionego normami moralności i prawa mogłaby zatem wymagać za-
sadniczych zmian tych norm.

Modyfikacje genomu ludzi o tak dalekosiężnych skutkach to tylko niepewne 
wizje, które w większości należą do sfery fantastyki. Na użytek niniejszego roz-
działu zostaną one jednak potraktowane jako realna możliwość i uznane za niepo-
wodujące zagrożeń dla zdrowia podlegających im jednostek i dla ich środowiska, 
po to, aby wskazać zagrożenie, jakie by za sobą pociągały dla dotychczasowych 
wyobrażeń nie tylko o podmiocie, ale także o naturze norm moralnych i prawnych. 
Będę przekonywał, że projekt poprawiania człowieka na dużą skalę nie bierze pod 
uwagę możliwej „destabilizacji” pojęcia podmiotu ochrony normatywnej, a także to-
warzyszącej tej destabilizacji niejasności odnośnie do tego, jak konstruować normy 
mające się stosować do istot tak dalece innych od ludzi, dla których normy te były 
pierwotnie projektowane. Jeżeli wizje udoskonalania człowieka istotnie są obarczo-
ne takim zagrożeniem, to uzasadniona będzie również daleko idąca ostrożność obec-
na w rozmaitych regulacjach przewidujących ochronę genomu ludzkiego i zakazy 
wprowadzania do niego daleko idących modyfikacji. Transhumanistyczne marzenia 
o ulepszaniu ludzkości należałoby zaś już teraz poddać istotnej rewizji, ograniczając 
je lub całkowicie porzucając. 

Do niedawna nasza tożsamość gatunkowa była stała, a podmiot podlegający 
ochronie moralnej lub prawnej dostarczał niezmiennej, intuicyjnie zrozumiałej pod-
stawy regulacji. Myślenie o poprawie możliwości człowieka ograniczało się do mi-
tów, baśni i twórczości artystycznej, które były rodzajem heurystycznego narzędzia 
myślenia moralnego. Stanowiły formę eksperymentów myślowych, a nie coś, co 
mogłoby wywrzeć rzeczywisty wpływ na porządki społeczne. Rozważania o popra-
wie możliwości człowieka zwykle nie wiązały się też z myślą o globalnej zmianie 
tożsamości jednostki lub ludzkości.

Postęp technologiczny coraz częściej jednak zachęca do snucia przewidywań 
o tym, jak nowe metody poprawiania czy doskonalenia (enhancement) naszych zdol-
ności wpłyną na życie jednostek lub społeczeństw. Oprócz dobrze znanych chirur-
gicznych metod ulepszania ludzi pojawiły się środki farmakologiczne poprawiające 
pamięć, koncentrację czy nastrój. Rozwój technologii genetycznych wydaje się ofe-
rować dodatkową możliwość doskonalenia, sięgającą najgłębiej w strukturę i funk-
cjonowanie organizmu. Gdyby ulepszanie genetyczne (genetic enhancement) – czyli 
takie modyfikowanie genów jednostki, które trwale poprawia funkcjonowanie co 
najmniej jednego z jej układów – stało się faktycznie dostępne lub często stosowane 
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bądź ich rezultaty dziedziczone, to mogłoby wpłynąć nie tylko na możliwości i zdol-
ności korzystających z niego jednostek, ale też na ludzką naturę.

Perspektywa rozwoju technologii umożliwiających wpływanie na potencjał fi-
zyczny, intelektualny i emocjonalny człowieka jest szczególnie kusząca dla kultury 
Zachodu, w której rozpowszechnione są ideały autonomii i autokreacji. Z połączenia 
rozmaitych, w większości tylko wyobrażanych, technologii z ideałami autonomii 
i autokreacji wyrasta transhumanistyczna wizja przyszłych społeczeństw złożonych 
z istot, które dzięki technologicznym doskonaleniu ludzkich możliwości fizycznych 
lub intelektualnych wykraczają poza to, co ludzkie3.

Wizje transhumanizmu opierają się na założeniu, że technologie genetyczne po-
zwolą na dokonywanie takich modyfikacji w genomie człowieka, które będą dosta-
tecznie głębokie lub częste, aby za pomocą zmian u jednostek poprawiać nie tylko 
poszczególnych ludzi, ale i naturę człowieka. Według Humanity Plus zrzeszającej 
zwolenników transhumanizmu (zarówno laików, jak i filozofów) rezultatem zasto-
sowania technologii mogą być w przyszłości „istoty, których podstawowe zdolno-
ści tak radykalnie przewyższą zdolności dzisiejszych ludzi, że zgodnie z obecnymi 
standardami nie będą już one jednoznacznie ludźmi”4. Zmiany te mogłyby zajść 
w wyniku dziedziczenia, modyfikacji dokonywanych na etapie preimplantacyjnym, 
prenatalnym lub po narodzinach. 

Postludzie (posthumans) mogliby być całkowicie syntetycznymi sztucznymi inte-
ligencjami lub podmiotami umieszczonymi w komputerach (uploads) albo też mo-
gliby być rezultatem wielu mniejszych, ale zbiorczo fundamentalnych uzupełnień 
biologicznego człowieka. Ta ostatnia opcja prawdopodobnie wymagałaby albo 
przeprojektowania organizmu człowieka za pomocą zaawansowanych nanotechno-
logii, albo radykalnego jego udoskonalenia za pomocą jakichś kombinacji techno-
logii, jak inżynieria genetyczna, psychofarmakologia, terapie zapobiegające starze-
niu się, interfejsy neuronalne, zaawansowane narzędzia do zarządzania informacją, 
leki poprawiające pamięć, komputery do noszenia (wearable computers) i techniki 
kognitywne5. 

3 Określenie „transhumanizm” i jego pochodne jest tu używane dla określenia stanowisk, które 
odnoszą się przychylnie do doskonalenia człowieka (za pomocą różnego rodzaju interwencji – 
od farmakologicznych po genetyczne) na skalę, która pociągnęłaby za sobą zmianę nie tylko 
jednostek, ale i biologii człowieka. Obronę takiego stanowiska – pomimo odżegnywania się 
od etykietki transhumanizmu – prezentuje J. Harr is, Enhancing Evolution. The Ethical Case 
for Making Better People, Princeton University Press, Princeton 2007, s. 39. Transhumanizm 
definiuje na przykład N. Bostrom, Transhumanist Values, [w:] Ethical Issues for the Twen-
ty-First Century, ed. F. Adams, Philosophical Documentation Center Press, Charlottesville 
2003. Typy stanowisk transhumanistycznych omawia M. J. McNamee, S. D. Edwards, 
Transhumanism, Medical Technology and Slippery Slopes, „Journal of Medical Ethics” 2006, 
vol. 32, no. 9, s. 513-518, [online] http://dx.doi.org/10.1136/jme.2005.013789.

4 Humanity Plus, Inc., Transhumanist FAQ, [online] http://humanityplus.org/philosophy/trans 
humanist-faq/ – 18 II 2015.

5 Ibidem [tłum. P. Ł.].
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Tego rodzaju zmiany nie musiałyby być takie same u wszystkich ludzi i doty-
czyć tych samych zdolności jednostek, u których zostałyby dokonane. W wypad-
ku zastosowania technologii genetycznych genomy jednostek różniłyby się między 
sobą w sposób, który określałby ich potencjał myślenia, odczuwania i działania.

Zmiany tego rodzaju mogą rodzić rozmaite trudności moralne lub prawne. Moż-
na pytać o to, jak wpłyną na narracyjną tożsamość tych, którzy by im podlegali, czy 
uczynią one życie jednostki bardziej udanym niż bez nich, czy dostęp do technologii 
umożliwiających dokonywanie tych zmian byłby sprawiedliwy, czy takie modyfi-
kacje nie spowodują nierówności wśród członków społeczeństwa i ich szans życio-
wych, czy uzyskana w ten sposób przewaga konkurencyjna nad innymi nie zostanie 
utracona z chwilą, gdy inni również będą mieli dostęp do tych samych technologii6. 
Pytania te, choć oczywiście ważne, wydają się jednak zakładać, że rezultat rozważa-
nych zmian, tj. podmiot chroniony przez normy moralności i prawa, jest w zasadzie 
znany. Tymczasem specyfiką daleko idących modyfikacji genomu ludzkiego było-
by to, że wraz z nimi mogłaby zajść taka zmiana w człowieku, która wymagałaby 
innego rozumienia tego, czym jest podmiot stanowiący obiekt ochrony moralnej 
lub prawnej.

Właśnie tożsamość tych nowych podmiotów stanowi zagadkę, a równocześnie 
źródło niepewności. Kim lub czym byłyby podmioty powstałe w wyniku daleko 
idących modyfikacji genetycznych, które miałyby być chronione przez normy mo-
ralności lub prawa?

Ocena potencjalnych zmian w genomie człowieka, które byłyby wystarczają-
co częste lub przenoszone z pokolenia na pokolenie, może się dokonać dopiero po 
ustaleniu, kto lub co byłoby ich rezultatem. To bowiem, że zakwestionowałyby czło-
wieczeństwo w jego znanej dotąd postaci, a wobec tego mogłyby przynieść co naj-
mniej symboliczną krzywdę gorszego statusu (moralnego, prawnego itp.) ludziom 
takim, jacy istnieją obecnie, jest oczywiste, skoro doskonalenie zakłada uznanie za 
gorszego człowieka takim, jakim on jest, w porównaniu z podmiotem, który ma być 
rezultatem wykorzystania technologii7. 

Aby jednak ocenić, jakie korzyści bądź krzywdy mogą stać się udziałem owych 
ulepszonych podmiotów, należy wiedzieć, jaką miałyby one naturę. Bez znajo-
mości ich natury nie można wskazać, co może być dla nich dobrem lub krzyw-
dą. I tego właśnie, przy założeniu, że modyfikacje genomu byłyby wystarczająco 
głębokie lub częste, nie wiadomo. Wydaje się bowiem co najmniej prawdopodob-
ne, że pojedyncze zmiany w genomie mogą wchodzić w takie interakcje, że na po-
ziomie fenotypu pojawią się nowe, nieprzewidywane, a może i nieprzewidywalne, 
cechy, potencjał czy zachowania. Co więcej, aby znać specyfikę tego, co to zna-
czy być podmiotem o nowych własnościach i ich znaczeniu moralnym, trzeba by 
mieć doświadczenia, których człowiek, w przeciwieństwie do postczłowieka, nie  

6 A. Buchanan et al., From Chance to Choice. Genetics and Justice, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001.

7 N. Bostrom, In Defense of Posthuman Dignity, „Bioethics” 2005, vol. 19, no. 3, s. 202-214.
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ma8. Nie wystarczy na przykład wyobrażać sobie siebie z częścią umysłu umieszczo-
ną w komputerze, aby zorientować się, jak to jest być częściowym uploadem i czego 
istoty takie mogą się obawiać. Podobnie zawodzi wyobraźnia przy próbie uzmysło-
wienia sobie, jak to jest żyć 400 lat bez chorób i bólu, skoro ludzkie ciała nie żyją 
tak długo i nie jest wykluczone, że ludzkim umysłom brak pomysłów na tak długie 
życie9. Aby wiedzieć, jak to jest być uploadem lub 400-letnim wolnym od ludzkich 
chorób i bólu człowiekiem wiodącym aktywne życie, trzeba po prostu nim być.

Nieznajomość natury nowych podmiotów będących wynikiem modyfikacji ge-
nomu ma jeszcze bardziej fundamentalną konsekwencję. Jeżeli nie wiadomo, jaką 
naturę będą miały te nowe podmioty, to może być niemożliwe nie tylko zastosowa-
nie do nich dotychczasowych norm moralnych i prawnych, ale też sformułowanie 
nowych. Bez wiedzy, kim lub czym jest podmiot, który miałby podlegać ochronnie 
moralnej lub prawnej, nie można określić, jakiej ochrony on potrzebuje. Nie wiado-
mo, czy kształtowanie norm ochrony nowych podmiotów nie sprawiałoby proble-
mów, choć może – gdyby udoskonalenia stały się udziałem wszystkich dotychcza-
sowych podmiotów – mogłyby one być takie same dla nich wszystkich. Nie jest na 
przykład oczywiste, że prawa człowieka stosowałyby się do postludzi tak samo, jak 
stosują się do ludzi10. Przeciwnie, skoro nie wiadomo, jakie własności lub zdolności 
miałyby te nowe podmioty, to nie wiadomo też, pod jakimi względami wymagałyby 
ochrony. Normy moralne i prawne powstałe przed powołaniem do istnienia tych 
nowych podmiotów były zakorzenione w tradycyjnie pojętej naturze człowieka. Je-
żeli w następstwie modyfikacji genomu człowieka zniknie człowieczeństwo ściśle 
związane z ludzką biologicznością, to na czym oprzeć normy mające regulować 
postępowanie wobec postludzkich podmiotów?

Powyższa obawa może się wydawać przedwczesna i przesadna11. Technologie, 
które umożliwiałyby taką zmianę, są dziś niedostępne, skuteczność i bezpieczeń-
stwo tych niewielu, które już istnieją, jest ograniczona, a one same są dostępne tylko 
dla niewielu. Nie jest pewne, czy wystarczająco bezpieczne i skuteczne technolo-
gie tego rodzaju staną się rzeczywistością w przyszłości. Ludzie mogą więc nigdy 
nie stanąć przed pytaniem o podmiot moralności lub prawa w świecie modyfikacji 
genetycznych

A jednak obawa ta jest istotna. Próba stawienia jej czoła podjęta już teraz po-
zwala nie tylko dostrzec, jak ważna jest kategoria podmiotu w kontekście trans-
humanistycznych wizji, ale także dostarczyć przynajmniej zaczątków odpowiedzi 

8 N. Agar, Why We Can’t Really Say What Post-Persons Are, „Journal of Medical Ethics” 
2012, vol. 38, no. 3, s. 144-145, [online] http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2011-100239.

9 D. Gems, Is More Life Always Better? The New Biology of Aging and the Meaning of Life, 
„Hastings Center Report” 2003, vol. 33, no. 4, s. 31-39, [online] http://dx.doi.org/10.2307/ 
3528378.

10 A. Buchanan, Moral Status and Human Enhancement, „Philosophy & Public Affairs” 2009, 
vol. 37, no. 4, s. 349, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1088-4963.2009.01166.x.

11 O. O’Neil l, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, s. 71.
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na bardziej podstawowe pytanie: czy warto snuć projekty udoskonalania ludzi za 
pomocą biotechnologii? Może się bowiem okazać, że skoro w świecie modyfikacji 
genetycznych nie sposób nadać wyraźnego znaczenia idei podmiotu chronionego 
przez normy moralności lub prawa, to nie można też określić, na czym polega war-
tość tego podmiotu, ze względu na którą wymaga on ochrony. Problem nie w tym, 
że – jak chcą niektórzy zdecydowani oponenci modyfikacji genetycznych – poprawa 
człowieka byłaby dla niego degradująca12 (ponieważ nie ma rozstrzygających racji, 
które by kazały uznać, że musiałaby być) lub że pozbawiałaby człowieka uprzywile-
jowanej pozycji w przyrodzie13, ale w tym, że w świecie modyfikacji genetycznych 
mogłoby nie być jasności odnośnie do tego, na czym polega wartość (tego nowego) 
podmiotu, która wymaga ochrony, a wobec tego, jakie normy powinny realizować 
tę ochronę. Taki świat być może nie musiałby być gorszy od obecnego – a transhu-
maniści zapewniają, że byłby lepszy – ale mogłoby zabraknąć mu aksjologicznego 
fundamentu, na którym można by opierać jego podstawowe normy14. Nowe normy 
mogłyby z kolei nie dać się pogodzić z normami wypracowanymi w odniesieniu do 
człowieka15. Jeżeli obecnie nie sposób ustalić, kim lub czym byłyby te nowe pod-
mioty i w czym tkwiłaby ich wartość wymagająca ochrony, to transhumanistyczne 
wizje mogą się stać mniej kuszące.

Znaczenie idei podmiotu jako podstawy regulacji moralnej lub prawnej ujaw-
nia się w powiązaniu godności z prawami człowieka w licznych regulacjach mię-
dzynarodowych. W Preambule do Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 
roku „uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszyst-
kich członków wspólnoty ludzkiej” jest aksjologiczną podstawą pozostałych posta-
nowień Deklaracji. Ta podstawa zakorzeniona jest w człowieczeństwie rozumia-
nym jako przynależność do gatunku ludzkiego („wspólnota ludzka”), a więc także 
w ludzkiej biologiczności – „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem 
swej godności i swych praw” (art. 1) – i wyrastających z niej zdolnościach do życia 
psychicznego i społecznego. Chroniony podmiot Deklaracja rozumie intuicyjnie, 
bez głębokiego zaplecza filozoficznego, ale identyfikowany wystarczająco stabil-
nie, aby na tym rozumieniu można było opierać uniwersalne normy stosujące się do 
wszystkich ludzi. Mimo jego niedookreślenia również pojęcie godności ludzkiej jest 
w Deklaracji względnie stabilne, co najmniej w tym sensie, że wiadomo, komu ona 
przysługuje: każdemu, kto jest członkiem gatunku człowiek.

12 L. Kass, Ageless Bodies, Happy Souls: Biotechnology and the Pursuit of Perfection, „The 
New Atlantis” 2003, no. 1, s. 9-28.

13 F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pie -
t rzyk, Znak, Kraków 2004, zwł. rozdz. 9.

14 G. Annas, The Man on the Moon, Immortality and Other Millennial Myths: The Prospects 
and Perils of Human Genetic Engineering, „Emory Law Journal” 2000, vol. 49, no. 3, s. 772.

15 F. Jot terand, Human Dignity and Transhumanism: Do Anthro-Technological Devices Have 
Moral Status?, „The American Journal of Bioethics” 2010, vol. 10, no. 7, s. 45-52, [online] 
http://dx.doi.org/10.1080/15265161003728795.
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Międzynarodowe normy chroniące ludzką godność w obliczu zastosowań tech-
nologii genetycznych mają charakter defensywny, wręcz biokonserwatywny. Doty-
czy to nie tylko Powszechnej deklaracji praw człowieka, ale również art. 13 Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii 
i medycyny, Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, podpisanej w Oviedo 
4 kwietnia 1997 roku, Rady Europy, która zakazuje wprowadzania dziedzicznych 
zmian w genomie ludzkim, i Protokołu dodatkowego do Konwencji w sprawie zaka-
zu klonowania istot ludzkich z 12 stycznia 1998 roku. Normy zawarte w tych doku-
mentach nie służą doskonaleniu człowieka, ale ochronie przed złem, które może go 
spotkać z powodu nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, niesprawiedliwości spo-
łecznych lub politycznych oraz działań ludzi. Ochrony wymaga ten, kto jest podatny 
na skrzywdzenie zarówno dlatego, że w jego otoczeniu mogą wystąpić zagrożenia, 
jak i dlatego, że on sam nie dysponuje możliwościami wystarczającymi do tego, by 
ochronić siebie. Przekonanie, że prawa człowieka mogłyby się tak samo stosować 
do postludzi, jak stosują się do ludzi16, wynika zapewne z niedoceniania tego, że to 
właśnie podatności na skrzywdzenie, a nie tylko potencjał decydowania moralnego 
sprawiają, że jakaś istota wymaga normatywnej ochrony.

Normy chroniące ludzką godność zakładają zasadniczą równość wszystkich lu-
dzi ze względu na ich podatność na skrzywdzenie ściśle związaną z tym, że na-
leżą do konkretnego gatunku o określonych cechach i możliwościach. Opierając 
się na rozpoznaniu podatności na skrzywdzenie człowieka jako członka gatunku, 
idea ochrony godności ludzkiej zakłada zatem potrzebę podejmowania odpowied-
nich wysiłków. Cały czas jednak wiadomo, jakiego rodzaju istota podlega ochronie, 
tj. jakiego rodzaju potencjał posiada oraz – co być może istotniejsze – na jakie formy 
skrzywdzenia jest podatna. Jest to człowiek identyfikowany jako istota biologiczna 
wraz z jej potencjałem myślenia, działania i wrażliwości na krzywdy określonych 
rodzajów.

Biologiczny sposób identyfikowania podmiotu, który chronią prawa ze względu 
na jego godność i właściwe mu formy podatności na skrzywdzenie, widoczna jest 
w niemal każdym artkule Powszechnej deklaracji praw człowieka. Kiedy art. 5 głosi, 
że „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludz-
ki lub poniżający”, to czyni tak zarówno dlatego, że przypisuje człowiekowi wartość 
godności, jak i dlatego, że człowiek jest zdolny do odczuwania bólu fizycznego, 
a rozmyślne zadawanie mu go rodzi cierpienie i poniża. Bez tych podatności na 
skrzywdzenie w postaci bólu, cierpienia czy poniżenia nie byłoby potrzeby ochrony. 
Gdyby pewnego dnia (na przykład w wyniku modyfikacji genetycznych) ludzie utra-
cili zdolność odczuwania bólu, art. 5 straciłby przynajmniej znaczną część swojego 
znaczenia ochronnego. Podobnie istotom samowystarczalnym niepotrzebna byłaby 
ochrona przed ubóstwem za pomocą prawa do pracy czy prawa do odpowiednich 
warunków materialnych (por. art. 23 i 25).

16 A. Buchanan, op. cit., s. 356.

^ Warmbier 'Spór'.indb   199 2017-01-26   09:11:21



200 Paweł Łuków

Uzależnienie norm prawoczłowieczych (podobnie jak wielu innych rodzajów 
norm) od owych podatności może umykać uwadze dlatego, że myśląc o prawach 
człowieka, zakłada się, że chodzi o człowieka takiego, jakiego znaliśmy przez co 
najmniej ostatnie sto tysięcy lat. Stąd też „przezroczystość” czy oczywistość tego, 
kto jest podmiotem chronionym przez prawa człowieka. W ludzkich kulturach pod-
miot norm (nawet jeżeli bywa rozumiany jako należący do własnego kręgu społecz-
nego, plemiennego czy narodowego itd.) to podmiot ludzki (z niewielkimi ekskur-
sjami w opowieściach o bogach, diabłach czy aniołach). Takie pojęcie podmiotu jest 
wystarczająco dobrze znane, a wątpliwości budzą szczególne formy ludzkiego życia 
biologicznego, jak na przykład zarodki. Wizje modyfikacji genetycznych, które mo-
głyby zmieniać ludzką biologię, zakłócają ten obraz. O podmiocie podlegającym 
ochronie moralnej lub prawnej każą myśleć jako o nieznanym, jeśli chodzi o to, co 
może mu przynieść korzyści lub na jakie formy krzywdy może być narażony. To zaś 
oznacza, że dotychczasowe sposoby identyfikowania podmiotu ochrony normatyw-
nej mogą okazać się niewystarczające, a intuicyjne rozumienie godności trudne do 
zastąpienia godnością posthumanistyczną17.

Obawa przed utratą jasności odnośnie do podmiotu podlegającego ochronie 
ujawnia się do pewnego stopnia w ewolucji niektórych międzynarodowych regulacji 
powstających w odpowiedzi na postępy biotechnologii. W Powszechnej deklaracji 
praw człowieka ochroną byli objęci po prostu „członkowie wspólnoty ludzkiej”. 
Natomiast w art. 1 Powszechnej deklaracji o genomie ludzkim i prawach człowie-
ka z 1997 roku pojęcie człowieka zostaje „pogłębione” przez powiązanie go z ge-
nomem: „Genom ludzki jest podstawą zasadniczej jedności wszystkich członków 
rodziny ludzkiej i uznania ich wrodzonej godności i różnorodności”. Artykuł 1 spra-
wia wrażenie, jakby przestało być oczywiste, czym jest „wspólnota ludzka” i na 
jakiej podstawie jakaś istota do niej przynależy. Użycie określenia „rodzina ludz-
ka” zdaje się retorycznie wzmacniać więzi biologiczne. Potrzebne wobec tego stało 
się wyjaśnienie, że podstawą bycia podmiotem chronionym przez prawa człowieka 
jest posiadanie wspólnego genomu, który odpowiada za przynależność jednostki do 
gatunku i za różnorodność między ludźmi. Ochrona człowieka i ludzkiej godności 
ma się dokonywać za pośrednictwem (między innymi) ochrony jego genomu, który 
„w sposób symboliczny stanowi dziedzictwo ludzkości” (art. 1). Podobne znaczenie 
genomowi ludzkiemu przypisuje rekomendacja nr 1512 Zgromadzenia Parlamentar-
nego Rady Europy z 15 kwietnia 2001 roku o ochronie genomu ludzkiego, która – 
powołując się na Powszechną deklarację o genomie ludzkim i prawach człowieka, 
głosi, że „informacja genetyczna jest wspólnym dziedzictwem ludzkości” (pkt 7).

Opisanie genomu ludzkiego jako dziedzictwa sugeruje, że nie wolno go nisz-
czyć bądź zawłaszczać lub wykorzystywać wyłącznie dla indywidualnej korzyści, 
na przykład uniemożliwiając innym dostęp do wiedzy o nim. Tym samym genom 
ludzki, a z nim natura człowieka zostają zmoralizowane, tj. uznane za obiekty, które 
w wyniku postępu wiedzy i rozwoju technologii stały się lub mogą stać się technicz-

17 Przykład takiej trudności ilustruje N. Bostrom, In Defense… 
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nie rozporządzalne, jednak ze względu na ich wartość wymagają ochrony moralnej 
lub prawnej przez uczynienie ich nierozporządzalnymi normatywnie18. Dopóki na-
tury człowieka nie pojmowano jako technicznie rozporządzalnej, nie było potrze-
by normatywnego chronienia jej, ponieważ stanowiła pewną daną lub stałą (często 
biologiczną), na której opierały się normy chroniące człowieka w imię przysługują-
cej mu godności. Wraz z pojawieniem się możliwości technicznego rozporządzania 
naturą ludzką przestała ona być taką daną czy stałą, a zachowanie jej jawi się jako 
wymagające ochrony za pomocą norm. Natura ludzka, która kiedyś była pozanor-
matywną podstawą norm moralnych lub prawnych, obecnie sama wymaga „ustabili-
zowania” za pomocą norm. Ową normatywną stabilizację natury ludzkiej wzmacnia 
uznanie genomu ludzkiego za dziedzictwo symboliczne, a więc o wartości nieużyt-
kowej, co prawdopodobnie ma na celu wykluczenie redukcjonistycznej interpretacji 
człowieczeństwa sprowadzającej tożsamość indywidualną lub gatunkową człowieka 
do jego genów, którą to interpretację Powszechna deklaracja o genomie ludzkim 
i prawach człowieka potępia w art. 2: „nie można sprowadzać jednostki ludzkiej do 
jej cech genetycznych”. 

Perspektywa ulepszania człowieka na skalę gatunkową odrywa czy uniezależnia 
nasze wyobrażenie o sobie od naszego biologicznego potencjału. Z punktu widzenia 
doskonalenia gatunku podmiot, o którym była dotąd mowa w kulturze, nie jest więc 
już czysto ludzki ani chociażby antropomorfizowany – jest on raczej „deantropo-
morfizowany”. Podmiot wymyka się pojęciowo, ponieważ perspektywa wzniesienia 
się ponad to, co ludzkie, każe liczyć się z możliwością posiadania cech, zdolno-
ści i podatności na skrzywdzenie innych niż ludzkie, wymagających innych rodza-
jów ochrony lub niepotrzebujących ochrony w znanym dotąd rodzaju lub zakresie. 
Transhumanistyczne wizje podmiotu każą widzieć go jako projekt w trakcie powsta-
wania i ciągłej przemiany, czyli coś ze swej istoty niedookreślonego lub nieokreślo-
nego, a nie jako coś danego czy zastanego, czemu przysługuje samoistna wartość 
(godność), coś, wobec czego konieczna jest pełna szacunku pokora19 i co wymaga 
ochrony ze względu na właściwe mu formy podatności na skrzywdzenie oraz poten-
cjał czynienia i doznawania dobra lub zła. Podobnie nieznanym podmiotem staje się 
jednostka, która w transhumanistycznej wizji ma podlegać (wybieranym przez nią) 
zmianom wykraczającym poza granice wyznaczone przez jej indywidualną biolo-
gię, a także biologię ludzkiego gatunku. Destabilizacja pojęcia podmiotu może więc 
destabilizować również ideę godności oraz znajomość ograniczeń i zależności, ze 
względu na które dotychczasowe normy chronią człowieka. 

18 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. 
M. Łukasiewicz, Scholar, Warszawa 2003, za W. Van den Daele, Die Natürlichkeit des 
Menschen als Kriterium und Schranke technischer Innovation, „WechselWirkung, Der künst-
liche Mensch” 2000, Jg. 21, Nr. 103/104, s. 24-31. 

19 Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness, President’s Council on Bio-
ethics, Washington 2003, s. 287-290. Por. L. Kass, op. cit.; M. Sandel, The Case Against 
Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.) 2007.
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Poprawianie człowieka jest atrakcyjne, ponieważ obiecuje realizację ideału au-
tokreacji i decydowania o sobie na nieznaną dotąd skalę20. Przekraczając ogranicze-
nia biologii, projekt ulepszania człowieka obiecuje jednostce możliwość wpływa-
nia nie tylko na swoje otoczenie i doświadczenia, ale też na własną podmiotowość, 
a w dalszej perspektywie być może i na podmiotowość następnych pokoleń. Jeżeli 
jednak autokreacja sięgnie tak daleko, to przy odpowiednio dużym stopniu modyfi-
kacji może stać się problematyczne to, z kim nie tylko jednostki mają do czynienia, 
ale także kogo obejmują normy moralne lub prawne i jakie te normy powinny być. 
Mogą pojawić się zasadne pytania o to, czy mamy do czynienia z istotą ludzką, czy 
może z istotami, które są wystarczająco różne od ludzi – chociaż od nich się wy-
wodzą – aby je uznać za wykraczające poza człowieczeństwo. Jeśli zaakceptujemy 
zmiany na przykład zdolności poznawczych lub emocjonalnych albo wytrzymałości 
fizycznej jednostek w stopniu, który przekracza to, co ludzkie, to pojawi się pytanie 
o to, czy te nowe podmioty będą obiektem ochrony normatywnej kształtowanej we-
dług dotychczasowych, człowieczych wyobrażeń i na dotychczasowych zasadach. 
Podmiot chroniony przez normy etyki lub prawa mógłby stać się w ten sposób po-
jęciowo niestabilny, ponieważ byłby inny od tego, którego chronią dotychczasowe 
normy; podmioty mogłyby być wystarczająco wielu rodzajów, aby wymagać innych 
regulacji dla każdego rodzaju podmiotów. Stosowanie praw człowieka do podmio-
tów nowych rodzajów mogłoby więc stać się fundamentalnie problematyczne. Być 
może normy moralne i prawne mogłyby zachować funkcję ochronną, ale zarazem 
mogłyby utracić uniwersalizm właściwy prawom człowieka i godności ludzkiej. 
Moralność i prawo nie byłyby więc narzędziami jednoczącymi w normatywną 
„wspólnotę ludzką”, lecz przeciwnie – wyznaczałyby odmienne wspólnoty moralne 
lub prawne.

Niejasność co do tego, kto byłby chroniony przez normy moralne dotyczące 
nowych rodzajów podmiotów, wiąże się z niestabilnością normatywną również na 
etapie realizacji trashumanistycznych ambicji. Poprawa człowieka wymaga jego 
ochrony normatywnej przez zagwarantowanie jednostkom prawa do poddawania się 
modyfikacjom. Takie modyfikacje nie byłyby jednak moralnie lub prawnie możliwe 
bez co najmniej tymczasowego osłabienia dotychczasowej ochrony normatywnej 
człowieka. Sam plan przekroczenia tego, co ludzkie, wymagałby więc normatywne-
go zdestabilizowania, które mogłoby podlegać utrwaleniu ze względu na niejasność 
co do tożsamości nowego podmiotu. Projekt doskonalenia człowieka mógłby zatem 
angażować dwa niedające się pogodzić nastawienia normatywne: ochrony „punk-
tu wyjścia”, czyli człowieka takiego, jaki był znany człowiekowi do tej pory wraz 
z jego prawem do autokreacji, oraz choćby tylko tymczasowego lub wybiórczego 
zawieszenia tej ochrony po to, aby owo „wyjście” było normatywnie możliwe. Aby 
umożliwić dalekosiężne zmiany sugerowane przez transhumanistyczne projekty, ko-
nieczna byłaby zatem rezygnacja z normatywnej ochrony człowieka takiego, jaki 
jest rezultatem ewolucji. Ochrona taka jest jednak niezbędna do legitymizacji auto-

20 Por. D. DeGrazia, op. cit.
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kreacyjnych projektów doskonalenia człowieka, skoro tranhumanistyczne projekty 
należą do ludzi. Pozostawienie transhumanistycznych planów bez regulacji skutko-
wałoby zatem zniknięciem podmiotu norm moralnych lub prawnych zarówno na 
etapie dążenia do realizacji tych planów, jak i po ich zrealizowaniu.

W odpowiedzi na transhumanistyczne ambicje najczęściej proponowaną odpo-
wiedzią – częściowo już teraz obecną w regulacjach międzynarodowych21 – jest 
zakaz genetycznego doskonalenia człowieka. Odrzuca ona transhumanistyczne ma-
rzenia, uznając modyfikacje genetyczne wiodące do zmiany natury ludzkiej za zbyt 
wielkie zagrożenie dla porządku normatywnego. Zakazy takie zachowują biologicz-
ne rozumienie podmiotu jako człowieka powstałego w wyniku ewolucji. Ochrona 
genomu ludzkiego stanowi w tym ujęciu stabilizację biologicznego rozumienia pod-
miotu chronionego za pomocą norm.

Stanowisko pośrednie polegałoby na osłabieniu dotychczasowej ochrony nor-
matywnej podmiotu i wyznaczeniu za pomocą odpowiednich regulacji granic do-
zwolonych modyfikacji genetycznych22. Podstawowym elementem definiującym te 
granice byłoby niezmienianie natury ludzkiej. Nałożenie takich ograniczeń norma-
tywnych zapewne dopuszczałoby zmiany w genomie człowieka, ale zmian tych nie 
definiowałyby wyłącznie indywidualne wybory, lecz przede wszystkim troska o bio-
logiczną tożsamość człowieka. Na gruncie moralności ograniczenie takie oznacza-
łoby odrzucenie ambicji nieskończonego doskonalenia człowieka, które są wpisane 
w większość transhumanistycznych projektów. Na gruncie politycznym i prawnym 
przeczyłoby libertariańskim wartościom i ideałom, na których opiera się większość 
transhumanistycznych propozycji. Jeżeli zatem zmiany w genomie ludzkim nie mają 
prowadzić do zdestabilizowania lub wręcz zniknięcia podmiotu normatywnej ochro-
ny, to transhumanistyczne wizje wymagają innego kontekstu politycznych i społecz-
nych wartości i ideałów niż ten, w którym powstały.

Rozdział Ewy Nowak pt. Jaźń jako pacjent chroniczny. Psycho- i neuroenhance-
ment w świetle humanistyki medycznej podejmuje zagadnienie przejścia z jednej toż-
samości w inną, która może być następstwem poprawiania zdolności poznawczych 
lub emocjonalnych na tle ludzkiego ucieleśnienia. Nie uderzając w alarmistyczne 
tony, autorka wskazuje na pozytywne i negatywne aspekty ingerencji farmakolo-
gicznych lub genowych w organizm człowieka oraz na ich konsekwencje dla do-

21 Tak jak czyni to w odniesieniu do klonowania człowieka Protokół dodatkowy do Konwencji 
o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii 
i medycyny dotyczący zakazu klonowania istot ludzkich Rady Europy, Paryż 1998. Por. też 
G. J. Annas, L. B. Andrews, R. M. Isasi, Protecting the Endangered Human: Toward an 
International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations, „American Journal of 
Law & Medicine” 2002, vol. 28, no. 2-3, s. 151-178.

22 Wersję umiarkowanego stanowiska zawiera N. Agar, Liberal Eugenics. In Defence of Hu-
man Enhancement, Blackwell, Malden 2003, odrzucając zarazem transhumanistyczne plany 
tworzenia postludzi w: idem, Why is It Possible to Enhance Moral Status and Why Doing So 
is Wrong?, „Journal of Medical Ethics” 2013, vol. 39, no. 2, s. 67-74, [online] http://dx.doi.
org/10.1136/medethics-2012-100597. 
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świadczania jednostki własnego ciała i swojej podmiotowości oraz formowania się 
jej tożsamości i poczucia odrębności. Doświadczenie to autorka odnosi do roli, jaką 
udoskonalenia człowieka mogą odegrać w przekształcaniu się wyznawanych warto-
ści i ocen ferowanych przez osoby podlegające tym zmianom. Podstawą rozważań 
Ewy Nowak jest literatura poświęcona ludzkiemu doświadczeniu własnego ciała 
i psychiki, ich wpływowi na tożsamość osoby oraz jej przekonania aksjologiczne. 
Korzystając z dorobku humanistyki medycznej w tej dziedzinie i zwracając uwagę 
na to, jak zaburzenie, ból lub choroba rodzi swoistą oscylację między podmiotem 
w jego dotychczasowej tożsamości a tym, co mu obce lub w nim nowe, autorka roz-
waża, jak doskonalenie własnych zdolności poznawczych i emocjonalnych za po-
mocą ingerencji w swoją cielesność wymaga z jednej strony troski o już wyznawane 
wartości humanistyczne, z drugiej – ostrożności w kształtowaniu nowych wartości 
posthumanistycznych.

W kontrze do rozpowszechnionych stanowisk w etyce normatywnej rozdział 
Adriany Warmbier Rozwój świadomości moralnej i formy doskonalenia motywa-
cji zwraca uwagę na to, że działanie oraz jego wartość moralna jest pochodną nie 
tylko pojedynczej decyzji podjętej w określonych warunkach, ale także charakteru 
jednostki, który podlega kształtowaniu przez nią samą. Propozycje poprawiania jed-
nostek i ich motywacji nie doceniają w ujęciu autorki potrzeby rozwoju moralnego 
i samowychowania jednostki, który jest w istotnym stopniu rezultatem wysiłków tej 
jednostki, a nie tylko czynników od niej niezależnych. Z tej perspektywy oddziały-
wanie na ludzkie motywacje po to, aby działania jednostek były moralnie pożąda-
ne, ignoruje doniosłość charakteru i cnót w ocenie działania. W ten sposób autorka 
wskazuje na wartość autokreacji, która wiąże się w sposób zasadniczy z wysiłkiem 
jednostek nakierowanym zarówno na ich wiedzę, jak i na ich motywacje. Idea do-
skonalenia moralnego za pomocą ingerencji farmakologicznych kwestionuje w ten 
sposób samą siebie, ponieważ w zbyt wielkim stopniu czyni działanie czymś, co się 
sprawcy przydarza, nie jest w istotny sposób jego własnym, a nie czymś, czego on 
dokonuje i za co może brać moralną odpowiedzialność zarówno wtedy, gdy jest ono 
dobre, jak i wtedy, gdy jest złe.

W rozdziale pt. Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu 
o ideę biomedycznego ulepszania moralnego Marta Soniewicka dokonuje przeglądu 
głównych problemów związanych z wizjami genetycznych modyfikacji człowieka 
w celu jego doskonalenia moralnego. Autorka stawia tezę, że oceny takich planów 
zależą w głównej mierze od wyobrażeń na temat natury człowieka.

W rozdziale Autonomia prokreacyjna w kontekście osobowych i nieosobowych 
racji za ulepszaniem ludzkiej kondycji Wojciech Lewandowski bada problem zna-
czenia tożsamości przyszłych istot ludzkich jako racji w podejmowaniu decyzji 
prokreacyjnych, które mają na celu poprawę wyposażenia genetycznego przyszłych 
dzieci oraz doniosłość takich racji dla autonomii prokreacyjnej przyszłych rodziców. 
Istotą problemu jest to, czy racją w decyzjach mających na celu udoskonalenie przy-
szłych dzieci jest samo poprawienie ich potencjału, czy też należy wziąć pod uwagę 
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także to, że zależnie od wybranej metody decyzja o poprawieniu cech przyszłego 
dziecka pociąga za sobą zmianę podmiotu, u którego wystąpią lepsze cechy. 

