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Obecność autora w dziele filozoficznym: 
od metodologii do metafizyki

Pytanie o obecność autora w tekście pisanym pojawia się najczęściej 
w badaniach nad literaturą, w fi lozofi i stawiane jest rzadko, ta ostat-
nia bowiem wzoruje się raczej na naukach szczegółowych, w których 
uczeni kierują swoją uwagę na przedmiot badań, na świat i starają się 
przedstawić obiektywny jego opis, z pominięciem subiektywnych treści, 
związanych z osobą twórcy tego opisu. Istnieje także nieco inne, bliż-
sze literaturze, podejście do fi lozofi i, które upowszechniło się zwłasz-
cza w okresie modernizmu; w dziełach z tego okresu granica między 
literaturą a fi lozofi ą jest płynna, zaś w poezji młodopolskiej objawia się 
szczególna wrażliwość metafi zyczna1. 

Modernizm w fi lozofi i był częścią przełomu antypozytywistycz-
nego, stanowił reakcję na pozytywizm i wystąpił z krytyką podejścia, 
typowego dla tej dziewiętnastowiecznej koncepcji, ograniczającego do 
minimum zakres problemów, którymi może się zajmować fi lozofi a, co 
oznaczało zawężenie jej problematyki do zagadnień teorii poznania 
i metodologii. Jednak pozytywizm bynajmniej nie odszedł w zapo-
mnienie; tradycja ta w rozmaitych odmianach fi lozofi cznego neopozy-
tywizmu wpłynęła znacząco na fi lozofi ę dwudziestego wieku.

Jednym z ważniejszych nurtów we współczesnej fi lozofi i, domi-
nującym zwłaszcza w kręgu myśli angloamerykańskiej, jest fi lozofi a 
analityczna, koncepcja zbliżona do neopozytywizmu, który postulat 
unaukowienia fi lozofi i i upodobnienia jej do nauk szczegółowych do-

1  Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, oraz 
W. Stróżewski, Metafi zyka i poezja, w: Stulecie Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiat-
kowskiej, Kraków 1995.
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prowadził do skrajności, wyrzucając z niej wszelkie dociekania meta-
fi zyczne, teologiczne czy nawet w pewnym zakresie – etyczne. Z tego 
nurtu wywodzą się dwaj znakomici amerykańscy fi lozofowie: Th omas 
Nagel i Robert Nozick. Nie należą oni do jednej szkoły fi lozofi cznej, No-
zick bowiem podejmował głównie problematykę logiki i epistemologii, 
Nagel koncentruje swą uwagę na etyce; jednak łączy ich szeroki zakres 
zainteresowań badawczych i wykraczanie poza wąskie granice neopo-
zytywistycznej ortodoksji. Nie rezygnując z naukowej ścisłości i meto-
dy analitycznej, dostrzegają oni i podobnie charakteryzują szczególny 
charakter fi lozofi i. Wbrew neopozytywistycznym postulatom wskazują 
na najważniejszy jej przedmiot, jakim jest człowiek oraz jego życie, za-
równo myślenie, jak i działanie. Wszelkie aspekty życia jednostki, py-
tanie o jego sens, o wartości, którymi człowiek winien się kierować, 
są – według nich – głównymi zagadnieniami badań fi lozofi cznych. Tak 
więc poddają oni analizie problemy antropologii, etyki i fi lozofi i poli-
tycznej2, a przy tej okazji podejmują w swych pracach także kwestie 
metafi zyczne. 

W dziełach, w których rozważają oni te zagadnienia, pojawia się py-
tanie o obecność autora w dziele fi lozofi cznym i staje się ono zarazem 
problemem metodologicznym, z którym fi lozof musi się uporać, zanim 
przedstawi swoje poglądy. Mam tu na myśli dwie książki o podobnym 
charakterze i powstałe prawie w tym samym czasie, w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych XX wieku: Th omasa Nagela Th e View from Nowhere 
(Widok znikąd) (1986) i Roberta Nozicka Th e Examined Life (Życie prze-
badane) (1989)3. W obu tych dziełach refl eksja nad obecnością autora 
prowadzi fi lozofów od rozważań metodologicznych – do problemów 
tradycyjnej metafi zyki, takich, jak: istnienie świata i natura rzeczy-
wistości – aż po kwestię istnienia Boga. W istocie powraca tu wielka 
platońska tradycja fi lozofi czna, metafi zyczna i etyczna, w której pyta-
nia o byt łączą się z pytaniem o to, jak powinno się działać i co czynić. 
Potwierdza się tu też stwierdzenie Kanta, że wiedza o życiu i działaniu 
jednostki nie może się obyć bez założeń metafi zycznych, w pewnym 