Rozdział Błażeja Kmieciaka pt. Podmiotowość i problem choroby genetycznej 
w kontekście badań socjologiczno-prawnych podejmuje zagadnienie konstrukcji 
osób z niepełnosprawnością w mediach.
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Jaźń jako pacjent chroniczny 

Psycho- i neuroenhancement w świetle humanistyki medycznej1 

Human enhancement a człowiek jako całość  
psychosomatyczna

Technologie – zarówno te ingerujące w ludzką fizyczność i cielesność, jak i te, 
które oddziałują na poziomie neuropoznawczym – nieuchronnie wpływają na jaźń 
i tożsamość (w tym tożsamość psychosomatyczną2 oraz podmiotowość moralną). 
Wpływ ten można oszacować subiektywnie na podstawie samoobserwacji i narracji 
doświadczającej go osoby. Jednakże narracja ta ma pewne ograniczenia. Ponadto 
nie powstała jeszcze tabela kryteriów3 pomocnych w klinicznej obserwacji beha-
wioralnych skutków ingerencji biotechnologicznych. Ponieważ wiele technologicz-
nych sposobów stymulacji wybranych obszarów mózgu lub funkcji poznawczych 
leży w sferze spekulacji, nie prowadzi się w tej materii regularnych badań. Sytu-
ację utrudnia wielość koncepcji jaźni i tożsamości oscylujących między jednością 
transcendentalnej apercepcji, poczuciem diachronii wytwarzanym przez narrację 
autobiograficzną a epizodycznością lub ekologią. Czy wobec tego warto pytać  

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2015/17/B/HS1/02381 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

2 Oprócz nowej fenomenologii i humanistyki medycznej od połowy XX wieku o tożsamości 
psychosomatycznej mówi się w medycynie, która odchodzi od sztywnego podziału na soma-
tyczne i psychiczne. Zob. H. F. Dunbar, Synopsis of Psychosomatic Diagnosis and Treat-
ment, Mosby, St. Louis 1948.

3 Tabela istnieje na przykład dla schizofrenii. Zob. J. Parnas  et al., EASE: Examination of 
Anomalous Self-Experience, „Psychopathology” 2005, vol. 38, no. 5, s. 236-258, [online] 
http://dx.doi.org/10.1159/000088441. 
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o następstwa modyfikacji biotechnologicznych dla jaźni i tożsamości, skoro wia-
domo jedynie tyle, że „z wolna, lecz nieustannie”4 wywierają one wpływ na funk-
cjonowanie umysłu, a w związku z tym na „funkcjonalną tożsamość”5 człowieka, 
lecz ocena tego wpływu może być jedynie pierwszoosobowa, subiektywna? Ponadto 
biotechnologiczna epogeneza może być nieodróżnialna od innych czynników epige-
netycznych, które modelują ludzkie funkcjonowanie, również to, którego podstawy 
uważamy za autonomiczne, oryginalne i źródłowe. 

Intencją doskonalenia człowieka – human enhancement – jest afirmacja życia 
w jego rzeczywistych przejawach, które badacze wywodzący się z tradycyjnej fe-
nomenologii uważają za nie w pełni autonomiczne i wymagające transcendentalne-
go dopełnienia (Husserlowski warunek volle Persönlichkeit, Ich-Mensch). Oprócz 
tego, że naturalistyczne, ucieleśnione, interaktywne „Ja” sytuuje człowieka w świe-
cie życia, pozwalając mu realizować ideały i wartości6, może on wykraczać poza 
egologiczny horyzont i wieść ekologiczne życie, „life beyond self”7, jak powiada 
Braidotti. W świetle klasycznej filozofii podmiotu – a także współczesnych dyskusji 
o podmiotowości – to nie ono jest miarą ciągłości, a nawet „mojości”8, i nie zawsze 
dane jest mu „przeżywać obraz siebie jako człowieka wraz ze wszystkim, co doń 
przynależy”9, nie mówiąc o podążaniu za tym obrazem. 

Życie osoby, która nie zetknęła się z nowoczesnymi technologiami, również 
obfituje w doświadczenia dysocjacji i alienacji10, zakłócenia tożsamości i „nabyte 
utożsamienia”11. Ich specyfika odbiega jednak znacząco od tego, co mają oferować 
eksperymenty polegające na przykład na 

4 D. Lupton, W. Seymour, „I am Normal on the Net”: Disability, Computerised Commu-
nication Technologies and the Embodied Self, [w:] Discourse, the Body, and Identity, eds. 
J. Coupland, R. Gwyn, Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 247.

5 Por. H. Gronke, Einleitender Kommentar, [w:] H. Jonas, Philosophische Hauptwerke, 
Bd. I/1: Organismus und Freiheit. Philosophie des Lebens und Ethik der Lebenswissenscha-
ften, Hrsg. H. Gronke, Rombach Verlag, Freiburg i. Br.–Berlin–Wien 2010, s. CXXXII, Kri-
tische Gesamtausgabe der Werke von Hans Jonas (KGA).

6 N. Bostrom, Transhumanist Values, „Review of Contemporary Philosophy” 2005, vol. 4, 
no. 1-2; E. Nowak, Doskonałość. Z genealogii human enhancement, „Czasopismo Interne-
towe Humaniora” 2014, nr 1 (5), s. 77-102.

7 R. Braidot t i, The Posthuman, Polity Press, Malden 2013.
8 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowsk i, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 220.
9 H. Jonas, Von der Philosophie des Organismus zur Philosophie des Menschen. KGA, Bd. I/1, 

s. 320. Kazus doktoranta – kantysty, który zażywa lek o nazwie somafinil, by sprostać swoim 
ideałom, analizują Bublitz i Merkel: „lek zmienia wprawdzie osobowość doktoranta zgodnie 
z jego oczekiwaniami, lecz nowe, hedonistyczne skłonności są nie do pogodzenia z obrazem 
samego siebie, jego »prawdziwym ja«, do którego chciałby dążyć”. J. Ch. Bubli tz, R. Mer-
kel, Autonomy and Authenticity of Enhanced Personality Traits, „Bioethics” 2009, vol. 23, 
no. 6, s. 363, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8519.2009.01725.x. 

10 B. Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2006.

11 P. Ricoeur, op. cit., s. 201.
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wyjęciu mózgu osoby A z jej macierzystego ciała i przeniesienia go do ciała osoby 
B, z którego mózg usunięto. W rezultacie otrzymamy osobę C o ciele pochodzą-
cym od osoby B, ale o mózgu pochodzącym od osoby A. Wraz z mózgiem otrzy-
małaby ona także komplet właściwości mentalnych12. 

Współczesne, postdualistyczne koncepcje jaźni somatycznej podważają hipote-
zę o możliwości przeniesienia mózgu razem ze swoistymi właściwościami mental-
nymi w ucieleśnienie innej osoby, rzadko bowiem ludzkie właściwości mają naturę 
czysto mentalną. Autor ma raczej na myśli reprezentację i schemat „ciała własnego”, 
które właśnie ze względu na mieszaną, percepcyjno-somatyczną lub poznawczo-
-somatyczną naturę nie są przechodnie. Jak bardzo nie są, pokazuje to T. R. Brown 
w pierwszoosobowej narracji tworzącej powieść pt. The Face in the Mirror. A Trans-
human Identity Crisis (2012). Zdaje ona sprawę z doświadczeń dorosłego mężczy-
zny, którego mózg wszczepiono w ciało transgenicznej kobiety. Nowe ucieleśnienie 
wymusza radykalną zmianę właściwości mentalno-somatycznych, których nowy 
człowiek uczy się z ogromnym trudem. 

W przypadku modyfikacji somatycznych nie chodzi wyłącznie o zmiany na 
poziomie fizyczności na podobieństwo mechanizmu złożonego z indyferentnych, 
wymiennych części (organów). Doświadczenie siebie13 w ucieleśnieniu choćby 
częściowo obcym14, na przykład wyposażonym w allotransplant narządu zewnętrz-
nego, oznacza konfrontację nie tylko ze zmianą fizyczną, lecz także – a nawet przede 
wszystkim – ze zmianą w sferze ciała żywego/przeżywanego, szeroko opisanego 
w literaturze fenomenologicznej, również w niniejszym tomie. Osoby mające takie 
doświadczenia (a także osoby transpłciowe, korzystające z implantów, protez itd.) 
wielokrotnie przeżywają rozmaite paradoksy „dominacji ciała nad jaźnią”15. 

Analityczne eksperymenty myślowe pokazują, że „możemy sobie wyrobić tylko 
schematyczne pojęcie tego, jak to jest być nietoperzem”16, innym ciałem, ponieważ 
nasza sytuacja poznawcza, przypisana do sytuacji egzystencjalnej „ja jestem w mym 
ciele, a ściślej: jestem mym ciałem”17 (I am my body), jak powiada Merleau-Ponty, 
jest nieprzekraczalna. Nawet jeśli cudze ciało wydaje się analogią własnego, pozo-
staje ono radykalnie obce/inne, choć zapewne nie tak „egzotyczne”18, jak projektu-
je to trans- i posthumanizm. O ile w przypadku amputacji, transplantacji, implan-
tacji organów (a także protez bionicznych) możliwa jest jakaś korekta tożsamości  

12 M. A. Weber, Die Zerlegung des Ichs. Über die Grundlagen personaler Identität, Mentis, 
Münster 2014, s. 208 [jeśli nie podano inaczej, tłumaczenia cytatów obcojęzycznych – E. N.].

13 P. Ricoeur, op. cit., s. 220.
14 Ibidem.
15 J. Latime r, Unsettling Bodies. Frida Kahlo’s Portraits and Individuality, [w:] Un/Knowing 

Bodies, eds. J. Latime r, M. Schi l lmeier, Blackwell Publishing, Malden 2009, s. 54-55.
16 T. Nage l, Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, Aletheia, Warszawa 1997, s. 208.
17 M. Merleau -Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasińsk i, Ale-

theia, Warszawa 2001, s. 171. 
18 Ibidem.
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somatycznej i „Ja” psychofizycznego (tożsamość bowiem rodzi się i odradza „dzię-
ki auto-reprezentacjom zapewniającym ciągłość i spójność przeżywania na przekór 
sprzecznym doświadczeniom”19), o tyle wydaje się ona mało prawdopodobna w ob-
liczu reinkarnacji osobowych „właściwości mentalnych”. Nowe ciało nie może stać 
się moim, autentycznym i „autonomicznym wcieleniem”20, a jedynie jakimś obiek-
tywnym ciałem.

Do silnego „zranienia”21 tożsamości może też dojść na skutek ingerencji neuro-
psychologicznych mających potencjonować, stymulować bądź modulować wybrane 
sprawności czy właściwości poznawcze, emocjonalne, afektywne itd. Kiedy Ryo 
Uehara22 postuluje ograniczenie radykalnego doskonalenia ludzkiej kognicji, której 
rozwój promują inni, przemawia przezeń nie tyle lęk o zdrowie psychosomatycz-
ne, ile lęk o tożsamość i autentyczność jako wartości szczególne, których nie obej-
muje żaden sumaryczny ani „holistyczny system wartości”23, jakich przydawać ma 
enhancement. Nie kwestionuję tego, że wspomaga on wartościotwórczy potencjał 
człowieka, lecz to, że traktuje się go jako samoistne źródło nowych wartości, w tym 
wartości podmiotowych. 

Uznanie i ochronę oryginalnych wartości podmiotowych postulują Bublitz 
i Merkel24. Podkreślają oni, że „w ostatnim czasie autentyzm stał się kluczowym 
pojęciem w debacie wokół neuroenhancement. Ubolewania godne jest to, że stoso-
wanie środków farmakologicznych lub biotechnologicznych wzmacniających funk-
cje poznawcze lub modulujących emocje podkopuje autentyczność i prawdziwość 
(an agent’s authenticity, being true to oneself) podmiotu sprawczego”25, jego auto-
nomiczne samookreślenie, samokontrolę i odpowiedzialność. Oddziaływanie neu-
roenhancement wykracza daleko poza dbałość „o dobre samopoczucie”26 i higienę 
psychiczną27, sięgając wielu poziomów jaźni i tożsamości, w tym tożsamości mo-
ralnej, której wcześniej (wyjąwszy środki halucynogenne) nie instrumentalizowano 
w imię prymatu określonych funkcji poznawczych bądź dobrostanu i eudajmonii 
„Ja” rzeczywistego. W moim przekonaniu można afirmować doskonalenie ludzkiej 

19 P. Joraschky, S. Arnold, Die Messung der Körper- und Selbstgrenzen mit dem Rorschach-
-Test, [w:] Körperleben in der Schizophrenie, Hrsg. F. Röhricht, S. Pr iebe, Hogrefe, Göt-
tingen 1998, s. 105.

20 G. Einstein, M. Shi ldr ick, The Postconventional Body: Retheorizing Women’s Health, 
„Social Science & Medicine” 2009, vol. 69, no. 2, s. 294, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.
socscimed.2009.04.027. 

21 K. Dąbrowsk i, Co to jest higiena psychiczna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.
22 R. Uehara, Why Should We Limit Radical Cognitive Enhancement?, „Journal of Philosophy 

and Ethics in Health Care and Medicine” 2011, no. 5.
23 N. Bostrom, op. cit.
24 J.H. Bubl i tz, R. Merkel, op. cit. 
25 Ibidem, s. 361. 
26 T. Nage l, op. cit., s. 32.
27 K. Dąbrowsk i, Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Polskie Towarzystwo Higieny Psy-

chicznej, Warszawa 1974.
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kognicji dopóty, dopóki pozwala ono zachować subiektywne przekonanie, a nawet 
tylko poczucie, iż wartości te nie są instrumentalizowane. 

Warto podkreślić, że w obliczu stanów świadomości, jakie może generować neu-
roenhancement, opisany przez Kazimierza Dąbrowskiego samoczynny mechanizm 
dezintegracji pozytywnej, mobilizujący do nieustannego wybierania „prawdziwego 
Ja” zamiast „mojego innego Ja”, może nie zadziałać, podobnie jak inne znane nam 
metody autoterapeutyczne i terapeutyczne. Albowiem tylko wówczas, gdy „moje 
prawdziwe ja wzmacnia się – łatwiej mi wytrzymać napór mojego innego, dziwnego 
ja. (…) Staję się wówczas silniejszy, a z drugiej strony bardziej jednolity i mocny 
duchowo”28. Klasyczny moduł tożsamościowej samonaprawy, który nie wiedzie do 
wzorcowej „jedności psychicznej”29, a jedynie reintegracji w obliczu „konfliktu, nie-
pokoju, frustracji, smutku, urazy i winy”, jakie „można znaleźć u ludzi zdro wych”30, 
staje się nieadekwatny i bezsilny w przypadku neuroenhancement. Ponadto „gdy 
zachowania sprawcy wypływają z właściwości stymulowanych neurochemicznie, 
teorie autonomii mają się nijak do autonomii ich sprawcy”31 (theories of autonomy 
disagree on agential autonomy). Inni autorzy podnoszą problem społecznego dys-
komfortu osób poddanych stymulacji neuropoznawczej: „wzmocnione sprawności 
(enhanced virtues) mogą być odebrane jako nieautentyczne w świetle powszechnej 
zgody co do tego, że to właśnie samokontrola znamionuje siłę charakteru”32. 

Zważmy przykładowe konsekwencje zastosowania BCI (brain-computer inter-
face) i DBS (deep brain stimulation), którego celem jest umożliwienie pacjentom 
„obsługiwanie maszyn bez użycia rąk, wyłącznie mocą mózgu, tj. informacji na po-
ziomie neuronalnym”33. Wedle wszelkich prognoz w niedalekiej przyszłości cyber-
technologie w powiązaniu z nanotechnologiami pozwolą stworzyć nową generację 
urządzeń stanowiących pomost między światem rzeczywistym i światem wirtual-
nym, dostępnych również dla osób zdrowych (programistów, inżynierów, ekspery-
mentatorów itd.) „w postaci elektrochipów wzmacniających pamięć, akceleratorów 
i generatorów myślenia za sprawą bezpośredniej współpracy mózgu z komputerem 
techniką BCI, wreszcie kreatorów innowacyjnych sposobów działania koordynowa-
nego niewerbalnie, za pomocą obrazowania (creation of novel forms of non-verbal 
or image-based actions)”34. Nie trzeba czekać na zastosowanie tak wyszukanych 
technologii, aby uświadomić sobie, że potencjonowanie kognicji przy zastosowa-
niu tego rodzaju metod zrodzi niezliczone wyzwania dla jaźni, tożsamości, świado-

28 Idem, Dezintegracja…, s. 44.
29 T. Nage l, op. cit., s. 201.
30 A. H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, PAX, Warszawa 

1986, s. 206.
31 J. Ch. Bubl i tz, R. Merkel, op. cit., s. 362. 
32 L. I. Cabrera, N. S. Fitz, P. B. Reiner, Reasons for Comfort and Discomfort witht Phar-

macological Enhancement of Cognitive, Affective and Social Domains. „Neuroethics” 2015, 
vol. 8, no. 2, s. 100, [online] http://dx.doi.org/10.1007/s12152-014-9222-3. 

33 R. Uehara, op. cit., s. 132.
34 Ibidem.
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mości somatycznej, ontologicznej i egzystencjalnej. W diagnostyce kondycji nowej 
świadomości ontologicznej przydatne okazać się mogą liczne kryteria zaczerpnięte 
z testu EASE: „zaburzenia pamięci krótkotrwałej”, „zaburzenia świadomości cza-
su”, „epizodyczna (discontinuous) świadomość własnego działania”, „rozdźwięk 
między ekspresją zamierzoną i faktyczną”, „osłabiona samoświadomość, obecność, 
ja rdzenne (basic Self, innere Haltung)”, „zniekształcona perspektywa pierwszo-
osobowa”, „depersonalizacja”, „alienacja”, „stan odrealnienia”, „gonitwa myśli 
(hiperrefleksyjność)”, wreszcie „rozszczepienie jaźni”35. Ingerencja we właściwości 
podmiotowe stanowi zatem wierzchołek góry lodowej w porównaniu z masywem, 
na jaki składają się wymienione właśnie zaburzenia i zakłócenia. Ich konsekwen-
cje zupełnie zmieniają doświadczenie siebie, a oprócz podmiotowości modyfikują 
wszelkie relacje, jakie ona inicjuje i podtrzymuje z innymi. 

Przykładowe terapie psycho- i neurotropowe 
a pamięć i tożsamość

Rozważmy trzy stosunkowo niewinne przykłady stymulacji metodami psychotropo-
wymi i neurotropowymi, skutkujące „podwójnie” w rozumieniu Barbary Chyrowicz: 
pożądaną poprawą kondycji psychicznej (poznawczej, emocjonalnej) oraz niepo-
żądanymi zmianami w strukturze podmiotowo-tożsamościowej. Przykład pierwszy 
odnosi się do wzmacniania zdolności zapamiętywania, powszechnie uważanej za 
kluczowy warunek dobrej kondycji jaźni i tożsamości, a także ogólnej jakości życia. 
Tymczasem, jak pisze Katja Crone: 

ekstremalnie rozwinięta zdolność zapamiętywania nie prowadzi w zasadzie do 
wzrostu zdolności działania. Wykazał to już rosyjski psycholog Łuria (…). Gdy 
uwagę zaprząta zbyt wiele szczegółów zapadających w pamięć z tą samą inten-
sywnością i bez świadomej selekcji, przesłaniają one intencje sterujące działaniem. 
Człowiek traci swe zamysły z pola widzenia pod natłokiem drobiazgów i szcze-
gółów. Działanie podług indywidualnej hierarchii celów staje się wówczas utrud-
nione lub zgoła niemożliwe. Gdyby technologicznie spotęgować pamięć do takich 
rozmiarów, odbiłoby się to silnie na sprawnościach poznawczych i życiu takiej 
osoby36. 

Jak się okazuje, oprócz zamierzonego efektu przesadna stymulacja pamięci niesie 
ze sobą lawinę skutków ubocznych w postaci zakłóceń poznawczych o charakterze 
krótko- i długofalowym, w tym: spowolnienia i wydłużenia procesów decyzyjnych, 

35 J. Parnas  et al., op. cit., s. 237-247. 
36 K. Crone, Biotechnologische Gedächtnismanipulation und personales Selbstverständnis, 

[w:] Dimensionen der Person. Genom und Gehirn, Hrsg. D. Hübner, Mentis, Paderborn 
2006, s. 234.
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zaburzenia konsekwencji w działaniu, mimowolnej ewolucji priorytetów działania 
i rozproszenia ich hierarchii, stopniowego, mimowolnego zarzucenia pewnych za-
chowań i wykształcenia nowych, niepostrzeżenie postępującej erozji „powiązania 
między doświadczeniem minionym a doświadczeniem obecnym w kategoriach za-
leżności przyczynowej”37 itd. 

Ludzie żywią iluzoryczne przekonanie, że pamięć ma naturę kumulatywną, 
agregatywną, encyklopedyczną, utożsamiając ją z cenioną społecznie erudycją; że 
indywidualny poziom sprawności poznawczych rośnie wprost proporcjonalnie do 
pojemności pamięci i że na (prze)stymulowanej zdolności zapamiętywania zyskuje 
nie tylko pamięć, ale i osobowość, o jakości funkcjonowania społecznego i zawodo-
wego nie wspominając; wreszcie, że spotęgowana zdolność zapamiętywania odmła-
dza cały „mózg uważany za odpowiednik osoby”38. Tymczasem liczba zapamięty-
wanych informacji najwyraźniej zakłóca procesy ich przetwarzania. 

Wzmacnianie pamięci epizodycznej i krótkotrwałej nie przynosi zatem oczeki-
wanych efektów. Operacje umysłowe ulegają spowolnieniu właśnie pod naporem 
nadmiernej liczby w dużej mierze indyferentnych, subiektywnie przecenianych in-
formacji, ewentualności, detali i niuansów. Co więcej, 

z perspektywy biologicznej i ewolucyjnej pamięć potrzebna jest z uwagi na przy-
szłość. Jej zadanie polega na przechowywaniu wyłącznie tego, co przydatne. 
Z perspektywy przetrwania bezwartościowe jest zaleganie w pamięci każdego mi-
nionego doświadczenia. Ktoś, kto chce sprawnie operować e-mailami, nie będzie 
przecież dążył do zwiększenia pojemności swojej skrzynki mailowej. Po prostu 
wykasuje bezużyteczne wiadomości39. 

Zrozumiała jest troska „o siebie samych, między innymi o własne starzenie 
się”40, którego oznaką jest nasycenie umysłu informacjami i doświadczeniem, spo-
walniające i zakłócające procesy poznawcze. Potrzebny jest mu nie tyle kolejny 
RAM/MEM pamięci, ile procesor usprawniający przetwarzanie jego zasobów i ope-
rowanie nimi41. 

Z punktu widzenia neuroenhancement od pytania co i w jakim zakresie jest 
przyswajane, zapamiętywane i zapominane ważniejsze wydają się pytania Ricoeu-
ra: kto pamięta lub zapomina? Jakie znaczenia wiąże on z zasobami swej pamięci? 
Czy identyfikuje się z autobiograficzną narracją? Podejściu Ricoeura bliższy będzie 
przykład drugi, tj. psychotropowe i neurotropowe metody redukcji traumatycznych 
wspomnień o minionych przeżyciach do neutralnych „śladów pamięciowych”42, 

37 P. Ricoeur, op. cit., s. 221.
38 Ibidem, s. 224.
39 J. Horstman, The Scientific American Brave New Brain, John Wiley, New York 2010, s. 40.
40 P. Ricoeur, op. cit., s. 229.
41 R. Merkel  et al., Intervening in the Brain. Changing Psyche and Society, Springer, Berlin 

2007, s. 190.
42 Ibidem, s. 221.
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znanej skądinąd medycynie i kulturze co najmniej od czasów Platona i Dantego. 
W liście do Zeltera Goethe wspomina o „eterycznym strumieniu Lete, który wzbie-
ra z każdym naszym oddechem”. Również Goethowscy bohaterowie radzą sobie 
z brzemieniem pamięci43. 

Współczesna medycyna zna wiele sposobów na osłabianie lub zacieranie nawet 
selektywnie określonych wspomnień, w tym farmakologiczną modyfikację pamięci 
długotrwałej (traumatycznej, autobiograficznej i somatycznej). Zadaniem stosow-
nych farmaceutyków jest tak zmodyfikować biochemiczne środowisko synaps lub 
skład i działanie neurotransmiterów, by można było wpływać na strukturę ściśle 
określonej wiązki synaps. Każde wspomnienie jest bowiem zakodowane w pewnej 
kombinacji synaps, a każda synapsa może uczestniczyć w wielu różnych kombina-
cjach44. Działanie specyfiku polega wobec tego na 

blokowaniu doznań emocjonalnych i zapobieganiu ożywiania przeżyć i doświad-
czeń przechowywanych w pamięci długotrwałej. Emocje zostają niejako oderwane 
od wspomnień [by zneutralizować ich subiektywnie odczuwaną ważność – uzup. 
E.N.]. Potwierdzałoby to funkcjonalne znaczenie emocji dla żywotności osobi-
stych wspomnień, a także dla umiejętności oceny zdarzeń bieżących, zwłaszcza 
w obliczu zagrożenia. Emocje mają bowiem wydatny udział w formowaniu osobi-
stych ocen i osądów – także wstecznie, w odniesieniu do treści przechowywanych 
w pamięci [możemy to zaobserwować na przykładzie przebaczenia, do którego 
człowiek dojrzewa w miarę, jak opada temperatura emocji – uzup. E.N.]. Procesy 

43 H. Weinrich, Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, C. H. Beck, München 1997; F. Rigot -
t i, Schleier und Fluß – Metaphern des Vergessens, [w:] Metaphernanalyse, Hrsg. M. Buch -
holz, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993; B. D. Earp, A. Sandberg, J. Savule -
scu, The Medicalization of Love, „Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 2015, vol. 24, 
no. 3, s. 323-336, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0963180114000206.

44 H. Caygi l l, Physiological Memory Systems, [w:] Memory. Histories, Theories, Debates, eds. 
S. Radstone, B. Schwarz, Fordham University Press, New York 2010, s. 228. Podobne, 
lecz wymagające czasu i wysiłku efekty osiągać można dzięki ćwiczeniom terapeutycznym. 
Rose na podstawie własnych badań relacjonuje, że „już kilka minut po zakończeniu ćwicze-
nia w określonych regionach mózgu impulsy elektryczne nasilają produkcję neurotransmi-
terów w synapsach (there are changes in the release of neurotransmitters at the synapses in 
specific brain regions). Sygnał chemiczny dany przez neurotransmitery pobudza położony 
za synapsą neuron do szybszej syntezy protein (cell adhesion proteines) wzmacniających 
połączenia synaptyczne (…). Potwierdzałoby to hipotezę Hebba, że mózg zapisuje i przecho-
wuje wspomnienia (…) w sposób przypominający wypalanie magnetycznych śladów na pły-
cie kompaktowej, pozwalających odtwarzać oryginalny materiał” – S. Rose, Memories Are 
Made of This, [w:] Memory. Histories, Theories, Debates, eds. S. Radstone, B. Schwarz, 
Fordham University Press, New York 2010, s. 202-205. Rose przypomina również o roli hi-
pokampu w utrwalaniu pamięci. Świat dowiedział się o niej za sprawą H.M., epileptyka, 
któremu w latach 50. ubiegłego wieku usunięto hipokamp. „Utracił on bezpowrotnie zdol-
ność transferu zapamiętywanych na bieżąco treści do pamięci długotrwałej. (…) Jego mózg 
nie potrafi zachować zwłaszcza wspomnień epizodycznych, o znaczeniu autobiograficznym. 
Zdarzenia po prostu rozpływają się, każdy dzień jest taki sam”, relacjonował pacjent – ibi-
dem, s. 200.
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emocjonalne mają wreszcie wpływ na późniejsze procesy psychiczne w kontekście 
działania [na przykład lęk lub panika, wyuczone za sprawą wcześniejszych do-
świadczeń, mogą blokować określone zachowania lub uprzedzać do nich w przy-
szłości; widoczna ostrożność, powściągliwość czy onieśmielenie mogą w rzeczy-
wistości znamionować traumę – uzup. E.N.]. (…) Owszem, bardziej komfortowo 
jest nie musieć odczuwać lęku i paniki. Jednak wyhamowanie reakcji afektywnych 
na poziomie neurobiologicznym zmienia te spośród ludzkich zachowań, które na 
nich właśnie się opierają (…). Sztuczne osłabianie doznań emocjonalnych skutkuje 
z kolei zmienioną oceną tego, co dla danej osoby jest bezwarunkowo ważne i co 
nadaje orientację i motywację jej działaniom. (…) Osłabienie choćby tylko poje-
dynczych wspomnień zmienia strukturę całej osobowości. Przyjmowanie takich le-
ków modyfikuje bądź zmienia (modifiziert oder alterniert) postawę, jaką dana oso-
ba przejawiała dotychczas w swoim postępowaniu45. 

Nazywanie działania wskazanych leków relaksacyjnym nie zmienia jego me-
chanizmu. Należy do nich między innymi prozac, który ma zdolność osłabiania bo-
lesnych, traumatycznych czy obsesyjnie powracających wspomnień. Oprócz tego, 
zgodnie z raportem amerykańskiego President’s Council, „opóźnia on czas podjęcia 
działania, zmienia sposób rozumienia”, wreszcie powoduje zmiany w osobowości 
i tożsamości, jako że pacjent poddany medykalizacji zupełnie inaczej ocenia ten sam 
stan rzeczy przed zażyciem leku i po jego zażyciu. 

Te długofalowe zmiany polegają między innymi na tym, że do wątków biogra-
ficznych, złożonych ze struktur ciągłych, linearnych lub bardziej rozgałęzionych, 
wiążących w czasie pewne „moje” działania, niepostrzeżenie i mimowolnie wni-
kają epizody lub wątki luźne i kontyngentne niewiadomego pochodzenia. Te nowe, 
neurochemicznie inicjowane zdarzenia są z mniejszym lub większym trudem in-
tegrowane ze „mną” jako bohaterem narracji biograficznej, zależnie od tego, jaka 
koncepcja jaźni jest owemu „mnie” najbliższa (zapewne będą to koncepcje miesza-
ne, typy idealne zdarzają się bowiem wyłącznie w teorii). „Narracyjna interpretacja 
tożsamości”46 nie jest dziś dominująca: po rozważeniu jeszcze jednego przykładu 
ingerencji typu neuropoznawczego wskażę jej słabość, a także wybrane koncepcje 
alternatywne. 

Trzeci i ostatni przykład dotyczy skutków zastosowania terapii genowych, ob-
serwowalnych dopiero w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy po zabiegu. Do takich 
terapii należy wszczepianie prekursorów komórek neuronalnych w precyzyjnie okre-
ślone rejony mózgu. Pobiera się je ex vivo z komórek somatycznych osób dorosłych 
(wcześniej pozyskiwano je z komórek macierzystych pochodzenia embrionalnego). 
Neurotransplantacja pozwala zastąpić i zregenerować utracone bądź uszkodzone ko-
mórki nerwowe, a ponadto kompensować wytwarzanie określonych, deficytowych 
protein, których zadaniem jest odżywianie komórek nerwowych, pobudzanie ich do 
aktywności lub zwiększanie przepustowości połączeń synaptycznych (molecular  

45 K. Crone, op. cit., s. 234-235.
46 P. Ricoeur, op. cit., s. 231.
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restoration)47. W ciągu kilku miesięcy po wszczepieniu „komórki osiągają dojrza-
łość i integrują się z macierzystymi sieciami neuronalnymi, by rozwinąć działanie 
neurotropowe bądź regeneracyjne”48. 

Jeszcze bardziej technologicznie zaawansowana wydaje się terapia genowa 
w zastosowaniu do mózgu. 

Modyfikacja genetyczna polega tu na wszczepieniu kopii genu o doniosłym zna-
czeniu terapeutycznym na poziomie molekularnym do nuklearnego DNA mózgu, 
przy użyciu wirusów naprowadzających i niejako „infekujących” komórkę nowymi 
genami (wirusy nie mogą się reprodukować). Transfer genów można więc łączyć 
z implantacją komórek, by zwiększyć potencjał terapeutyczny49. 

Terapie genowe mogą się przyczyniać do usprawnienia funkcji pamięci bez za-
burzania „ciągłości pamięciowej” i pozbawiania sprawniej zapamiętywanych i prze-
twarzanych informacji znamion osobistych w rozumieniu „przynależności do mnie, 
słowem: (…) tego, co własne”50. Hipotetycznie, terapie genowe mogą wspomagać 
indywidualną tożsamość, nie zakłócając narracji autobiograficznej elementami nie-
wiadomego pochodzenia, a ponadto mogą stymulować poznawczo ze skutkiem wi-
docznym w jakości pracy, uczenia się i codziennych czynności życiowych, podkreś-
lają Vincent P. Clark i Raja Parasuraman51.

Narratywiści i antynarratywiści o „Ja” 
diachronicznym i epizodycznym

W książce O sobie samym jako innym (1990) Paul Ricoeur podjął ważną polemi-
kę z Derekiem Parfitem, który kilka lat wcześniej (1986) zakwestionował diachro-
niczny, linearny model tożsamości przypisanej „Ja” ze względu na autentyczność 
doświadczeń przeżywanych, znaczących i stąd też odnotowywanych w pamięci 
i narracji autobiograficznej. Był to cios wymierzony w paradygmat tożsamości nar-
racyjnej (PTN), już w założeniu Ricoeura podatnej na konfabulację. Wedle innych 
nie wyczerpuje on możliwości ludzkiej komunikacji (istnieją bowiem symboliczne, 
intuicyjne i inne jeszcze jej formy), a jego ograniczenia wiążą się między innymi 
z ekspresją językową na przykład osób obdarzonych zdolnością autokreacji, dotknię-

47 J. Horstmann, op. cit.; R. Merkel  et al., op. cit.
48 R. Merkel  et al., op. cit., s. 105.
49 Ibidem.
50 P. Ricoeur, op. cit., s. 221.
51 V. Clark, R. Parasuraman, Neuroenhancement: Enhancing Brain and Mind in Health and 

in Disease, „NeuroImage” 2014, vol. 85, s. 893, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuro 
image.2013.08.071. 
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tych traumą lub demencją52 itp. Zarówno Ricoeur, jak i inni przedstawiciele PTN są 
jednak zgodni co do tego, że nie istnieje tożsamość w sensie referencjalnym. Z punk-
tu widzenia Traktatu [Wittgensteina] nie sposób o niej nic powiedzieć, aczkolwiek 
iluzorycznie odsyłają do niej pewne twierdzenia: „właśnie to jest najgorsze”53. Kry-
zys PTN54 dotyka też badań z wykorzystaniem danych dostarczanych przez narrację 
pierwszoosobową. Bierze się pod uwagę to, że opowieść nie jest spójna z tożsamo-
ścią55 i wymaga odpowiedniej interpretacji. Również owa interpretacja stanowi mo-
dus ponownego opowiadania opowieści źródłowej i wymaga przestrzegania dość re-
strykcyjnych standardów także ze względów, jakie wyłuszcza Bernhard Waldenfels: 
„gdy mówimy o własnym ciele, nasze słowa są słowami na poły obcymi, ponieważ 
przywarły do nich cudze intencje, marzenia, pragnienia, zwyczaje, poruszenia, urazy 
zadane przez innych”56.

Niektórzy badacze nadal korzystają z badań opartych na narracji pierwszooso-
bowej i twierdzą, że „jednym z najbardziej wartościowych sposobów poznania innej 
osoby jest badanie jej opowieści autobiograficznych”57, tymczasem inni, jak Bar- 
-On i Apter, radzą ostrożnie traktować „narracje oryginalne”58 (master narrative) 
i stosować szereg reguł interpretacyjno-etycznych59. Niektóre z nich są zbieżne 
z regułami wskazywanymi przez Ricoeura (omawiam je w innym miejscu). Narracja 
autobiograficzna nadal ma ogromne znaczenie w anamnezie lekarskiej i wywiadzie 
psychologicznym, w diadycznym dialogu toczącym się pomiędzy pacjentem i leka-
rzem, interakcjach typu alter ego opisanych między innymi u Theunissena i Zaha-
viego, diagnostyce medycznej i terapii. Zdaniem Giddensa narracja stanowi „chro-
niczną pracę (…) wysiłek stwarzania na bieżąco historii własnego ja”60 poprzez 
ustosunkowanie się do tego, co inne bądź obce. Jedno i drugie (ustosunkowanie 
i opowieść o sobie) wypływa z silniej lub słabiej rozwiniętej potrzeby człowieka. Na 
gruncie fenomenologii stosunek do tego, co obce lub wyobcowane (der Fremdbe-

52 Zob. G. Decauwert, Saying and Showing The Single Solution of All the „Problems of Phi-
losophy” According to Wittgenstein’s Tractatus, „Analysis and Metaphysics” 2013, vol. 12, 
s. 85-104. 

53 Ibidem, s. 95.
54 G. Strawson, Against Narrativity, [w:] The Self?…
55 R. Tuval-Mashiach, „Where Is the Story Going”: Narrative Forms and Identity Construc-

tion in the Life Stories of Israeli Men and Women, [w:] Identity and Story. Creating Self in 
Narrative, eds. D. P. McAdams, R. Josselson, A. Liebl ich, APA, Washington D.C. 2006, 
s. 250.

56 B. Waldenfels, op. cit., s. 89-90.
57 A. Demorest, J. Gleckel, Examining Primacy as an Identifier of Salience, „Journal of 

Personality” 2014, vol. 82, no. 4, s. 287-296, [online] http://dx.doi.org/10.1111/jopy.12054. 
58 T. Apter, Expert Witness: Who Controls the Psychologist‘s Narrative?, [w:] Ethics and Pro-

cess in the Narrative Study of Lives, ed. R. Josselson, Sage Publications, Thousand Oaks 
1996, s. 41, Narrative Study of Lives, 4. 

59 D. Bar-On, Ethical Issues in Biographical Interview and Analysis, [w:] Ethics and Pro-
cess…, s. 9-21.

60 „chronic work… ongoing story about the self” – A. Giddens, op. cit., s. 64.
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zug), „można pojmować dwojako, jako: 1. ograniczenie własnej możności (Grenze 
der Eigenkapazität) lub 2. zakwestionowanie tego, co własne (Infragestellung des 
Eigenen)”61. 

Równolegle wielu badaczy sądzi, że człowiek nie musi snuć narracji biograficz-
nej, aby mieć świadomość własnej tożsamości. Niektórzy ludzie czynią to rzadko 
lub jedynie okazjonalnie. Ponadto diachronia nie jest koniecznym warunkiem nar-
racji biograficznej, może ona bowiem przyjmować inne formy. Z kolei epizodycz-
ność zdarzeń i doświadczeń nie stanowi przeszkody dla narracji, czego nie rozważa 
już dalej antynarratywista Galen Strawson62. Podąża on tropem Parfita, dla którego 
zdarzenia włączane w tożsamość są bezosobowe, obiektywne i neutralne, a osobowa 
tożsamość nie ma w gruncie rzeczy znaczenia63. Przeczy to podstawowym założe-
niom hermeneutyczno-narracyjnej koncepcji jaźni. Stanowisko Strawsona wydaje 
się w tym względzie bardziej eklektyczne i ugodowe64. Wyróżnia on dwa podsta-
wowe typy jaźni: „diachroniczny” i „epizodyczny”. Na pierwszy rzut oka w świetle 
tej typologii skutki modyfikacji neuropoznawczych wydają się znaczeniowo ambi-
walentne: albo będą zakłócać tożsamość typu diachronicznego, albo dadzą się bez 
przeszkód włączyć w konstelację zdarzeń, charakterystyczną dla tożsamości typu 
epizodycznego. Czy rzeczywiście? 

Strawson, który zaproponował również zręby etyki epizodycznej, podważa hi-
potezę o przyczynowo-skutkowym powiązaniu między cząstkami świadomego „Ja” 
i tożsamości. Porównuje on świadomość do bezsznurowego naszyjnika korali (strin-
gless string of pearls). Z kolei Lewis i Weber mówią o „słojach czasu, odkładających 
się w continua zwane osobami (time-slices of continuant persons). Posiadają one za-
równo właściwości duchowe, jak i somatyczne”65. Dyskusja między tymi autorami, 
a także Strawsonem i Parfitem oscyluje wokół sposobu powiązania „słojów”. Jeśli 
takiego powiązania brak, tożsamość ma charakter epizodyczny. Z kolei Parfit i We-
ber argumentują, że względnie ciągłą i spójną osobowość może zapewnić „dowol-
na, niekoniecznie fizyczna przyczyna”66. Warto przypomnieć, że już Varela poddał 
krytyce „sekwencjonowanie” zdarzeń świadomości w taki sposób, jak gdyby „pło-
mień jednej świecy zapalał następną itd.”, dowodząc, że sekwencja nie odpowiada 
realiom, a „samoorganizujący mechanizm synergetyczny nie znajduje potwierdzenia 
empirycznego”67. 

Dla kogoś, kto uosabia model jaźni epizodycznej, modyfikacje neuropoznaw-
cze skutkujące mimowolnymi zdarzeniami będą znacznie łatwiejsze do oswojenia 

61 B. Waldenfels, op. cit., s. 32.
62 G. Strawson, Against Narrativity…
63 D. Parf i t, Racje i osoby, tłum. W. M. Hensel, M. Warchala, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, Filozofia w Praktyce.
64 G. Strawson, The Self, „Journal of Consciousness Studies” 1997, vol. 4.
65 M. A. Weber, op. cit., s. 405-428.
66 Ibidem, s. 177; G. Strawson, op. cit.
67 F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, The Embodied Mind. Cognitive Science and Human 

Experience, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1993, s. 69-70. 
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i zaakceptowania, o ile dadzą się odróżnić od samorzutnej inwencji i zmienności 
zachowań, uwarunkowanej przez procesy nieświadome. Koncepcja Strawsona i in-
nych, mimo że kontrowersyjna, wychodzi naprzeciw człowiekowi, który poddaje się 
zabiegom typu neuroenhancement. Oto argument wspierający tę hipotezę: 

Jaźń diachroniczna w samorzutny sposób doświadcza i traktuje siebie jako coś, co 
istniało w przeszłości i będzie też istnieć w przyszłości (…). Wśród nas jest wie-
lu diachroników, choć nie każdy diachronik musi być narratywistą. Zupełnie ina-
czej w przypadku osób, które doświadczają i traktują siebie w sposób epizodycz-
ny. Epizodyk wie wprawdzie, jak długo trwa ludzkie życie, lecz nie traktuje siebie 
diachronicznie68. 

Jednak osobie, która nie postrzega swego życia mentalnego w sposób diachro-
niczny, mimowolne i niepowiązane z minionymi doświadczeniami zdarzenia au-
tobiograficzne (co nie jest tu określeniem najwłaściwszym) również mogą wydać 
się „ciałem obcym” na tle pozostałych, tworzących luźną, achroniczną konstelację. 
I chociaż zdaniem Strawsona epizodyczność nie wpływa ujemnie na jakość życia 
moralnego, związanego przecież z autonomią i odpowiedzialnością za konsekwen-
cje własnego działania, lecz znamionuje li tylko pewien mniej rygorystyczny kon-
strukt tożsamości, nie usuwa ona szeregu problemów sygnalizowanych wcześniej, 
kojarzących się albo z symptomami schizofrenicznymi, albo z utratą samokontroli 
i autentyczności przez podmiotowe źródło działania moralnego, które to działanie 
zakłada trwałą strukturę poznawczą, a zatem nie wyczerpuje się w aktach okazjo-
nalnych, kontyngentnych czy właśnie epizodycznych. Modus tożsamości ma więc 
znaczenie w kontekście sprawstwa moralnego, choć – jak podkreśla z kolei Ingmar 
Persson – może nie mieć większego znaczenia dla przetrwania. Egzystencja wiele 
„ryzykuje, skupiając nadmiernie uwagę na własnym »Ja« zamiast na otoczeniu”69, 
ale to wiemy już z fenomenologii Merleau-Ponty’ego, a także ze społecznego per-
spektywizmu, którego podstawy stworzył na początku XX wieku George H. Mead. 

68 G. Strawson, Episodic Ethics, [w:] Narrative and Understanding Persons, ed. D. D. Hut -
to, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 86-92. „Doświadczenie życiowe uczy 
nas, że zmieniając się nieustannie, mimo to pozostajemy tożsami ze sobą. (…) To właśnie 
nazywam tożsamością diachroniczną”, powiada Günter Rager – idem, Neurowissenschaftli-
che Befunde und diachrone Identität, [w:] Der implantierte Mensch Therapie und Enhance-
ment im Gehirn, Hrsg. E. Hild t, E.-M. Engels, Verlag Karl Alber, Freiburg–München 2009, 
s. 169, Lebenswissenschaften im Dialog, 5. 

69 „we are not essentially selves (…). Being self is just a »phase« we pass through, like being 
adults. Nothing psychological is necessary for our existence” – I. Persson, Self-Doubt: Why 
We Are Not Identical to Things of Any Kind, [w:] The Self?, s. 27.
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Chroniczny pacjent i jego chroniczny terapeuta

O podmiotowości współczesnego człowieka Waldenfels wypowiada się w termi-
nach homo patiens, człowieka doznającego, zależnego i biernego, nierzadko cier-
piącego i uprzedmiotowionego, który odkrywa w sobie „ciało obce” (niech to bę-
dzie Gadamerowski ból, Levinasowskie cierpienie, dysocjacja generowana przez 
biotechnologie itd.) – i musi się doń odnieść czy też ustosunkować responsywnie, 
tj. podmiotowo: 

Instancja, którą nowoczesność nazwała podmiotem, od początku występuje jako 
pacjent, czyli ktoś, kto na owo spotkanie z obcością odpowiada w sposób zaan-
gażowany, ale nie jako inicjator. Raczej jako ktoś dojmująco doświadczony, jako 
podmiot w tym osobliwym znaczeniu, którym posługują się Lacan i Levinas. Z tej 
strony intencjonalności jest patos, z tamtej zaś płynie odpowiedź. Responsywność 
(die Responsivität) wykracza poza intencjonalność, ponieważ zajęcie się tym, co 
nas spotyka (was uns zustösst) oznacza więcej niż tylko uzmysłowienie sobie, zro-
zumienie i weryfikację tego, na co przychodzi odpowiedzieć70. 

Podmiot nie zawsze będzie w stanie uzmysłowić sobie i zrozumieć, a tym bar-
dziej zweryfikować to, co go spotyka, i przezwyciężyć dzięki mobilizacji własnych 
sił i mocy „samoozdrowieńczego” potencjału71, o którym pisał Gadamer z myślą 
o bólu i chorobie. W epoce ekspansji biotechnologii, które władają człowiekiem, 
choć jemu nadal się zdaje, że to on nimi włada, można z pewnością mówić o chro-
nicznej czy też diachronicznej, permanentnej kondycji podmiotu jako pacjenta, który 
nie tyle właśnie „zaniemógł”, co „niedomaga” permanentnie: na zmiany oraz stany 
dotykające rozmaitych poziomów tożsamości, od somatycznej poczynając. Zmiany 
w dobie tak wszechobecnego i przemożnego wpływu czynników epigenetycznych, 
jakim podlega współcześnie człowiek, prawie nigdy nie zachodzą samoistnie: wiele 
z nich to efekty biotechnologii aplikowanych w charakterze środków terapeutycz-
nych, ale coraz częściej takich, które doskonalą to, co niedoskonałe, wzmacniają to, 
co słabnie, odmładzają to, co się starzeje, regenerują to, co zużywa się i zanika72. 
W tych okolicznościach 

70 B. Waldenfels, op. cit., s. 45.
71 H.-G. Gadamer, Schmerz. Einschätzungen aus medizinischer, philosophischer und thera-

peutischer Sicht, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003, s. 22-36. W tym samym wy-
wiadzie Gadamer opisuje, jak wyobraża sobie najlepszego lekarza: „najpierw oczekiwałbym 
od niego tego, żebym sam umiał wzmocnić siły własnego organizmu, niezależnie od tego, 
jakie cierpienie na mnie spadło” – ibidem, s. 37. Przytacza tam również znamienne słowa 
Montaigne’a, który – jako człowiek chronicznie cierpiący – miał powiedzieć: „Jeśli ty nie 
wygrasz z bólem, to on wygra z tobą. Jak widać, nie powiedział on: Jeśli twój lekarz nie 
wygra z bólem, to ból wygra z tobą. Powiedział wyraźnie »ty«, kierując te słowa do czytelni-
ka” – ibidem, s. 36-37. 

72 Por. F. Hartmann, Betreuung statt Behandlung chronisch Kranker, „Medizinische Klinik” 
1986, Bd. 5, s. 187-191.
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Lekarz opiekujący się chronicznie chorym pacjentem sam staje się lekarzem chro-
nicznym (chronisch Arzt). Doświadcza tego każdy lekarz, który opiekował się 
chronicznie chorym przez 10 lub 15 lat z rzędu, aż do jego śmierci. Wtenczas do-
piero lekarz odkrywa i dociera do niego to, że ten chronicznie chory stał się inte-
gralną częścią jego własnej tożsamości73. 

Jednocześnie wiemy, że w przypadku schorzeń przewlekłych „w idealnym przy-
padku lekarz pomaga choremu przejść od statusu chronicznie chorego do statusu 
warunkowo zdrowego”74, jednakże nie jest władny uleczyć go całkowicie, zwłaszcza 
że nie istnieje jeszcze „wykaz” symptomów pomodyfikacyjnych, a tym bardziej – 
sprawdzone zalecenia i recepty. Powstają dopiero – co starałam się pokazać wyżej – 
reguły interpretacyjne dla narracji osób, które poddały się zabiegom wzmacniania 
czy doskonalenia funkcji neuropoznawczych. W relacjach międzyludzkich, w tym 
również pomiędzy lekarzem i pacjentem, „odpowiadanie na czyjś apel lub prośbę 
wykracza poza akty językowe”75 i przyjmuje formę percepcyjną, symboliczną, ak-
tywistyczną – niekiedy w rozumieniu paternalistycznego odpowiadania za…, jeśli 
pacjenta spotkało coś „radykalnego”, innym razem w rozumieniu podmiotowego 
odpowiadania na… wspólnie z pacjentem: „Używam terminu pacjent w znaczeniu 
dosłownym, by podkreślić najpierw pasywny status tak zwanego podmiotu. Teraz 
zaś przechodzi on w status respondenta (eines Respondenten), odpowiadając na to, 
co go spotkało, co mu się przydarzyło”76 wraz ze swym terapeutą.

Radykalną nazwałbym obcość niesprowadzalną do czegokolwiek własnego, nie-
dającą się przyporządkować do żadnej całości (…). Radykalna obcość zakłada, że 
podmiot nie jest panem siebie (…) że jaźń nie jest u siebie, lecz się wyobcowała 
(ausser sich ist)77. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że zmagania z „ciałem obcym” (zawsze i bez wy-
jątku objawiającym się jako psychosomatyczna, a także subiektywna i zarazem 
intersubiektywna całość) nabytym i doświadczanym na skutek zabiegów typu hu-
man enhancement mogą wymagać radykalnego zaangażowania terapeutycznego. 
Wyobraźnię potoczną bardziej poruszają drastyczne eksperymenty w rodzaju tych, 
które przywołałam na początku artykułu. Nie zdajemy sobie jeszcze wystarczająco 
dobrze sprawy z tego, jak poważne następstwa dla jaźni, tożsamości i osobowości – 
także moralnej – mogą nieść mniej spektakularne ingerencje, podejmowane w labo-
ratoriach wyposażonych w technologie nowej generacji. 

73 Ibidem, s. 188.
74 Ibidem. Autor nie idealizuje interakcji chronicznego lekarza z chronicznym pacjentem. Por. 

E. J. Groves, Taking Care of the Hateful Patient, „New England Journal of Medicine” 1978, 
vol. 298, no. 16, s. 883-887, [online] http://dx.doi.org/10.1056/NEJM197804202981605. 

75 B. Waldenfels, op. cit., s. 60-61.
76 Ibidem, s. 73.
77 Ibidem, s. 116.

•

^ Warmbier 'Spór'.indb   221 2017-01-26   09:11:22



222 Ewa Nowak

Bibliografia

Apter T., Expert Witness: Who Controls the Psychologist‘s Narrative?, [w:] Ethics and Pro-
cess in the Narrative Study of Lives, ed. R. Josselson, Sage Publications, Thousand Oaks 
1996, Narrative Study of Lives, 4. 

Bar-On D., Ethical Issues in Biographical Interview and Analysis, [w:] Ethics and Process in 
the Narrative Study of Lives, ed. R. Josselson, Sage Publications, Thousand Oaks 1996, 
Narrative Study of Lives, 4.

Bostrom N.,Transhumanist Values, „Review of Contemporary Philosophy” 2005, vol. 4, no. 
1-2.

Braidotti R., The Posthuman, Polity Press, Malden 2013.
Bublitz J. Ch., Merkel R., Autonomy and Authenticity of Enhanced Personality Traits, „Bio-

ethics” 2009, vol. 23, no. 6, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8519.2009.01725.x.
Cabrera L. I., Fitz N. S., Reiner P. B., Reasons for Comfort and Discomfort with Pharmaco-

logical Enhancement of Cognitive, Affective and Social Domains, „Neuroethics” 2015, 
vol. 8, no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1007/s12152-014-9222-3.

Caygill H., Physiological Memory Systems, [w:] Memory. Histories, Theories, Debates, eds. 
S. Radstone, B. Schwarz, Fordham University Press, New York 2010.

Clark V., Parasuraman, R. Neuroenhancement: Enhancing Brain and Mind in Health and in 
Disease, „NeuroImage” 2014, vol. 85, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.neuro image. 
2013.08.071.

Crone K., Biotechnologische Gedächtnismanipulation und personales Selbstverständnis, 
[w:] Dimensionen der Person. Genom und Gehirn, Hrsg. D. Hübner, Mentis, Paderborn 
2006.

Dąbrowski K., Co to jest higiena psychiczna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, PIW, Warszawa 1979.
Dąbrowski K., O dezyntegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka po-

przez nierównowagę psychiczną, nerwice i psychonerwice, Państwowy Zakład Wydaw-
nictw Lekarskich, Warszawa 1964. 

Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Polskie Towarzystwo Higieny Psy-
chicznej, Warszawa 1974.

Decauwert G., Saying and Showing The Single Solution of All the „Problems of Philosophy” 
According to Wittgenstein’s Tractatus, „Analysis and Metaphysics” 2013, vol. 12.

Demorest A., Gleckel J., Examining Primacy as an Identifier of Salience, „Journal of Perso-
nality” 2014, vol. 82, no. 4, [online] http://dx.doi.org/10.1111/jopy.12054. 

Discourse, the Body, and Identity, eds. J. Coupland, R. Gwyn, Palgrave Macmillan, New 
York 2003.

Duden B., Vom „Ich” jenseits von Identität und Körper, [w:] Körper und Identität. Gesell-
schaft auf den Leib geschrieben, Hrsg. E. Rohr, Ulrike Helmer Verlag, Königstein– 
–Taunus 2004.

Dunbar H. F., Synopsis of Psychosomatic Diagnosis and Treatment, Mosby, St. Louis 1948.
Earp B. D., Sandberg A., Savulescu J., The Medicalization of Love, „Cambridge Quar-

terly of Healthcare Ethics” 2015, vol. 24, no. 3, [online] http://dx.doi.org/10.1017/
S0963180114000206.  

Einstein G., Shildrick M., The Postconventional Body: Retheorizing Women’s Health, „So-
cial Science & Medicine” 2009, vol. 69, no. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.
socscimed.2009.04.027.

^ Warmbier 'Spór'.indb   222 2017-01-26   09:11:22



223Jaźń jako pacjent chroniczny 

Elshtain J., The Body and the Quest for Control, [w:] Is Human Nature Obsolete? Genetics, 
Bioengineering, and the Future of the Human Condition, eds. H. W. Baillie, T. K. Casey, 
MIT Press, Cambridge (Mass.) 2005. 

Franzini Tibaldeo R., Heurystyka strachu: czy ambiwalencja lęku może być dla nas poucza-
jąca?, tłum. M. Z. Huk, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2015, t. 4, 
nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.14746/fped.2015.4.1.4.

Gadamer H.-G., Schmerz. Einschätzungen aus medizinischer, philosophischer und therapeu-
tischer Sicht, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003. 

Geisler L., Arzt und Patient – Begegnung im Gespräch. Wirklichkeit und Wege, Pharma Ver-
lag, Frankfurt am Main 1987. 

Giddens A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Polity 
Press, Cambridge 1991.

Gronke H., Einleitender Kommentar, [w:] H. Jonas, Philosophische Hauptwerke, Bd. I/1: 
Organismus und Freiheit. Philosophie des Lebens und Ethik der Lebenswissenschaften, 
Hrsg. H. Gronke, Rombach Verlag, Freiburg i. Br.–Berlin–Wien 2010, Kritische Gesam-
tausgabe der Werke von Hans Jonas (KGA).

Groves E. J., Taking Care of the Hateful Patient, „New England Journal of Medicine” 1978, 
vol. 298, no. 16, [online] http://dx.doi.org/10.1056/NEJM197804202981605.

Hartmann F., Betreuung statt Behandlung chronisch Kranker, „Medizinische Klinik” 1986, 
Bd. 5. 

Horstman J., The Scientific American Brave New Brain, John Wiley, New York 2010. 
Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimo-

wicz, T. Kowalski, Platan, Kraków 1996.
Joraschky P., Arnold S., Die Messung der Körper- und Selbstgrenzen mit dem Rorschach-

-Test, [w:] Körperleben in der Schizophrenie, Hrsg. F. Röhricht, S. Priebe, Hogrefe, Göt-
tingen 1998. 

Kafka F., Przemiana, tłum. J. Kydryński, Kraina Logos, 2000. 
Latimer J., Unsettling Bodies. Frida Kahlo’s Portraits and Individuality, [w:] Un/Knowing 

Bodies, eds. J. Latimer, M. Schillmeier, Blackwell Publishing, Malden 2009.
Lupton D., Seymour W., „I am Normal on the Net”: Disability, Computerised Communica-

tion Technologies and the Embodied Self, [w:] Discourse, the Body, and Identity, eds. 
J. Coupland, R. Gwyn, Palgrave Macmillan, New York 2003. 

Maslow A. H., W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, PAX, Warszawa  
1986. 

Merkel R. et al., Intervening in the Brain. Changing Psyche and Society, Springer, Berlin 
2007.

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, 
Warszawa 2001.

Nagel T., Pytania ostateczne, tłum. A. Romaniuk, Aletheia, Warszawa 1997. 
Neumann G., Kafkas Verwandlungen, [w:] Verwandlungen, Hrsg. A. i J. Assmann, Wilhelm 

Fink, München 2006.
Nowak E., Doskonałość. Z genealogii human enhancement, „Czasopismo Internetowe Hu-

maniora” 2014, nr 1 (5).
Parfit D., Racje i osoby, tłum. W. M. Hensel, M. Warchala, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2012, Filozofia w Praktyce.
Parnas J. et al., EASE: Examination of Anomalous Self-Experience, „Psychopathology” 2005, 

vol. 38, no. 5, [online] http://dx.doi.org/10.1159/000088441.

^ Warmbier 'Spór'.indb   223 2017-01-26   09:11:22



224 Ewa Nowak

Persson I., Self-Doubt: Why We Are Not Identical to Things of Any Kind, [w:] The Self?, ed. 
G. Strawson, Blackwell Publishing, Malden 2005. 

Rager G., Neurowissenschaftliche Befunde und diachrone Identität, [w:] Der implantierte 
Mensch. Therapie und Enhancement im Gehirn, Hrsg. E. Hildt, E.-M. Engels, Verlag 
Karl Alber, Freiburg–München 2009.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2003.

Rigotti F., Schleier und Fluß – Metaphern des Vergessens, [w:] Metaphernanalyse, Hrsg. 
M. Buchholz, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993.

Rose S., Memories Are Made of This, [w:] Memory. Histories, Theories, Debates, eds. 
S. Radstone, B. Schwarz, Fordham University Press, New York 2010.

Stacey J., Teratologies. A Cultural Study of Cancer, Routledge, London–New York 1997. 
Strawson G., Against Narrativity, [w:] The Self?, ed. idem, Blackwell Publishing, Malden 

2005. 
Strawson G., Episodic Ethics, [w:] Narrative and Understanding Persons, ed. D. D. Hutto, 

Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Strawson G., Neurowissenschaftliche Befunde und diachrone Identität, [w:] Der implantierte 

Mensch Therapie und Enhancement im Gehirn, Hrsg. E. Hildt, E.-M. Engels, Verlag 
Karl Alber, Freiburg–München 2009, Lebenswissenschaften im Dialog, 5.

Strawson G., The Self, „Journal of Consciousness Studies” 1997, vol. 4.
Turner B. S., The Body and Society. Explorations in Social Theory, Basil Blackwell, New 

York 1984.
Tuval-Mashiach R., „Where Is the Story Going”: Narrative Forms and Identity Construction 

in the Life Stories of Israeli Men and Women, [w:] Identity and Story. Creating Self in 
Narrative, eds. D. P. McAdams, R. Josselson, A. Lieblich, APA, Washington D.C. 2006.

Uehara R., Why Should We Limit Radical Cognitive Enhancement?, „Journal of Philosophy 
and Ethics in Health Care and Medicine” 2011, no. 5. 

Varela F. J., Thompson E., Rosch E., The Embodied Mind. Cognitive Science and Human 
Experience, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1993.

Waldenfels B., Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2006.

Weber M. A., Die Zerlegung des Ichs. Über die Grundlagen personaler Identität, Mentis, 
Münster 2014.

Weinrich H., Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, C. H. Beck, München 1997. 
Young L., Alexander B., The Chemistry Between Us. Love, Sex, and the Science of Attrac-

tion, Current, New York 2014.

^ Warmbier 'Spór'.indb   224 2017-01-26   09:11:23



AdriAnA WArmbier

Rozwój świadomości moralnej  
i formy doskonalenia motywacji1

A czy sprawiedliwi także lepiej żyją od niesprawiedliwych i czy są szczęśliw-
si. (…) Robią takie wrażenie i teraz, jak mi się wydaje, na podstawie tego, cośmy 
powiedzieli. Mimo to przypatrzmy się im jeszcze lepiej. Bo przecież chodzi nie 
o byle co, ale o to, jak właściwie żyć należy. 

Platon, Państwo, 352D2

Powszechnie znany i wielokrotnie komentowany zwrot w XX-wiecznej filozofii 
moralnej, jaki zainicjowała G. E. M. Anscombe artykułem pt. Modern Moral Philo-
sophy (1958)3, stanowił nie tylko krytykę dominujących wówczas teorii etycznych: 
Kantowskiej deontologii oraz utylitaryzmu, lecz oznaczał także powrót do namy-
słu nad formami kształtowania świadomości moralnej indywidualnego podmiotu. 
Podstawowy zarzut kierowany pod adresem współczesnej etyki dotyczył sposobu 
podejmowania i wyjaśniania kwestii moralnych. Nadmierne skupienie refleksji na 
regułach, rygorach oraz skutkach postępowania doprowadziło do zmarginalizowa-
nia tego, co w filozofii moralności było przez starożytnych myślicieli uważane za 
jej najistotniejszy, konstytutywny element, mianowicie wewnętrznego rozwoju mo-
ralnego sprawcy (jego relacji do własnych pragnień, intencji, motywacji oraz celów 
odnoszących się do całościowo ujętego dobra). Zwolennicy deontologii i utylitary-
zmu oderwali koncepcję podmiotu (realnych jednostkowych przeżyć wewnętrznych 
wraz ze sferą emocjonalno-afektywną) od złożoności kontekstu sytuacji moralnej, 
w której poznawcze rozpoznanie i namysł moralny związane były z ukształtowany-
mi dyspozycjami charakterologicznymi konkretnej osoby4. 

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2012/07/D/HS1/01099 finanso-
wanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
3 G. E. M. Anscombe, Moral Modern Philosophy, „Philosophy” 1958, vol. 33, no. 124, 

s. 1-19. 
4 Zdaniem zwolenników etyki cnót jedno z niepowodzeń etyki współczesnej polega na roz-

dzieleniu tych procesów. Zob. M. Stocker, The Schizophrenia of Modern Ethical Theories, 
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Uprzywilejowanie problematyki działań kosztem kwestii osobowego rozwoju 
moralnego w znacznej mierze dokonało się na skutek długotrwale obecnej, sięgają-
cej przedfilozoficznej tradycji, rozwiniętej przez Platona i wyeksponowanej przez 
nowożytność antropologii opartej na dualizmie, polegającym na rozdzieleniu sfe-
ry rozumu oraz sfery emocji, którą traktowano jako domenę irracjonalnych sił5. 
W konsekwencji całą różnorodność sfery afektywnej zredukowano do tego, co jest 
nieistotne w filozoficznym opisie człowieka. Wyłączenie z praktyki moralnej mo-
tywów oraz racji psychologicznych na rzecz skoncentrowania się na rozumowych 
racjach moralnych doprowadziło do ujmowania podmiotu moralnego w kategoriach 
abstrakcyjnego punktowego „Ja” („atomu czystej wyizolowanej woli”6). Efektem 
tego rozdziału jest przekonanie, że aby dokonać oceny moralnego działania, nie po-
trzeba odnosić się do sfery psychicznej działającej osoby. Z założeniem tym mamy 
do czynienia w deontologicznym (formalistycznym) i konsekwencjalistycznym mo-
delu wartościowania moralnego. W pierwszym o jakości działania decyduje zgod-
ność z uniwersalną zasadą moralną, w drugim nośnikiem wartości jest stan rzeczy 
wraz z określającym go bilansem przewidywanych skutków. 

Pominięcie podmiotu zakorzenionego w konkretnych realiach życiowych, po-
siadającego określoną strukturę psychofizyczną, indywidualną historię, doświadcze-
nie, preferencje, zadania i cele stało się głównym powodem niepowodzenia nowo-
żytnego projektu uczynienia z etyki teorii racjonalnej decyzji7. Zdaniem krytyków, 
o ile w przypadku Kantowskiego ujęcia moralności (zob. na przykład Metafizykę 
moralności i Antropologię w ujęciu pragmatycznym) można jeszcze mówić o możli-
wości poszerzenia koncepcji podmiotu działającego, o tyle w przypadku klasyczne-
go utylitaryzmu nie da się wyjść poza koncepcję podmiotu będącego jedynie „przed-
stawicielem systemu dystrybucji przyjemności, który w określonej chwili znalazł 
się przypadkiem w pobliżu pewnych przyczynowych dźwigni”8. Problemy zwią-
zane z podmiotowością, przed którymi staje utylitaryzm i deontologia, wyłaniają 
się w centralnym obszarze myślenia moralnego i bez właściwego przeformułowania 

„Journal of Philosophy” 1976, vol. 73, no. 14, [online] http://dx.doi.org/10.2307/2025782.
5 W filozofii greckiej obecne są dwa ujęcia antropologiczne, z których jedno jest wyraźnie do-

minujące. Pierwsze polega na opozycyjnym traktowaniu sfery rozumu i sfery emocji. Drugie 
opisuje możliwość łączenia obu sfer ze względu na jedność władz oraz celów życiowych 
człowieka, które określa koncepcja eudajmonii. Koncepcja jedności procesów mentalnych 
i emocjonalnych obecna jest w filozofii Arystotelesa. 

6 Zob. I. Murdoch, O idei doskonałości, [w:] eadem, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, 
Znak, Kraków 1996, s. 36. 

7 Zasadniczo wszystkie argumenty przeciwko formalistycznemu traktowaniu etyki, formuło-
wane przez myślicieli wywodzących się z różnych szkół i tradycji filozoficznych, wiążą się 
z problematyką podmiotu. 

8 B. Wil l iams, Osoby, charakter, moralność, [w:] idem, Ile wolności powinna mieć wola? 
i inne eseje z filozofii moralnej, tłum. T. Baszniak, T. Dulińsk i, M. Szczubiałka, Alethe-
ia, Warszawa 1999, s. 243. Kwestię tę Williams omawia szczegółowo w pracy A Critique of 
Utilitarianism, [w:] J. J. C. Smart, B. Wil l iams, Utilitarianism: For and Against, Cambrid-
ge University Press, Cambridge 1973.
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podejścia do moralności spór o moralną integralność i odpowiedzialność osoby po-
zostanie niekonkluzywny. 

Dążąc do znalezienia bardziej adekwatnego opisu złożoności sytuacji moralnej 
decyzji, którego nie dostarcza formalistyczny system zasad i norm, trzeba powtórnie 
przemyśleć możliwości (przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń), jakie tkwią 
w podmiotowo (teleologicznie i eudajmonistycznie) zorientowanej starożytnej ety-
ce cnót9. W antycznej tradycji aretologicznej (zwłaszcza w jej arystotelesowskiej 
wersji) obecny jest model działania moralnego, który ze względu na zawarty w nim 
czynnik czasu oraz całościowo ujęty podmiot pozwala lepiej opisać złożoność sfery 
doświadczenia moralnego, tj. proces kształtowania się osobowości moralnej spraw-
cy w obecności wszystkich jego uwarunkowań i ograniczeń. 

Proces ten nie rozpoczyna się na mocy niczym nieuwarunkowanej decyzji mo-
ralnej osoby. Samodoskonalenie nie polega na tym, że w jednej chwili przyjmiemy, 
że „dzisiaj podejmuję świadomą decyzję stania się moralnie doskonałym człowie-
kiem”. Całościowe ujęcie podmiotu działania moralnego pokazuje, że w zachowa-
niu ludzkim zaangażowana jest wielość i kompleksowość procesów poznawczo-
-motywacyjno-afektywnych, które wpływają na jednostkowe decyzje. Opis sytuacji 
wyboru moralnego nie ogranicza się do przedstawienia stanu świadomości w chwi-
li jego podejmowania, lecz musi uwzględniać całość doświadczenia podmiotu: na 
przykład ciąg wcześniejszych działań wynikających z przyjętych postaw oraz prze-
konań, cechy charakterologiczne, okoliczności zewnętrzne etc. Dlatego chcąc mó-
wić o dyspozycjach moralnych, trzeba wyjść od rozważań dotyczących wewnętrznej 
relacji między podmiotem działania moralnego i jego wyborami, uwzględniając zna-
czenie całego bogactwa sfery psychofizycznej. 

W Ethics and the Limits of Philosophy Bernard Williams, idąc za twierdzeniem 
Anscombe o bezcelowości szukania jednego teoretycznego modelu, do którego 
można sprowadzić całą rzeczywistość moralną człowieka, twierdzi, że filozofia mo-
ralna zamiast zaczynać od kwestii „co powinienem czynić?”, „jak być dobrym?” lub 
„jak osiągnąć szczęście?”, powinna zaczynać od sokratejskiego pytania „jak należy 
żyć?”10. Nowożytne dążenie do wyeliminowania z etyki dylematów moralnych, co 
okazało się niemożliwe, sprawiło, że filozofia moralna utkwiła w martwym punkcie. 
Przywrócenie prymatu sokratejskiego pytania we współczesnej refleksji etycznej 
oznacza podjęcie w nowym kontekście następujących zagadnień: na czym polega 

9 Mimo iż wielu zwolenników etyki cnót uznaje się za spadkobierców Arystotelesowskiej tra-
dycji aretycznej (teleologicznego sposobu ujmowania moralności i eudajmonistycznie poj-
mowanego dobra), nie są oni do końca wierni wykładni Stagiryty. Przede wszystkim odrzu-
cają jej metafizyczne i epistemologiczne założenia. Trzeba także pamiętać, że odwoływanie 
się do starożytnej etyki cnót nie oznacza, że mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem 
etycznym. Współczesny nurt aretycznej filozofii moralnej jest bardzo szeroki i zróżnicowa-
ny. Nie sposób stawiać w jednym szeregu ujęć takich myślicieli, jak Alasdair MacIntyre, 
Bernard Williams, Iris Murdoch, Charles Taylor, Martha Nussbaum, Michael Slote czy Roger 
Crisp. 

10 Zob. B. Wil l iams, Ethics and the Limits of Philosophy, Routledge, London 1993, s. 4. 
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autonomiczność podmiotu moralnego działania, który doświadcza wielości uwarun-
kowań, w jaki sposób i do jakiego stopnia indywidualny podmiot moralny może 
korygować swoje dyspozycje, nawyki oraz postawy, czy istnieje trwały fundament 
stanowiący źródło samozobowiązania.

Uznanie sfery podmiotowości za centralny punkt etyki oznacza inny sposób ro-
zumienia i oceny działania, którego wartość zależy przede wszystkim od jakości 
kondycji moralnej sprawcy, od jego intencji i motywacji. Wybory i działanie wpły-
wają na rozwój właściwych dyspozycji moralnych osoby. Świadome kształtowanie 
charakteru moralnego podmiotu jest ściśle związane z procesem zdobywania samo-
wiedzy. Odpowiedź na pytanie „kim jestem?” wymaga znacznie więcej niż odpo-
wiedź na pytanie „jak powinno się postąpić w danej sytuacji”. Starożytni myśliciele 
sformułowali wezwanie γνῶθι σαὐτόν, które Sokrates i Platon interpretowali, twier-
dząc, że kluczem do spełnionego życia jest poznanie samego siebie. Warunkiem 
doskonalenia moralnych postaw jest z jednej strony poznanie i samorozumienie, 
z drugiej strony poznanie tego, co stanowi o dobrym i spełnionym życiu. Samopo-
znanie oraz samodoskonalenie jest otwartym, niekończącym się oraz niepozbawio-
nym trudności, dynamicznym procesem, w którym każdy kolejny etap powiązany 
jest z tym, który go poprzedza11. Fundamentem moralności jest racjonalność, która 
umożliwia rozeznanie celów i rozumienie dobra. Kształtowanie postaw moralnych 
dokonuje się i jest możliwe tylko przy jednoczesnej świadomości ich podstaw oraz 
tego, jakim celom mają one służyć. 

W niniejszym rozdziale staram się odpowiedzieć na pytanie o warunki rozwoju 
świadomości moralnej oraz o formy doskonalenia poziomu motywacyjnego w kon-
tekście wyzwań, jakie niesie rozwój biotechnologii i genetyki. Wielu współczesnych 
myślicieli twierdzi, że filozoficzna refleksja nad moralnością nijak się ma do postępu 
naukowo-technologicznego12, który, o ile zostanie dobrze wykorzystany, może przy-
czynić się do poprawy warunków życia oraz wyeliminowania zagrożeń płynących 
z niewłaściwych zachowań moralnych. Zwolennicy stosowania środków biomedycz-
nych w celu ulepszenia ludzkiej kondycji, zwłaszcza jej moralnej natury, są zdania, że 
projekt ten stanowi dopełnienie lub alternatywę dla tradycyjnych metod samodosko-
nalenia moralnego opartego na metodzie wychowania, edukacji oraz indywidualnie 
podejmowanego wysiłku w kształtowaniu własnego charakteru. Czy rzeczywiście 
oferowane przez naukę techniki biomedyczne stanowią rozwiązanie problemów wy-
chowania moralnego? Innym pytaniem jest tutaj kwestia normatywna, czy jeżeli in-
żynieria biotechnologiczna (zwłaszcza ulepszanie genetyczne) byłaby w przyszłości 
możliwa, to czy powinniśmy ją stosować jako nowy środek osiągania doskonałości 
moralnej. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić się nad naturą kom-
ponentów procesu kształtowania się moralnej osobowości człowieka. 

11 O konstytutywnym związku samowiedzy i samodoskonalenia pisze Robert Piłat w książce 
Aporie samowiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 12-19. 

12 Zob. I. Persson, J. Savulescu, Unfit for the Future. The Need for Moral Enhancement, 
Oxford University Press, Oxford 2012, s. 106.
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Idea dążenia do doskonałości 

Perfectum dicitur illud quod de voluntate simul et actione laudatur.
Kasjodor, Variae, 5, XVI Abundantio Praefecto Praetorio Theodericus Rex13

Problematyka podmiotowego kształtowania świadomości moralnej wiąże się z py-
taniem, na czym polega ludzka doskonałość. Idea doskonałości oraz idea dążenia 
do doskonałości są ideami konstytutywnymi dla różnych stanowisk etycznych14. 
Kategorie te wraz ze swym bogatym polem semantycznym, które uległo rozszerze-
niu i wielokrotnym przeobrażeniom, określają sposób myślenia o złożonym pro-
cesie formowania się osobowości człowieka. Dzieje rozumienia idei „doskonało-
ści” oraz „doskonalenia się”, które zasługują na osobną uwagę, są tak długie jak 
sama filozofia. Starożytni myśliciele, za sprawą których pojęcia te weszły na stałe 
do tradycji filozoficznej, kładli szczególny nacisk na moralny wymiar doskonalenia 
siebie, wiążąc je nierozerwalnie z refleksyjnym ujmowaniem swego życia jako cało-
ści. Samokształtowanie nakierowane było na dążenie do realizacji najważniejszych 
celów człowieka jako człowieka. Cele te opisywane były jako eudajmonia. W my-
śli antycznej oraz w filozofii średniowiecznej15, zwłaszcza w jej dojrzałej postaci, 
doskonałość moralna jest wynikiem rozwoju, którego warunkami koniecznymi są: 
pragnienie doskonałości, wytrwałość w dążeniu do niej oraz dobrowolny wysiłek 
w świadomym kształtowaniu własnych przekonań, postaw i reakcji. Starożytne kon-
cepcje doskonałości kładą nacisk na indywidualny i autonomiczny charakter samo-
doskonalenia. Oznacza to, że rozwijanie wrażliwości moralnej z jednej strony pole-
ga na indywidualnym stosunku człowieka do własnego chcenia, intencji, przekonań, 
wartościowań i działania, z drugiej strony wskazuje na gotowość do uzasadnienia 
zobowiązania do dążenia do doskonałości. 

W nowożytnej filozofii moralnej, która skupiona była głównie na doczesności, 
nastąpiło zerwanie z tradycją starożytną i średniowieczną. Nowożytność (zwłaszcza 
stulecie przypadające na epokę Oświecenia) uprzywilejowała techniczne rozumienie 
pojęcia doskonalenia człowieka. Antoine Nicolas Condorcet, zastanawiając się nad 
przyszłymi etapami „postępu ducha ludzkiego”, nie tylko dostrzegał jego potrze-
bę, lecz twierdził też, że możliwości doskonalenia zdolności oraz konstytucji czło-
wieka są nieograniczone. W Szkicu obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje 
tak pisze: 

13 „Doskonałość jest rzeczą woli i działania”. Cyt. za: W. Tatarkiewicz, O doskonałości, 
PWN, Warszawa 1976, s. 29.

14 Posługuję się rozróżnieniem „doskonałość” i „doskonalenie się” z dwóch powodów. Po 
pierwsze, ze względu na etymologię terminu „doskonałość”. Po drugie, z uwagi na złożo-
ny rozwój jego rozumienia w filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej. Na temat 
różnych znaczeń pojęcia doskonałości zob. J. Passmore, The Perfectibility of Man, Liberty 
Fund, Indianapolis 2000; W. Tatarkiewicz, op. cit. 

15 Średniowiecze nadało doskonałości wymiar transcendentny, przyznając Bogu jej właściwą 
miarę.
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Na jakich drogach rodzaj ludzki będzie się doskonalić? Czy poprzez nowe od-
krycia w dziedzinie sztuk i nauk, a zatem dzięki wynalezieniu nowych środków 
zapewniających dobrobyt jednostkom i szczęście ogółowi, czy poprzez udosko-
nalenie się zasad postępowania i moralności praktyczne, czy wreszcie dzięki real-
nemu udoskonaleniu się intelektualnych, moralnych i fizycznych zdolności czło-
wieka, które może być wynikiem udoskonalenia przyrządów zwiększających siłę 
tych zdolności i kierujących ich używaniem, bądź udoskonalenia samej naturalnej 
konstytucji człowieka. Odpowiadając na te trzy pytania znajdziemy w doświadcze-
niach przeszłości, w obserwacji dotychczasowych postępów nauki i cywilizacji, 
w analizie rozwoju ludzkiego umysłu i ludzkich uzdolnień najpewniejsze argumen-
ty za tym, że natura nie wyznaczyła żadnego kresu naszym nadziejom i możliwo-
ściom (…) wartość moralna człowieka, będąca koniecznym wynikiem jego or-
ganizacji, może doskonalić się w nieskończoność, podobnie jak wszystkie inne 
jego zdolności, i że natura skuła nierozerwalnym łańcuchem prawdę, szczęście 
i cnotę?16

Przekonanie o nieskończonych (nieograniczonych) możliwościach doskonalenia 
się rodzaju ludzkiego (zarówno jeśli chodzi o gatunek, jak i o poszczególne osoby) 
wskazuje na to, że nie istnieje granica, której nie moglibyśmy przekroczyć w pro-
cesie dążenia do doskonałości. Natura nie wyznaczyła nam żadnego kresu. Współ-
czesny rozwój neuronauk, genetyki oraz biomedycznych technologii, który otwiera 
wiele możliwości poprawienia ludzkiej kondycji fizycznej i umysłowej, pokazuje, 
że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zaczęli w przemyślany sposób kierować 
ewolucyjnymi procesami. Od nas jedynie zależy, czy weźmiemy ewolucję naszego 
gatunku w swoje ręce, zastępując ewolucję Darwinowską „ewolucją ulepszającą”17, 
czy poddamy się biernie mechanizmom naturalnej selekcji. 

Podstawowym założeniem „ewolucji ulepszającej” jest przekonanie o obo-
wiązku lub co najmniej dopuszczalności użycia dostępnej wiedzy, metod i środków 
w celu wzmocnienia kondycji przyszłego człowieka. Udoskonalenie, tj. podniesie-
nie ponad zwykły poziom, zdolności kognitywnych (zwiększenie inteligencji lub 
ulepszenie pamięci), fizycznych (powiększenie wzrostu, siły, wydłużenie życia) 
i psychicznych (regulowanie rodzaju oraz intensywności przeżywanych emocji) 
ma na celu przekroczenie ograniczeń obecnej kondycji ludzkiej i stworzenie kogoś, 
kto nie będzie już człowiekiem w dotychczasowym rozumieniu tego terminu, lecz 
„postczłowiekiem”18. 