2  Słynna książka Nozicka: Anarchy, State and Utopia (Basic Books, New York 1974) nale-
ży już do klasycznych dzieł współczesnej fi lozofi  politycznej.
3  T. Nagel, Th e View from Nowhere, Oxford University Press, New York–Oxford 1986, 
polski przekład: Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 1997; R. Nozick, Th e Exam-
ined Life: Philosophical Meditations, Simon and Schuster, New York 1989. 
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sensie więc obaj wspomniani fi lozofowie nawiązują do tradycji kantow-
skiej.

Z drugiej jednak strony nie można tu mówić o jakimś istotnym 
wpływie czy zależności. Zapewne Kant może uchodzić za twórcę fi lozo-
fi cznego autotematyzmu (mając takich poprzedników, jak Sokrates czy 
Descartes). Kant bowiem postawił przed fi lozofi ą zadanie przebada-
nia ogólnych właściwości podmiotu poznającego i działającego, a więc 
uwaga badacza skierowana jest nie na świat, lecz na autora wypowiedzi 
o świecie. Badanie to jednak polegało na dotarciu do pewnych stałych 
struktur umysłu, apriorycznych form i kategorii, które umożliwiają po-
znanie. Celem dociekań było przekroczenie subiektywności związanej 
z podmiotem i wytłumaczenie czy uzasadnienie możliwości zbudowa-
nia obiektywnej wiedzy. 

W koncepcji Th omasa Nagela, co prawda, cel poszukiwań jest ten 
sam, lecz owo przezwyciężenie subiektywności dokonuje się w odmien-
ny sposób niż w teorii Kanta. Nagel jest empirystą, analitycznym ba-
daczem zagadnień etyki, w której broni postawy altruizmu. Uważa on 
doświadczenie uzyskane przez jednostkę w procesie obserwacji rzeczy-
wistości za podstawę do formułowania sądów na ten temat. Powsta-
je jednak trudność: w jaki sposób można przekroczyć subiektywność, 
która jest właściwa każdemu poznaniu empirycznemu? Subiektyw-
ność ta polega na tym, że podmiot jest ograniczany w swym pozna-
niu zarówno przez swoje ludzkie, gatunkowe cechy, jak przez sytuację 
społeczną i konkretne środowisko, co sprawia, że postrzega on świat 
zawsze z określonego punktu widzenia, z pewnej perspektywy. Filozof 
nie poddaje się jednak sceptycyzmowi. Obiektywizacja jednostkowego 
doświadczenia jest, jego zdaniem, możliwa i dokonuje się dzięki meto-
dzie fi lozofowania. 

We wspomnianej książce Widok znikąd Nagel defi niuje obiektyw-
ność jako metodę rozumienia (objectivity is a method of understanding)4. 
Zakłada, że mamy już pewien własny punkt widzenia na rzeczywistość, 
lecz musimy poza niego wykroczyć i zbudować nowy obraz rzeczy-
wistości, która zawiera nasz pogląd, oraz relację do świata, jako jego 
przedmiotu. Umieszczamy więc siebie w świecie, który mamy zrozu-
mieć, a stary punkt widzenia traktujemy jako powierzchowny, bardziej 

4  T. Nagel, Th e View..., s. 4.
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subiektywny niż nowy pogląd. Ten nowy pogląd także może się okazać 
fałszywy, toteż proces ten możemy powtarzać wielokrotnie, poszuku-
jąc coraz bardziej obiektywnej koncepcji.

We wcześniejszej swej pracy, Pytania ostateczne (Mortal Questions, 
1979), opisując ów ruch w kierunku obiektywności, który stopniowo 
odsłania, jakie są rzeczy same w sobie, Nagel stwierdza: Im mniej dane 
zjawisko zależy od przypadkowych właściwości tego oto konkretnego ja, 
tym łatwiej można do niego dotrzeć z rozmaitych punktów widzenia5.