16 A. N. Condorcet, Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. E. Hart leb, 
PWN, Warszawa 1957, s. 213-236. [Podkreślenie – A.W.].

17 Zob. J. Harr is, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People, Princeton 
University Press, Princeton 2007, s. 11. Zob. także J. Huxley, Transhumanism, „Journal of 
Humanistic Psychology” 1968, vol. 8, no. 1, s. 73-76.

18 Nick Bostrom twierdzi, że kondycja „postczłowieka” będzie cechować osobę posiadającą 
przynajmniej jedną ponadprzeciętną własność, tj. taką, która przekracza normalną zdolność 
właściwą gatunkowi ludzkiemu. Zob. N. Bostrom, Why I Want to be a Posthuman When 
I Grow Up, [w:] The Transhumanist Reader. Classical and Contemporary Essays on the 
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Większość zwolenników projektu „postludzkiej” kondycji twierdzi, że wzmoc-
nieniu kognitywno-umysłowemu musi towarzyszyć biotechnologiczne ulepszenie 
sfery ludzkiej moralności, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie narzędzi, którym 
ludzkość zawdzięcza możliwość przezwyciężenia swoich niedoskonałości, może 
paradoksalnie przyczynić się do jej zagłady19. Idea doskonalenia moralnych dys-
pozycji człowieka, choć wydaje się niezwykle obiecująca, z wielu powodów budzi 
największe filozoficzne kontrowersje. Tom Douglas w artykule Moral Enhancement 
wyjaśnia: 

Sugestię, byśmy ulepszali siebie moralnie, możemy pojmować na wiele sposobów. 
Aby wymienić kilka z nich, wskażmy na uczynienie siebie bardziej prawym (ang. 
virtuous), bardziej godnym pochwały, bardziej zdolnym do odpowiedzialności 
moralnej lub bardziej skłonnym do działania czy zachowania lepszego pod wzglę-
dem moralnym. Nie będę jej jednak rozumieć w żaden z wymienionych sposo-
bów. Potraktuję ją jako sugestię wzbudzania w sobie lepszych moralnie motywów 
(…). Przez motywy rozumiem psychologiczne – mentalne lub neuronalne – stany 
lub procesy, które przy nieobecności motywów przeciwnych sprawiają, że osoba 
działa20.

Biomedyczne ulepszanie moralnych zdolności rozumiane jest jako stworzenie 
w człowieku takich dyspozycji moralnych, które zwiększą prawdopodobieństwo, 
że wyda on właściwy sąd o tym, który z możliwych sposobów działania moralnego 
jest słuszny, oraz zwielokrotnią szanse, że będzie on działać zgodnie z tym sądem21. 

Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, eds. M. More, N. Vita-More, 
Wiley-Blackwell, Chichester 2013, s. 28-53; R. Roache, S. Clarke, Bioconservatism, Bio-
liberalism, and the Wisdom of Reflecting on Repugnance, „Monash Bioethics Review” 2009, 
vol. 28, no. 1, s. 401-421, [online] http://dx.doi.org/10.1007/BF03351306.

19 Na przykład John Harris sprzeciwia się idei biomedycznego ulepszania ludzkiej moralno-
ści, powołując się między innymi na argument z „wolności do upadku”. Twierdzi on, że 
zwiększenie zdolności kognitywnych człowieka, na przykład usprawnienie procesu namysłu, 
który poprzedza wybór właściwych racji działania, będzie jednocześnie skutkowało wzmoc-
nieniem odpowiednich dyspozycji do zachowań moralnych. Zob. J. Harr is, Moral Enhan-
cement and Freedom, „Bioethics” 2011, vol. 25, no. 2, s. 102-111, [online] http://dx.doi.
org/10.1111/j.1467-8519.2010.01854.x. Na temat zagrożeń płynących z doskonalenia fizycz-
nych oraz kognitywnych zdolności człowieka zob. I. Persson, J. Savulescu, The Perils 
of Cognitive Enhancement and the Urgent Imperative to Enhance the Moral Character of 
Humanity, „Journal of Applied Philosophy” 2008, vol. 25, no. 3, s. 162-177, [online] http://
dx.doi.org/10.1111/j.1468-5930.2008.00410.x; A. Buchanan, Better than Human. The 
Promise and Perils of Enhancing Ourselves, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 34. 
Por. też: T. Douglas, The Harms of Enhancement and the Conclusive Reasons View, „Cam-
bridge Quarterly of Healthcare Ethics” 2015, vol. 24, no. 1, s. 23-36, [online] http://dx.doi.
org/10.1017/S0963180114000218.

20 Idem, Moral Enhancement, „Journal of Applied Philosophy” 2008, vol. 25, no. 3, s. 229, 
[online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5930.2008.00412.x. [Jeśli nie podano inaczej, tłu-
maczenie fragmentów obcojęzycznych – A.W.].

21 Por. J. Savulescu, I. Persson, Moral Enhancement, Freedom, and the God Machine, „The 
Monist” 2012, vol. 95, no. 3, s. 403, [online] http://dx.doi.org/10.5840/monist201295321.
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Rzecznicy projektu posthumanizmu dostrzegają wagę doskonalenia moralnego ze 
względu na dobro wspólnoty, nie biorąc pod uwagę warunków indywidualnego roz-
woju świadomości moralnej osoby oraz zachowania jej moralnej integralności. Dą-
żenie do wyeliminowania przemocy stanowi próbę uporania się z tym problemem 
rozumianym wyłącznie w kategorii zjawiska społecznego. Wiele nieporozumień 
dotyczących argumentacji transhumanistów wynika z faktu, że prezentowany przez 
nich projekt doskonalenia człowieka nie uwzględnia różnicy między problemem 
przemocy traktowanym jako zjawisko społeczne i problemem przemocy traktowa-
nym jako zjawisko indywidualne. Odmienność tych perspektyw oznacza, że efekt, 
jaki uzyskamy, stosując biomedyczne środki, może mieć dwojaką naturę (pożądaną 
i niepożądaną). 

Znaczna część argumentów formułowanych przez przeciwników biotechnolo-
gicznych ingerencji dotyczy indywidualnego, tj. podmiotowego, aspektu działania 
moralnego, które zakłada złożoność wewnętrznej relacji między pragnieniami, na-
mysłem i wolą konkretnej osoby. Rozwój biomedycyny może wprawdzie zaofero-
wać szybszy i skuteczniejszy sposób redukowania poziomu niewłaściwych impul-
sów, emocji i uczuć, lecz nie rozwiązuje kwestii rozumienia przeżywanych emocji 
i dążenia do uzyskania spójności reakcji emocjonalnych ze spójnością przekonań. 
Zwolennicy idei biotechnologicznego ulepszania moralności wierzą, że przyjęcie 
odpowiedniego leku w pewien sposób usposobi nas do posiadania „uregulowanej” 
sfery afektywnej, która wpływa na powstawanie dobrych i złych motywów moral-
nych22. Radykalni rzecznicy moral enhancement twierdzą, że nabywanie dyspozycji 
do „nauczenia się tego, jak być prawym” można wywieść z uposażenia genetycz-
nego, w którym, jak twierdzą, da się zlokalizować „genetyczne korelaty prawego 
zachowania”. Ich zdaniem, posiadając w przyszłości odpowiednią wiedzę, będzie 
można wykorzystać technikę diagnostyki preimplantacyjnej, aby dokonać selek-
cji embrionów pod względem posiadania najlepszych „genetycznych dyspozycji 
moralnych”23. 

Jakkolwiek złożony i wieloznaczny był i jest stosunek do idei dążenia do dosko-
nałości, w historii jej ujęć można wyróżnić dwa podstawowe konteksty. Pierwszy 
dotyczy rozwijania i świadomego kształtowania osobowości moralnej człowieka, 
drugi odnosi się do szeroko pojętego doskonalenia ludzkich zdolności, umiejętności 
oraz sprawności fizycznej. O ile pojęcie dążenia do doskonałości moralnej znalazło 
wyraz w rozmaitych ideach wychowawczych, na przykład w specyficznie niemiec-
kiej idei Bildung, która obejmuje długi i złożony proces kształtowania charakteru, 
wrażliwości oraz postaw moralnych młodego człowieka, jego wrastanie w kulturę 

22 Zob. T. Douglas, Moral Enhancement, s. 231.
23 Zwolennikiem tego stanowiska jest między innymi Mark Walker. Zob. idem, Enhancing 

Genetic Virtue. A Project for Twenty-first Century Humanity?, „Politics and the Life Scien-
ces” 2009, vol. 28, no. 2, s. 27-47, [online] http://dx.doi.org/10.2990/28_2_27. Krytykę rozu-
mowania Walkera przeprowadzam w artykule: A. Warmbier, Arystotelesowska etyka cnót 
i posthumanistyczny projekt doskonalenia natury ludzkiej, „Ethos” 2015, t. 28, nr 3, s. 95-
113, [online] http://dx.doi.org/10.12887/28-2015-3-111-07.
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i dojrzewanie do odgrywania różnorodnych ról społecznych24, o tyle doskonalenie 
biotechniczne, którego realizacją była między innymi eugenika, bazuje na przeko-
naniu, że człowiek będzie żyć racjonalniej, mądrzej, umiejętniej, zdrowiej, szczęśli-
wiej i wygodniej dzięki postępowi i rozwojowi nauk i techniki25. 

Projekt „postludzkiej” kondycji nie wyklucza stosowania działań, które mają 
na celu maksymalne wykorzystanie potencjału naturalnego człowieka (na przykład 
wykorzystanie czynników środowiskowych, takich jak: edukacja, wychowanie, tre-
ning, dieta etc.), lecz uważa je za niewystarczające i dlatego proponuje podniesienie 
naturalnego potencjału ponad poziom określający naturę gatunku ludzkiego. Tego 
rodzaju modyfikacja stanowi przedmiot sporu, w którym przeciwnicy ulepszania 
uznają moralną niedopuszczalność biotechnologicznych ingerencji w naturę homo 
sapiens26. 

Wszystkie argumenty, bez względu na to, czy formułuje je zwolennik ulep-
szania, czy też jego przeciwnik, zakładają określone rozumienie natury moralnej 
człowieka, w zależności od którego decydują się oni bronić lub promować takie 
a nie inne środki samodoskonalenia. Powtórzmy raz jeszcze: rzecznicy idei moral 
enhancement, formułując postulat stawania się człowiekiem lepszym moralnie, mó-
wią o perspektywie wspólnotowej, tj. o uzyskaniu takiego stanu moralnego, który 
sprawi, że nie będę zagrażał innym. Przeciwnicy biotechnologicznego doskonalenia 
moralności, którzy nie negują samego tego dążenia, lecz jedynie dobór środków do 
jego realizacji, podkreślają większą wagę i znaczenie indywidualnego pragnienia 
samokształcenia zmierzającego do stania się podmiotem rozumiejącym swoje cele, 
podejmującym świadomy wysiłek w rozpoznawaniu i rozwijaniu własnych możli-
wości oraz posiadającym umiejętność przekształcania swoich doświadczeń w świa-
domą refleksję. 

Dyskusja na temat form wzmacniania poziomu motywacyjnego wymagałaby 
zatem zajęcia się współczesnym kontekstem idei doskonalenia. W argumentacji na 
rzecz stosowania technicznego usprawnienia moralności największe kontrowersje 
ujawniają się przy próbie określenia podstaw i granic moralności27. Zasadnicza 
trudność tkwi w pominięciu lub ograniczeniu podmiotowego aspektu kategorii ulep-
szania moralnego. Projekt „postludzkiej” kondycji nastawiony jest na stworzenie 
jednostki, która dzięki ulepszonym zdolnościom kognitywnym oraz cechom psy-
chicznym będzie posiadała lepsze dyspozycje do właściwych zachowań moralnych. 

Badając założenia tego przedsięwzięcia, staram się wykazać, na czym polegają 
powody jego niepowodzenia oraz przedstawiam racje za powrotem i wykorzysta-

24 Zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, Odyseja wychowania. Goethańska wizja człowieka w la-
tach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra, Aureus, Kraków 1998, s. 51-52.

25 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 39. 
26 Zob. B. Chyrowicz, Natura „na cenzurowanym”, [w:] eadem, Bioetyka. Anatomia sporu, 

Znak, Kraków 2015, s. 125-196.
27 Na ten temat pisałam w artykule polemicznym A. Warmbier, Moral Perfection and the 

Demand for Human Enhancement, „Ethics in Progress” 2015, vol. 6, no. 1, [online] http://
dx.doi.org/10.14746/eip.2015.1.4.
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niem tradycji, z jakiej wyrosła Bildung – idea kształtowania i doskonalenia oso-
bowości, która miała stworzyć osobę dojrzałą, świadomą swoich celów, duchowo 
samodzielną i również dzięki temu społecznie użyteczną28. Zacznę od przedstawie-
nia podmiotowych warunków rozwoju świadomości moralnej. Następnie przejdę do 
wyjaśnienia, dlaczego nie jest bez znaczenia, jakiego rodzaju środki stosujemy do 
podnoszenia jakości naszego moralnego życia. 

Moralna natura człowieka

Dobro zaś samo przez się [którego szukamy] jest przypuszczalnie czymś, co tkwi 
w posiadającym je osobniku i niełatwo może mu być wydarte (…). Najwyższym 
dobrem człowieka jest działanie duszy (…) i to w życiu, które osiągnęło pewną 
długość. (…) To więc niechaj służy jako przedstawienie dobra w ogólnych zary-
sach (…); to zaś, co w ogólnych zarysach trafnie jest uchwycone, potrafi – jak się 
zdaje – każdy poprowadzić dalej i szczegółowo rozwinąć, a czas bywa wynalazcą 
lub dobrym współpracownikiem w tego rodzaju poczynaniach.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1095b 25-26,1098a 22-3129

Jednym z powodów wielu nieporozumień, jakie pojawiają się w sporze o bio-
technologiczne doskonalenie moralne, jest z jednej strony stosunek do tego, co w na-
szym życiu moralnym jest niedoskonałe, z drugiej strony rozumienie sensu dążenia 
do doskonałości. Podstawowym założeniem postulatu ulepszania kondycji ludzkiej 
jest chęć przeżycia życia w możliwie najlepszy sposób. Rzecznicy idei doskonale-
nia, którzy uważają się za spadkobierców i kontynuatorów oświeceniowych ideałów, 
są przekonani, że może się to dokonać przy odpowiednim zastosowaniu zdobyczy 
nauki i technologii. Co więcej, jak twierdzą, niewykorzystanie możliwości oferowa-
nych przez postęp techniczny jest działaniem wbrew „wymogowi racjonalności”, 
który nakazuje stworzyć przyszłym pokoleniom maksymalne szanse, aby mogły one 
wieść „najlepsze życie”30. 

Kategoria „lepszego życia”, na którą się powołują (na przykład w kontekście 
decyzji prokreacyjnych rodziców, na których ich zdaniem spoczywa moralny obo-
wiązek dokonania selekcji genetycznej w celu doprowadzenia do urodzenia dziecka 

28 Zob. M. Janion, M. Żmigrodzka, op. cit., s. 56.
29 Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 82 i 89. 
30 Szerzej na ten temat zob. J. Savulescu, Procreative Beneficence: Why Should We Select 

the Best Children, „Bioethics” 2001, vol. 15, no. 5-6, s. 413-426, [online] http://dx.doi.
org/10.1111/1467-8519.00251; J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obligation to Create 
Children with the Best Chance of the Best Life, „Bioethics” 2009, vol. 23, no. 5, s. 274-290, 
[online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8519.2008.00687.x. Zob. także: J. Harr is, Enhan-
cing Evolution…
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z „najlepszym” uposażeniem genetycznym), jest bardzo niejasna31. Podstawowa 
trudność tej kategorii tkwi w nieosobowym uzasadnianiu jej stosowania. Zasada, 
która przyjmuje, że lepsze życie to takie, w którym występuje więcej szczęścia, co 
czyni życie wartym przeżycia, mówi jedynie o możliwym stanie rzeczy, abstrahując 
od uznania racji tego, kto jest podmiotem tego stanu. Na tym polega największa 
kontrowersyjność postulatu ulepszających ingerencji, które zdaniem jego rzeczni-
ków mają służyć wzmocnieniu dyspozycji związanych z posiadaniem motywacji do 
moralnie wartościowych wyborów i działań32. 

Inną ważną kwestią, która może budzić zastrzeżenia, jest to, co rozumiemy przez 
„posiadanie dobrych motywów moralnych”. Nasze motywacje do podjęcia moral-
nie dobrej decyzji zależą od wielu czynników, które nie sprowadzają się jedynie do 
biologicznego podłoża sfery umysłowo-afektywnej. Obecność biologicznego podło-
ża nie obejmuje całej złożoności sytuacji moralnego wyboru i działania człowieka, 
ponieważ wybór moralny nie jest jednorazowym aktem, lecz w dużej mierze zależy 
od procesów zachodzących na przykład wskutek wcześniejszych decyzji33. Taka 
redukcja jest nie tylko trudna do przeprowadzenia, lecz także filozoficznie uboga, 
ponieważ w ramach uzyskanego w ten sposób modelu antropologicznego nie można 
wyjaśnić konstytutywnej relacji bycia właściwie ukształtowanym, świadomym, au-
tonomicznym podmiotem i podlegania odpowiednim wzorcom normującym. 

Rozwój świadomości moralnej jest niejednorodnym, wieloaspektowym proce-
sem, który dokonuje się dzięki określonym warunkom. Konstytutywna cecha pod-
miotu moralnego polega na tym, że pozostaje on zawsze w pewnej relacji do same-
go siebie, tj. wykazuje zdolność do refleksyjnej samooceny. Początkiem rozwoju 
moralnego człowieka jest konieczność pojawienia się w nim pragnienia i dążenia 
do jego świadomej realizacji34. Zdolność samoodniesienia umożliwia zdobywanie 
racjonalnej samowiedzy i samorozumienia. Jednakże proces ten nie jest pozbawiony 
ograniczeń i uwarunkowań, które wynikają z istnienia niezbywalnych cech kondycji 
ludzkiej, do których należą między innymi cielesność, konstrukcja psychiczna oraz 
czynniki środowiskowe. 

W rozwoju świadomości moralnej jesteśmy cały czas w stanie dążenia  do osią-
gnięcia naszego maksimum etycznego i stan ten jest jedynym, jaki jest nam dostęp-
ny. Bycie w stanie dążenia oznacza, że w życiu moralnym zawsze będziemy nie-

31 Zob. M. Parker, The Best Possible Child, „Journal of Medical Ethics” 2007, vol. 33, no. 
5, s. 279-281, [online] http://dx.doi.org/10.1136/jme.2006.018176; M. Sandel, Przeciwko 
udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, tłum. O. Siara, Kurhaus 
Publishing, Warszawa 2014. 

32 Krytykę Zasady Prokreacyjnej Życzliwości przeprowadzam w artykule A. Warmbier, Mo-
ral Virtue and the Principles of Practical Reason, [w:] The Ethics of Reproductive Genetics – 
Between Utility, Principles, and Virtues, ed. M. Soniewicka, Springer 2016 (w druku). 

33 Dla uściślenia dodam, że nie chodzi o to, że w dyskusji tej nie mamy brać pod uwagę biolo-
gicznego podłoża naszych stanów afektywnych.

34 Zob. W. Stróżewsk i, Trzy moralności, [w:] idem, Istnienie i wartość, Znak, Kraków 1981, 
s. 235-242. 
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doskonali i nigdy nie zrealizujemy naszego całkowitego potencjału rozwojowego, 
ponieważ nie jest możliwe pełne jego poznanie i wyczerpanie. Ponadto kształtowa-
nie postaw i zachowań moralnych, które odbywa się w odniesieniu do określonego 
wzorca normującego, nie polega na tym, że z czasem go w sobie wytworzymy35. 
Rozwój osobowości moralnej nie domaga się spełnienia takiego warunku. Decydu-
jącą rolę odgrywa w nim jakość samego dążenia, w którym wartości moralne mani-
festują się w pewnych rozbieżnościach w stosunku do idealnego wzorca. Nie chodzi 
zatem o cel dążenia, lecz o samo celowanie36 – rozumiane jako długi złożony proces 
kształtowania indywidualnych dyspozycji moralnych. Ono jest tym, co stanowi o ja-
kości kondycji moralnej konkretnej osoby. 

Logika rozwoju osobowości moralnej oznacza, że żaden projekt etyczny nie speł-
ni wymogu opracowania takich form doskonalenia motywacji, które gwarantowały-
by, iż w każdej sytuacji moralnej osoba właściwie wykorzysta swoją zdolność do 
podjęcia słusznej decyzji oraz że będzie zgodnie z nią działać. Uzasadnienie powyż-
szego wymogu jest problematyczne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, 
w sytuacji moralnego wyboru kluczowe znaczenie ma indywidualne rozeznanie ce-
lów, w odniesieniu do których podejmujemy nasze decyzje. Po drugie, jak przyznaje 
jeden ze zwolenników transhumanizmu John Harris, przestrzeń pomiędzy dostępem 
do dobra a jego realizacją jest domeną wolności37. Co to oznacza dla dyskusji nad 
możliwymi sposobami poprawiania naszej moralnej kondycji? Z pewnością warto 
mieć na uwadze, że dyskutując o formach doskonalenia motywacji, nie możemy 
nie respektować warunków podmiotowego wyboru moralnego, to znaczy sposobu, 
w jaki doświadczamy siebie jako autonomiczni i odpowiedzialni sprawcy działania. 

W sytuacji podejmowania decyzji moralnej obecny jest szereg rozmaitych czyn-
ników tworzących złożoną relację, jaka zachodzi między namysłem, pragnieniami, 
dyspozycjami charakterologicznymi, sferą afektywną, wolą i działaniem. Zależność 
tych elementów, stopień wzajemnego wpływania na siebie oraz modelowania sta-
nowi przedmiot wielu różnorodnych interpretacji. Zasadniczo wszystkie wykładnie, 
zarówno te, którymi posługiwała się tradycja antyczna, nowożytna filozofia moral-
na, jak i współczesne ujęcia psychologii kognitywnej38, opisują sposób funkcjo-
nowania poziomu motywacyjnego, w którym największa trudność tkwi w zrozu-
mieniu, dlaczego właściwe przekonania i postanowienia nie zawsze przekształcają 
się w adekwatne do nich pragnienia, oraz co można zrobić, aby słuszność sądów 
współgrała ze słusznym dążeniem i działaniem. 

35 Dziękuję Panu Profesorowi Robertowi Piłatowi za zwrócenie mojej uwagi na tę kwestię.
36 Niektórzy badacze starożytnej myśli etycznej, odnosząc się do greckiego pojęcia celu – 

τέλος, skłaniają się ku interpretacji akcentującej czasownikowe ujęcie powyższego terminu, 
tj. „celowanie”, „dążenie do czegoś”. Zob. J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford 
University Press, Oxford 1993. 

37 J. Harr is, Moral Enhancement…, s. 104.
38 Badania psychologii kognitywnej zgodne są z większością intuicji Arystotelesa dotyczących 

sfery emocji.
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Problem ten najczęściej wyjaśnia się albo w kontekście konfliktu odmiennych 
pragnień, albo poprzez wskazanie na błędność przyjętych przekonań, z którymi łą-
czą się pragnienia39. Modele działania moralnego konstruowane są w oparciu o roz-
strzygnięcia, które pojawiają się w obrębie trzech podstawowych obszarów proble-
mowych. Pierwszy zorientowany jest na koncepcję namysłu oraz określenie jego 
relacji do działania. Drugi dotyczy sensu pojęcia charakteru jako układu cech dyspo-
zycjonalnych oraz określenia jego znaczenia dla praktyki moralnej40. Trzeci odnosi 
się do roli przeżycia emocjonalnego w podejmowaniu decyzji moralnej. Rozważa 
się tutaj, czy emocje są ujmowane jako przynależące do porządku normatywnego, 
co z kolei wymaga uściślenia, w jakim związku pozostają one do sfery rozumu i po-
znania oraz na czym polega proces ich kształtowania. 

Model, który pozwala opisać wielopłaszczyznową strukturę sprawstwa w sytu-
acji moralnej, ufundowany jest na tezie zakładającej całościowe ujęcie człowieka. 
Czerpie on inspiracje z Arystotelesowskiej, eudajmonistycznej filozofii moralnej. 
W myśl założeń tej tradycji moc inicjowania działania moralnego nie leży jedy-
nie w rozumie, lecz (wbrew temu, co zakładał na przykład Kant) w dyspozycjach 
charakterologicznych oraz w sferze afektywnej41. Do istoty tego modelu należy 
kompleksowy sposób badania komponentów motywacyjnych działania. Oznacza 
to, że moralne aspekty decyzji są współwyznaczone przez zespół czynników, na 
które składają się: sądy, preferencje, sposoby wartościowania, nabyte schematy 
zachowań, postawy oraz stosunek do reakcji emocjonalnych. Namysł jest momen-
tem rozpoznania własnych intencji i motywów oraz umiejętnością przewidywania  

39 Charakterystyka ta w żadnym razie nie wyczerpuje wszystkich możliwych wariantów niepo-
wodzenia dotyczącego moralnego wyboru.

40 Część etyków twierdzi, że błędem jest wiązanie działania osoby ze względnie stałymi charak-
terologicznymi cechami dyspozycjonalnymi. Swoje przekonania opierają oni na wynikach 
eksperymentów przeprowadzonych na gruncie psychologii społecznej, które dowodzą, że 
o sposobie ludzkiego działania nie decydują stałe dyspozycyjne, lecz zmienne sytuacyjne. 
Zwolennicy powyższego stanowiska (sytuacjonizmu) twierdzą, że etyka charakteru (ety-
ka cnót) ufundowana jest na empirycznie nieadekwatnej psychologii moralności. Zob. 
J. M. Doris, Lack of Character. Personality and Moral Behavior, Cambridge University 
Press, Cambridge 2002; G. Harman, Moral Philosophy Meets Social Psychology: Virtue 
Ethics and the Fundamental Attribution Error, „Proceedings of the Aristotelian Society” 
1999, vol. 109, s. 316-331, [online] http://dx.doi.org/10.1093/0198238045.003.0010; idem, 
No Character or Personality, „Business Ethics Quarterly” 2003, vol. 13, no. 1, s. 87-94, 
[online] http://dx.doi.org/10.5840/beq20031316; idem, Skepticism about Character Traits, 
„The Journal of Ethics” 2009, vol. 13, no. 2/3, s. 234-242, [online] http://dx.doi.org/10.1007/
s10892-009-9050-6. Polemiczną analizę argumentacji Dorisa przedstawia np. J. Sabini, 
M. Si lver, Lack of Character? Situationism Critiqued, „Ethics” 2005, vol. 115, no. 3, [on-
line] http://dx.doi.org/10.1086/428459.

41 Arystoteles nie jest konsekwentny w kwestii uznania motywacyjnej strony emocji, co rodzi 
niemałe problemy interpretacyjne. O ile opisy zawarte w drugiej księdze Retoryki mogą pro-
wadzić do wniosku, że Arystoteles odmawia przyznania ważnej roli związkom zachodzącym 
między emocjami a pragnieniami, to w Etyce nikomachejskiej, zwłaszcza w księdze siódmej, 
w opisie sfery afektywnej wyraźnie obecny jest element motywacyjny.
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następstwa własnych decyzji. Możliwość różnego wartościowania alternatyw zakła-
da posiadanie jakichś wyjściowych preferencji, które odnoszą się do celu życiowego 
osoby ujętego jako całość, czyli eudajmonii. 

Starożytne pojęcie eudajmonii, wokół którego koncentruje się wiele współcze-
snych koncepcji etycznych42, mówi o spełnieniu się człowieka jako nadrzędnym 
celu jego działań, jaki urzeczywistnia się na drodze realizowania odpowiednich 
dóbr. Podejmując zagadnienie eudajmonii w kontekście niniejszych rozważań, chcę 
zwrócić szczególną uwagę na to, że życie spełnione, jak twierdził Arystoteles, które 
jest nadrzędnym dobrem każdego człowieka, wiąże się z aktywnością  samego 
podmiotu. Dążenie do życia spełnionego każdy musi podjąć sam, znajdując odpo-
wiedni sposób urzeczywistniania tego dążenia. Nie istnieje jeden uniwersalny sche-
mat „wypełnienia życia” dla wszystkich podmiotów moralnych. O sposobie reali-
zowania dóbr decydują indywidualne warunki oraz szeroko pojęte predyspozycje 
poszczególnych osób. 

Eudajmonia wiąże się z nabywaniem pewnych „trwałych dyspozycji” czyli tzw. 
cnót arete, które usposabiają nas do właściwego działania, polegającego na tym, że 
harmonijnie kierujemy naszym życiem, wykorzystując nasze intelektualne i emocjo-
nalne możliwości43. Nabywanie cnót jest procesem, w którym człowiek podejmuje 
odpowiednie działanie, jakie ma ukształtować jego pragnienia oraz nawyki. 

Ponieważ kształtowanie cnót wymaga ich aktywnego ćwiczenia, a stany dyspozy-
cjonalne przejawiać się mogą jedynie w działaniach, w praktyce działania wynika-
jące z cnoty pokrywają się w znacznej mierze z działaniami, które dopiero zmie-
rzają do jej ukształtowania, choć z punktu widzenia dążenia do eudajmonii zbiór 
tych drugich wydaje się obszerniejszy44. 

Koncepcja działania opartego na kategorii podmiotowego kształtowania charak-
teru zakłada, że wymaga ono nie tylko poprawności namysłu, lecz także zaangażo-
wania całej sfery pragnień, postanowień, doświadczeń, rozpoznawania swoich spe-
cyficznych cech oraz reakcji emocjonalnych. W modelu działania moralnego, który 
przyjmuje całościową wizję człowieka, emocje traktowane są nie jako irracjonalne 
przeżycia psychiczne, lecz jako stany poznawcze45. 

42 Zwolennikami eudajmonistycznie zorientowanej etyki są między innymi: G. E. M. Anscom-
be, Alasdair MacIntyre, Rosalind Hursthouse.

43 Zob. R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, tłum. J. Merecki, Redakcja Wy-
dawnictw KUL, Lublin 1997, s. 12-22.

44 J. Jaśta l, Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót, Księgar-
nia Akademicka, Kraków 2009, s. 171. Kwestię podwójności działań jako prowadzących do 
cnoty i wypływających z cnoty omawia szczegółowo: T. Irwin, Glossary to Nicomachean 
Ethics, [w:] Aristotle, Nicomachean Ethics, tłum. T. Irwin, Hackett Publishing Co., Indiana-
polis 1999.

45 Pojęcie kognitywności emocji nie jest jednoznaczne. Robert C. Solomon uważa, że kogni-
tywny aspekt emocji powinno się wiązać ogólnie z przetwarzaniem informacji. Zob. idem, 
Emotions, Thoughts and Feelings. What is a „Cognitive Theory” of the Emotions and Does 
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Takie szerokie ujęcie sfery afektywnej otwiera drogę do przemodelowania kla-
sycznej koncepcji racjonalności praktycznej, skupionej przede wszystkim na stoso-
waniu poprawnego wnioskowania. Jeśli emocje odgrywają ważną rolę we wszelkich 
reakcjach podmiotu, zawierają elementy ocenne i motywacyjne, oznacza to, że bez 
przeżyć emocjonalnych człowiek nie może właściwie działać. Emocje mogą być 
traktowane jako racjonalne w sensie kategorialnym, zatem przeżycia emocjonalne 
można interpretować w aspekcie normatywnym46. 

Należy jednakże pamiętać, że poznawcza rola emocji nie gwarantuje, iż w każdej 
sytuacji moralnej osiągniemy pewność w jej ocenie, lecz polega jedynie na przybli-
żonym oszacowaniu znaczenia różnych jej składowych (na przykład dotychczaso-
wych doświadczeń, które ukształtowały nasze życie emocjonalne). Analogia między 
procesami kognitywnymi a reakcjami emocjonalnymi nie jest pełna, ponieważ ele-
ment poznawczy nie jest jedynym elementem reakcji emocjonalnej. Racjonalność 
emocji jest kwestią o wiele bardziej złożoną niż racjonalność przekonań, dlatego, jak 
zauważa Ronald de Sousa, kryterium oceny racjonalności emocji musi odpowiadać 
właściwemu jej pojmowaniu47. 

Zwolennicy jednościowego modelu działań, który odnosi się do całości zacho-
wań osoby, czerpiąc inspiracje z tradycji etyki cnót, podkreślają, że ocenny aspekt 
emocji ma charakter obiektywny. Emocje nie mogą być postrzegane jako zwykły 
wyraz subiektywnych stanów i ocen podmiotu, lecz podobnie jak sądy odnoszą się 
do obiektywnych sytuacji. Eudajmonia nie oznacza dążenia do zaspokojenia su-
biektywnych preferencji dotyczących egoistycznych potrzeb osoby. Stanowi ona 
podstawę normowania intencji, motywów i postaw, dzięki której możemy uzyskać 
spójność w obrębie sieci różnorodnych ocen. Spójność tę, jak podkreśla Martha 
Nussbaum, można osiągnąć w jeden sposób, kiedy przeżycia emocjonalne ujmiemy 
jako nakierowane na dążenie do urzeczywistniania nadrzędnego celu życia osoby48. 

Formy doskonalenia poziomu motywacyjnego 

Bo dobra zewnętrzne w stosunku do duszy są dziełem przypadku i losu, ale spra-
wiedliwym ani też umiarkowanym nikt nie bywa przypadkiem ani też z łaski losu.

Arystoteles, Polityka 1323b 25-2749

it Neglect Affectivity, [w:] Philosophy and the Emotions, ed. A. Hatzimoysis, Cambridge 
University Press, New York 2003, s. 1-18. Opisując kognitywny element emocji, Solomon 
mówi o sądach, inni badacze o przekonaniach, jeszcze inni o myślach. 

46 Zob. J. Jaś ta l, op. cit., s. 47.
47 Zob. R. De Sousa, The Rationality of Emotions, MIT Press, Cambridge (Mass.) 1987. 
48 Zob. M. C. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions, Cambridge 

University Press, Cambridge 2001, s. 49-55. 
49 Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2012, s. 185.
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Kiedy chcemy iść w trop jakichś cnót aż do ostatecznych krańców w obie strony, 
natykamy się na przywary, które wciskają się tu nieznacznie, niewidocznymi dro-
gami, od strony nieskończonej małości; takoż od strony nieskończonej wielkości 
nastręczają się tłumnie przywary; tak iż gubimy się w przywarach i nie widzimy 
już cnót. Zawodzimy się nawet na samej doskonałości.

Pascal, Myśli 32450

Rozwój moralny człowieka przebiega zawsze w obecności mnogości uwarunko-
wań. W procesie oceny decyzyjnej i jej realizacji w działaniu podmiot zależny jest 
od różnorodnych czynników, które dzielą się na te związane z racjami oraz te zwią-
zane z naturą. Warunkiem działania moralnego jest autonomia podmiotu. Zakres 
pojęcia autonomiczności zależy od założeń epistemologiczno-antropologicznych 
tkwiących u podstaw odmiennych tradycji etycznych. Zasadniczy problem, który 
wiąże się z kwestią autonomii moralnego działania, dotyczy sposobu ujęcia relacji 
umysł – ciało, rozum – emocje oraz implikacji ich możliwych rozstrzygnięć. 

Stosunek sfery intelektualno-duchowej i sfery cielesnej oraz sfery emocjonal-
nej opisywany jest z dwóch różnych perspektyw, tworzonych z jednej strony przez 
interpretację dualistyczną, z drugiej przez interpretację holistyczną. W obrębie du-
alistycznego paradygmatu najbardziej radykalnym ujęciem jest Kantowski podmiot 
moralny zredukowany do czystego rozumu ujętego jako wola prawodawcza. Pod-
stawą moralności moralnej zasługi jest rozum, który skłania wolę do właściwego 
działania mocą apriorycznych zasad51. Autonomia podmiotu moralnego jest tutaj 
autonomią czystego rozumu praktycznego. Holistyczne ujęcie podmiotu racjonalno-
-emocjonalnego zakłada, że sytuacja moralnego działania angażuje osobę jako zmy-
słowo-emocjonalno-cielesną całość. Całość ta jest podstawą podmiotowej tożsamo-
ści. Rozum, emocje, ciało są indywidualnymi składowymi osoby. Autonomia tak 
ujętego podmiotu moralnego nie oznacza stanu wewnętrznego całkowicie unieza-
leżnionego od specyficznych cech konkretnej osoby, jej zapatrywań, nawyków czy 
skłonności. Teza, że nie wszystkie uwarunkowania wpływające na sposób, w jaki 

50 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Boy-Żeleński, PAX, Warszawa 1997, s. 136.
51 W Uzasadnieniu metafizyki moralności Kant pisze: „Ponieważ do wyprowadzenia czynów 

z praw potrzebny jest rozum, przeto wola nie jest niczym innym jak praktycznym rozumem. 
Jeżeli rozum skłania wolę nieodparcie, to czyny takiej istoty, poznane jako obiektywnie ko-
nieczne, są także konieczne subiektywnie, tzn. wola jest władzą wybierania tego tylko, co 
rozum poznaje niezależnie od skłonności jako praktycznie konieczne, tj. jako dobre. Jeżeli 
zaś rozum sam przez się skłania wolę w niedostatecznej mierze, jeżeli podlega ona jeszcze 
subiektywnym warunkom (pewnym pobudkom), które nie zawsze zgadzają się z obiektyw-
nymi; jednym słowem, jeżeli wola sama w sobie nie zgadza się w pełni z rozumem (co u czło-
wieka rzeczywiście zachodzi), to czyny, poznane obiektywnie jako konieczne, są subiektyw-
nie przypadkowe, a skłanianie takiej woli według praw obiektywnych jest przymusem. To 
znaczy stosunek praw obiektywnych do woli niezupełnie dobrej przedstawiamy sobie jako 
skłanianie woli istoty rozumnej wprawdzie przez racje rozumowe, którym jednakże wola ta 
z natury swej niekoniecznie jest posłuszna” – I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, 
tłum. M. Wartenberg, Antyk, Kęty 2001, s. 30. 
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działamy, możemy modyfikować, nie stoi w sprzeczności z tezą o autonomiczności 
naszego działania. Bycie podmiotem moralnym nie oznacza abstrahowania w swo-
ich wyborach i działaniu od wewnętrznych uwarunkowań. Autonomia moralna po-
lega na tym, że podmiot może zdecydować o jakości swojego stosunku do tego, co 
tworzy te uwarunkowania. Racje uzasadniające charakter tego stosunku leżą w innej 
przestrzeni (w przestrzeni logosu)52 niż ta, do której należą będące jego przedmio-
tem ograniczenia. Tak pojmowana autonomia stanowiąca warunek rozwoju świa-
domości moralnej oznacza, że podejmowanie wysiłku oceny racji, które określają 
sposób naszego odnoszenia się do własnych nawyków, skłonności i pragnień, nie 
jest wynikiem deterministycznych relacji przyczynowych, które przynależą do sfery 
naturalnych impulsów. Możemy zatem operować pojęciem autonomii odnoszącej 
się do wolności uwarunkowanej53, odżegnując się od sensu noumenalnego, jaki na-
dał jej Kant. W ten sposób unikniemy redukcji podmiotu moralnego do roli czysto 
racjonalnego podmiotu decyzyjnego. 

Wizja podmiotu moralnego uwzględniająca osobowościową odrębność, na któ-
rą składa się cała treść jednostkowych doświadczeń, pozwala rozszerzyć koncep-
cję motywacji (tj. zdolności motywowania do właściwych działań). Kształtowanie 
poziomu motywacyjnego jest procesem wymagającym samopoznania: rozeznania 
własnych motywów, intencji, cech, uczuć i wad. Samowiedza jest nie tylko formą 
etycznej refleksji nad sobą, lecz przede wszystkim jest zadaniem etycznym. W py-
taniu „jak powinienem żyć?” zawarty jest postulat moralny „aby życie, którym żyję, 
było życiem dobrym”. Moralność dostarcza kryteriów badania samego siebie. Jak 
twierdzi Mike W. Martin: „tak jak samorozumienie jest warunkiem wartościowego 
życia, tak wartościowe życie kształtuje naszą koncepcję samorozumienia”54. 

Warunkiem modelowania własnych motywacji jest to, że osoba musi być w sta-
nie sama autonomicznie zainicjować proces zmiany swoich nawyków, cech dyspo-
zycjonalnych oraz sposobów reagowania. Nie chodzi zatem jedynie o efekt zainicjo-
wanej zmiany, lecz o akt inicjowania stanowiący jednostkowe doświadczenie osoby 
jako podmiotu procesów formujących osobowość. Niektórzy filozofowie, tacy jak 
Harry G. Frankfurt i Charles Taylor, upatrują w tej czynności warunek samej pod-
miotowości55. Taki podmiot ma kognitywny i ocenny stosunek do swoich pragnień 

52 Por. antyredukcjonistyczne stanowisko Johna McDowella w: idem, Mind and World, with 
a new introduction by the author, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1996.

53 Jürgen Habermas posługuje się „niedeterministycznym pojęciem wolności uwarunkowa-
nej”. Zob. J. Habermas, Wolność i determinizm, [w:] idem, Między naturalizmem a religią. 
Rozprawy filozoficzne, tłum. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 
s. 133-158. 

54 M. W. Mart in, Self-Deception and Morality, University Press of Kansas, Lawrence 1986, 
cyt. za: R. Piła t, Kryzys wartości, [w:] idem, Powinność i samowiedza. Studia z filozofii 
praktycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, 
s. 200.

55 Warunek ten, traktowany jako konstytutywna właściwość osoby, opisuje Harry G. Frankfurt 
w artykule: Wolność woli i pojęcie osoby, [w:] Filozofia moralności. Postanowienie i odpo-
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i postaw moralnych. Kształtowanie poziomu motywacji odbywa się w indywidual-
nym odniesieniu do określonych wartości, ich jakości oraz ich miejsca w wyznaczo-
nej przez podmiot hierarchii. Wysiłek rozeznania wartości, do których odnoszą się 
cele naszego działania, nie jest jednorazowym aktem, lecz musi być nieustannie na 
nowo podejmowany dla uzasadnienia właściwego wyboru. 

Frankfurt, Taylor oraz Christine M. Korsgaard56 podkreślają w tym miejscu 
kluczową rolę, jaką odgrywa związek między sprawstwem i praktyczną integral-
nością moralną osoby. W przestrzeni moralnej refleksji kształtuje się moralna toż-
samość podmiotu, ponieważ rozumienie tego, „kim jestem i kim chcę być?”, nigdy 
nie jest kwestią neutralną moralnie. Pełen opis sfery działań praktycznych powinien 
w pierwszej kolejności uwzględniać zależność czynnika sprawczości oraz możliwo-
ści zachowania wewnętrznej integralności. Człowiek nie jest kombinacją bezoso-
bowej racjonalnej myśli i osobowej woli. Jest istotą zintegrowaną, która postrzega 
i zgodnie z tym, co widzi – pragnie; która w pewnym stopniu ma ciągłą kontrolę 
nad kierunkiem i przedmiotem uwagi57. Wola podobnie jak dyspozycje charakterolo-
giczne kształtuje się w procesie refleksji, ale sam proces nie może gwarantować, że 
w każdej sytuacji moralnej wola będzie determinowana przez bezwarunkową normę 
moralną58. 

Punktem wyjścia współczesnej dyskusji nad formami doskonalenia motywacji 
jest niewystarczająca skuteczność wychowania i systemów edukacyjnych. Niepo-
wodzenie tradycyjnych form samokształcenia to główny zarzut wysuwany przez 
zwolenników biotechnologicznego wspomagania zachowań moralnych59. W odpo-
wiedzi na problem niewystarczalności projektów etycznych proponują oni „inżynie-
rię moralności”, która polega na wytworzeniu odpowiednich warunków umożliwia-
jących rozwinięcie umiejętności kierowania się właściwymi cnotami w określonych 
sytuacjach. 

Zasadniczo dążenie to sprowadza się do biomedycznego „redukowania” czynni-
ków zakłócających rozwijanie i posiadanie motywacji do moralnie wartościowych 
działań. James Hughes, dyrektor Institute for Ethics & Emerging Technologies za-

wiedzialność moralna, wybór J. Hołówka, tłum. J. Nowotniak, W. J. Popowsk i, Spacja–
Aletheia, Warszawa 1997, s. 21-39; Ch. Taylor, What is Human Agency i Self-Interpreting 
Animal, [w:] idem, Philosophical Papers, vol. 1: Human Agency and Language, Cambridge 
University Press, Cambridge 1985, s. 15-44 i 45-76. Polskie tłumaczenie tekstu Self-Interpre-
ting Animal (Samointerpretujące się zwierzęta) znajduje się w antologii Filozofia podmiotu, 
tłum. B. Chwedeńczuk et al., Aletheia, Warszawa 2001, s. 261-295.

56 Zob. stanowisko Korsgaard dotyczące realizmu etycznego, któremu przeciwstawia koncep-
cję realizmu proceduralnego. Ch. M. Korsgaard, The Authority of Reflection, [w:] eadem, 
The Sources of Normativity, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 90-130.

57 I. Murdoch, op. cit., s. 61.
58 Por. krytykę Roberta Piłata dotyczącą proceduralnego realizmu etycznego Korsgaard. R. Pi -

ła t, Refleksja i kompetencja moralna, [w:] idem, Powinność i samowiedza…, s. 169-188. 
59 Zob. D. DeGrazia, Moral Enhancement, Freedom, and What We (Should) Value in Moral 

Behavior, „Journal of Medical Ethics” 2014, vol. 40, no. 6, s. 361-368, [online] http://dx.doi.
org/10.1136/medethics-2012-101157. 
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kłada możliwość stworzenia tzw. „panelu sterowania cnotami” (ang. The Virtues 
Control Panel)60, który jego zdaniem będzie eliminował psychiczno-fizyczne ogra-
niczenia wpływające destabilizująco na praktykowanie słusznych postaw (na przy-
kład tkwiące w umyśle uprzedzenia i niewłaściwe schematy poznawcze). Podobną 
wizję (tj. opartą na tych samych przesłankach) przedstawia Mark Walker, mówiąc 
o „projekcie cnoty genetycznej” (ang. The Genetic Virtue Project). 

Wszyscy rzecznicy inżynierii moralnej twierdzą to samo: udoskonalony pod-
miot nie tylko będzie zdolny do lepszej oceny konsekwencji swoich działań, lecz 
także będzie posiadał dyspozycje do działania zgodnie z własnym słusznym sądem 
moralnym. Tym samym, jak sądzą, rozwiązany zostanie problem „słabej woli”. Sa-
vulescu i Persson dodają, że ulepszony biomedycznie podmiot będzie przejawiał 
pragnienie poświęcenia zrealizowania własnych wyborów na rzecz zrealizowania 
preferencji innych osób61. Ich zdaniem właściwe postawy moralne osiągniemy po-
przez ograniczenie wolności w odniesieniu do działania wypływającego z niesłusz-
nych moralnie intencji. 

Podejście to stanowi nie tylko przedmiot sporu toczącego się między zwolenni-
kami i przeciwnikami ulepszania natury ludzkiej, lecz jest też krytycznie dyskuto-
wane w obrębie samego transhumanizmu. Projekt indukowania postaw moralnych 
jest trudny do zrealizowania z wielu powodów. Po pierwsze, wymóg wyłączenia 
z indywidualnego rozwoju moralnego wolności do upadku podważa jego zasadniczy 
cel. Wolność do upadku, do posiadania moralnych wad jest granicą i warunkiem 
zobowiązania do dążenia do moralnej doskonałości62. Jeśli usuniemy ten warunek, 
pozbawimy jednostkę możliwości wyboru tego, co jest moralnie niesłuszne. Co wię-
cej, odbierzemy jej możliwość ćwiczenia się w dokonywaniu wyborów, do czego 
okazją jest każda kolejna sytuacja moralna. W ten sposób wytworzony zostanie au-
tomatyzm zachowania, w którym działanie nie wypływa z namysłu nad moralnymi 
racjami, lecz jest irracjonalnym efektem. Tymczasem postawy moralne są stanami 
racjonalnymi, a nie bezrefleksyjnymi, mechanicznymi czynnościami. Bycie prawym 
nie oznacza jedynie działania w sposób moralnie pożądany, lecz przede wszystkim 
polega na rozumieniu sensu tego, co i dlaczego decyduję się uczynić. Namysł i po-
stanowienie jest warunkiem koniecznym wewnętrznego zobowiązania do prakty-
kowania określonych postaw. Zobowiązanie zakłada gotowość przedstawienia ra-
cji swego działania. Osobowy rozwój moralny jest procesem, w wyniku którego 
podmiot coraz lepiej wykorzystuje swoją racjonalność. Dyspozycje, które rozwi-
ja, są wynikiem jego namysłu i decyzji, a nie czegoś, co można nabyć w sposób  

60 J. Hughes, Enhancing Virtues: Building the Virtues Control Panel, Institute for Ethics 
and Emerging Technologies, 28 VII 2014, [online] http://ieet.org/index.php/IEET/more/
hughes20140728.

61 J. Savulescu, I. Persson, Moral Enhancement…, s. 406.
62 Por. argumentację Johna Harrisa, którą przedstawia w tekście Moral Enhancement and Free-

dom. Kwestię prawa do moralnej niedoskonałości omawia Wojciech Lewandowski w artyku-
le Genetyczne udoskonalanie a moralna doskonałość, „Etyka” 2013, nr 47, s. 67-83.
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bezrozumny63. Posiadanie dyspozycji i motywacji do właściwego działania moralne-
go wymaga nie tylko liczenia się z dostępnymi racjami, lecz także wymaga podmio-
tu, który określa siebie poprzez rozeznanie własnych celów oraz potrafi uzasadnić 
podjęcie inicjatywy, którą przypisuje samemu sobie. 

Inną kontrowersyjną kwestią w sporze o biomedyczne wspomaganie moralnych 
decyzji jest fakt, iż zwolennicy tego rodzaju ulepszenia błędnie przyjmują, że dzia-
łanie podmiotu dokonuje się w swoistej próżni, to znaczy bez odniesień do poprzed-
nich decyzji, które skłaniały osobę do uczynienia tego, co uczyniła, oraz do zmian 
jej charakteru będących następstwem działania. Tymczasem, na co wskazuje ujęcie 
starożytne, każde działanie ma zarówno swoją przeszłość, jak i przyszłość. 

Na jego przeszłość składa się to, że jest efektem schematu rozumowania, który 
ukształtował się w podmiocie w wyniku poprzednich decyzji, oraz schematu reak-
cji, który ukształtował się w podmiocie, gdy ten żył z poprzednimi decyzjami i do-
świadczał ich skutków. Na przyszłość działania natomiast składa się to, że w jego 
wyniku dyspozycje podmiotu zostaną wzmocnione lub osłabione64. 

Dynamizm i złożoność sytuacji działania oznacza również, że podjęcie decyzji 
nie jest warunkowane przez jedną dyspozycję, na przykład uczciwość. Arystotele-
sowska koncepcja charakteru moralnego pokazuje, że dyspozycje nie funkcjonują 
w odosobnieniu, lecz tworzą złożony układ, który w całości obecny jest w działaniu. 
Podobnie emocje nie powstają w izolacji od innych emocji, a ich przeżywanie nie 
jest oddzielone od wpływu sfery przekonań. 

Zwolennicy biomedycznych ingerencji pomijają te zależności i nie biorą pod 
uwagę, że emocje pojawiają się w dużej mierze pod wpływem praktykowania okreś-
lonych nawyków nabytych w różnych okolicznościach i wskutek oddziaływania 
różnych czynników. Douglas twierdzi, że o posiadaniu dobrych i złych motywów 
moralnych w wielu wypadkach decydują „podstawowe emocje”, takie jak awersja 
oraz agresja wobec członków niektórych grup społecznych ze względu na rasę, po-
chodzenie lub orientację seksualną. Harris krytykuje to stanowisko, słusznie wska-
zując, że przyczyna podobnych uprzedzeń nie leży na poziomie emocji, jak na 
przykład niechęć do pająków, lecz bierze się z żywienia niewłaściwych przekonań 
odnośnie do tych grup. 

Lek, który ma zewnętrznie regulować nasze stany wewnętrzne, nie jest dobrym 
stabilizatorem, ponieważ jego działanie nie wpływa na to, jak ustosunkowujemy się 
do naszych emocji oraz jakie sądy etyczne przyjmujemy za wiążące. Kuracja pozba-
wiona podstaw rozumowych nie zwiększy szans dokonania lepszego wyboru mo-
ralnego. Szanse te zwiększyć może wysiłek włożony w rozumienie przeżywanych 
emocji, a nie ich mechaniczne eliminowanie. Rozwijanie stosownych reakcji można 

63 Zob. J. Annas, Cnoty, [w:] Etyka i charakter, red. i tłum. J. Jaśta l, Aureus, Kraków 2004, 
s. 91.

64 Ibidem, s. 92.
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wzmocnić poprzez dotarcie do tego, co wywołuje określoną awersję, oraz poprzez 
zamiar wyzbycia się fałszywych przekonań. 

Prawdopodobieństwo, że osoba w sytuacji moralnej wyda właściwy sąd o tym, 
jaka postawa jest słuszna, oraz że będzie działać zgodnie z tym sądem, możemy 
zwielokrotnić dzięki dążeniu do zachowania spójności sądów, które mają skutkować 
spójnością reakcji emocjonalnych. Proces modyfikacji dyspozycji charakterologicz-
nych ma charakter ciągły. Nie zmienimy nawyku wskutek jednorazowego, pojedyn-
czego działania, gdyż wyklucza to natura dyspozycji, ale konsekwentne i świadome 
praktykowanie określonych postaw może przyczynić się do tego, że wysiłek wkła-
dany w działanie zgodne z uznaną wartością będzie z czasem mniejszy. 

Innym powodem przemawiającym przeciwko biomedycznej eliminacji lub osła-
bieniu natężenia negatywnych emocji jest rola, jaką odgrywają one w międzyoso-
bowych relacjach65. Pojawienie się negatywnych uczuć, które przeżywamy wobec 
osób na przykład godzących na nasze życie lub krzywdzących naszych bliskich, jest 
moralnie słuszne. Jeżeli czyjś gniew lub agresja związane są z realnym zagrożeniem 
czyjegoś dobra oraz są one w swej intensywności adekwatne do stopnia zagrożenia, 
to są one właściwą reakcją, która prowadzi do stosownych w tej sytuacji wyborów66. 

„Ze względu na namiętności nie otrzymujemy ani pochwał, ani nagany (nie chwali 
się bowiem kogoś dlatego, że się boi, ani dlatego, że się gniewa, lecz tylko za to, że 
czyni to w pewien sposób)”67. Nie ponosimy moralnej odpowiedzialności za to, że 
rodzą się w nas uczucia lub że mamy wady, lecz za to, jak ustosunkowujemy się do 
nich i radzimy sobie z ich przeżywaniem oraz korygowaniem. To, że doświadczamy 
różnych stanów emocjonalnych, nie zależy od nas w taki sam sposób, jak wypełnie-
nie przyjętego zobowiązania.

Uwagi końcowe

W niniejszym rozdziale starałam się wyjaśnić, że problem sposobów doskonalenia 
poziomu motywacji pociąga za sobą szereg kwestii, z których centralną jest to, jak ro-
zumiemy proces rozwoju moralnego. Zwolennicy stosowania biomedycznych środ-
ków w celu wytworzenia „lepszych” warunków sprzyjających podejmowaniu war-
tościowych decyzji moralnych patrzą na wybory i działanie podmiotu jak na zbiór 
luźno powiązanych ze sobą bezosobowych zdarzeń. To sprawia, że stosują oni bardzo 
prosty model sytuacji moralnej, w którym opisuje się jedynie stan umysłu lub stan 
emocji w chwili zapadania decyzji. Jednakże tym, co określa nas moralnie, jest cała 
wewnętrzna złożoność naszego życia ujmowanego jako całość. Powodzenie jakiego-
kolwiek projektu etycznego zależy od rozważenia tego fundamentalnego ujęcia. 

65 Argument ten przytacza także Harris. Zob. J. Harr is, Moral Enhancement…, s. 106. 
66 Zob. J. Jaśta l, op. cit., s. 141.
67 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1105b 34-1106a 1-3, s. 110.
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Nie oznacza to jednak, że tym samym mamy zagwarantowane natychmiastowe 
rozwiązanie problemów wychowania moralnego. Jak starałam się pokazać, wymóg 
ten jest niezgodny z samą istotą osobowego dążenia do doskonałości. Przedmio-
tem refleksji etycznej, która miałaby wyjść na przeciw współczesnym dylematom 
związanym z rozwojem nauk i techniki, powinna być racjonalność praktyczna, prze-
konanie o doniosłości formacji aretycznej i kształtowanie charakteru moralnego. 
Nawet jeżeli kategorie te mają pewne ograniczenia, to mogą one zapewnić pewną 
względną stałość w wyborze odpowiedniego działania, a nie zależną wyłącznie od 
zewnętrznych czynników okazjonalność. 
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Transhumanizm: kilka uwag  
na temat filozoficznych źródeł sporu 
o ideę biomedycznego ulepszania 
moralnego1

Wprowadzenie 

Termin „transhumanizm” został stworzony przez angielskiego biologa Juliana Hux-
leya, starszego brata słynnego pisarza Aldousa Huxleya. Biolog zatytułował tak opu-
blikowany w 1957 roku esej, w którym ogłosił pojawienie się nowej „kosmicznej 
samoświadomości”, która pozwoli ludziom wziąć odpowiedzialność za ewolucję 
i zdecydować o przyszłości ludzkości2. Jak pisze, człowiek został mianowany „dy-
rektorem zarządzającym największego przedsiębiorstwa ze wszystkich – ewolucji”, 
a choć wcale się o to stanowisko nie prosił, nie może z niego zrezygnować3. „Ko-
smicznym obowiązkiem” ludzkości jest to, by w pełni rozwinąć ludzkie możliwości, 
czy to indywidualnej jednostki, czy wspólnoty, czy wreszcie gatunku, działając na 
rzecz dobrobytu przyszłych pokoleń i postępu ludzkości4. Pierwszym zadaniem 
w realizacji tego celu, koniecznym, by zbadać zakres ludzkich możliwości, jest od-
krycie ludzkiej natury, gdzie „przeogromny Nowy Świat nieznanych możliwości 
czeka na swoich kolumbów”5. 

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2012/07/D/HS1/01099 finansowa-
nego ze środków Narodowego Centrum Nauki i pierwotnie ukazał się w czasopiśmie „Ethics 
in Progress” 2015, vol. 6, no. 1, s. 38-55, [online] http://dx.doi.org/10.14746/eip.2015.1.5. 

2 J. Huxley, Transhumanism, „Journal of Humanistic Psychology” 1968, vol. 8, no. 1, s. 73 
[tłum. M.S.]. 

3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 76.
5 Ibidem, s. 74.
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Apel Huxleya, by stworzyć wewnętrzną mapę ludzkich możliwości, nie musiał 
długo czekać na odpowiedź. Sekwencjonowanie całego genomu ludzkiego udało się 
naukowcom osiągnąć pięćdziesiąt lat później, a niektórzy politycy, jak prezydent 
Bill Clinton czy premier Tony Blair, okrzyknęli to odkrycie najważniejszą mapą 
ludzkości i instrukcją obsługi człowieka6. Podczas czytania tekstu angielskiego 
biologa, nasuwa się pytanie, czy to odkrycie utoruje drogę do głoszonego przez nie-
go transhumanizmu:

Gatunek ludzki może, jeśli tego sobie życzy, przekroczyć siebie – nie tylko spo-
radycznie, przez jakąś jednostkę tu czy tam, w ten czy inny sposób, ale w całości, 
jako ludzkość. Potrzebujemy nazwy dla tej nowej wiary. Być może transhumanizm 
będzie tu odpowiedni: człowiek pozostanie człowiekiem, ale przekraczającym sa-
mego siebie poprzez realizowanie nowych możliwości ludzkiej natury i dla ludz-
kiej natury7. 

Z pewnością ta wiara, określana przez autora eseju także mianem „ewolucyjnego 
humanizmu”8, znalazła wyznawców na gruncie współczesnej bioetyki. Jeden z nich, 
John Harris, wyraził swój entuzjazm wobec udoskonalania ewolucji w słowach:

Doniosłym jest, że osiągnęliśmy punkt w rozwoju ludzkiej historii, w którym dal-
sze próby, by uczynić świat lepszym miejscem, będą musiały obejmować nie tylko 
zmiany świata, ale również zmiany ludzkości, w konsekwencji czego być może my 
bądź nasi potomkowie przestaniemy być ludźmi w znaczeniu, w którym teraz rozu-
miemy to pojęcie. (…) Ten nowy proces ewolucyjnej zmiany zastąpi selekcję natu-
ralną selekcją umyślną, ewolucję darwinowską „ewolucją udoskonalania”9. 

Transhumanizm można zdefiniować jako ruch zwolenników wykorzystania do-
stępnych technik, w tym neuro-, bio- i nanotechnologii, w celu ulepszenia gatunku 
ludzkiego10. Formę ludzkiej egzystencji będącą wynikiem zastosowania owej rady-
kalnej transformacji technologicznej określa się mianem „posthumanizmu”, którego 
orędownikami są transhumaniści, tacy jak: Nick Bostrom, Nicholas Agar, Ingmar 
Persson, Julian Savulescu11. Posthumanizm ma polegać na przekroczeniu ograniczeń 
wbudowanych w ludzką kondycję, jaka jest nam obecnie znana. Przez „postludzi” 

6 F. C. Col l ins, The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief, Free Press, 
New York 2006, s. 2-3.

7 J. Huxley, op. cit., s. 76.
8 A. Bashford, Julian Huxley’s Transhumanism, [w:] Crafting Humans. From Genesis to Eu-

genics and Beyond, ed. M. Turda, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, s. 160-161.
9 J. Harr is, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People, Princeton Uni-

versity Press, Princeton 2007, s. 4 [tłum. M. S.].
10 D. Birnbacher, Posthumanity, Transhumanism and Human Nature, [w:] Medical Enhance-

ment and Posthumanity, eds. G. Gordi jn, R. Chadwick, Springer, Berlin 2008, s. 95.
11 N. Bostrom, Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up, [w:] Medical Enhancement…, 

s. 107-137; N. Agar, Liberal Eugenics. In Defence of Human Enhancement, Blackwell, Mal-
den 2008; I. Persson, J. Savulescu, Unfit for the Future. The Need for Moral Enhance-
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Bostrom rozumie osobniki, które posiadają przynajmniej jedną „postludzką” zdol-
ność, czyli zdolność przekraczającą normalne zdolności gatunkowe człowieka, doty-
czącą kondycji zdrowotnej (na przykład długość życia powyżej stu lat), poznawczej 
(na przykład ponadprzeciętny iloraz inteligencji) bądź emocjonalnej (na przykład 
ponadprzeciętna empatia)12. 

Tradycyjni przeciwnicy posthumanizmu, określani mianem biokonserwatystów, 
do których zalicza się między innymi Leona Kassa, Jürgena Habermasa, Francisa 
Fukuyamę13, widzą w interwencjach biotechnologicznych mających na celu ulep-
szenie natury człowieka więcej zagrożeń niż obietnic. Biokonserwatyści, wychodząc 
z różnych założeń, przykładają wagę do ochrony i zachowania tego, co naturalne. 
Transhumaniści zaś kwestionują wartościowość tego, co naturalne, wskazując, iż 
stanowisko biokonserwatystów nie da się utrzymać, gdyż nie wszystko, co natural-
ne, uznawane jest za dobre i warte zachowania, czego najlepszym przykładem są 
choroby czy wady genetyczne14. 

Spór między transhumanistami a biokonserwatystami może dziś wydawać się 
nieco przebrzmiały, jednakże istota tego sporu i jego przyczyny są wciąż aktual-
ne w debacie filozoficzno-bioetycznej i zasługują na uwagę. W niniejszym tekście 
postaram się wskazać, że spór wokół ulepszania natury człowieka jest rezultatem 
odmiennych założeń dotyczących tego, jak rozumiemy, czym i kim „człowiek” jest 
oraz na czym polega ludzki rozwój. 

By uwypuklić problem nieporozumienia co do doskonalenia natury człowieka 
między dwoma wyżej wspomnianymi obozami, zawężę swoje rozważania do najbar-
dziej kontrowersyjnego postulatu transhumanistów – do idei moralnego ulepszania 
człowieka15. Ulepszanie moralne jest przez transhumanistów rozumiane najczęściej 
jako zwiększanie zdolności kognitywnych człowieka, które wiążą się z dyspozycja-
mi do zachowań moralnych, jak również jako odpowiednie uwarunkowanie emocjo-
nalne, które ma na celu stworzenie usposobienia podatnego na zachowanie koopera-
cyjne16. Jak piszą Persson i Savulescu:

ment, Oxford University Press, Oxford 2012. Wśród transhumanistów nie ma jednomyślno-
ści co do celów i granic ulepszania ludzkiej natury.

12 N. Bostrom, op. cit., s. 108.
13 J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. 

M. Łukasiewicz, Scholar, Warszawa 2003; F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwen-
cje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2014; L. R. Kass, The 
Wisdom of Repugnance, „The New Republic” 1997, vol. 2, no. 6, s. 17-26. Ich argumenty 
wywodzą się z różnych tradycji filozoficznych. 

14 Por. F. Kamm, What is and What is Not Wrong with Enhancement. Evaluating Sandel’s View, 
[w:] idem, Bioethical Prescriptions. To Create, End, Choose, and Improve Lives, Oxford 
University Press, Oxford 2013, s. 334.

15 Ibidem, 326.
16 J. Savulescu, A. Sandberg, G. Kahane, Well-Being and Enhancement, [w:] Enhancing 

Human Capacities, eds. J. Savulescu, R. ter  Meulen, G. Kahane, Wiley-Blackwell, 
Chichester 2011, s. 56; T. Douglas, Moral Enhancement, „Journal of Applied Philosophy” 
2008, vol. 25, no. 3, s. 228-245, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5930.2008.00412.x; 
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Być moralnie ulepszonym to mieć te skłonności, które sprawiają, że jest bardziej 
prawdopodobne, że dojdziesz do właściwego sądu dotyczącego tego, jakie działa-
nie jest słuszne, oraz że będziesz działał zgodnie z tym sądem17. 

1. Odwieczne pragnienie doskonałości

W słynnym fragmencie Mowy o godności człowieka Pico della Mirandoli czytamy 
dialog Stwórcy ze Stworzeniem:

Stworzyłem cię jako istotę, która nie jest ani wyłącznie niebiańską, ani ziemską, 
ani całkowicie śmiertelną, ani nieśmiertelną, byś sam się swobodnie mógł kształ-
tować i przezwyciężać; możesz się wyrodzić i stać się zwierzęciem, i znów się 
możesz odrodzić jako istota podobna Bogu. Zwierzęta z łona matki przynoszą na 
świat wszystko, czego im potrzeba, duchy wyższe od razu lub bardzo rychło sta-
ją się tym, czym mają pozostać na całą wieczność. Ty jeden tylko masz swobo-
dę rozwoju, możność potęgowania swych wartości, masz w sobie zarodki pełnego 
życia18. 

Wydawać się może, że głoszona w tym manifeście renesansowego humanizmu 
nieokreśloność natury ludzkiej, nieograniczona wolność człowieka w jej kształto-
waniu oraz imperatyw przekraczania siebie są zgodne z ideą transhumanistów. Pod-
kreślają oni, że dążenie do doskonałości jest jedną z wyróżniających cech gatunku 
ludzkiego, a teoria ewolucji jest do tego celu najlepszą metanarracją19. Jednakże 
zakorzeniona w filozofii starożytnej oraz tradycji judeochrześcijańskiej idea god-
ności człowieka, do której nawiązuje tekst Pico della Mirandoli, dotyczy etycznej 

M. Walker, Enhancing Genetic Virtue: A Project for Twenty-First Century Humani-
ty?, „Politics and the Life Sciences” 2009, vol. 28, no. 2, s. 27-47, [online] http://dx.doi.
org/10.2990/28_2_27. Więcej na ten temat zob. A. Warmbier, Moral Perfection and the 
Demand for Human Enhancement, „Ethics in Progress” 2015, vol. 6, no. 1, [online] http://
dx.doi.org/10.14746/eip.2015.1.4; eadem, Arystotelesowska etyka cnót i posthumanistyczny 
projekt doskonalenia natury ludzkiej, „Ethos” 2015, t. 28, nr 3, s. 95-113, [online] http://
dx.doi.org/10.12887/28-2015-3-111-07. Warto tu wspomnieć, że nie ma między transhuma-
nistami zgody odnośnie do tego, czy istnieją zdolności swoiste związane z moralnością, czy 
też mamy tu do czynienia z ogólnymi zdolnościami poznawczymi, wykształconymi przez 
ewolucję i połączonymi z treningiem społecznym. Por. R. Piła t, Refleksja i kompetencja 
moralna, [w:] idem, Powinność i samowiedza. Studia z filozofii praktycznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 169-188.

17 I. Persson, J. Savulescu, Moral Enhancement, Freedom and the God Machine, „The Mo-
nist” 2012, vol. 95, no. 3, s. 399-421, [online] http://dx.doi.org/10.5840/monist201295321 
[tłum. M. S]. 

18 Cyt. za: J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, tłum. M. Kreczkowska, PIW, 
Warszawa 1991, s. 218 [podkr. – M.S.].

19 A. Bashford, op. cit., s. 161.
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transformacji, pogłębionej refleksji i dążenia do doskonałości w oparciu o założenie 
działania moralnego, którego warunkiem koniecznym jest wolność. Idea transhu-
manizmu w kontekście ulepszania moralnego opiera się na odmiennych założeniach 
i postulatach, co postaram się przybliżyć w dalszych rozważaniach. 

Zdaniem transhumanistów promowanie cnót moralnych może odbywać się za-
równo za pomocą tradycyjnych metod wychowawczych, jak i interwencji biome-
dycznych – oba rodzaje środków służą do osiągnięcia tego samego celu, a różnica 
pomiędzy nimi polega na ich skuteczności (genetyczne udoskonalanie miałoby być 
bardziej efektywnym środkiem)20. Tacy filozofowie, jak Michael Sandel, zarzucają 
idei udoskonalania człowieka pychę (hybris), która może prowadzić do zguby, gdyż 
nie zgadzają się z tym, że biomedyczne udoskonalanie może być w ogóle porówny-
wane do tradycyjnych metod wychowawczych21. W dalszej części artykułu posta-
ram się tę argumentację przeciwko idei ulepszania przybliżyć. 

1.1. Kultura (wychowanie) a natura (udoskonalanie)

Rozważając problematyczność ulepszania natury człowieka, warto przyjrzeć się 
słynnemu eksperymentowi psychologicznemu, Marshmallow Test, przeprowadzo-
nemu po raz pierwszy przez Waltera Mischela na Uniwersytecie Stanforda w latach 
60. i 70. XX wieku22. W eksperymencie brały udział dzieci w wieku przedszkolnym 
(cztero- i pięciolatki), którym proponowano wybór pomiędzy natychmiastową gra-
tyfikacją w postaci jednej słodkiej pianki (marshmallow) albo większą gratyfikacją 
w postaci dwóch słodkich pianek, odłożoną w czasie (tj. po upływie kilkunastu mi-
nut, co tak małym dzieciom wydaje się wiecznością). Niektóre dzieci nie były w sta-
nie poczekać na podwójną nagrodę i konsumowały piankę natychmiast; niektóre, 
pozostawione sam na sam z pianką niecierpliwie czekały na powrót eksperymen-
tatora, ale udawało im się wytrwać; jeszcze inne realizowały zadanie jedynie czę-
ściowo, nadgryzając pozostawioną im piankę i licząc mimo wszystko na podwójną 
nagrodę. Najbardziej interesującym aspektem tych badań było to, że organizatorzy 
eksperymentu śledzili dalsze losy życiowe dzieci i ich rozwój, analizując korela-
cję między zdolnością do samokontroli a sukcesem życiowym. Z tych wieloletnich 
badań wyprowadzono wnioski, że dzieci, które we wczesnym stadium dzieciństwa 
okazywały umiejętność odkładania gratyfikacji w czasie, okazywały się bardziej in-

20 M. Walker, op. cit., s. 35.
21 M. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, 

tłum. O. Siara, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014, s. 48. Znamienne jest, że tytuł książ-
ki Michaela Sandela brzmi w oryginale The Case against Perfection. Na temat tej książ-
ki zob.: M. Drwięga, W poszukiwaniu doskonałości. Natura ludzka i etyka w dobie inży-
nierii genetycznej, „Diametros” 2008, t. 16, s. 80-91, [online] http://dx.doi.org/10.13153/
diam.16.2008.302.

22 W. Mischel, Y. Shoda, M. L. Rodriguez, Delay of Gratification in Children, „Science” 
1989, no. 244, s. 933-938.
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teligentne i skoncentrowane, miały mniejsze skłonności do tycia, lepiej radziły sobie 
ze stresem i frustracją, a co za tym idzie odnosiły większe sukcesy w nauce i karierze 
zawodowej, a także miały więcej powodzenia w życiu rodzinnym i osobistym23. 

Fakt, iż już u czterolatków występowały tak znaczące różnice w strategiach dzia-
łania, wyjaśniano cechami wrodzonymi, a nie nabytymi dzieci, co przechylało szalę 
na rzecz większej roli genów niż wychowania w rozwoju człowieka. Warto tu jednak 
zwrócić uwagę, że powyższe badania wskazują jedynie na korelację wczesnej samo-
kontroli i późniejszych sukcesów, ale nie wykazują wcale zależności przyczynowej, 
przez co ingerencja genetyczna nie wydaje się wcale uzasadniona. Podobne wnioski 
wyprowadzano z badań przeprowadzanych przez Hamman i Tomasello w Instytu-
cie Antropologii Ewolucyjnej Maxa Plancka w Lipsku – badane czterolatki miały 
wykazywać wrodzone predyspozycje do współpracy i poczucia sprawiedliwości24. 

Opierając się na tego typu badaniach empirycznych i wychodząc z naturalistycz-
nych założeń, że moralne zachowanie da się opisać i wyprowadzić z kategorii czysto 
biologicznych, transhumaniści proponują, by dokonywać interwencji genetycznych 
w celu udoskonalenia wrodzonych zdolności człowieka, na przykład odpowiedzial-
nych za samokontrolę. Tradycyjne reformy edukacji wydają się skazane na niepo-
wodzenie, gdy uznamy, że główna przyczyna problemów w nauce i w życiu wynika 
z genów, a nie z systemu szkolnictwa25. Z podobnych względów transhumaniści 
uważają więc udoskonalanie genetyczne za najskuteczniejszą metodę zapewnienia 
dzieciom lepszego startu w życiu. Biorąc pod uwagę silne uwarunkowanie gene-
tyczne człowieka, twierdzą oni, że rodzice mają obowiązek moralny, by zapewnić 
potomstwu odpowiednie wyposażenie genetyczne, tak samo, jak mają obowiązek 
zagwarantować mu jak najlepsze warunki rozwoju26. Wątpliwe jest jednak w tym ro-
zumowaniu, czy istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między wy-
posażeniem genetycznym a sukcesem w życiu; tym bardziej wątpliwe wydaje się, że 
rodzice, którzy nie byli w stanie przekazać swemu potomstwu poprzez wychowanie 

23 Y. Shoda, W. Mischel, P. K. Peake, Predicting Adolescent Cognitive and Self-Regulatory 
Competencies from Preschool Delay of Gratification: Identifying Diagnostic Conditions, „De-
velopment Psychology” 1990, vol. 26, no. 6, s. 987-986, [online] http://dx.doi.org/10.1037/ 
0012-1649.26.6.978.

24 K. Hamann et al., Collaboration Encourages Equal Sharing in Children but not Chim-
panzees, „Nature” 2011, no. 476, s. 328-331, [online] http://dx.doi.org/10.1038/nature10278; 
F. Warneken et al., Young Children Share the Spoils after Collaboration, „Psychological 
Science” 2011, vol. 22, s. 267-273, [online] http://dx.doi.org/10.1177/0956797610395392.

25 S. D. Levit t, J. Dubner, Freakonomia. Świat od podszewki, tłum. A. Sobolewska, Znak, 
Kraków 2011, s. 156-171. Ekonomiści analizują amerykański program reformy szkolnictwa, 
zatytułowany „No Child Left Behind”, dostępny na stronie amerykańskiego Departamentu 
Edukacji: http://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml.

26 J. Savulescu, Procreative Beneficence: Why Should We Select the Best Children?, „Bio-
ethics” 2001, vol. 15, no. 5-6, s. 415, [online] http://dx.doi.org/10.1111/1467-8519.00251; 
J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obligation to Create Children with the Best Chance of 
the Best Life, „Bioethics” 2009, vol. 23, no. 5, s. 274-290, [online] http://dx.doi.org/10.1111/ 
j.1467-8519.2008.00687.x; por. F. Kamm, op. cit., s. 253-290. 
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i dziedziczenie odpowiednich predyspozycji, będą w stanie zagwarantować je za 
pomocą sztucznej ingerencji w genom. 

Nim zaczniemy projektować dzieci, zamiast je wychowywać, należy zastanowić 
się nad przedstawioną wyżej interpretacją wspomnianych badań. Zaobserwowanie 
korelacji pewnych zjawisk czy cech nie jest równoznaczne z udowodnieniem przy-
czyny ich występowania, co pokazuje rewizja wyników Marshmallow Test, doko-
nana przez grupę naukowców z Uniwersytetu Rochester w 2012 roku27. Za pomocą 
wprowadzenia nowych czynników do eksperymentu naukowcy wykazali, że stra-
tegie dzieci w dokonywaniu wyboru pomiędzy natychmiastową nagrodą a nagro-
dą odłożoną w czasie nie zależą jedynie od czynników wrodzonych, ale w dużej 
mierze od czynników środowiskowych. Wykazano, że dzieci, które zostały poddane 
podobnym wyborom wcześniej, w sytuacjach, w których nie dotrzymano obietni-
cy o gratyfikacji, bardziej były skłonne nie ufać eksperymentatorom w kolejnych 
wariantach testu i sięgały po nagrodę od razu. Innymi słowy, ich reakcja była racjo-
nalną strategią opartą na dotychczasowym doświadczeniu. Z badań wyprowadzono 
wniosek, że dzieci pochodzące z mniej stabilnych rodzin, w których obietnice nie są 
dotrzymywane, a nagrody przypadają szybszym czy silniejszym, będą wykazywały 
mniej samokontroli, co może mieć również długofalowe skutki w kształtowaniu ich 
drogi życiowej. Ich strategie osiągania sukcesu nie są tylko wynikiem wrodzonych 
zdolności, ale raczej wynikiem kształtowania owych zdolności przez doświadcze-
nie. Biorąc to pod uwagę, można nadal bronić idei biomedycznego ulepszania (pro-
mocji genów ułatwiających zdobywanie cnót moralnych), twierdząc, że jest ono wa-
runkiem koniecznym, ale niewystarczającym, by uczynić kogoś lepszym moralnie28. 

Dla wykazania istotnej jakościowej różnicy pomiędzy wychowaniem a biome-
dycznym doskonaleniem samo kwestionowanie interpretacji powyższych badań 
empirycznych nie wystarczy. Nie chodzi tu bowiem o odrzucenie czynników gene-
tycznych na rzecz czynników środowiskowych w procesie kształtowania człowie-
ka. Należy się zgodzić, że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe mają 
wpływ na naszą osobowość. Sedno zarzutu przeciwko moralnemu ulepszaniu bio-
medycznemu nie tkwi w zakwestionowaniu tego uwarunkowania, ale raczej w in-
nym rozumieniu moralności, której nie da się ani utożsamić z tym uwarunkowaniem, 
ani też z niego wyprowadzić. To inne rozumienie moralności zakłada, że jest ona nie 
tyle sferą doświadczenia, co raczej sferą działania (praxis), w której kluczową rolę 
odgrywa wola osoby.

Zwolennicy udoskonalania biomedycznego twierdzą, że różnica pomiędzy wy-
chowaniem a genetycznym ulepszaniem jest jedynie różnicą stopnia, gdyż proces 
wychowawczy w nikłym stopniu uwzględnia wolę dziecka i w znacznym stopniu 
jest nieodwracalny w skutkach. Być może rzeczywiście, czysto mechaniczne „treso-

27 C. Kidd, H. Palmeri, R. N. Aslin, Rational Snacking: Young Children’s Decision-Making on 
the Marshmallow Task is Moderated by Beliefs about Environmental Reliability, „Cognition” 
2013, vol. 126, no. 1, s. 109-114, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2012.08.004.

28 M. Walker, op. cit., s. 35.
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wanie” dziecka, wykorzystujące przewagę fizyczną czy psychiczną rodziców w celu 
kontrolowania jego rozwoju, nie respektuje woli dziecka, podobnie jak nie czyni 
tego prenatalna ingerencja w jego genotyp. W obu przypadkach dziecko (przyszłe 
lub obecne) jest jedynie przedmiotem określonych operacji, mających określony cel 
(najczęściej celem tym jest maksymalizacja preferencji rodziców ukryta pod pozo-
rem realizacji domniemanego dobra dziecka). 