Pojmowanie obiektywizmu jako metody odnosi się do nauki, która 
nakazuje nam, w imię poznania prawdy o rzeczywistości, odchodzić od 
subiektywnego, ludzkiego punktu widzenia. Paradoks jednak polega na 
tym, że rzeczywistość nie tylko ma charakter obiektywny, lecz także 
aspekt subiektywny i – jak pisze Nagel – subiektywność, przynajmniej 
gdy chodzi o sprawy ludzkie, jest nieredukowalna6. 

Wiąże się to oczywiście z kwestią obecności autora w dziele fi lozo-
fi cznym. Dawny, naiwny pogląd na kwestię obiektywności dzieła fi lo-
zofi cznego polegał na przekonaniu, że autora w tekście fi lozofi cznym 
po prostu nie ma, a język jest przedmiotowy i wiernie odwzorowuje 
rzeczywistość. Zdaniem Nagela, pogląd ten zakwestionowali, każdy 
na swój sposób: Kant, Wittgenstein i Marks. Nagel jednak prezentu-
je własną teorię pisząc, że obiektywność jest metodą rozumienia; nie 
jest ona prostym zapisem doświadczenia, lecz zapisem według pewnej 
metody. Jak wspomniałam, polega ona na tym, że umieszczamy nasz 
pierwotny, subiektywny pogląd w świecie i spoglądamy ponownie na 
świat zawierający w sobie ten nasz punkt widzenia, uzyskując w ten 
sposób bardziej obiektywny ogląd rzeczywistości. Perspektywą, którą 
teraz obieramy, jest „nigdzie”, stąd tytuł książki: Widok znikąd, a tytuł 
ten daje się też przetłumaczyć jako: pogląd lub punkt widzenia zni-
kąd. Ojcem tej koncepcji wydaje się Fryderyk Nietzsche, twórca teorii 
perspektywizmu, zgodnie z którą każdy człowiek ma własną perspek-
tywę, okno na świat, zaś obiektywność jest sumą wszystkich subiek-
tywnych punktów widzenia. Nagel, podobnie jak Nietzsche, uważa, że 
przyczyną zafałszowania obrazu świata jest element subiektywności 
zawarty w poznaniu, jednak różni się od niemieckiego fi lozofa twier-

5  T. Nagel, Mortal Questions, Cambridge University Press, Cambridge 1979; polski 
przekład: Pytania ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 1997, s. 251.
6  Ibidem, s. 257.
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dząc, że można ów subiektywizm przezwyciężyć poprzez procedurę 
obiektywizacji, próbę uzyskania bezstronnego spojrzenia – owego wi-
doku znikąd. 

Jest to zapewne przedsięwzięcie utopijne, co sugeruje tytuł nawią-
zujący do słynnej angielskiej utopii z końca XIX wieku, do powieści 
Williama Morrisa Wieści znikąd7. Aluzja jest czytelna: utopijność tego 
przedsięwzięcia poznawczego polega na tym, że nigdy nie osiągniemy 
wiedzy w pełni obiektywnej, lecz jedynie możemy się do niej zbliżać. 

Stajemy tu bowiem w obliczu wspomnianego paradoksu: pełna 
obiektywność wymagałaby całkowitego wyeliminowania z procesu po-
znawczego elementu subiektywnego, pochodzącego od jednostki wy-
powiadającej ów pogląd, a więc – usunięcia autora dzieła. Tymczasem 
nie można się go pozbyć, ponieważ wiedza, którą staramy się uzyskać, 
wiedza o życiu człowieka, o wartościach, jest osiągalna tylko na pod-
stawie jednostkowego doświadczenia. Paradoks więc polega na tym, że, 
aby osiągnąć zamierzony cel: poznanie i opisanie świata, autor traktuje 
swoją osobę jak coś w rodzaju przeszkody, uniemożliwiającej bezstron-
ne i obiektywne poznanie. Przeszkoda ta, jak widzimy, jest jednak nie-
usuwalna, można natomiast wyrobić sobie perspektywę oglądu znikąd, 
próbować osiągnąć obiektywność, do której możemy się jedynie zbli-
żać, nigdy jej w pełni nie osiągając.