Wychowanie można jednak rozumieć inaczej, jeśli zamiast na obserwowalnych 
skutkach tego procesu skoncentrujemy się raczej na zrozumieniu samego procesu 
i kluczowej dla niego relacji pomiędzy wychowawcą a wychowankiem29. Jeśli re-
lację tę rozumiemy jako relację podmiot – przedmiot, gdzie wychowawca tworzy 
swego wychowanka niczym artysta dzieło, to wówczas istotnie nie będzie miało 
znaczenia, jakich używa do tego środków (prenatalnych uwarunkowań czy postna-
talnych uwarunkowań, środków psychotropowych czy pasa)30. Można też rozumieć 
tę relację w kategoriach podmiotowych, akcentując aktywny udział dziecka w pro-
cesie wychowawczym31. 

Wyobraźmy sobie dziecko, które znęca się nad młodszymi dziećmi. Jeśli to 
dziecko nie jest niezrównoważone psychicznie (transhumaniści mówią o ulepszaniu 
osobników zdrowych), większość osób zgodzi się, że zastosowanie leczenia farma-
kologicznego jest w tym przypadku krokiem ostatecznym. Pierwszeństwo przypi-
sujemy z reguły metodom wychowawczym, polegającym na tym, że rodzice lub 
opiekunowie próbują wytłumaczyć dziecku, dlaczego jego zachowanie jest złe; sta-
rają się zrozumieć, jakie są przyczyny tego zachowania; wreszcie podejmują wysi-
łek nauczenia dziecka, jak należy się zachowywać wobec innych, w tym słabszych, 
stosując odpowiednie przykłady. Pierwszeństwo owych metod wychowawczych 
nad interwencją medyczną wynika z określonego rozumienia charakteru moralne-
go człowieka, którego kształtowanie wymaga refleksyjnego zaangażowania danej 
osoby. Zaangażowanie dziecka w proces wychowawczy nie polega na realizacji 
pragnień dziecka, ale na rozwijaniu w dziecku zdolności autorefleksji, by potrafiło 
ustosunkować się do swych pragnień, do tego, co robi i kim jest. Rozwinę tę myśl 
w kolejnych punktach.

1.2. Ordo amoris i habituacja 

Emocje i uczucia nie są dobre ani złe same w sobie; ocenie moralnej podlega raczej 
to, jak się do nich sami ustosunkowujemy, co z nimi robimy i według jakich emocji 
czy uczuć działamy. Człowiek o stłumionej za pomocą środków biomedycznych 
agresywności nie wyrządzi co prawda krzywdy niewinnej osobie, ale również nie 

29 Por. Kohlberg Revisited, eds. B. Zizek, D. Garz, E. Nowak, SensePublishers, Rotterdam 
2015.

30 Por. M. Sandel, op. cit., s. 47-60; odmiennie: F. Kamm, op. cit., s. 328-340.
31 Por. J. Habermas, op. cit., s. 23-81.
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będzie w stanie odeprzeć ataku w sytuacji zagrożenia. Ponadto, emocje czy uczu-
cia, których doznajemy, są często spowodowane różnymi przeżyciami. Gdy dziecko 
wykazuje agresję, może to być symptomem poważnych problemów i wskazywać 
na przykład na chęć odreagowania doznanej krzywdy, potrzebę zwrócenia na siebie 
uwagi, poszukiwanie akceptacji czy frustrację wynikającą z braku miłości. Stłumie-
nie tych symptomów albo niemożliwość ich ujawnienia spowoduje, że nie będziemy 
w stanie odkryć tych problemów i ich rozwiązać. Na gruncie wielu etyk perfekcjo-
nistycznych, zwłaszcza w tradycji judeochrześcijańskiej, podkreśla się, że samodo-
skonalenie czy wychowanie nie mają prowadzić do stłumienia uczuć czy emocji, ale 
raczej do wewnętrznej przemiany, w której owe emocje i uczucia zostaną odpowied-
nio uporządkowane i ukierunkowane.

Święty Augustyn określił cnotę, za sprawą której dobrze żyjemy, jako porządek 
w miłowaniu (ordo amoris)32. Kontynuując tę myśl, rozwijaną także przez Pascala, 
Max Scheler postawił tezę, że istnieje w ludzkim umyśle obiektywnie prawidłowy 
porządek poruszeń miłości i nienawiści, który stanowi jądro człowieka jako istoty 
duchowej33. Mowa tu o aksjologicznej strukturze człowieka34, którą można określić 
też mianem etosu, czyli reguł preferencji wartości, określających nasz pogląd na 
świat i nasz sposób uczestnictwa w nim. 

Struktura ta jest w koncepcji Schelera radykalnie indywidualna, hierarchiczna, 
złożona, dynamiczna, dialektyczna, zarówno aktualna, jak i potencjalna, teleolo-
giczna, może być zarówno harmonijna, jak i zaburzona35. Tak rozumianej struktury 
aksjologicznej nie da się zaprojektować genetycznie z dwóch powodów. Po pierw-
sze, wymagałoby to wszechwiedzy (pełnej wiedzy o tym, co będzie dobre dla dane-
go człowieka i jak będzie wyglądało jego życie). Po drugie, nie jest ona tożsama ze 
strukturą biologiczną człowieka, gdyż jest efektem umiejętności zdystansowania się 
do niej i jej świadomego kształtowania – w wyniku takich procesów, jak wychowanie 
czy samodoskonalenie. Etos nie jest czymś danym człowiekowi, ale raczej zadanym, 
co ściśle wiąże się z ideą samorealizacji człowieka (z autentycznością bycia sobą). 
Jak zauważa Władysław Stróżewski, „Człowiek-twórca jest przede wszystkim twór-
cą samego siebie”36, a jego struktura aksjologiczna tworzy się w ciągu całego życia. 

Nie trzeba przyjmować założeń transcendentalnych, by bronić stanowiska, że 
moralności nie da się zredukować do kategorii biologicznych ani też na poziomie 
biologicznym kształtować. Nawiązując do Arystotelesa, John McDowell argumen-
tuje, że cnoty moralne nabywamy przede wszystkim przez habituację, do której 
sprowadza się edukacja moralna, różniąca się od modyfikacji genetycznych nie tyl-
ko poprzez uświadomienie tego procesu: 

32 Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Antyk, Kęty 2002, XV(XXII), s. 583.
33 M. Scheler, Ordo amoris w znaczeniu opisowym i normatywnym, tłum. W. Czaplińsk i, 

„Kwartalnik Filozoficzny” 1999, t. 26, nr 4, s. 123-158.
34 W. Stróżewsk i, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny” 1999, t. 26, 

nr 4, s. 21-46.
35 Ibidem.
36 Ibidem, s. 39.
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Edukacja moralna nie jest zwykłym przekierowaniem z zastosowaniem rozumu 
czyichś naturalnych impulsów, gdzie jedyną różnicą jest to, że człowiek staje się 
samoświadomy operacji na owych impulsach. W stosowaniu logosu moralna edu-
kacja umożliwia cofnięcie się względem własnych impulsów motywujących, któ-
rych jest się przedmiotem, i zakwestionowanie ich racjonalnego uwierzytelnienia. 
Tak też efektem jest rodzaj zdystansowania się podmiotu względem praktycznych 
skłonności, które są częścią tego, co moglibyśmy nazwać jego pierwszą naturą37. 

Zwolennicy transhumanizmu, którzy głoszą możliwość moralnego ulepszania 
natury człowieka za pomocą ingerencji biomedycznych, zdają się wychodzić z za-
łożeń redukcjonistycznego naturalizmu, który próbuje wyjaśnić moralność w kate-
goriach uposażenia biologicznego i z tych kategorii wywieść. Jak trafnie zauważa 
Robert Piłat: 

Najkrócej mówiąc, zwolennicy etycznego naturalizmu mówią rzeczy słuszne, ale 
nie na temat. Normy moralne mają charakter bezwzględny; nie polegają na staty-
stycznym prawdopodobieństwie wyboru strategii współpracy. Habituacja nie jest 
normą, nawet jeśli jej wpływ jest tak mocny, że zawsze działa. Normatywność mo-
ralna wymaga silnej relacji, która wiąże bycie odpowiednim podmiotem z podlega-
niem odpowiednim normom38.

1.3. Problem wolnej woli 

W przytoczonym wyżej fragmencie Mowy o godności człowieka Pico della Miran-
dola wskazuje na istotną dla tych rozważań różnicę pomiędzy ludźmi a zwierzęta-
mi. Zwierzęta żyją w sposób czysto naturalny, zgodnie z prawami ich biologicznie 
zdeterminowanej natury. Ludzie zaś nie są całkowicie zdeterminowani czynnika-
mi naturalnymi, dzięki czemu mają możliwość rozwoju duchowego (przekraczania 
swojej natury biologicznej) – rodzą się z określonym potencjałem i wolnością, by 
ów potencjał zarówno rozwinąć, jak i zmarnować. Podobną do Pico della Mirandoli 
myśl wyraził John Milton w Raju utraconym, opisując człowieka jako stworzenie 
rozumne i obdarzone wolnością: 

Jam go uczynił 
Tak sprawiedliwym i tak prawym, aby 
Mógł stać, choć wolę miał wolną, by upaść…39

Powyższy fragment z Raju utraconego został przytoczony przez Harrisa w jed-
nej z jego polemik z Savulescu, w której ten pierwszy odrzucił możliwość ulepszania 

37 J. McDowell, Two Sorts of Naturalism, [w:] idem, Mind, Value, and Reality, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (Mass.) 2002, s. 188 [tłum. M. S.].

38 R. Piła t, op. cit., s. 177.
39 C. Mil ton, Raj utracony, tłum. M. Słomczyńsk i, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, 

s. 64.
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moralnego człowieka, argumentując, że podstawą moralności jest wolność, z której 
nie można zrezygnować nawet za cenę przetrwania gatunku40. Savulescu próbował 
odeprzeć zarzut, argumentując, że interwencje biomedyczne nie unicestwiają wcale 
wolności, pozostawiając ulepszonemu osobnikowi sferę wolności wyboru, czy swo-
je lepsze wyposażenie genetyczne wykorzystać, czy nie41. 

Jednakże wolność związana z godnością człowieka, o której piszą Pico della 
Mirandola i Milton, nie jest tożsama ze swobodą wyboru preferencji ani ze swo-
bodą działania. Wyższe gatunki zwierząt są również wolne w tym sensie, że mają 
swobodę wyboru pomiędzy różnymi preferencjami oraz swobodę działania zgodnie 
z tym wyborem. W normalnych warunkach słynny osiołek Buridana nie umarłby 
z pragnienia i głodu, gdyby umieszczono go w równej odległości pomiędzy sianem 
i wodą; nawet równie głodny co spragniony osiołek dokona wyboru, czy najpierw 
zaspokoić pragnienie, czy głód. Z kolei człowiek, który znajduje się w sytuacji 
uniemożliwiającej mu realizację własnych preferencji (na przykład w niewoli, któ-
ra ogranicza mu swobodne poruszanie się), będzie wciąż istotą wolną w znaczeniu 
moralnym, o którym tu mowa. Wolność tę należy bowiem rozumieć jako szczególną 
zdolność do kierowania własnym życiem, zgodnie z własnym rozeznaniem tego, co 
dobre, i jednocześnie jako zdolność do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za niepo-
wodzenie w tym przedsięwzięciu. 

Jeślibym sama z pełnym rozeznaniem doszła do wniosku, że najskuteczniejszym 
sposobem na opanowanie mego strachu jest wzięcie odpowiednich lekarstw, dzięki 
którym będę zdolna do podjęcia odważnej decyzji, jakiej wymaga ode mnie sytuacja 
i mój etos, to wówczas owa stymulacja farmakologiczna nie podważyłaby moralne-
go aspektu mego działania, mimo że nie jest ono wynikiem habituacji42. Zachowa-
na byłaby integralność moralna mojej osoby, co można bardziej precyzyjnie wyja-
śnić, odnosząc się do analitycznego rozróżnienia dwóch poziomów woli Harry’ego 
Frankfurta43. Brak spójności między różnymi poziomami pragnień pokazuje przy-
kład narkomana, który pragnie skończyć ze swym nałogiem, ale nie może, gdyż jego 
chęć rzucenia nałogu (pragnienie drugiego rzędu) wchodzi w konflikt ze zbyt silnym 
uwarunkowaniem fizjologicznym jego chęci zażycia narkotyku (pragnieniem pierw-
szego rzędu). Zdaniem Frankfurta owa osoba nie jest w pełni autonomiczna, gdyż 
pozostaje wyalienowana ze swych pragnień. Dzięki pomocy farmakologicznej może 
odzyskać autonomię, co dotyczyłoby również przykładu przezwyciężenia strachu za 
pomocą leków. 

40 J. Harr is, Moral Enhancement and Freedom, „Bioethics” 2011, vol. 25, no. 2, s. 102-111, 
[online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8519.2010.01854.x.

41 I. Persson, J. Savulescu, Unfit for the Future…, s. 5-13.
42 Przykład przytaczam za Ch. Korsgaard, Personal Identity and the Unity of Agency: A Kan-

tian Response to Parfit, „Philosophy & Public Affairs” 1989, vol. 18, no. 2, s. 123.
43 H. G. Frankfurt, Wolność woli i pojęcie osoby, [w:] Filozofia moralności. Postanowienie 

i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, tłum. J. Nowotniak, W. J. Popowski, Spa-
cja–Aletheia, Warszawa 1997, s. 21-39.
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Jednakże biomedyczne doskonalenie człowieka, zakładające uwarunkowa-
nie skłonności pierwszego rzędu, może również prowadzić do alienacji woli, jeśli 
będzie ją poprzedzać. Gdybyśmy zostali uwarunkowani genetycznie do nieodczu-
wania strachu, nie znaczyłoby to wcale, że jesteśmy wyposażeni w cnotę odwa-
gi, gdyż brak odczuwanego strachu nie wynikałby z naszego pragnienia odwagi. 
Moglibyśmy wręcz cierpieć, niczym Wagnerowski Zygfryd, z tego powodu, że nie 
możemy odczuwać lęku. Genetyczne uwarunkowanie do altruistycznych skłonności 
prowadzić będzie do alienacji woli, jeśli nie będzie spójne z naszym pragnieniem 
dobra innych. Założenie, że określone skłonności biologiczne zwiększą prawdopo-
dobieństwo spójnych z nimi sądów i działań moralnych44, całkowicie rozmija się 
z ideą wolnej woli, dzięki której sądy i działania moralne mają być osiągnięte. Wol-
ność woli, o której tu mowa, to wolność pragnienia tego, czego chce się pragnąć45. 
A zatem nie tylko niezgodność między pragnieniami pierwszego i drugiego rzędu 
powoduje poczucie braku tak rozumianej wolności, ale również świadomość, „iż ich 
zbieżność nie jest własnym dziełem”, jak pisze Frankfurt46. 

Jeżeli przyjmiemy, że psychika człowieka jest tak skonstruowana, że zawsze 
będzie on dążył do integracji swych pragnień, to w kontekście moralnym będzie 
to raczej oznaczało dostosowanie pragnień pierwszego rzędu do pragnień drugiego 
rzędu, a nie na odwrót. Ordo amoris nie jest odwzorowaniem hierarchii naszych 
naturalnych pragnień według kryterium ich intensywności, ale raczej uporządko-
waniem naturalnych pragnień zgodnie z ideą dobra. Pojawia się tu pytanie, czy in-
gerencje genetyczne przeprowadzane w okresie prenatalnym w celu udoskonalenia 
moralnego przyszłych pokoleń zakładają określoną, wspólną dla wszystkich ideę 
dobra, której owo ulepszania miałoby podlegać47. Jeśli tak, to wówczas rację miałby 
C.S. Lewis, że „tzw. »panowanie człowieka nad naturą« okazuje się panowaniem 
jednych ludzi nad innymi”48. 

2. Natura człowieka 

C.S. Lewis wskazuje na jeszcze jeden interesujący paradoks idei transhumanistów, 
polegającej na wzięciu ewolucji w swoje ręce, by poszerzyć zakres kontroli ludz-
kiej nad naturą: „Podbój natury przez człowieka okazuje się w chwili ostatecznego 

44 T. Douglas, op. cit., s. 229.
45 H. G. Frankfurt, op. cit., s. 38.
46 Ibidem, s. 33.
47 Sam Savulescu przyznaje, że zdefiniowanie tego, co dobre dla potomstwa, jest najtrudniej-

szym i najbardziej kontrowersyjnym zadaniem, ale mimo wszystko uważa je za wykonalne. 
J. Savulescu, op. cit., s. 419.

48 C. S. Lewis, Koniec człowieczeństwa, tłum. M. Sobolewska, Esprit, Kraków 2013, s. 69. 
Podobnie pisał Hans Jonas, por. J. Habermas, op. cit., s. 56.
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spełnienia podbojem człowieka przez naturę”49. Aby lepiej zrozumieć ten paradoks, 
warto zwrócić uwagę na problematyczność pojęcia natury człowieka. 

2.1. Pytanie o osobowość i naturę człowieka 

Natura zwierząt jest całkowicie zdeterminowana czynnikami naturalnymi, dzię-
ki czemu można zdefiniować, czym są określone zwierzęta, odnosząc się do ich 
cech biologicznych. Definicja ich natury pozwala zaś odpowiedzieć na pytanie, co 
potrzebne jest zwierzętom określonego rodzaju do tego, by było im dobrze w tej 
odmianie życia, jakie wiodą. Z ludźmi jest jednak inaczej. Jak zauważa Hannah 
Arendt, naturalne warunki naszej egzystencji „nigdy nie »wyjaśnią«, czym jesteśmy 
ani nie odpowiedzą na pytanie, kim jesteśmy, z tego prostego powodu, że nigdy 
nie warunkują nas w sposób absolutny”50. Warto tu odróżnić dwa oddzielne pyta-
nia, „kim jestem?” i „czym jestem?”, które Arendt znajduje u św. Augustyna51. Na 
pierwsze pytanie, które dotyczy tożsamości człowieka, każdy odpowiada sobie sam 
własnym życiem. Jest to więc pytanie o osobę. 

Drugie pytanie: „czym jestem”, za którym podąża zaraz pytanie „cóż mam uczy-
nić?”, jest pytaniem o ludzką naturę52. Jest to pytanie teleologiczne, jak zauważa 
Arendt, które dotyczy ustalenia sensu człowieczeństwa. W pytaniu tym człowiek 
sam dla siebie staje się nierozwiązywalnym problemem, gdyż wymaga ono perspek-
tywy zewnętrznej względem człowieka53. Można mieć uzasadnione wątpliwości co 
do tego, czy perspektywa Stwórcy dostępna jest rodzicom czy też jakiejkolwiek gru-
pie naukowców bądź filozofów. Przyjmując zaś, jak czynią to redukcjonistyczni na-
turaliści, że samowiedza gatunkowa jest nam dostępna, gdyż da się ją wyprowadzić 
z kategorii biologicznych warunkujących naszą naturę, popadniemy w przytoczo-
ny wyżej paradoks Lewisa, dążąc do zmiany tej samowiedzy za pomocą ingerencji 
w biologiczną strukturę gatunku. 

2.2. Człowiek jako istota moralna: autonomia i godność  
człowieka 

Można zadać pytanie, dlaczego przypadkowy zestaw skłonności będący wynikiem 
loterii genetycznej miałby bardziej sprzyjać autonomii osoby niż zestaw genów, 

49 C.S. Lewis, op. cit., s. 80. Por. J. Habermas, op. cit., s. 56. 
50 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000, s. 16.
51 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Znak, Kraków 1994, X, 6, s. 215; X, 17, s. 227; 

por. H. Arendt, op. cit., s. 15, przyp. 2.
52 Św. Augustyn, Wyznania, X, 17, s. 227. 
53 Augustyn kierował to pytanie do Boga-Stwórcy: „Przed oczyma Twymi stałem się dla siebie 

problemem i na tym właśnie polega moja choroba” (ibidem, s. 242), por. H. Arendt, op. cit., 
s. 15, przyp. 2. Na temat pojęcia osoby i człowieczeństwa zob. także: R. Spaemann, Osoby. 
O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001. 
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jaki byśmy otrzymali od planisty ingerującego w nasz rozród54. Habermas próbuje 
odpowiedzieć na to pytanie, wskazując na różnicę między tworzeniem a narodze-
niem, przywołując przy tym pochodzące od Arendt pojęcie „narodzin” (natality)55. 
Dla Arendt narodzenie jako sposób znalezienia się na świecie jest najważniejszym 
aspektem kondycji ludzkiej, stanowiącym podstawę teorii działania, zgodnie z któ-
rą człowiek jest sprawcą, który daje początek swym czynom. Pojawia się w tym 
kontekście rozumienie wolnej woli pochodzące od św. Augustyna, zgodnie z któ-
rym wolną wolę definiuje się jako „zdolność dawania początku rzeczom i zdarze-
niom”56. W przyrodzie nie istnieją narodziny i śmierć w naszym rozumieniu, jak 
zauważa Arendt, świat przyrody jest powtarzalny57. Narodziny i śmierć istot ludz-
kich nie są dla nas tylko zwykłymi zdarzeniami naturalnymi, gdyż dotyczą unikal-
nych i niepowtarzalnych jednostek. Ludzie posiadają nie tylko życie w sensie biolo-
gicznym (zoe), ale także życie w rozumieniu społeczno-historycznym (bios), dzięki 
czemu możemy o nich powiedzieć, że mają swoją biografię. Przeżywanie własnej 
wolności w życiu jest ściśle związane z jej odniesieniem do czegoś, co nie podlega 
rozporządzeniu woli innych ludzi58. Jeśli więc zamiast być narodzonym, człowiek 
byłby tworzonym (miejsce warunkowania naszej biologicznej struktury zająłby cał-
kowicie człowiek), jego autonomia byłaby zagrożona. 

Kant uczynił autonomię zagadnieniem centralnym dla swojej filozofii moralno-
ści. W jego rozumieniu pojęcie to nie sprowadza się do samej niezależności czy swo-
body wyboru, ale jest raczej rozumiane jako racjonalna zdolność do podporządko-
wania swojej woli uniwersalnemu prawu moralnemu59. Tak rozumiana autonomia 
jest „podstawą godności natury ludzkiej i każdej natury rozumnej”60. Kantowskie 
rozumienie godności człowieka zakłada, że ma on wartość samą w sobie i jest za-
wsze celem, a nie tylko środkiem działania:

(…) wszystko ma jakąś cenę albo godność. To, co ma cenę, można zastąpić także 
przez coś innego, jako jego równoważnik, co zaś wszelką cenę przewyższa, a więc 
nie dopuszcza żadnego równoważnika, posiada godność. 

54 Por. J. Habermas, op. cit., s. 23-81.
55 Ibidem, s. 66-68; H. Arendt, op. cit., s. 13. Angielskie słowo „natality” jest neologizmem 

nawiązującym do słowa „mortality” (śmiertelność), za pomocą którego filozofka opisuje 
szczególność ludzkiej kondycji. Można by je zatem tłumaczyć jako „narodzeniowość” bądź 
„natalność”, ale żaden z tych neologizmów nie zadomowił się w polskiej literaturze, więc 
pozostawiam w tekście terminologię przyjmowaną przez tłumaczy.

56 H. Arendt, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Czytelnik, Warszawa 2003, s. 223. Wolność woli 
według Kanta to „zdolność zaczynania całkowicie samodzielnie pewnego szeregu w cza-
sie” – I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Antyk, Kęty 2001, B478, 
s. 395.

57 H. Arendt, Kondycja…, s. 107-108.
58 J. Habermas, op. cit., s. 66. 
59 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 

1984, s. 78-79. 
60 Ibidem, s. 72.
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To, co odnosi się do powszechnych ludzkich skłonności i potrzeb, ma cenę 
rynkową; to, co bez względu na jakąś potrzebę odpowiada jakiemuś smakowi, 
tj. upodobaniu (…), posiada cenę uczuciową; to zaś, co stanowi warunek, pod któ-
rym jedynie coś może być celem samym w sobie, ma nie tylko względną wartość, 
tj. cenę, lecz wartość wewnętrzną, tj. godność.

Moralność jest warunkiem, od którego jedynie zależy to, że istota rozumna 
może być celem samym dla siebie, ponieważ tylko dzięki niej można być prawo-
dawczym członkiem w państwie celów. A więc jedynie moralność i ludzkość, o ile 
jest zdolna do moralności, są tym, co posiada godność61. 

Wewnętrzna wartość osoby jest niewymierna, unikalna i niekumulatywna: nie 
da się jej zmierzyć według jakiejś wspólnej wszystkim ludziom miary, porównać 
z wartością innej osoby, zastąpić ani zsumować62. Choć przyrodzonej godności nie 
można nikogo pozbawić, można jej nie uszanować, pozbawiając osobę możliwości 
wyrażenia swojej godności (przeżywania swojej autonomii w pełni)63. 

Rozporządzanie właściwościami genetycznymi przyszłych ludzi w celu ich mo-
ralnego udoskonalenia może się wydawać wtargnięciem w ich sferę autonomii i na-
ruszeniem ich godności w rozumieniu Kantowskim, na co wskazywał Habermas64. 
Polemizujący z Habermasem transhumaniści odrzucają jego tezę, wychodząc z in-
nych założeń na temat tego, czym jest człowiek i jak należy rozumieć wolność65. 
Aby lepiej ten problem zrozumieć, warto tu przytoczyć za Kołakowskim i Kors-
gaard rozróżnienie pomiędzy dwoma odmiennymi perspektywami filozoficznymi, 
z których inaczej postrzega się naturę człowieka; w uproszczeniu można je określić 
mianem kantowskiej (racjonalistycznej) i darwinowskiej (naturalistycznej) trady-
cji myślenia66. Zgodnie z tym drugim podejściem skłonności moralne są adapta-
cjami ewolucyjnymi, które można zaobserwować w uboższej wersji także u wyż-
szych gatunków zwierząt; mają one charakter funkcjonalny i służą realizacji potrzeb  
gatunkowych; gatunek jest więc „właściwym podmiotem i przedmiotem zachowań, 
które można oceniać w kategoriach moralnych”67. W związku z tymi założenia-
mi szczególny status gatunku ludzkiego obecny w doktrynie godności człowieka 
wydaje się nieuzasadniony i może być interpretowany jako wyraz „szowinizmu  

61 Ibidem, s. 70-71.
62 L. Kołakowsk i, Niepewność epoki demokracji, wybór Z. Mentzel, Znak, Kraków 2014, 

s. 119.
63 R. Spaemann, Granice. O etycznym wymiarze działania, tłum. J. Merecki, Oficyna Na-

ukowa, Warszawa 2006, s. 151.
64 J. Habermas, op. cit., s. 23-81.
65 J. Pugh, Autonomy, Natality and Freedom: A Liberal Re-Examination of Habermas in the En-

hancement Debate, „Bioethics” 2014, vol. 29, no. 3, s. 2, [online] http://dx.doi.org/10.1111/
bioe.12082.

66 L. Kołakowsk i, op. cit., s. 118; Ch. Korsgaard, op. cit., s. 120. Interesującą analizę kry-
tyczną stanowiska racjonalistycznego Korsgaard oraz stanowisk naturalistycznych można 
znaleźć w: R. Piła t, op. cit.; autor podkreśla, że oba stanowiska są niekompletne. 

67 L. Kołakowsk i, op. cit., s. 118.
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gatunkowego”, jak twierdzi Peter Singer68. Ujęcie kantowskie przyjmuje zaś, że mo-
ralność nie należy do sfery skłonności i użyteczności, ale do sfery rozumu i wolnej 
woli, które wyróżniają ludzi spośród innych istot żywych; „osoba ludzka jest zarów-
no podmiotem woli, jak i ostatecznym przedmiotem wszelkiej intencji moralnej”69, 
nie ma charakteru funkcjonalnego, ale ma wartość samą w sobie. Godność ludzka 
w ujęciu kantowskim jest ideą regulatywną, bez której nie sposób zrozumieć norma-
tywnego sensu człowieczeństwa.

Julian Huxley, któremu przypisuje się ukucie terminu „transhumanizm”, stawia 
pytanie: „po co jesteśmy?”70. W zależności od tego, czy wyjdziemy z założeń kan-
towskich, czy z założeń darwinowskich, całkowicie odmiennie zinterpretujemy to 
pytanie i tym samym dojdziemy do odmiennych wniosków na temat ulepszania mo-
ralnego człowieka. 

Uwagi końcowe: między utopią a dystopią

Aldous Huxley zasłynął jako autor Nowego wspaniałego świata – dystopii przedsta-
wiającej czarną wizję ingerencji w ewolucję, którą postulował jego starszy brat Ju-
lian. Obaj bracia byli wnukami słynnego biologa – darwinisty Thomasa Hen ry’ego 
Huxleya. Tłumaczy to ich zainteresowania teorią ewolucji, choć obaj inaczej oceniali 
możliwości i zagrożenia, jakie rozwój biotechnologii może przynieść. Pisarz przed-
stawił w swej książce świat, który kieruje się ideą standaryzacji ludzkości, zaprowa-
dzonej dzięki programowi sztucznego rozrodu i warunkowania w celu stworzenia 
uspołecznionych istot ludzkich (tj. takich, które polubiłyby swoje przeznaczenie 
społeczne). Opisana przez Huxleya cywilizacja, która „wybrała maszyny, medycynę 
i szczęśliwość”71, nie potrzebuje cnót moralnych w tradycyjnym znaczeniu, gdyż 
tylko społeczności niestabilne (tj. nieuwarunkowane) potrzebują heroizmu, szlachet-
ności czy poświęcenia. Tradycyjne cnoty moralne zastąpione zostają środkami far-
makologicznymi, takimi jak soma:

Soma ukoi gniew, pogodzi z wrogami, doda cierpliwości i wytrwałości. Dawniej 
można to było osiągnąć tylko wielkim wysiłkiem po latach trudnych ćwiczeń 
woli. Dziś połyka się dwie lub trzy półgramowe tabletki i załatwione. Dziś każ-
dy obdarzony jest cnotami. Co najmniej połowę swej moralności nosi w fiolce. 
Chrześcijaństwo bez łez, oto czym jest soma72. 

68 P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 65 i nast.
69 L. Kołakowsk i, op. cit., s. 118.
70 Cyt. za: A. Bashford, op. cit., s. 161.
71 A. Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 

1988, s. 333.
72 Ibidem, s. 337.
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Użyteczność ludzkiego istnienia zostaje jednak zakwestionowana przez pragnie-
nie wolności, ale nie wolności do szczęścia w ogóle, tylko do szczęścia na swój 
własny sposób73. Gdy jeden z bohaterów domaga się prawa do niedoskonałości i do 
bycia nieszczęśliwym74, domaga się innymi słowy wolności do upadku, o której pi-
sał Milton i której wielu filozofów moralności przypisuje centralne znaczenie. 

Choć zarówno utopia, jak i antyutopia każdego z braci Huxleyów jest przesadzo-
na, w obu można zidentyfikować źródłowe intuicje dotyczące sporu o transhuma-
nizm, na które próbowałam zwrócić uwagę w tym artykule. Odpowiedź na pytanie, 
czy ulepszać naturę moralną człowieka, zależy od przyjętych założeń odnośnie do 
tego, czym ta natura jest i czym powinna być. Innymi słowy, odpowiedź zależy od 
sensu, jaki nadamy idei człowieczeństwa.
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Wojciech leWAndoWSki

Autonomia prokreacyjna w kontekście 
osobowych i nieosobowych racji  
za ulepszaniem ludzkiej kondycji1

Zgodnie ze zdroworozsądkowym przekonaniem jedną z podstawowych zasad, jaki-
mi w swoich działaniach powinni się kierować rodzice, jest troska o dobro dziecka. 
Zasada ta z założenia rzadko wchodzi w konflikt z zasadą autonomii rodzicielskiej, 
głoszącą, że rodzice są podmiotami, które w pierwszym rzędzie mają prawo decy-
dować o tym, w jaki sposób realizować owo dobro. Zasada autonomii rodzicielskiej 
nakazuje innym stronom powstrzymać się od działań, które mogłyby naruszyć to 
prawo. Tym, co pozwala na uniknięcie większości konfliktów między autonomią 
rodziców i dobrem dziecka, jest założenie, że rodzice nie tylko są zobowiązani mo-
ralnie do troski o dziecko, lecz że jest to także ich podstawowym celem. Wśród dys-
kutowanych współcześnie sytuacji konfliktowych największa ich liczba nie dotyczy 
postawy rodziców względem dobra dziecka, lecz ewentualnego braku kompeten-
cji co do określenia tego dobra, zwłaszcza w kontekście wyborów biomedycznych. 
Wśród tych sytuacji znajdują się między innymi odmowa leczenia dziecka2 czy od-
mowa obowiązkowych szczepień.

Jedną ze szczególnych odmian autonomii rodzicielskiej jest autonomia pro-
kreacyjna, rozumiana jako możliwość i uprawnienie do swobodnego decydowania 
o okolicznościach posiadania dzieci (kiedy, z kim), ich liczbie, ich cechach, sposobie 

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr DEC-2013/10/E/HS5/00157 fi-
nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

2 K. S. Hickey, L. Lyckholm, Child Welfare versus Parental Autonomy: Medical Ethics, 
the Law, and Faith-Based Healing, „Theoretical Medicine and Bioethics” 2004, vol. 25, no. 
4, s. 265-276, [online] http://dx.doi.org/10.1007/s11017-004-3137-7; D. Diekema, Paren-
tal Refusals of Medical Treatment: The Harm Principle as Threshold for State Intervention, 
„Theoretical Medicine and Bioethics” 2004, vol. 25, no. 4, s. 243-264, [online] http://dx.doi.
org/10.1007/s11017-004-3146-6.
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prokreacji (naturalna vs. wspomagana) lub własnej roli w tym procesie (dawstwo 
gamet, macierzyństwo zastępcze)3. O ile pierwszy element powyższego wyliczenia 
nie budzi kontrowersji, tak wszystkie pozostałe stanowią przedmiot wielu gorących 
sporów. Również konflikty między autonomią prokreacyjną a dobrem dziecka wy-
dają się jeszcze trudniejsze do rozstrzygnięcia, ponieważ w chwili podejmowania 
decyzji prokreacyjnych nie istnieje jeszcze adresat tych decyzji. Z jednej strony fakt 
ten przemawia za uznaniem, iż potencjalni rodzice powinni cieszyć się większą swo-
bodą w decydowaniu o przyszłym życiu ich dzieci w porównaniu z autonomią rodzi-
cielską związaną z odpowiedzialnością za już istniejące dziecko. Z drugiej jednak 
strony decyzje prokreacyjne mogą mieć o wiele większy wpływ na życie przyszłego 
dziecka niż w przypadku działań wobec już istniejących dzieci. 

Jednym z najczęściej dyskutowanych przykładów tych decyzji jest zgoda na 
prekoncepcyjną lub preimplantacyjną diagnostykę genetyczną. Powyższe założe-
nie skłania wielu współczesnych autorów do sformułowania tezy, iż obowiązkiem 
rodziców jest podjęcie takich decyzji, które będą skutkowały urodzeniem dziecka 
posiadającego jak najlepsze życie, na przykład poprzez wybór wyposażenia gene-
tycznego, które pozwoli na posiadanie przez dziecko lepszych zdolności fizycznych, 
kognitywnych lub moralnych niż w przypadku dokonania innego wyboru4. 

Jeden z podstawowych problemów związanych z uzasadnieniem tego obowiąz-
ku dotyczy interpretacji charakteru zasad stojących za tym obowiązkiem. Pierwsza 
z dwóch opozycyjnych interpretacji głosi, iż obowiązek ulepszania kondycji przy-
szłego dziecka ma charakter nieosobowy, a więc dotyczy wyłącznie zwiększania 
możliwej wartości przyszłego stanu rzeczy. Druga interpretacja tego obowiązku na-
daje mu charakter osobowy, nakazujący unikanie krzywdy oraz zwiększanie korzy-
ści dziecka jako podmiotu zaistniałego w wyniku danej decyzji. 

Rozstrzygnięcie powyższego problemu ma kluczowe znaczenie dla możliwości 
odpowiedzi na pytanie o relację obowiązku ulepszania kondycji przyszłego dziecka 
do autonomii prokreacyjnej. W niniejszym rozdziale przedstawię analizę zależności 
między racjami osobowymi i nieosobowymi stojącymi za tym obowiązkiem a au-
tonomią prokreacyjną. W pierwszej części opiszę problem nietożsamości będący 
punktem wyjścia dla dyskusji między stanowiskami osobowymi i nieosobowymi. 
W części drugiej w świetle tych stanowisk zostanie poddana analizie argumenta-
cja zwolenników obowiązku dążenia do jak najwyższej jakości życia przyszłego 
dziecka. Część trzecia zawierać będzie analizę możliwości ważenia racji osobowych 

3 R. Dworkin, Life’s Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual 
Freedom, VintageBooks, New York 1994, s. 148; A. Buchanan et al., From Chance to 
Choice. Genetics and Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 187-196; 
J. A. Robertson, Children of Choice. Freedom and the New Reproductive Technologies, 
Princeton University Press, Princeton 1996, s. 16.

4 J. Savulescu, Procreative Beneficence: Why Should We Select the Best Children, „Bioethics” 
2001, vol. 15, no. 5-6, s. 413-426, [online] http://dx.doi.org/10.1111/1467-8519.00251; 
J. Harr is, Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2007.
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i nieosobowych w kontekście obowiązku ulepszania odniesionego do autonomii 
prokreacyjnej. 

1. Problem nietożsamości a ulepszające ingerencje

Problem nietożsamości został sformułowany przez Dereka Parfita w kontekście 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju zasady moralne można sfor-
mułować w odniesieniu do decyzji, od których zależy istnienie i tożsamość przy-
szłych osób5. Większość dyskusji na temat problemu nietożsamości dotyczy kwe-
stii rozstrzygnięcia możliwej krzywdy związanej z działaniami lub zaniedbaniami, 
w wyniku których urodziło się dziecko obarczone poważnymi chorobami. Jednym 
z przykładów, jakie podaje się dla zilustrowania tego problemu, jest sytuacja chorej 
na różyczkę kobiety. Jeśli zdecyduje się ona na poczęcie dziecka, wówczas ryzykuje 
pojawienie się poważnych powikłań i wad wrodzonych u dziecka. Jeśli odłoży de-
cyzję prokreacyjną o trzy miesiące, do czasu ustąpienia choroby, urodzi inne, zdro-
we dziecko6. Problem nietożsamości polega na braku możliwości porównania obu 
decyzji w odniesieniu do konkretnego dziecka, a tym samym – na braku możliwości 
stwierdzenia, czy dana decyzja jest dla niego krzywdząca, czy korzystna. 

W dyskusji nad oceną działań, z którymi związany jest problem nietożsamości, 
konkurują ze sobą rozstrzygnięcia oparte na nieosobowym (impersonal) i osobo-
wym (person-affecting) punkcie widzenia. Pierwsze abstrahują od tożsamości dzie-
ci, które mogą zaistnieć w zależności od podjętej decyzji, i są oparte wyłącznie na 
wartości stanu rzeczy, jaki zaistnieje w wyniku danej decyzji. Wartość ta najczę-
ściej jest określana na podstawie funkcji jakości życia i liczby osób istniejących 
w danym stanie rzeczy. Rozstrzygnięcia drugiego typu polegają na próbach uza-
sadnienia krzywdy lub korzyści dziecka między innymi poprzez zawężenie zakresu 
przyszłych osób, których jakość życia się porównuje7, lub poprzez wykorzystanie 
koncepcji krzywdy progowej8.

5 D. Parf i t, Racje i osoby, tłum. W. M. Hensel, M. Warchała, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012.

6 Idem, Rights, Interests, and Possible People, [w:] Moral Problems in Medicine, eds. S. Go -
rovi tz  et al., Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1976, s. 373-374; J. Savulescu, op. cit., 
s. 417; D. Wilkinson, Death or Disability? The „Carmentis Machine” and Decision-Ma-
king for Critically Ill Children, Oxford University Press, Oxford 2013, s. 87; D. Boonin, The 
Non-Identity Problem and the Ethics of Future People, Oxford University Press, New York 
2014, s. 2.

7 M. A. Roberts, Child versus Childmaker. Future Persons and Present Duties in Ethics and 
the Law, Rowman & Littlefield, Lanham 1998.

8 J. Różyńska, Złe geny, „złe życie” i koncepcja krzywdy progowej, „Etyka” 2013, t. 47, 
s. 50-66.
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Niezależnie od trudności, z jakimi związane są próby odpowiedzi na problem 
nietożsamości, wydaje się, że wszystkie one zakładają zdroworozsądkowe przeko-
nanie, iż potencjalni rodzice są przede wszystkim zobowiązani do unikania decy-
zji, które mogłyby wiązać się z krzywdą ich przyszłych dzieci. Sytuacja, w wyniku 
której na świat przychodzi chore dziecko i którą można powiązać z egoistycznymi 
pobudkami, jakimi kierowali się rodzice, lub z zaniedbaniami, jakich się dopuścili, 
wydaje się przynajmniej w tym aspekcie analogiczna do każdej sytuacji w relacji 
rodzic – dziecko. Zgodnie z tym założeniem zakaz krzywdzenia istniejącego dziecka 
w równym stopniu wpływa na autonomię rodzicielską, jak nakaz minimalizowania 
możliwych cierpień przyszłych dzieci na autonomię prokreacyjną. 

Nakaz unikania możliwej krzywdy jest zdaniem wielu autorów niewystarczają-
cym ograniczeniem autonomii prokreacyjnej9. Na drugim krańcu opisanej wyżej 
dyskusji znajdują się zatem możliwe w niedalekiej przyszłości problemy związane 
z oceną działania lub zaniechania, w wyniku którego na świat przychodzi zdrowe 
dziecko, jednak przy podjęciu pewnych ingerencji biomedycznych (na przykład po-
przez selekcję genetyczną na etapie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej lub 
ingerencji przeprowadzanych przed ciążą lub w jej trakcie) mogłoby się urodzić 
dziecko posiadające większy wzrost, siłę czy inteligencję. Możliwości te pozwalały-
by mu na życie lepsze niż w przypadku faktycznie urodzonego dziecka. 

Wskazane wyżej możliwości sprowokowały dyskusję na temat tego, czy w oce-
nie decyzji prokreacyjnych należałoby brać pod uwagę nie tylko obowiązek unikania 
krzywdy, lecz również ewentualny obowiązek maksymalizacji jakości życia. Po-
dobnie jak w przypadku opisanej wcześniej dyskusji, również tu może pojawić się 
problem nietożsamości ilustrowany przez poniższy hipotetyczny przykład.

Dwa programy ulepszania ludzkich możliwości: Program E1 zakłada wykorzystanie 
substancji, która zażywana na 3 miesiące przed zajściem w ciążę znacznie zwięk-
sza prawdopodobieństwo, że iloraz dziecka będzie wyższy niż przeciętny. Program 
E2 zakłada regularną stymulację rozwoju mózgu dziecka w czasie ciąży, co – po-
dobnie jak we wcześniejszym przypadku – znacznie zwiększy prawdopodobień-
stwo uzyskania przez to dziecko wyższego ilorazu inteligencji. Jeśli potencjalni 
rodzice zdecydują się na udział w programie E1, urodzi się dziecko, które będzie 
w przyszłości osiągać ponadprzeciętne wyniki w testach IQ. Jeśli natomiast rodzi-
ce zdecydują się na program E2, to urodzi się inne dziecko, które również będzie 
osiągało w przyszłości ponadprzeciętne wyniki. 

Czy wybór uczestnictwa w którymś z tych dwóch programów można byłoby 
traktować jako moralny obowiązek? Zgodnie ze stanowiskiem nieosobowym wybór 
któregokolwiek z tych programów nie różni się pod względem moralnym, ponieważ 
stan rzeczy w obu przypadkach jest identyczny, nawet jeśli ostatecznie inne dzieci są 
beneficjentami programów E1 i E2. Rodzice, którzy dążyliby do zapewnienia przy-

9 O. O’Neil l, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, s. 66. 
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szłym dzieciom jak najlepszego życia, mieliby więc zupełną swobodę w wyborze 
któregokolwiek z tych programów. Sytuacja przedstawia się inaczej z punktu widze-
nia stanowiska osobowego, ponieważ konieczność odłożenia planowanego poczęcia 
o trzy miesiące wiąże się z tym, że ostatecznie wyższym ilorazem inteligencji będzie 
się cieszyło inne dziecko niż to, które zaistniałoby w przypadku nieodkładania pla-
nowanego poczęcia. Wybór lub rezygnacja z programu E2 wpływa na jakość życia 
konkretnego dziecka, zatem tylko w tym przypadku można byłoby mówić o ewen-
tualnych korzyściach lub braku korzyści tegoż dziecka. 

W przeciwieństwie do dyskusji na temat możliwej krzywdy związanej z decy-
zjami prokreacyjnymi, gdzie nakaz minimalizacji cierpienia przyszłych dzieci nie 
budzi wątpliwości, a jedyne trudności wiążą się z ustaleniem, czy działania rodziców 
faktycznie stanowią czyjąś krzywdę, zagadnienie ulepszających ingerencji musi do-
datkowo zawierać odpowiedź na pytanie o to, czy obowiązek dążenia do zaistnienia 
„jak najlepszego” dziecka w ogóle istnieje, a dopiero w dalszej kolejności możliwe 
jest zadanie pytania o jego osobowy bądź nieosobowy charakter. 

2. Argumentacja za obowiązkiem stosowania ulepszających  
ingerencji

Zwolennikami tezy o moralnym obowiązku skorzystania z ulepszających ingerencji 
są między innymi Julian Savulescu i John Harris. Według Savulescu rodzice mieli-
by na przykład obowiązek skorzystania z preimplantacyjnej diagnostyki genetycz-
nej w celu selekcji zarodka, którego wyposażenie genetyczne dawałoby najwięk-
sze szanse na najlepsze życie w porównaniu z możliwym życiem innych zarodków. 
Zasada nakazująca maksymalizację możliwej przyszłej jakości życia dziecka jest 
określana jako zasada prokreacyjnego dobroczynienia (ZPD). Ta sama zasada po-
zwala na uzasadnienie obowiązku wybrania któregoś z opisanego wyżej programów 
ulepszania ludzkich możliwości. To, który konkretnie program należałoby wybrać, 
zależy jednak od interpretacji ZPD jako zasady osobowej lub nieosobowej. 

Przez dość długi czas zwolennicy obowiązku stosowania ulepszających inge-
rencji uważali, że zagadnienie jego osobowego lub nieosobowego charakteru jest 
kwestią drugorzędną. 

Nie zajmujemy stanowiska co do tego trudnego filozoficznego zagadnienia. Jak 
staraliśmy się wykazać, nasze moralne intuicje dotyczące czasu poczęcia wskazu-
ją na racje za selekcją przyszłych dzieci. Prokreacyjne dobroczynienie jest podej-
ściem co do treści tych racji, a nie wyjaśnieniem, co mogłoby być ich podstawą10. 

10 J. Savulescu, G. Kahane, The Moral Obligation to Create Children with the Best 
Chance of the Best Life, „Bioethics” 2009, vol. 23, no. 5, s. 277, [online] http://dx.doi.or-
g/10.1111/j.1467-8519.2008.00687.x [tłum. W.L.].
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Zastosowanie zasady prokreacyjnego dobroczynienia do przykładu dwóch pro-
gramów medycznych nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, który z nich był-
by moralnym obowiązkiem, co mogłoby sugerować, że posiada ona nieosobowy 
charakter i zobowiązuje potencjalnych rodziców do wyboru któregokolwiek z nich. 
Moralnie niesłuszny byłby tylko brak wybrania jakiegokolwiek ulepszającego pro-
gramu. Savulescu i Kahane dopuszczają jednak również możliwość szeroko rozu-
mianej osobowej interpretacji ZPD. 

Zasada prokreacyjnego dobroczynienia jest kompatybilna z różnymi ujęciami racji 
przemawiających za selekcją przyszłych dzieci. Może ona przyjąć zarówno formę 
szerokiej zasady osobowej, jak i formę nieosobową. Zgodnie z szeroką wersją za-
sady osobowej naszą racją do selekcji dziecka z lepszymi perspektywami jest to, że 
owo dziecko osiągnie większe korzyści niż te, które mogłyby być osiągnięte przez 
inne sprowadzone na świat dziecko. Według stanowiska nieosobowego naszą racją 
jest to, że selekcja najbardziej wyposażonego dziecka przyniesie lepszy rezultat, 
nawet jeśli nie jest on lepszy dla stworzonego dziecka11. 

Należy zauważyć, że ten argument pozwala na uzasadnienie obowiązku w przy-
taczanym przez Savulescu przypadku selekcji preimplantacyjnej, jednak nie daje 
kryterium wyboru między programem E1 i E2. ZPD rozumiana zarówno jako szeroka 
zasada osobowa, jak i jako zasada nieosobowa będzie nakazywać wybór któregokol-
wiek z tych programów. Ów brak rozstrzygnięcia osobowego bądź nieosobowego 
charakteru ZPD nie pozwala również na uzasadnienie relacji między obowiązkiem 
dążenia do posiadania najlepszego dziecka a autonomią prokreacyjną. Wydaje się, 
że jest to jeden z powodów, dla których argumentacja Savulescu została uznana za 
najbardziej kontrowersyjną nawet z punktu widzenia innych zwolenników doskona-
lących ingerencji. 

Jeden z najczęściej przywoływanych zarzutów wskazuje na to, że sformułowa-
ny wyżej moralny obowiązek zapewnienia dziecku najlepszego życia byłby zbyt 
wymagający dla potencjalnych rodziców, nakazując im w praktyce rezygnację z dą-
żenia do realizacji własnych interesów12. Według Roberta Sparrowa prowadziłoby 
to do uzasadnienia silnej ingerencji państwa w autonomię prokreacyjną potencjal-
nych rodziców, by uniknąć negatywnych skutków związanych ze skumulowanymi 
indywidualnymi decyzjami prokreacyjnymi. Brak takich ingerencji mógłby, zgod-
nie z argumentacją Sparrowa, skutkować tym, iż powszechne stosowanie przez 
potencjalnych rodziców zasady nakazującej wybór cech, które zwiększają szanse 
przyszłego dziecka na wysoki status społeczny i ekonomiczny, doprowadziłoby do 
tego, że po pewnym czasie całe społeczeństwo składałoby się w większości z przy-
stojnych, białych, heteroseksualnych mężczyzn13. Argument ten jest uchylany przez 

11 Ibidem.
12 A. Buchanan et al., op. cit., s. 161-162; J. Glover, Choosing Children. Genes, Disability, 

and Design, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 54. 
13 R. Sparrow, Ethics, Eugenics, and Politics, [w:] The Future of Bioethics. International Dia-

logues, ed. A. Akabayashi, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 143. 
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stwierdzenie, iż państwo powinno stosować przymus w odniesieniu do indywidu-
alnych decyzji tylko wtedy, gdy mogą one spowodować krzywdę. Jeśli ze względu 
na problem nietożsamości nie da się uzasadnić krzywdy w przypadku zastosowania 
ulepszających ingerencji, to państwo nie powinno stosować ani zakazu, ani przymu-
su co do tych ingerencji. 

Zgodnie z powyższą argumentacją zasady nieosobowe lub nawet szeroka zasada 
osobowa nie pozwalają na interwencję państwa. Sparrow zauważa jednak, że in-
terwencje te nie muszą być uzasadnione wyłącznie możliwą krzywdą jakiejś grupy 
osób. Interwencje mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska mogą 
być uzasadnione bez jakiegokolwiek odniesienia do tożsamości przyszłych osób. 
Analogicznie: zasady nieosobowe lub szeroka zasada osobowa może stanowić pod-
stawę legislacyjnego wprowadzenia ograniczenia autonomii prokreacyjnej i przy-
musu wybrania najlepszego dziecka14. Obrona Savulescu polega na przyjęciu tezy, 
iż ZPD wyznacza jedynie obowiązek prima facie, utożsamiany przez autora z mo-
ralną racją, której siła musi być porównana z siłą innych moralnych racji. Dopiero 
wynik tego porównania wyznacza działanie, do którego potencjalni rodzice byliby 
zobowiązani15. Krytycy tego podejścia wskazują, że ulepszanie nie może być uzna-
ne nawet za obowiązek prima facie, powołując się na fakt, iż wiele podejmowanych 
przez rodziców decyzji dotyczących jakości życia ich dzieci nie ma charakteru mo-
ralnego. Przykładem takich pozamoralnych decyzji, które nie maksymalizują jako-
ści życia dziecka, jest kupno samochodu z gorszymi zabezpieczeniami zamiast tego 
z lepszymi. 

Według Savulescu decyzje, które wiążą się ze skutkami niosącymi małe, przewi-
dywalne i dające się uniknąć ryzyko, są moralne, jednak odnoszenie do nich takich 
kategorii, jak wina czy kara, nie jest właściwe. Jednak jeśli nawet przyjmie się, że 
te właśnie decyzje nie są moralne, to można jego zdaniem uzasadnić moralny obo-
wiązek selekcji dziecka w przypadku decyzji, których wpływ na jakość życia jest 
znaczący. Na tej podstawie można zdaniem Savulescu uzasadnić, że krzywdą jest 
niepełnosprawność nabyta przez dziecko w wypadku samochodowym i spowodo-
wana niewłaściwym umocowaniem fotelika dziecięcego. Analogicznie moralnym 
obowiązkiem byłaby selekcja zarodków pod względem takich cech, które znaczą-
co wpływają na jakość życia16. Kryterium znaczącego wpływu na jakość życia sta-
nowi podstawowe uzasadnienie symetrii między racjami za unikaniem cierpienia 
a tymi za maksymalizacją pozytywnej jakości życia17. Kryterium to nadal jednak nie 

14 Ibidem, s. 145. 
15 J. Savulescu, The Nature of the Moral Obligation to Select the Best Children, [w:] The Fu-

ture of Bioethics…, s. 171-172. Zarzut pomieszania kategorii obowiązku i racji znajduje się 
w: R. Sparrow, Procreative Beneficence, Obligation, and Eugenics, „Genomics, Society and 
Policy” 2007, vol. 3, no. 3, s. 43-59, [online] http://dx.doi.org/10.1186/1746-5354-3-3-43.

16 Ibidem, s. 171.
17 Możliwości uniknięcia tezy o symetrii tych obowiązków omawia Tomasz Żuradzki w: idem, 

Genetic Engineering and The Non-Identity Problem, „Diametros” 2008, nr 16, s. 70-73, [on-
line] http://dx.doi.org/10.13153/diam.16.2008.301.
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daje się zastosować do przykładu dwóch ulepszających programów, gdyż zarówno 
w przypadku wyboru E1, jak i wyboru E2 wpływ na jakość życia przyszłego dziec-
ka będzie identyczny. Kryterium pomocniczym wyznaczania siły racji mógłby być 
podział na osobowy bądź nieosobowy charakter tej racji. Kryterium to pozwalałoby 
także na porównanie racji za zwiększaniem jakości życia przyszłych dzieci oraz racji 
za poszanowaniem autonomii prokreacyjnej.

3. Ważenie racji osobowych i nieosobowych

Według Savulescu z całą pewnością można zgodzić się, że wśród naszych moralnych 
racji znajdują się zarówno te osobowe, jak i nieosobowe. Pierwsze dotyczą działań 
wobec osób, których tożsamość jest określona, natomiast drugie wobec przyszłych 
osób, których istnienie i tożsamość zależy od naszych decyzji. Aby to zilustrować, 
Savulescu poddaje analizie trzy szczegółowe przykłady obowiązku posiadającego 
formułę „powinieneś wykonać działanie A, aby X miał dobre życie”:

Pomoc: Masz moralny obowiązek, by pomóc Johnowi, który umiera z głodu 
w Afryce.
Selekcja: Masz moralny obowiązek wybrać najlepszy zarodek z dostępnych.
Zachowanie środowiska w dobrym stanie: Masz moralny obowiązek redukcji emi-
sji dwutlenku węgla. 

Obowiązek pierwszy ma charakter osobowy – istnieje ktoś, na kogo nasze dzia-
łanie ma wpływ. Obowiązek trzeci ma charakter nieosobowy – moralnej oceny tego 
działania nie można sformułować przez odniesienie do określonej osoby. Najbar-
dziej problematyczny wydaje się obowiązek selekcji. Z jednej strony istnieje spór 
o moralny status zarodków, z drugiej zaś niezależnie od przyjętych założeń co do 
tego statusu kwestia ich tożsamości osobowej jest wciąż przedmiotem dyskusji ze 
względu na możliwość podziału zarodka lub połączenia dwóch zarodków w jeden. 
Rozumowanie Savulescu przebiega następująco: jeśli mamy osobowy obowiązek 
wpływania na zwiększenie jakości życia danej osoby, to mamy również obowiązek 
selekcji najlepszego zarodka. Jeśli mamy nieosobowy obowiązek zachowania śro-
dowiska naturalnego, to mamy również obowiązek selekcji najlepszego zarodka. 
Niezależnie więc od tego, jaki charakter – osobowy czy nieosobowy – posiada ten 
obowiązek, to zdaniem Savulescu z całą pewnością on istnieje18. Co ciekawe, nadal 
nie wprowadza on tu kryterium pozwalającego jednoznacznie przypisać temu obo-
wiązkowi osobowego bądź nieosobowego charakteru. Kryterium to zostaje jednak 
wprowadzone w tym samym tekście w związku z zarzutem o ograniczanie autono-
mii prokreacyjnej.

18 J. Savulescu, The Nature of the Moral…, s. 172.
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Aby uniknąć zarzutu, iż obowiązek posiadania najlepszego dziecka doprowadzi 
do ograniczenia autonomii prokreacyjnej, Savulescu przyjmuje tezę, iż racje oso-
bowe są silniejsze niż nieosobowe19. Uzasadnia ją, stwierdzając, iż większość lu-
dzi uznałaby za gorsze działanie powodujące głuchotę u już istniejącego dziecka 
niż selekcję genetyczną, w wyniku której urodzi się niesłyszące dziecko20. Rów-
nież autonomia prokreacyjna powinna być ograniczona w pierwszym, ale już nie 
w drugim przypadku. W odniesieniu do pozostałych przykładów okazuje się więc, 
że należałoby preferować pomoc Johnowi ponad zachowanie środowiska w dobrym 
stanie oraz program E2 ponad program E1, gdyż zarówno w przypadku pomocy, jak 
i w przypadku programu E2 istnieje możliwość przypisania korzyści wynikających 
z naszych działań do konkretnych osób. 

Odejście od deklarowanego wcześniej zawieszenia sądu co do osobowego bądź 
nieosobowego charakteru ZPD pozwala Savulescu na obronę autonomii prokreacyj-
nej. Brak skorzystania z ulepszających ingerencji byłby niesłuszny jako złamanie 
nieosobowego obowiązku, ale nie stanowiłby niczyjej krzywdy. Natomiast ogra-
niczenie autonomii prokreacyjnej poprzez prawo zakładające przymus co do tych 
ingerencji byłoby zgodne z nieosobowymi racjami, ale stanowiłoby krzywdę po-
tencjalnych rodziców. Jeśli racje osobowe są silniejsze niż nieosobowe, wówczas 
należy zrezygnować z tego rodzaju regulacji prawnych21. 

Kolejną interesującą konsekwencją przyjęcia tezy, iż racje osobowe są silniejsze 
niż nieosobowe, jest stwierdzenie, iż złamanie nieosobowego obowiązku nie po-
winno wiązać się z poczuciem winy ani ze społecznym ostracyzmem. Ma to szcze-
gólne znaczenie w dyskusji nad oceną moralną decyzji o niepodjęciu diagnostyki 
prekoncepcyjnej lub preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej. Rodzice niepełno-
sprawnego dziecka, którzy uprzednio podjęli taką decyzję, nie powinni zdaniem Sa-
vulescu spotykać się z krytyką wyrażoną w zdaniu: „powinniście byli zrobić wszyst-
ko, by mieć inne dziecko”, ponieważ z chwilą, gdy ono zaistniało, zasługuje na 
równy szacunek. Na tej podstawie autor dochodzi do wniosku, że ZPD ma funkcję 
prospektywną, a nie retrospektywną22, to znaczy, że daje rację do działania przed 
jego podjęciem, ale nie może służyć jako kryterium oceny tego działania już po 
jego spełnieniu. 

Ujednoznacznienie nieosobowego charakteru ZPD nie uchyla jednak wszyst-
kich zarzutów, jakie sformułowano od czasu jej pierwszego pojawienia się w dys-
kusji. Rebecca Bennett zwraca uwagę, że próby odnalezienia nieosobowej Teorii X, 
opartej na przekonującej funkcji jakości życia i liczby przyszłych osób oraz niepro-
wadzącej do paradoksalnych i absurdalnych konsekwencji, zakończyły się porażką, 
a bez tej teorii nie można uzasadnić tego obowiązku. Jedynym, do czego odwołują 
się autorzy, są – zdaniem Bennett – proste intuicje i reakcje emocjonalne na dany 

19 Ibidem, s. 177.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 178.
22 Ibidem, s. 180.
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przykład, które dosyć łatwo jest podważyć23. Wydaje się jednak, że ten zarzut jest 
zbyt mocny. Etycy często odwołują się do takich uczuć, jak poczucie winy, żal czy 
wstyd, jako do kryteriów pomocniczych, pozwalających stwierdzić, czy działanie, 
po jakim pojawiły się takie uczucia, faktycznie wiązało się ze złamaniem obowiązku 
moralnego. Z całą pewnością trudno jednak byłoby na samej ich podstawie wniosko-
wać o osobowym bądź nieosobowym charakterze tego obowiązku. 

Problemem w argumentacji Savulescu pozostaje prospektywne i retrospektyw-
ne ujęcie racji za ulepszaniem przyszłych dzieci. W ujęciu prospektywnym, czyli 
w chwili, gdy dziecko jeszcze nie istnieje, jedynymi racjami osobowymi, jakie po-
tencjalni rodzice mogą brać pod uwagę, są ich własne interesy. Pozostałe racje doty-
czyłyby nieosobowej wartości przyszłego stanu rzeczy24, jednak wówczas miałyby 
one mniejszą siłę. To ujęcie pozwala więc na bardzo dużą autonomię prokreacyjną. 
W ujęciu retrospektywnym ocena działania rodziców, którzy zdecydowali się na pro-
kreację naturalną z gotowością, że w przypadku urodzenia się niepełnosprawnego 
dziecka otoczą je opieką, jest dokładnie taka sama jak ocena działania rodziców, któ-
rzy dążyli do posiadania niepełnosprawnego dziecka po to, by czerpać korzyści z po-
mocy socjalnej. Jeśli obie pary rodziców spełniają swoje moralne obowiązki wzglę-
dem istniejących już dzieci, nie ma żadnej możliwości wskazania moralnej różnicy 
między ich decyzjami. W obu przypadkach nieosobowa wartość danego stanu rzeczy 
jest identyczna i w obu przypadkach, zgodnie z założeniami Savulescu, niesłuszne 
byłoby stwierdzenie: „nie powinniście byli dążyć do posiadania tego dziecka”. Wy-
daje się jednak, że między powyższymi przykładami istnieje poważna różnica zwią-
zana z intencjami rodziców. Ów brak możliwości powiązania oceny moralnej intencji 
i skutków działań rodziców zdaje się świadczyć przeciwko odróżnieniu prospektyw-
nego i retrospektywnego ujęcia obowiązków moralnych związanych z prokreacją.

Teza o priorytecie racji osobowych nad nieosobowymi pozwala na uniknięcie 
problemu nietożsamości, uzasadnienie szerokiego zakresu autonomii prokreacyj-
nej oraz szacunku dla osób niepełnosprawnych. Główną konsekwencją tej tezy jest 
przeniesienie oceny moralnej ulepszania ludzkiej kondycji przede wszystkim na 
intencje rodziców25. To sprawia, że większą wagę należy również przyznać argu-
mentom biokonserwatystów, takich jak Michael Sandel czy Peter Herissone-Kelly, 
którzy szczególnie mocno zwracają uwagę na ten aspekt problemu26. 

23 R. Bennet t, When Intuition is Not Enough. Why the Principle of Procreative Beneficen-
ce Must Work Much Harder to Justify Its Eugenic Vision, „Bioethics” 2014, vol. 28, no. 9, 
s. 450-452, [online] http://dx.doi.org/10.1111/bioe.12044.

24 Pomijam tu racje osobowe dotyczące innych istniejących osób, a związane z kosztami spo-
łecznymi urodzenia się niepełnosprawnego dziecka, ponieważ po pierwsze, koszty te są pod-
stawą wyznaczenia nieosobowej wartości przyszłego stanu rzeczy, zaś po drugie – zgodnie 
z omawianymi wyżej założeniami racje dotyczące tych kosztów nie są wystarczająco silne, 
by ograniczyć autonomię prokreacyjną.

25 Aspekt oceny osobistych racji rodziców omawiam w: W. Lewandowsk i, Genetyczne do-
skonalenie a moralna doskonałość, „Etyka” 2013, nr 47, s. 67-83.

26 M. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, 
tłum. O. Siara, Kyrhaus Publishing, Warszawa 2014; P. Herissone-Kelly, Procreative 
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Podmiotowość i problem  
choroby genetycznej w kontekście  
badań socjologiczno-prawnych1 

Wprowadzenie

Na początku kwietnia 2014 roku minęło dokładnie dwadzieścia lat od śmierci prof. 
Jérôme’a Lejeune’a. Ten genetyk i pediatra stał się znany w świecie nauki przede 
wszystkim za sprawą odkrycia przyczyn występowania zespołu Downa2. W wyda-
nej blisko dekadę temu biografii naukowca jego córka – Clara Lejeune – zwraca 
uwagę, iż działania profesora miały znaczenie nie tylko dla prężnie rozwijających 
się w latach 60. i 70. XX wieku nauk biomedycznych. W społeczeństwie osoby 
obdarzone dodatkowym 21 chromosomem określane były mianem „mongołów”. 
Podobnym stwierdzeniom towarzyszyło przekonanie, iż wystąpienie tego typu za-
burzeń związane jest ze swoistą karą dla matki dziecka związaną z niemoralnym 
postępowaniem, jakiemu ulegała. Powszechne było bowiem twierdzenie, że zespół 
Downa stanowi swoisty objaw uboczny chorób wenerycznych. Uznawano ponadto, 
iż omawiana aberracja ma zakaźny charakter3. 

Odkrycie dokonane przez prof. Lejeune’a sprawiło, iż trisomia 21 pary chro-
mosomów stała się obiektem zainteresowania zarówno lekarzy, pedagogów specjal-

1 Tekst powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr DEC-2013/10/E/HS5/00157 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Autor w publikacji wykorzystał 
przeredagowane fragmenty artykułu własnego autorstwa pt. Zespół Downa – choroba o pod-
łożu bezprawnym, opublikowanego na portalu biotechnologia.pl. Por. 20-lecie śmierci profe-
sora Jérôme’a Lejeune’a, tłum. K. Wójcik, „Newsletter Bioetyczny” 2014, nr 1, s. 5.

2 Ibidem.
3 C. Lejeune, Życie jest szczęściem. Jérôme Lejeune – mój ojciec, tłum. J. Masłoń, eSPe, 

Kraków 2005, s. 7.

^ Warmbier 'Spór'.indb   281 2017-01-26   09:11:26



282 Błażej Kmieciak

nych, biologów, jak i bioetyków i prawników4. Równocześnie bowiem z działaniami 
francuskiego uczonego w medycynie nastąpił dynamiczny postęp w zakresie dia-
gnozy stanu nienarodzonego dziecka. Pojawienie się badań prenatalnych o charak-
terze inwazyjnym oraz nieinwazyjnym pozwalało i nadal pozwala na dokonanie 
obiektywnej oceny stanu rozwijającego się dziecka. Działania te spowodowały jed-
nak również, iż w poszczególnych krajach wprowadzone zostały przepisy zezwala-
jące na dokonanie aborcji w chwili, gdy lekarz dostrzeże u rozwijającego się płodu 
oznaki ciężkiej i nieodwracalnej wady, uniemożliwiającej jego dalszą samodzielną 
egzystencję5.

Śledząc najnowsze dzieje medycyny, dojść można do wniosku, iż szczególne jej 
zainteresowanie wzbudzał okres ciąży. Badania, analizy oraz dociekania naukow-
ców skupione są na początku XXI wieku z jednej strony na problematyce zwalczania 
postępującego zjawiska niepłodności, a z drugiej na stworzeniu rozwiązań – me-
dycznych, prawnych oraz organizacyjnych – zmniejszających wszelką uciążliwość 
„stanu błogosławionego”. W tym miejscu ponownie natrafiamy na problem o cha-
rakterze genetycznym. Z jednej bowiem strony wspomniana powyżej diagnoza 
prenatalna pozwala na odkrycie na przykład zaburzeń kardiologicznych lub neu-
rologicznych, których korekty chirurg może dokonać jeszcze przed narodzeniem 
dziecka. Podobne działania podejmowane są z uwagi na powszechnie utrwalony 
pogląd, iż zarówno matka, jak i jej dziecko znajdują się w grupie pacjentów, których 
prawa winny być chronione w sposób szczególny. Z drugiej jednak strony nowo-
czesne metody obrazowania pozwalają na dostrzeżenie zmian genetycznych, które 
nie mogą być modyfikowane w drodze tzw. płodowych operacji6. Najczęściej poja-
wiającą się w mediach zmianą o podobnym charakterze jest przywołany już zespół 
Downa. Podobne przekazy odnoszą się coraz częściej do problematyki tzw. praw 
reprodukcyjnych. Zgodnie z nimi kobieta może żądać zakończenia ciąży ze względu 
na prawo do poszanowania życia prywatnego7. 

 Wspomniana powyżej jednostka chorobowa z całą pewnością nie stanowi już 
dla wielu genetyków zjawiska o intrygującym charakterze. Jej przyczyna została 
poznana. Wiadomo, jak funkcjonują osoby dotknięte tą aberracją. Zastanawiając się 
jednak dłużej nad omawianym zaburzeniem, można założyć, iż jest ono z perspek-
tywy społecznej najbardziej znane. W środkach społecznego przekazu niezwykle 

4 Ibidem, s. 20. 
5 D. Kornas-Biela, Diagnostyka prenatalna, [w:] Encyklopedia bioetyki. Personalizm 

chrześcijański, red. A. Muszala, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Kielce 2009, 
s. 155-157.

6 Zob. G. Sroczyńsk i, Nie mówię o aborcji. Mówię: Ma pani wybór, Wysokie Obcasy, 16 IV 
2012, [online] http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53664,11518946,Nie_mo-
wie_o_aborcji__Mowie__Ma_pani_wybor.html – 5 XII 2014.

7 Zob. Przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: odmowa badań prena-
talnych to nieludzkie i poniżające traktowanie, „Mam Prawo. Biuletyn Federacji na Rzecz 
Kobiet i Planowania Rodziny” 2011, nr 5, s. 2-3.
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trudno natrafić na materiały odnoszące się na przykład do cech charakterystycznych 
dla zespołu Beckwitha-Wiedemanna lub zespołu Klinefeltera. 

W przeciwieństwie do przywołanych zaburzeń zespół Downa w sposób szcze-
gólny dostrzegany jest jako zjawisko społeczne 21 marca. Wówczas obchodzony 
jest bowiem Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Słysząc informacje o po-
dobnych obchodach, można doświadczyć paradoksalnego odczucia. Z jednej strony 
informacja ta naprowadza nas na rzeczywistość osób wyjątkowych, nieco być może 
mniej życiowo zaradnych, ale z całą pewnością postaci, które – jak twierdzą ich 
rodziny i opiekunie, posiadają często unikalną umiejętność nawiązywania interper-
sonalnej relacji. Z drugiej strony w Polsce ustawa o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczania przerywania ciąży zdaniem części 
autorów8 dopuszcza możliwość dokonania aborcji między innymi w związku ze 
zdiagnozowaniem omawianego genetycznego zaburzenia. W tym miejscu trudno 
nie rozważać, jakie znaczenie ma powyższa sprzeczność zarówno dla polityków, 
jak i biologów, genetyków i lekarzy, którzy diagnozują, informują oraz podejmują 
konkretne działania wobec osób dotkniętych omawianym zespołem9. 

Prezentowany tekst ma na celu ukazanie zarysowanego w tym miejscu paradok-
su, jaki dostrzec można w funkcjonującym obecnie społecznym obrazie osób z ze-
społem Downa. Zaprezentujemy w tym celu między innymi informacje medialne 
dotyczące polskiej dyskusji bioetycznej, w której zespół Downa stanowi istotny jej 
element. Bazując na metodzie analizy przekazów masowych oraz metodzie analizy 
tekstu10, warto przedstawić perspektywę prezentowaną przez lekarzy, rodziny dzie-
ci z wymienioną niepełnosprawnością oraz same osoby z zespołem Downa. 

Publiczna debata

Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba 
zgłaszająca się do medycznego eksperta posiada prawo do świadczeń zdrowotnych 
odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy11. Jako wskazanie do przeprowadzenia 
omawianego typu badań uznaje się na przykład wiek matki, istnienie w wywiadzie  

8 Np. B. Pietkiewicz, Trzy białe, jedna czarna, rozmowa z prof. J. Zarembą, „Polityka” 
2010, 28 II, [online], http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1503141,2,r-
ozmowa-z-prof--jackiem-zaremba-z-instytutu-psychiatrii-i-neurologii-w-warszawie.read – 
5 XII 2014.

9 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993, nr 17, poz. 78.

10 Zob. T. Goban-Klas, Analiza zawartości przekazów masowych, [w:] Wybrane zagadnienia 
metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, red. J. Wasi lewski, Uniwersytet Ja-
gielloński, Kraków 1984, s. 294-301.

11 Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417.
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genetycznym schorzeń gemet u przedstawicieli rodziny, istnienie zdiagnozowanego 
zaburzenia genetycznego u któregoś z rodziców itd.12

O podobnych możliwościach donoszą coraz śmielej portale internetowe spe-
cjalizujące się w udzielaniu porad oraz wsparcia rodzinom dzieci niepełnospraw-
nych. Jak donosi serwis zespoldowna.info, do wyżej wymienionych procedur 
diagnostycznych zaliczamy: metody nieinwazyjne: „1. Ultrasonografia (USG).  
2. Badania przesiewowe oparte na oznaczaniu specyficznych substancji pochodze-
nia płodowego obecnych w surowicy krwi matki. 3. Badanie komórek i DNA pocho-
dzenia płodowego obecnych w krążeniu matczynym” oraz metody inwazyjne, takie 
jak: „1. Amnio centeza (amniopunkcja). 2. Biopsja kosmówki (biopsja trofoblastu). 
3. Kordocenteza (pobieranie krwi płodowej ze sznura pępowinowego)”13. 

Ze wspomnianą diagnozą jest jednak pewien problem. Słowo „diagnoza” kie-
ruje nas w stronę rozpoznania, uzyskania wiedzy dającej możliwość konkretnego 
terapeutycznego działania. Pacjent lub jego bliscy mają w tym momencie prawo 
do otrzymania konkretnej informacji zdrowotnej14. Mogą oczekiwać, że ekspert 
medyczny podejmie sprecyzowane działania terapeutyczne. Warto w tym miejscu 
dodać, że owo wzbudzanie nadziei jest jednym z elementów postawy terapeutycznej 
personelu medycznego. 

Wykrycie zespołu Downa, jak podkreślono powyżej, to diagnoza o szczególnym 
charakterze. Pozwala ona na podjęcie na przykład działań chirurgicznych mających 
na celu korektę wady serca nienarodzonego jeszcze dziecka. Z drugiej jednak strony 
rodzice mają w tym momencie także prawo do żądania przeprowadzenia aborcji. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aborcja w Polsce nie jest dozwolona. Jak wska-
zuje art. 157a Kodeksu karnego „Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego 
lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”15. Od powyższej generalnej zasady 
ustawodawca wprowadził trzy wyjątki, w których wypadku władza publiczna od-
stępuje od ścigania oraz karania. W przywołanej powyżej ustawie o planowaniu ro-
dziny wskazano, iż do wyjątków tych zaliczamy sytuacje, w której ciąża powstała 
w wyniku czynu karalnego (na przykład gwałt, czyn kazirodczy), istnieje niebez-
pieczeństwo dla życia lub zdrowia matki bądź też badania prenatalne wskazują na 
prawdopodobieństwo wystąpienia u nienarodzonego dziecka tego typu wady, która 
uniemożliwiać będzie jego dalszą egzystencję16. Ostatnia z przesłanek jest aktualnie 
krytykowana zarówno przez część prawników, jak i środowiska osób dotkniętych 

12 Zob. szerzej: J. Zaremba, Genetyczna diagnoza. Badania prenatalne w Polsce, „Panorama 
Medyczna” 2006, nr 2, s. 12-15.

13 Zob. Prenatalna diagnostyka zespołu Downa, Zespół Downa, 6 II 2010, [online] http://www.
zespoldowna.info/prenatalna-diagnostyka-zespolu-downa.html – 6 XII 2014.

14 Informacja ma kluczowe znaczenie w momencie udzielenia przez pacjenta zgody na świad-
czenie. Zob. D. Karkowska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ABC, Warszawa 2010, s. 148-150. 

15 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553.
16 R. Kubiak, Prawo medyczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 552-555.
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niepełnosprawnością17. W środkach masowego przekazu określana jest ona mianem 
tzw. przesłanki eugenicznej. W debatach dotyczących omawianego aspektu aborcji 
wskazuje się, iż działania te prowadzą do eliminacji ze społeczeństwa osób niepeł-
nosprawnych18. Zasadne jest jednak wskazanie, iż dokładna analiza treści przywoła-
nej przesłanki możliwa jest w chwili odwołania się do aktualnego stanu wiedzy me-
dycznej. Jak się okazuje, wśród lekarzy obecnie brak jest konsensusu w tej sprawie. 
Warto w tym miejscu odwołać się do kilku publicznych wypowiedzi lekarzy próbu-
jących odpowiedzieć na pytanie: czy prenatalna diagnoza zespołu Downa uprawnia 
do przeprowadzenia aborcji?

 Prof. Krzysztof Sodowski, ordynator oddziału klinicznego położnictwa i gine-
kologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Rudzie Śląskiej, a także prezes ślą-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zwraca uwagę, że „Ze-
spół Downa jest ciężką, nieodwracalną, nie poddającą się leczeniu wadą płodu, wadą 
genetyczną i zgodnie z ustawą podlega możliwości zakończenia ciąży. Nie powinno 
to budzić wątpliwości i nie ma ich nikt na całym świecie”19. Z kolei prof. Romuald 
Dębski ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie w ten oto sposób odnosi się do poru-
szonego problemu: „kilka miesięcy temu przyjęliśmy kobietę odesłaną z Poznania. 
Lekarze odmówili jej aborcji i napisali, że zespół Downa »nie jest ciężkim upośle-
dzeniem«. Nieprawda, to jedno z najcięższych upośledzeń”. Wspomniany ginekolog 
w chwili rozpoznania tegoż zaburzenia tak oto informuje pacjentkę: „Może pani 
zdecydować, czy kontynuować ciążę, czy nie”20. W podobnym tonie wypowiada 
się również prof. Jacek Zaremba z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
oraz Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Naukowiec, odnosząc się do tematyki 
wyzwań diagnostycznych, podkreśla: „Jeśli przekracza ono pewien poziom [mowa 
tutaj o badaniu próbek krwi na podstawie analizy surowicy – przyp. B. K.], a ob-
raz USG również nasuwa wątpliwości, proponuje się badania inwazyjne. Tylko one 
mogą odpowiedzieć na pytanie: urodzi się zdrowe czy z zespołem Downa, Turnera, 
Edwarda lub jeszcze z innym”. Badacz konkluduje, że „Decyzja, czy urodzić chore 
dziecko, należy już wówczas tylko do kobiety”21.

W genetycznym sporze pojawiają się także głosy przeciwne do przedstawionych 
powyżej poglądów. Można je było usłyszeć w 2012 roku w tzw. sprawie „Ani z Po-
znania”. Mowa o obszernie prezentowanej w mediach sytuacji odmówienia przez 
poznańskich lekarzy dokonania aborcji dziecka z zespołem Downa. Wspomniani 
ginekolodzy w oświadczeniu, które zostało opublikowane w prasie, podkreślili, że 

17 K. Szczucki, Trzy przesłanki do śmierci, wywiad z prof. A. Zollem, „Imago” 2011, nr 4, 
s. 52-56.

18 Zob. M. Zdanowska, Życie z wyboru, „Znak” 2012, nr 683, s. 8-11. 
19 K. Rożko, Poznań: odmawiając aborcji płodu z zespołem Downa, lekarze wywołali dysku-

sję, Rynek Zdrowia, 9 XI 2011, [online] http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Poz 
nan-odmawiajac-aborcji-plodu-z-zespolem-Downa-lekarze-wywolali-dyskusje,113945,8.
html – 5 XII 2014.