Mówiąc o subiektywności, warto w tym miejscu, nawiązując do kon-
cepcji Kanta, rozróżnić podmiot (szczególne cechy konkretnej osoby) 
i podmiotowość (ogólne cechy jednostkowego poznania). Teoria kró-
lewieckiego fi lozofa pozwala jedynie przezwyciężyć subiektywność 
w pierwszym znaczeniu, w drugim zaś jest ona nieusuwalna. Oznacza 
to, że, zdaniem Kanta, widzimy rzeczy tak jak jawią się one istotom rodza-
ju ludzkiego8. Nagel jednak, choć zdaje sobie sprawę z trudności, któ-
re wiążą się z jego koncepcją obiektywności jako metody rozumienia 
świata, postuluje przezwyciężenie obu tych rodzajów subiektywności. 
Pisze: Obiektywność wymaga nie tylko odejścia od własnego jednostkowego 

7  W. Morris, News from Nowhere, London 1890; przekład polski: Wieści z Nikąd, przeł. 
W. Szukiewicz, Lwów 1902. Stanowisko Nagela różni się także od neopragmatyzmu Ri-
charda Rorty’ego, który odrzuca klasyczną defi nicję prawdy i możliwość zdobycia obiek-
tywnej wiedzy o świecie, twierdząc, że „widok znikąd” jest istotom ludzkim niedostępny. 
R. Rorty, Putnam a groźba relatywizmu, w: Między pragmatyzmem a postmodernizmem, 
pod red. A. Szahaja, Toruń 1995, s. 58.
8 T. Nagel, Pytania ostateczne, s. 252. 
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punktu widzenia, lecz także, jak dalece to możliwe, odejścia od punktu wi-
dzenia swoiście ludzkiego czy nawet od punktu widzenia ssaków. (...) Dąże-
nie do obiektywności wymaga więc wykraczania na dwa sposoby poza siebie 
samego: wymaga wykraczania poza własną poszczególność i poza własny 
rodzaj9.

Z drugiej strony jednak, jeśli całkiem zniknę, pozbędę się swoich 
cech osobowych i roztopię się w świecie albo w Bogu (co postulował 
już św. Augustyn), to jak mogę zdobyć wiedzę o sensie życia i o wartoś-
ciach, o znaczeniu życia? Muszę jakoś wrócić do siebie, by o tym napi-
sać. Jest to akrobacja, karkołomne zadanie i na tym właśnie – zdaniem 
Nagela – polega fi lozofowanie.

Książka Widok znikąd zawiera rozważania na temat umysłu, jego 
relacji do ciała, poznania, relacji między myślą a światem, wolności, 
zagadnień etyki, a w szczególności kwestii dobrego życia, a wreszcie 
– przemyślenia o śmierci, absurdzie i znaczeniu życia. To istotnie jest 
wiedza, której nie można uzyskać a priori, bowiem jednostka zdobywa 
ją żyjąc w świecie, w wyniku doświadczenia i w ciągu całego biegu życia, 
dokonując rozumnej, metodycznej nad nim refl eksji. 

To nas prowadzi do utrzymanej w podobnym duchu książki Roberta 
Nozicka Życie przebadane, której przesłaniem jest to, iż życie wymaga 
refl eksji, namysłu i wówczas ma ono wartość. Tytuł książki stanowi na-
wiązanie do słynnego powiedzenia Sokratesa, że życie nie przebadane, 
nie podane refl eksji, nie jest godne tego miana i nie warto w ten sposób 
żyć. Nozick nie posuwa się aż tak daleko, by stwierdzić za Sokratesem, 
że – jak czytamy w Obronie Sokratesa Platona, w przekładzie Włady-
sława Witwickiego: bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto10, jed-
nak podkreśla wagę, a nawet konieczność refl eksji nad życiem, refl ek-
sji dokonywanej przez fi lozofa. To fi lozof powinien przede wszystkim 
rozmyślać nad życiem, a następnie swe przemyślenia uogólnić i przed-
stawić innym płynące stąd wnioski. Nozick nie ma zamiaru osiągnąć 
pełnej obiektywizacji i nie poświęca tej kwestii tyle uwagi, co Nagel. 
Podaje swój punkt widzenia jako punkt widzenia fi lozofa, uogólniony 
i zobiektywizowany, oraz poddaje go osądowi czytelnika. Jest to nie 
tyle wiedza o życiu, lecz raczej mądrość życiowa i mogą ją także wyrażać 

9  Ibidem, s. 251–252.
10  Platon, Obrona Sokratesa, w: Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, przeł. W. Witwicki, 
Warszawa 1958, s. 125.
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dzieła literackie. Ale Nozick wyraźnie eksponuje rolę autora dzieła – fi -
lozofa, który jest w pewien sposób przygotowany i predestynowany do 
tej pracy. Potrafi  on bowiem uogólnić jednostkowe doświadczenia oraz 
obserwacje – i scalić je w systematyczny pogląd na temat życia ludzkie-
go w ogóle, wraz jego relacjami do otaczającego świata.

Zdaniem Nozicka, książki o życiu są potrzebne, bowiem kiedy się 
życie bada – poprzez to wpływa się na jego wartość. W analizie rozkła-
damy je na elementy, by potem składać jako swoiste „dane doświad-
czenia”. Życie poddane analizie zostaje w pewien sposób zniekształ-
cone przez nas – badaczy, lecz pozostaje mimo to tym samym życiem, 
a nie czymś zewnętrznym wobec przedmiotu analiz. W dziejach fi lozo-
fi i niewiele jest książek na ten temat, które każdy człowiek powinien 
przeczytać. Nozick wymienia tu Etykę nikomachejską Arystotelesa, Roz-
myślania Marka Aureliusza, Eseje Montaigne’a, później jeszcze dodaje 
dzieła Th oreau i Nietzschego. 

Jaka jest w nich rola autora dzieła? Głos ich autora – stwierdza No-
zick – nigdy nie jest naszym własnym głosem, ponieważ życie auto-
ra nie jest naszym życiem11. Chociaż więc nie czujemy się identyczni 
z tym, czego dowiadujemy się z tych książek, bez nich nie bylibyśmy 
tacy, jakimi jesteśmy po ich przeczytaniu. Cytując nietzscheańskiego 
Zaratustrę, który powiada: To jest moja droga, a gdzie twoja? Nozick in-
terpretuje te słowa na swój sposób w swoim dziele. Stwierdza: to, co ta 
książka przedstawia, jest moją wersją naszego życia, przedstawioną rzetel-
nie, uczciwie w i przemyślany sposób12. Zwraca się zarazem do czytelnika 
słowami: ja też pytam, jaka jest twoja droga, bo może twoje przemy-
ślenia są odmienne i wniosą coś nowego do moich obserwacji. Zadaję 
to pytanie jako twój towarzysz w ludzkim bytowaniu. Moje przemyślenia 
nie mają na celu skłonić cię, byś je zaakceptował, ja tylko poddaję ci je pod 
rozwagę13.

Nie mówię za Sokratesem – pisze on dalej – że nieprzebadane życie nie 
jest warte by żyć, jest to stwierdzenie przesadne. Jednak kiedy prowadzimy 
nasze życie według własnych przemyśleń, to jest to całkowicie nasze życie; 
w tym sensie nieprzebadane życie nie jest przeżywane w sposób pełny14.

11  R. Nozick, Th e Examined Life, s. 15.
12  Ibidem.
13  Ibidem.
14  Ibidem, s. 19.
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Nozick przywołuje także scenę, kiedy to Sokrates w Apologii zwra-
ca się z wyrzutem do obywateli Aten, mówiąc do jednego z nich: ty 
nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej, 
a o sławę, o rozum, o prawdę, i o duszę, żeby była jak najlepsza ty nie dbasz 
i nie troszczysz się o to?15

Sokrates, zdaniem Nozicka, czyniąc te wyrzuty Ateńczykom mówił 
o stanie naszych dusz i ukazał nam stan swojej własnej. Podobnie jak 
inni wielcy nauczyciele ludzkości (Budda, Jezus) oddziaływał swoim 
życiem, które stało się wzorem osobowym16.

W późniejszej swej książce, zatytułowanej Socratic Puzzles (1997), 
co można przetłumaczyć jako: Zagadki (albo: Gry) Sokratejskie, Nozick 
przytacza inny, sformułowany przez Nietzschego postulat wobec ludz-
kiego życia, wymóg, polegający na tym, by człowiek żył takim życiem, 
które chciałby powtarzać wiele razy. Zdaniem amerykańskiego myśli-
ciela jednak postulat ten wydaje się nieco przesadzony, wystarczy jeśli 
powiemy, że fi lozofi a konstytuuje styl życia, które warte jest kontynu-
acji aż do jego końca; tak jak to miało miejsce w przypadku Sokratesa17. 
Pisząc te słowa Nozick sam miał świadomość nieuleczalnej choroby, na 
którą cierpiał, i, naśladując starożytnego mędrca, stwierdził, że świa-
domość zbliżającego się końca nie skłoniła go do radykalnej zmiany 
dotychczasowego trybu życia. Jak stwierdził, nie postanowił nagle wy-
jechać na Tahiti lub zostać dziekanem, lecz przeciwnie, pragnął nadal 
myśleć, uczyć i pisać. 