20 Zob. G. Sroczyńsk i, op. cit.
21 B. Pietkiewicz, op. cit.

^ Warmbier 'Spór'.indb   285 2017-01-26   09:11:26



286 Błażej Kmieciak

„(…) u płodu nie stwierdza się ultrasonograficznie wad narządów wewnętrznych, 
a zespół Downa nie musi oznaczać ciężkiego upośledzenia ani nie jest zagrożeniem 
życia”22. Komentująca całą sprawę prof. Anna Latos-Bieleńska, przewodniczą-
ca Komisji Wad Rozwojowych i Poradnictwa Genetycznego w Katedrze i Zakła-
dzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, stwierdziła, że 
„Wskazaniami do zabiegu [aborcji – przyp. B.K.] są wady letalne (prowadzące zwy-
kle do śmierci w pierwszym roku życia), jak bezmózgowie, bezczaszkowie, zespół 
Edwardsa, czyli bardzo ciężkie upośledzenie umysłowe. W tym świetle zespół Do-
wna nie spełnia wymogów ustawy antyaborcyjnej”23. Z kolei prof. Bogdan Chazan, 
były dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, odnosząc się do całej sytuacji, 
zauważył, że „Opublikowano niedawno list dziewczyny z genetycznym zespołem 
Turnera, kończącej studia medyczne. Zgodnie z wykładnią ustawy przedstawianą 
w niektórych mediach, byłaby pewną kandydatką do wyroku śmierci przed urodze-
niem” – podkreśla były krajowy konsultant ginekologii i położnictwa24. 

Zaprezentowane powyżej spory, częstokroć o akademickim charakterze, mają 
jedno istotne znaczenie. Przywołany już w tekście prof. Zaremba zwraca bowiem 
uwagę, że w Czechach, podobnie jak w krajach bardziej wysuniętych na zachód Eu-
ropy, rodzi się znacznie mniej dzieci z trisomią 21 chromosomu niż w Polsce. Zda-
niem genetyka jest to spowodowane utrwaloną świadomością konieczności przepro-
wadzania testów genetycznych25. W tym jednak miejscu wydaje się, że przyczyna 
jest nieco inna. Jak wiemy, samo przeprowadzenie testów niekoniecznie wiązać się 
musi z decyzją o zakończeniu ciąży. Jak zauważa publicystka Agata Puścikowska, 
„Na przykład w Danii rozmowy o »Downach« już nie ma. Czasem tylko ktoś sobie 
przypomni, że kiedyś się rodziły, a teraz nie. Z ulic eleganckiego Paryża też znika-
ją grubaśne dzieciaki z midgałowymi oczami. Rodzi się ich 30 na 100 »downich« 
diagnoz. W większości europejskich krajów systematycznie zmniejsza się liczba 
urodzeń dzieci z ZD”26. Z kolei Tomasz Terlikowski, analizujący powyższy temat 
w książce Apologetyka bioetyki katolickiej, zwrócił uwagę, że w Wielkiej Brytanii 
aborcją kończy się 90% ciąż, w trakcie których zdiagnozowano u dziecka wspo-
mnianą anomalię genetyczną. W innych krajach omawiany odsetek wygląda nastę-
pująco: Hiszpania – 95%, Kanada – 80-90%, USA i Norwegia – ok. 95%27. 

22 K. Tobolska, O Annie, co nie chciała dziecka, „Przewodnik Katolicki” 2011, nr 46, s. 15.
23 J. Dudała, Czego nie powiedział ambasador?, Gość.pl, 30 IV 2012, [online] http://gosc.pl/

doc/1143718.Czego-nie-powiedzial-ambasador – 5 XII 2014.
24 K. Rożko, op. cit. W maju 2011 roku Polska przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw 

Człowieka sprawę dotyczącą braku możliwości przeprowadzenia przez pacjentkę aborcji, 
w związku z zdiagnozowaniem u jej dziecka zespołu Turnera. Zob. B. Kmieciak, Wyrok 
w sprawie R.R. przeciwko Polsce – aspekty prawne, etyczne i społeczne, „Życie i Płodność” 
2011, nr 16, s. 5-19. 

25 B. Pietkiewicz, op. cit.
26 A. Puścikowska, Prawdy zespołowe, „Gość Niedzielny” 2011, nr 46, s. 21.
27 T. P. Terl ikowski, Nowa kultura życia. Apologia bioetyki katolickiej, Fronda, Warszawa 

2009, s. 147-148.
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Interesujące jest, iż na podobne statystyczne zjawisko uwagę zwracają nie tyl-
ko środowiska konserwatywne. Podobną prawidłowość dostrzegają również media, 
częstokroć popierające żądania w zakresie liberalizacji w Polsce prawa aborcyjnego. 
Doniosłym przykładem na prawdziwość powyższej tezy jest zjawisko, jakie dostrze-
gli dziennikarze poselskiej edycji „Newsweeka”. Jak wskazano w jednym z materia-
łów prasowych: „Po 2030 r. w Danii przestaną się rodzić dzieci z zespołem Downa – 
twierdzi gazeta »Berlingske«, powołując się na ostatnie trendy w przerywaniu ciąży. 
Po tym, jak badanie płodu zaczęło być refundowane przez państwo, coraz więcej 
przyszłych matek zdecydowało się na aborcję”28. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że także analizy badawcze wskazują, iż za-
uważyć można tendencję do coraz częstszego stosowania w społeczeństwie aborcji 
z uwagi na stwierdzenie u nienarodzonego dziecka zespołu Downa. W przeglądzie 
literatury dotyczącej wybiórczych aborcji już ponad dekadę temu wykazano, że  
91-93% ciąż z rozpoznaniem trisomii 21 chromosomu zostaje przerwane29. Odno-
sząc się w tym miejscu do polskich danych, warto wskazać, iż od kilku lat dostrzec 
można zwiększenie się odsetka aborcji przeprowadzonych z powodu zdiagnozowa-
nia w okresie prenatalnym określonej wady płodu. W 2008 roku przeprowadzono 
467 tego typu zabiegów, w 2010 – 614, a w 2012 – 70130. 

Inna perspektywa

W tym miejscu warto zaprezentować także poglądy przedstawicieli innych grup, 
bezpośrednio zainteresowanych specyfiką społeczno-prawnej debaty odnoszącej się 
do sytuacji osób z zespołem Downa. W pierwszym rzędzie zasadne jest, by przed-
stawić głos osoby, która od urodzenia boryka się z trudnościami związanymi z po-
siadaniem dodatkowego chromosomu. 

Kilka lat temu Anna Szulc z polskiej edycji tygodnika „Newsweek” przepro-
wadziła wywiad z 21-letnią wówczas Dominiką Kasińską, chorującą na omawiany  

28 Dania krajem wolnym od zespołu Downa? To przez aborcję, Newsweek.pl, 19 VII 2011, 
[online] http://swiat.newsweek.pl/dania-krajem-wolnym-od-zespolu-downa--to-przez-abor 
cje,79700,1,1.html – 5 XII 2014.

29 C. Mansfeld, S. Hopler, T. Marteau, Termination Rates after Prenatal Diagnosis of Down 
Syndrome, Spina Bifida, Anencephaly, and Turner and Klinefelter Syndromes: A Systema-
tic Literature Review, „Prenatal Diagnosis” 1999, vol. 19, no. 9, s. 808-812, [online] http://
dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(199909)19:9<808::AID-PD637>3.0.CO;2-B.

30 Zob. np. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania w 2008 r. Ustawy z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania, Warszawa 2009, s. 46-47; Sprawozdanie Rady 
Ministrów z wykonania w 2008 r. Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach 
jej stosowania, Warszawa 2014, s. 77.
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zespół31. Już na początku rozmowy powtarza ona za swoją mamą, iż Down jest częścią 
niej, jest bezpośrednio z nią związany. Nie jest to jednak element, który jest złem. Jak 
opowiada pani Kasińska: „Mama była też smutna, kiedy patrzyła na moją książeczkę 
zdrowia, bo tam na pierwszej stronie było napisane: zespół Downa. Na szczęście 
znalazł się pan doktor, który wyrzucił tamtą książeczkę do kosza. Popatrzył na mnie 
i powiedział, że widzi dziecko, a nie zespół. I się mną zajął. Miał rację”. Redaktor 
Szulc w dalszej części rozmowy zadaje pytanie: „Uważa więc pani, że urodzenie 
dziecka z Downem to nie był pech?”. W odpowiedzi padają słowa: „Nie. Ja jestem. 
Chodzę. Mówię”. Jak zaznacza jednak pani Dominika, jej rozwój nie przebiegał tak 
jak jej rówieśników: później zaczęła mówić oraz chodzić. Zaznacza, że każdą z tych 
umiejętności musiała wytrwale trenować, podobnie jak jazdę na nartach, którą sama 
opanowała. Jak się okazało, opisana wytrwałość pozwoliła pani Dominice ukończyć 
liceum – w chwili udzielania wywiadu była słuchaczką podyplomowego studium dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych. Rozmówczyni podkreśla jednak, że osiągnię-
cie podobnych efektów nie byłoby łatwe i możliwe bez wielkiej miłości, jaką darzyli 
ją rodzice. Pani Dominika wspomina także, jak ważne dla niej były zajęcia rehabili-
tacyjne. Na pytanie, czy te zajęcia bolały, odpowiada: „Tak, bolało. Często płakałam. 
Ale tak naprawdę lubiłam ćwiczyć. Tak jak lubiłam, gdy po terapii szliśmy razem np. 
na lody. To wszystko w końcu zadziałało. Szkoda, że wiele osób z Downem nie może 
żyć tak jak ja”. Ów ból pojawiał się także w relacjach interpersonalnych. Z jednej 
strony były to przykłady bezpodstawnego utrudniania dostępu do nauki. Z drugiej 
zaś strony były zdarzenia takie jak wizyta u stomatologa, który miał stwierdzić, że 
dzieciom z zespołem Downa nie leczy się zębów32. 

Opisana rozmowa jest jednym z niewielu przykładów, w których na temat funk-
cjonowania z określonym rodzajem niepełnosprawności o podłożu genetycznym 
wypowiada się osoba doświadczająca jej na co dzień. Z całą pewnością przykład 
pani Dominiki ma szczególnych charakter. Świadczy o tym między innymi fakt, 
iż – jak sama twierdzi, obecnie jednym z jej głównych zajęć jest opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi. Przy tej okazji pani Kasińska w ten oto sposób opisuje siebie: 
„Na przykład kiedy opiekuję się niepełnosprawnymi ludźmi, to oni wiedzą, że nic 
mnie nie wyprowadzi z równowagi. Bo doskonale wiem, jak to jest. Kiedyś też nie 
mogłam trafić do buzi łyżką”33.

Próbując odnaleźć medialne wypowiedzi dotyczące funkcjonowania osób z ze-
społem Downa, natrafić można również na inny wywiad, jaki ukazał się na łamach 
„Newsweeka”. Jacek Tomczuk, dziennikarz przywołanego tygodnika, przeprowa-
dził go z gen. Gromosławem Czempińskim, byłym szefem Urzędu Ochrony Pań-
stwa34. Wspomniany oficer w trakcie rozmowy opowiada o swoich doświadcze-

31 A. Szulc, Nie tylko jeden chromosom więcej, Newsweek.pl, 27 IV 2013, [online] http://pol 
ska.newsweek.pl/nie-tylko-jeden-chromosom-wiecej,103653,1,1.html – 5 XII 2014.

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 J. Tomczuk, Gromosław Czempiński o wychowywaniu syna z zespołem Downa: Nauczył 

mnie ogromnej tolerancji, Newsweek.pl, 8 IV 2014, [online] http://polska.newsweek.pl/
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niach jako taty Piotra, u którego tuż po urodzeniu zdiagnozowano zespół Downa. 
Czempiński w swoich wspomnieniach zwraca uwagę, iż nie był w stanie na począt-
ku uwierzyć, że jego syn jest chory: „Ciągle zastanawiałem się: dlaczego ja? Co 
dalej? Jaka opieka? Co możemy zrobić? Żona zrezygnowała z pracy”. Stwierdza 
także, że podobna diagnoza była również trudnym momentem w relacjach małżeń-
skich. Każdy z rodziców Piotra chował w sobie złość oraz smutek. W rozmowie 
generał, pracujący wiele lat poza granicami kraju, wspomina, iż nie jest w stanie 
zrozumieć, dlaczego w Polsce tak mało inwestuje się w terapię i rehabilitację osób 
niepełnosprawnych. Jak stwierdza: „Po paru latach znaleźliśmy mu prywatną szko-
łę. Państwo polskie opiekuje się niepełnosprawnymi, dopóki są dziećmi. Mój syn 
ma 32 lata i tu zaczyna się największy problem, bo opieka państwa kończy się 
po 24. roku życia”. Rozmowa ukazuje jednak także głębię relacji, jaka nawiązuje 
się z dziećmi z zespołem Downa. Na pytanie dziennikarza: „Piotr nauczył pana 
czegoś?” generał odpowiada: „Przede wszystkim ogromnej tolerancji. Obudził 
we mnie niesłychany instynkt ojcowski. (…) Na pewno Piotrek zmienił nasze ży-
cie. Jest spoiwem rodzinnym. Uśmiechnięty, ciągle zadowolony z tego, co dzieje 
się wokół”35.

Jak zaznaczono powyżej, zaproponowane rozmowy stanowią celowo wyod-
rębnione przykłady ukazania codzienności funkcjonowania osób, u których zdia-
gnozowano trisomię 21 chromosomu. Zestawienie ich jednak z dyskusją lekarzy 
genetyków oraz ginekologów rozważających zasadność przeprowadzenia aborcji 
w przypadku prenatalnej diagnozy zespołu Downa kieruje nas w stronę niespotyka-
nej sytuacji. Przywołany już w toku rozważań art. 4a ustawy o planowaniu rodziny 
stanowi, że aborcja, w drodze wyjątku, jest w Polsce dozwolona między innymi 
w przypadku gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na 
duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Konstrukcja cytowanego przepi-
su ma w istocie charakter paradoksalny. Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty36 medyk w chwili, w której dostrzega, iż pacjent znajduje 
się w sytuacji zagrażającej jego życiu, zobowiązany jest do podjęcia natychmia-
stowych działań ratunkowych. W wypadku diagnozy prenatalnej zagrażającej życiu 
nienarodzonego dziecka, u którego stwierdzono zespół Downa, lekarz może pod-
jąć działania w swej istocie całkowicie sprzeczne z wyżej wymienioną ustawową 
zasadą. Z jednej strony może zaproponować wsparcie w postaci: skierowania do 
hospicjum perinatalnego, może zaproponować dokładną konsultację kardiologiczną, 
ma możliwość skierowania do psychologa. Działania te notabene stanowią bezpo-
średni przykład realizacji idei praw pacjenta. Z drugiej jednak strony lekarz może  

gromoslaw-czempinski-rodzina-syn-piotr-niepelnosprawne-dzieci-zespol-downa-choroby-
zdrowie-newsweek-pl,artykuly,283634,1.html – 5 XII 2014.

35 Ibidem.
36 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 1997, nr 28, 

poz. 152.
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pozbawić nienarodzone dziecko życia w chwili, gdy stwierdza u niego prawdopo-
dobnie występującą chorobę lub zaburzenie „zagrażające jego życiu”. 

Jak zaznacza Krzysztof Kurowski, analizujący z perspektywy prawa konstytu-
cyjnego funkcjonowanie w polskim porządku prawnym tzw. przesłanki eugenicznej 
zezwalającej na aborcję, polski Sąd Najwyższy w wyroku z maja 2010 roku stwier-
dził, „iż stanowisko, że upośledzenie płodu może być uznane za ciężkie i nieod-
wracalne wówczas tylko, gdy zagraża życiu dziecka, jest za daleko idące”37. Przy-
wołany autor wskazuje ponadto, iż analiza cytowanego powyżej przepisu według 
części dyskutantów winna prowadzić do wniosku, iż każda forma niepełnospraw-
ności intelektualnej musi być uznana za „ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie pło-
du”. Kurowski – inicjator powstania oraz wieloletni prezes Stowarzyszenia Niepeł-
nosprawnych Studentów oraz Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego – wskazuje, 
iż w debacie publicznej zaczęły dochodzić do głosu w analizowanej problematyce 
także osoby niepełnosprawne. Autor przytacza w tym miejscu słowa Jacka Zadroż-
nego, który kilka lat temu podjął się rozpowszechnienia akcji stworzenia osobom 
niewidomym pełnej możliwości oddawania w wyborach głosów w sposób tajny38. 
Jak podkreśla Zadrożny, „w przypadku zespołu Downa nie można mówić o ciężkim 
nieodwracanym uszkodzeniu, a jedynie o pewnych ograniczeniach w funkcjonowa-
niu”. Równocześnie autor zaznacza, że omawiany przepis „nie może być rozciągany 
jak gumka, wedle potrzeb”. W dalszej części refleksji zwrócono ponadto uwagę, że 
„niezależnie od poglądów na to, w jakim momencie rozpoczyna się życie ludzkie, 
taki stan pokazuje osoby z niepełnosprawnościami jako »niepełnowartościowe«”39. 

Paradoks, podmiotowość, podsumowanie

Analiza polskich przepisów prawnych w kontekście niepełnosprawności oraz abor-
cji powoduje, iż wielokrotnie dojść można do wniosku, że w obecnych czasach 
obserwujemy w istocie zjawisko paradoksalne. Z jednej bowiem strony polskie 
prawo wprost definiuje, kim w rozumieniu polskich przepisów jest dziecko. Pra-
wo nie może posiadać możliwości narzucania nauce sposobu interpretowania da-
nych zjawisk. W przypadku jednak analizowania znaczenia ludzkiego życia prawo 
wprost odnosi się do aktualnych doniesień naukowych. W tym kontekście, poszu-
kując informacji w polskich ustawach na temat dziecka nienarodzonego, natrafiamy 
na art. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, w którym wskazano, że „dzieckiem 

37 Cyt. za: K. Kurowski, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepeł-
nosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Warszawa 2014, s. 134.

38 Zob. B. Kmieciak, Czy w wyborach niewidomi mają głos? Refleksje socjologiczno-praw-
ne, [w:] Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych, red. D. Podgórska- 
-Jahnik, Wydawnictwo WSP, Łódź 2010, s. 73-93.

39 K. Kurowski, op. cit., s. 134.
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jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”40. Także polskie 
przepisy konstytucyjne mogą mieć w podobnej refleksji kluczowe znaczenie. W art. 
30 polskiej ustawy zasadniczej zapisano, że „Przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaru-
szalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Artykuł 
38 Konstytucji wprowadza następnie zasadę prawnej ochrony życia, z kolei art. 68 
wskazuje, że władza publiczna ma szczególny obowiązek objąć opieką zdrowotną 
kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby niepełnosprawne41. Także orzecznictwo polskich 
oraz międzynarodowych sądów i trybunałów dostrzega kluczowe znaczenie okresu, 
jakim dla dziecka jest czas rozwoju prenatalnego. Jak czytamy w orzeczeniu pol-
skiego Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku: 

Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, 
w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak 
jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających 
na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego 
życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną 
konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. 

Sędziowie, doprecyzowując powyższe stanowisko, stwierdzają w cytowanym 
orzeczeniu: 

Jak już ustalono, zdrowie człowieka, w tym dziecka poczętego, ma bez wątpienia 
walor wartości konstytucyjnie chronionej. Wszelkie zachowania nakierowane na 
naruszenie zdrowia człowieka muszą być uznane z tego punktu widzenia za zacho-
wania naruszające dobro prawne42. 

Przytoczone w tym miejscu fragmenty aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych 
są z całą pewnością jedynie swoistym wyimkiem w aktualnej debacie bioetycznej. 
Dostrzec bowiem można, iż dokonując analizy na przykład publikacji prawnych od-
noszących się do możliwości przerwania przez kobietę ciąży w przypadku prenatal-
nej diagnozy zespołu Downa, natrafić można na materiały, które w pełni uzasadniają 
podobne działanie43. Także śledząc opinie ekspertów medycznych podejmujących 
w swojej praktyce klinicznej omawiane tematy, dostrzec można, iż zespół Downa 
jest typem schorzenia, które umożliwia podjęcie decyzji o zakończeniu ciąży. 

Przywołane w tym miejscu wyrażenie „zakończenie ciąży” musi jednak zostać 
odniesione do sytuacji osób, które obecnie żyją z omawianym typem aberracji chro-
mosomowej. Warto zwrócić uwagę na opinię również rodziców omawianej grupy 

40 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, Dz. U. 2000, nr 6, poz. 69.
41 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997, nr 78, 

poz. 483 z późn. zm.
42 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K. 26/96.
43 M. Dziewanowska, Prawa pacjenta – prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet, Federacja 

na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa 2009. 
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osób. Podobne zestawienie nie jest w tym miejscu działaniem o socjotechnicznym 
i z natury swej wymuszonym charakterze. Jest ono w istocie coraz częściej pojawia-
jącą się konstatacją. Jak bowiem zdefiniować charakter podmiotowości osób z ze-
społem Downa? Czy pojawienie się możliwości dokonania aborcji nie jest w istocie 
formą podważenia podmiotowego charakteru życia wspomnianych osób? Powyżej 
cytowana pani Dominika Kasińska w sposób odważny oraz precyzyjny wypowiada 
się o swoim wyjątkowym położeniu. Czy jej sytuacja jest w jakikolwiek sposób inna 
od położenia, w jakim znajduje się jej nieco starszy kolega Piotr Czapliński, który 
nie uczęszcza tak jak ona do policealnego studium, lecz jest podopiecznym terapeu-
tów z ośrodka terapii zajęciowej? 

Powyższe pytanie warto postawić, mając na względzie motywację prof. Jérô-
me’a Lejeune’a, który dążąc do poznania przyczyn występowania omawianego typu 
schorzenia, pragnął jednocześnie znaleźć sposób jego terapii. Doktor Wanda Półtaw-
ska, przez wiele lat przyjaźniąca się z profesorem, tak wspomina ostatni dzień życia 
badacza: 

Żegnał się spokojnie, mówiąc, że o rodzinę się nie boi, bo wie, że rodzina jest 
„Bogiem silna”, ale… martwił się o swoich małych pacjentów, o dzieci z chorobą 
Downa (bo przecież tym zespołem i jego leczeniem od lat się zajmował). I mówiąc 
to, rozpłakał się – nie miał tej pewności, że wszystko będzie dobrze po jego śmier-
ci! Zapłakał nad ludzkim losem zagrożonych dzieci, bo przecież te diagnozy gene-
tyczne dla wielu, niestety, stanowią wyrok śmierci!44 

Lejeune w swoich działaniach starał się w jasny sposób wskazać, iż każda osoba, 
bez względu na moment diagnozy oraz jej charakter, winna być dla lekarza pacjen-
tem, któremu medyk, mając świadomość swojego powołania, musi udzielić wspar-
cia. Pytanie o podmiotowość osób z zespołem Downa nie przestanie być aktualne. 
Wprowadzenie możliwości zakończenia życia nienarodzonego dziecka, u którego 
rozpoznano podobne schorzenie, jest nie tylko elementem dyskusji bioetycznej. Jest 
to bowiem dla wielu fundamentalna kwestia odnosząca się wprost do osobistego 
postrzegania własnej osoby, własnych praw oraz własnej podmiotowości. Każdy 
z powyższych elementów spotykał się z najwyższym szacunkiem ze strony prof. 
Lejeune’a, który dla wielu jest symbolem wybitnego naukowca oraz humanisty. Fakt 
ten został opisany przez dr Półtawską ukazującą przebieg pogrzebu profesora: 

(…) najbardziej wzruszająca była grupa pacjentów. Boczny sektor w Katedrze zaj-
mowali jego pacjenci, dzieci i dorośli z zespołem Downa. Nie wszyscy wiedzą, że 
ten naukowiec był zarazem praktykującym pediatrą, kierownikiem kliniki i że te 
jego dzieci, dziś już dorośli ludzie obecni w kościele podchodzili do żony. (…) ona 
większość tych pacjentów nazywała po imieniu, a oni czule ją całowali, powtarza-
jąc „Dziękuję, dziękuję”45.

44 W. Półtawska, Triumf ducha, [w:] eadem, Z prądem i pod prąd, Edycja Świętego Pawła, 
Częstochowa 2001, s. 357-358.

45 Ibidem. 
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Andrzej Dąbrowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt 
w Zakładzie Kognitywistyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie. Podstawowe obszary jego zainteresowań to: epistemologia, filozofia umysłu 
i kognitywistyka, filozofia języka oraz historia filozofii analitycznej, w szczegól-
ności zaś problematyka intencjonalności (w tych obszarach) oraz status poznaw-
czy emocji. Autor kilkudziesięciu artykułów i recenzji. Opublikował monografię pt. 
Intencjonalność i semantyka (2013), jest współredaktorem dwóch innych książek: 
Podejmowanie decyzji – pojęcia, teorie, kontrowersje (z A. Schumannem, J. Woleń-
skim; 2015), Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki (z J. Woleńskim; 
2014). Redaktor merytoryczny „Studiów z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu” oraz 
„Studiów Humana”.

Marek Drwięga – profesor, filozof i filolog. Kierownik Zakładu Etyki Instytutu Fi-
lozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się etyką, filozofią człowieka, filozo-
fią współczesną i psychoanalizą. Autor licznych artykułów i recenzji z powyższych 
dziedzin. Opublikował między innymi książki: Ciało człowieka. Studium z antropo-
logii filozoficznej (2005), Człowiek utajonych pasji. Szkice o psychoanalizie (2006) 
oraz Kim jest człowiek. Studia z filozofii człowieka (2013). Laureat wielu stypendiów 
naukowych, w tym Rządu Francuskiego i Andrew W. Mellon Fellowship przyzna-
nego przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Tłumacz współczesnych tekstów 
filozoficznych. 

Mateusz Hohol – doktor, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Insty-
tucie Filozofii i Socjologii PAN, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscy-
plinarnych, laureat Nagrody Naukowej „Polityki” i stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, autor i współautor 
wielu publikacji, w tym książek Wyjaśnić umysł i Umysł matematyczny. Obecnie 
prowadzi badania dotyczące „mechanizmów poznania geometrycznego” w ramach 
grantu OPUS finansowanego przez NCN. Ponadto jest wykonawcą w dwóch innych 
grantach: „Kognitywistyka w poszukiwaniu jedności: unifikacja i integracja badań 
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interdyscyplinarnych” (SONATA BIS NCN) oraz „Prawo i neuronauka” (MISTRZ 
FNP). Jego badania koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień poznania 
matematycznego oraz metodologii kognitywistyki. 

Błażej Kmieciak – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa i medy-
cyny, pedagog specjalny oraz bioetyk, absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL 
oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również 
Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka 
i Szkołę Profilaktyki Uzależnień. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw 
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz kierował działem „Bioetyka” portalu bio-
technologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Me-
dycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Regularnie publikuje między innymi 
w czasopismach „Medycyna Praktyczna”, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”. 
Jest autorem kilku książek, w tym Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjolo-
giczne (2015) oraz współautorem (z M. Kowalskim) tomu Bioetyka – między pra-
wem a pedagogiką (2016). Obecnie przygotowuje książki: Prawa dziecka jako pa-
cjenta oraz Prawo – psychiatria – społeczeństwo.

Filip Kobiela – obronił z wyróżnieniem doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie w 2009 roku. Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii Tu-
rystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, członek Zarządu Krakow-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w kadencjach 2012-2016, 
2016-2020, członek European Association for the Philosophy of Sport oraz Mensa 
International. Autor monografii Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów 
o zmienność świata oraz licznych artykułów w języku polskim (publikowanych mię-
dzy innymi w „Filozofii Nauki”, „Diametrosie”, „Kwartalniku Filozoficznym” czy 
„Przeglądzie Filozoficznym. Nowa Seria”) i języku angielskim („Studia Humana”, 
„Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi”, „Sport, Ethics and Philosophy”). Pro-
wadził wykłady w ramach programu Erasmus+ między innymi w Pradze, Lizbonie 
i Birmingham. W swoich badaniach filozoficznych łączy metody fenomenologicz-
ne i analityczne. Zajmuje się ontologią, filozoficzną teorią gier oraz metafilozofią, 
a także tłumaczeniem tekstów filozoficznych z języka angielskiego. Wkrótce nakła-
dem Wydawnictwa Aletheia ukaże się jego przekład książki Bernarda Suitsa Konik 
polny. Gry, życie i utopia. Ostatnio studiuje filozofię życia u swojej dwuletniej córki 
Ali.

Magdalena Kozak – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, od 2016 
roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii Akademii Ignatianum. 
Interesuje się filozofią polityki, filozofią dialogu i spotkania oraz filozofią egzysten-
cji. Autorka artykułów publikowanych w takich czasopismach, jak: „Logos i Ethos”, 
„Kwartalnik Filozoficzny”, „Episteme” oraz „Sztuka i Filozofia”. Opublikowała 
monografię Problem zła w filozofii Emmanuela Levinasa (2011).
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Wojciech Lewandowski – adiunkt w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale 
Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest także człon-
kiem zespołu badawczego w projekcie „Prawne i etyczne standardy genetyki repro-
dukcyjnej” finansowanym przez NCN. Jego zainteresowania koncentrują się wokół 
podstaw współczesnych sporów etycznych na temat stronniczości i bezstronności 
oraz bioetycznych problemów związanych ze wspomaganą prokreacją. Jest autorem 
artykułów publikowanych między innymi na łamach „Etyki”, „Ethics in Progress” 
i „Roczników Filozoficznych”. W roku 2015 ukazała się jego książka Przyszłość 
i odpowiedzialność. Problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokole-
nia we współczesnej etyce. Jest laureatem wielu stypendiów naukowych, w ramach 
których między innymi odbył staż badawczy (2015) w Oxford Uehiro Centre for 
Practical Ethics. Obecnie przygotowuje książkę na temat uzasadnienia specjalnych 
obowiązków we współczesnej etyce.

Marta Łukowska – psycholożka poznawcza, doktorantka w Instytucie Psychologii 
UJ, gdzie w ramach Laboratorium Badań Świadomości (www.c-lab.pl) zajmuje się 
badaniami świadomości cielesnej i interoceptywnej oraz jej związkami z metapo-
znaniem. Członkini Inicjatywy Nauka Ludzka Rzecz i Stowarzyszenia Naukowego 
Collegium Invisibile.

Paweł Łuków – prof. dr hab., filozof, etyk i bioetyk. Kierownik Zakładu Etyki w In-
stytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Bioetyki i Hu-
manistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kie-
rownik studiów magisterskich „bioetyka” na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor 
naczelny półrocznika „Etyka”. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu 
Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN. Stypendysta między 
innymi fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, Andrew W. Mellona; visiting professor 
w University of Notre Dame (2003). Autor licznych artykułów poświęconych etyce 
Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: Wolność 
i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta (1997), Granice zgody. 
Autonomia zasad i dobro pacjenta (2005), Moralność medycyny. O sztuce dobrego 
życia i o sztuce leczenia (2012), Etyka medyczna z elementami filozofii (z T. Pasier-
skim; 2013), redaktor tomu Zrozumieć śmierć człowieka (2015). Obecnie realizuje 
grant naukowy pt. „Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała 
w medycynie i w badaniach naukowych”, finansowany ze środków NCN.

Kamil Moroz – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
w L’Ecole doctorale Pratiques et théories du sens na Uniwersytecie Paris 8 Vincen-
nes Saint Denis. Pracuje nad doktoratem poświęconym podmiotowości w fenome-
nologii Edmunda Husserla i psychoanalizie Zygmunta Freuda. Zajmuje się etyką, 
metafizyką oraz filozofią współczesną. Autor artykułów publikowanych między in-
nymi w „Kwartalniku Filozoficznym” i „Principiach”. 
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Karel Novotný – profesor w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Karola w Pra-
dze, badacz w Archiwum Jana Patočki i na Wydziale Współczesnej Filozofii Kon-
tynentalnej przy Akademii Nauk Republiki Czeskiej, dyrektor Středoevropský In-
stitut Filosofie (SIF), wybitny znawca fenomenologii. Wydał między innymi: Neue 
Konzepte der Phänomenalität. Essais zur Subjektivität und Leiblichkeit des Ersche-
inens (2012), La genèse d’une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de 
Jan Patočka (2013). Współautor między innymi: La phénoménologie comme phi-
losophie première (z A. Schnellem i L. Tengelym; 2011), Kontexte des Leiblichen 
(z C. Niel sen i T. Nenonem; 2016).

Ewa Nowak – profesor UAM, kierownik Zakładu Etyki IF UAM w Poznaniu. Zaj-
muje się poznawczo-rozwojowymi aspektami kompetencji moralnej, humanistyką 
medyczną, filozofią psychologii i filozofią prawa. Autorka wielu monografii, w tym 
między innymi: Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel (2002), 
Experimental Ethics. A Multidisciplinary Approach (2013) oraz współautorka książ-
ki Ethos w życiu publicznym (z K. Cern; 2008 [wyd. 1], 2011 [wyd. 2]). Współredak-
torka tomów Educating Competencies for Democracy (z D. E. Schrader i B. Zizkiem; 
2013) oraz Kohlberg Revisited (z B. Zizkiem i D. Garzem; 2015). Stypendystka wielu 
nagród i stypendiów naukowych, w tym między innymi Alexander von Humboldt-Sti-
ftung, DAAD, ESKAS, FNP, Fundacji Kościuszkowskiej oraz NATO Stiftung. Była 
profesorem wizytującym Universität-GH Siegen (FiGS, 2000) oraz Cornell Univer-
sity (2016). W latach 2015-2017 prowadzi badania w ramach grantu OPUS 9, finan-
sowanego przez NCN, pt. „Ewolucja jaźni: przyczynek do rewizji posthumanizmu”.

Robert Piłat – profesor filozofii. W latach 1988-2011 był kolejno asystentem, ad-
iunktem i profesorem zwyczajnym w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 
2000-2011 pełnił funkcję kierownika Zakładu Logiki i Kognitywistyki w IFiS PAN 
oraz wicedyrektora tegoż instytutu w latach 2000-2004. Od 2011 roku jest pracow-
nikiem Katedry Epistemologii i Filozofii Języka na Wydziale Filozofii Chrześcijań-
skiej UKSW. Głównymi obszarami jego dociekań są filozofia umysłu, epistemolo-
gia, etyka, filozofia literatury. Realizował granty Ministerstwa Nauki poświęcone 
teorii pojęć (2005-207) oraz problematyce samowiedzy (2011-2013). Opublikował 
książki: Czy istnieje świadomość? (1993), Umysł jako model świata (1999), Krzyw-
da i zadośćuczynienie (2003), Doświadczenie i pojęcie (2006), O istocie po-
jęć (2007), Powinność i samowiedza (2013), Aporie samowiedzy (2014). Jest również 
współautorem trzech podręczników filozoficznych dla gimnazjów oraz wieloletnim 
organizatorem pracy z uczniami i nauczycielami w ramach programu „Filozoficzne 
dociekania z dziećmi i młodzieżą”. W ramach tej ostatniej działalności podejmował 
w różnych latach pracę nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest 
od kilkunastu lat współpracownikiem Polskiego Radia, prowadząc autorskie cykle 
audycji, takie jak „Sowa Minerwy”, „Filozoficzny telefon”, „Alfabet filozoficzny”, 
„Filozoficzne pytania wielkich pisarzy”. Obecnie współprowadzi cykl w Programie 
Drugim zatytułowany „Rachunek myśli”.
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Beata Płonka – wykładowca na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w za-
kresie biofizyki oraz doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W pracy 
badawczej skupia się na problemach biofizycznych (spektroskopia ERP, biologia no-
wotworów), filozoficznych (fenomenologia) oraz zagadnieniach łączących perspek-
tywę nauk przyrodniczych i filozofii. Bierze udział w ocenie projektów w programie 
KE Horizon 2020 jako ekspert zagadnień etycznych. Była zaangażowana w zarzą-
dzanie projektem „BIER: Molecular Biotechnology – Integration of Education and 
Research” w ramach wsparcia Europejskich Centrów Doskonałości w 5. Programie 
Ramowym, była też wykonawcą w grantach badawczych KBN. Jest laureatką wielu 
nagród i stypendiów naukowych, w tym między innymi Stypendium Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. 

Robert Poczobut – profesor UwB, kierownik Zakładu Epistemologii i Kognitywi-
styki oraz zastępca dyrektora ds. kognitywistyki w Instytucie Socjologii i Kogni-
tywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent KUL (1993). W latach 1993-
1999 asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk UMCS. 
Od roku 2000 pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku. Stypendysta Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej (2003), laureat Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego (2001). 
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego w kadencjach: 2014-
2016, 2016-2018. Opublikował cztery książki oraz kilkadziesiąt artykułów z filo-
zofii logiki, ontologii, filozofii umysłu i filozofii kognitywistyki. Za pracę Między 
redukcją a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznymi (2009) uzyskał 
wyróżnienie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Redaktor i współredaktor (z M. Mił-
kowskim) licznych prac zbiorowych, między innymi Analityczna metafizyka umy-
słu. Najnowsze kontrowersje (2008), Przewodnik po filozofii umysłu (2012), a także 
kognitywistycznego numeru (pt. Cognitive Systems) czasopisma „Studies in Logic, 
Grammar and Rhetoric” (2015, wspólnie z W. Henslem). Obecnie pracuje nad książ-
ką Kognitywistyczne koncepcje jaźni.

Marta Siedlecka – doktor, psycholożka poznawcza, pracuje w Instytucie Psycho-
logii UJ i w Laboratorium Badań Świadomości (www.c-lab.pl), gdzie prowadzi 
badania dotyczące metapoznania oraz subiektywnych miar świadomości. Redaktor 
naczelna „Rocznika Kognitywistycznego”. Obroniła doktorat „Intuicja i afekt w pro-
cesie rozwiązywania problemów” (2013), jest także autorką licznych artykułów 
opublikowanych między innymi w „PLoS One”, „Frontiers in Psychology”, „Studia 
Psychologiczne” oraz autorką jednego z rozdziałów Przewodnika po kognitywistyce. 

Marta Soniewicka – doktor nauk prawnych i doktor filozofii, pracuje na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka licznych nagród i stypendiów 
naukowych, w tym między innymi stypendium Fulbrighta, nagrody dla młodych 
naukowców tygodnika „Polityka”, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
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Wyższego, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się filozofią poli-
tyczną, filozofią prawa, etyką (w tym bioetyką). Autorka licznych artykułów i kilku 
książek, między innymi Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami 
(2010), Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego (2016). Obecnie prowa-
dzi badania dotyczące „prawnych i etycznych standardów genetyki reprodukcyjnej” 
w ramach grantu SONATA BIS finansowanego przez NCN. 

Adriana Warmbier – doktor filozofii, etyk. Absolwentka filologii polskiej na Uni-
wersytecie Gdańskim, filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz Akademii Artes Liberales – Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych w Warszawie. Od 2012 roku pracuje na stanowisku adiunkta 
w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka licz-
nych stypendiów naukowych, w tym między innymi Fellowship Corbridge Trust of 
Robinson College in the University of Cambridge i Sasakawa Young Leaders Fel-
lowship Fund. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiego To-
warzystwa Etycznego. Zajmuje się głównie filozofią moralności, etyką cnót Arysto-
telesa i jej interpretacjami, filozofią podmiotu, teorią działania i posthumanizmem. 
Autorka licznych artykułów z powyższych dziedzin opublikowanych między inny-
mi w „Ethics in Progress”, „Ruchu Filozoficznym”, „Ethosie” oraz „Zarządzaniu 
Publicznym”; redaktorka książki The Idea of Excellence and Human Enhancement. 
Reconsidering the Debate on Transhumanism in Light of Moral Philosophy and 
Science (2016). Obecnie prowadzi badania dotyczące zagadnienia podmiotowości 
ujmowanej w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej w ramach grantu SO-
NATA finansowanego przez NCN. 

Michał Wierzchoń – dr. hab., psycholog poznawczy, dyrektor Instytutu Psycholo-
gii UJ (kadencja 2016-2020). W latach 2010-2011 pracował na Université Libre de 
Bruxelles (Belgia). Kieruje pracami Laboratorium Badań Świadomości (www.c-lab.
pl). Prowadzi badania dotyczące subiektywnych miar świadomości, uczenia mimo-
wolnego, percepcji subliminalnej, rywalizacji obuocznej i substytucji sensorycznej. 
Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym między innymi książki Granice świadomo-
ści. W poszukiwaniu poznawczego modelu subiektywności (2013). Realizował i re-
alizuje wiele grantów finansowanych ze środków na naukę, obecnie jest kierowni-
kiem grantów realizowanych w ramach programu SONATA BIS oraz HARMONIA. 
Sekretarz i członek z wyboru komitetu wykonawczego European Society for Cogni-
tive Psychology. Zastępca przewodniczącego (drugiej i trzeciej kadencji) i członek 
z wyboru Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komi-
tetu Psychologii PAN i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Stypendysta Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej (2005). Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej 
„Polityki” (2005) i Nagrody im. Andrzeja Malewskiego (2014).
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