We wspomnianej książce Socratic puzzles Sokrates pojawia się tak, 
jak go przedstawił Platon w Państwie – jako twórca etyki niedogmatycz-
nej, zawierającej wizję dobrego życia, zgodnie z którą życie człowieka 
sprawiedliwego jest lepsze od życia niesprawiedliwego18. W pierwszej 
księdze dialogu Sokrates stwierdza, że życie jest robotą duszy, pracą 
duszy, zaś dobra robota duszy czy dzielność duszy – to sprawiedli-
wość19. Stanowi to nawiązanie do sformułowań użytych przez Sokra-
tesa w Apologii, że nie miał zamiaru być nauczycielem i uczyć kogokol-
15  Platon, Obrona Sokratesa, w: idem, Eutyfron..., s. 111; por.: R. Nozick, Th e Examined 
Life...
16  R. Nozick, Th e Examined Life..., s. 16.
17  R. Nozick, Socratic Puzzles, Mass., Harvard University Press, Cambridge 1997, s. 11.
18  Platon, Państwo, w: idem, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, przeł. W. Witwicki, 
Warszawa 1958, ks. I, s. 67.
19  Ibidem, s. 80.
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wiek, wykonywał tylko dobrze swoją robotę fi lozofa, do której miał 
predyspozycje, znał się bowiem na duszy20.

Metodologiczne rozważania Nozicka na temat statusu norm etycz-
nych wiążą się tu z metafi zycznymi założeniami: pojawia się dusza, 
o którą należy dbać bardziej niż o jakiekolwiek inne dobra, zaś jej do-
skonalenie jest celem, jakiemu służy to fi lozofi czne badanie życia. Po-
wracamy tu także do Kanta i do jego przekonania o konieczności opar-
cia etyki na założeniach metafi zycznych. Dowodzi to, że współczesna 
fi lozofi a analityczna uciekając czy odcinając się od metafi zyki nie może 
się jednak bez niej obyć, gdy wkraczamy w dziedzinę etyki czy antro-
pologii.

Nozick zdaje sobie z tego sprawę. Przedstawione we wstępie do 
książki Życie przebadane i w przedmowie do ostatniej opublikowanej 
za jego życia książki: Invariances21 rozważania mają charakter autote-
matyczny i metafi lozofi czny. W Życiu przebadanym poddaje on krytyce 
współczesną fi lozofi ę analityczną, którą sam współtworzył, pisząc, że 
stanowi ona wiedzę wycinkową, zubożenie i okrojenie problematyki 
fi lozofi cznej. Zdaniem Nozicka, głównym przedmiotem fi lozofi i po-
winien być byt ludzki traktowany jako całość. Zwraca się więc do czy-
telnika słowami: Chcę mówić do ciebie jako do stanowiącego całość bytu 
ludzkiego i pisać od siebie, całościowego bytu22.

Nozick powołuje się tu na Platona, który wyróżnił trzy części duszy: 
rozumną, impulsywną i zmysłową, oraz uważał, że ideałem życia jest 
stan, gdy część rozumna panuje nad dwiema pozostałymi. We współ-
czesnej fi lozofi i natomiast doszło do sytuacji tego rodzaju, że – jak to 
obrazowo charakteryzuje Nozick – same te części rozmawiają ze sobą; 
w szczególności racjonalne umysły przemawiają do racjonalnych umy-
słów. Nie mówią tylko o sobie, przedmiotem mogą być też inne czę-
ści naszego ja lub różne elementy wszechświata. Mimo to jednak obie 
strony procesu komunikacji, zarówno autor, jak i słuchacz – są właśnie 
tymi racjonalnymi częściami umysłu. 

Jest to bez wątpienia atak Nozicka na współczesną fi lozofi ę anali-
tyczną i krytyka metody, która ogranicza możliwość uprawiania fi lozo-

20  Platon, Obrona Sokratesa, w: idem, Eutyfron..., s. 117.
21  R. Nozick, Invariances. Th e Structure of the Objective World, Th e Belknap Press, Cam-
bridge 2001.
22  R. Nozick, Th e Examined Life, s. 17.
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fi i. Sam Nozick tę tradycję współtworzył, począwszy od swej rozprawy 
doktorskiej, aż po książkę Th e Nature of Rationality (Natura racjonalno-
ści), których przedmiotem była analiza racjonalnego wyboru, logika 
podejmowania decyzji i jej rozmaite uwarunkowania23. Nie odrzucając 
całkowicie tradycji analitycznej, Nozick stwierdza jednak niewystar-
czalność tej metody i odwołuje się do innego sposobu fi lozofowania, 
który odnowił Kartezjusz: do medytacji i do katolickiej praktyki medy-
tacyjnej. Dlatego też książka Życie przebadane nosi podtytuł: Medytacje 
fi lozofi czne. Metoda ta pozwala mówić autorowi o sobie i o ludzkim ży-
ciu w sposób całościowy i pełny.

W Sokratejskich zagadkach Nozick sięga także po inne, bliższe litera-
tury formy, odwołujące się nie tylko do racjonalnego dyskursu, ale i do 
wyobraźni. Mam tu na myśli diatrybę, ukształtowany w starożytności 
gaunek fi lozofi czno-literacki, przybierający formę dialogu autora z czy-
telnikiem, który w tym wypadku pełni funkcję fi gury retorycznej, a nie 
rzeczywistego dyskutanta. Przykładem zastosowania tej formy jest za-
mieszczony we wspomnianym tomie esej zatytułowany Fikcja, zaś jego 
temat stanowi problem statusu autora w dziele fi lozofi cznym. Esej ten 
komponuje Nozick zgodnie z tytułem zbioru, stawiając ów problem 
w formie zagadki do rozwiązania przez czytelnika. Tekst rozpoczyna 
się bowiem od słów skierowanych od autora – do czytelnika:

Jestem postacią fi kcyjną. Jednak byłbyś w błędzie, gdybyś uśmiechał się protekcjo-
nalnie, czując swą ontologiczną wyższość. Ponieważ ty także jesteś postacią fi kcyj-
ną, podobnie jak wszyscy moi czytelnicy, za wyjątkiem jednego, który właściwie nie 
jest czytelnikiem, lecz autorem24.

Zdaniem Nozicka, będąc postaciami fi kcyjnymi, my – czytelnicy 
należymy do świata przedstawionego, a więc jesteśmy częścią fi kcji. 
Być może nasz autor (ten, który przemawia) należy do świata realnego 
i nasz świat odzwierciedla w sposób mniej lub bardziej udany prawdzi-
wą rzeczywistość, a być może nasz autor też jest postacią fi kcyjną, któ-
ra z kolei musi mieć swego autora, itd., itd. Czy w tym szeregu w końcu 
musi być ostatnie piętro? Jeśli tak, to byt prawdziwy i ostateczny autor 
wszechświata istnieją. Opowieść ta utrzymana jest w duchu ontolo-
gicznej koncepcji Platona, który w słynnej alegorii jaskini przedstawił 

23  R. Nozick, Th e Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton 1993.
24  R. Nozick, Fiction, w: Socratic Puzzles, s. 313.
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swój pogląd na naturę bytu, zgodnie z którym świat naszego doświad-
czenia jest zaledwie odbiciem bytu prawdziwego, świata idei, do któ-
rego można dotrzeć tylko rozumem. Przekonanie o ontologicznej niż-
szości czy iluzoryczności naszego świata występuje w wielu teoriach 
fi lozofi cznych. Nozick jednak nie koncentruje swej uwagi na tej kwe-
stii, interesuje go bowiem przede wszystkim status ostatniego autora, 
którym w tym wypadku wydaje się – Bóg. Pojawiają się w tej historii 
nawiązania do rozmaitych dowodów na istnienie Boga, szczególnie 
jednak przychodzi tu na myśl dowód fi zyko-teologiczny, pochodzący 
od Newtona, a kontynuowany w epoce oświecenia w różnych odmia-
nach deizmu, swoistej religii fi lozofów, gdzie koncepcja Boga nie łączy 
się z żadnym określonym wyznaniem. W argumentacji tej Bóg jawi 
się jako istota transcendentna wobec świata i jako twórca panującego 
w nim porządku. Mówiąc o autorze, Nozick ma na myśli taką właśnie 
koncepcję Boga, mówi bowiem: jeśli rzeczywistość nie jest tak koherentna 
(...), nie jest realna25. Sugeruje to, iż dla Nozicka miernikiem rzeczywi-
stości prawdziwej jest porządek i koherencja. Może to być porządek 
przyczynowo-skutkowy, może to być także jakiś inny ład, na przykład: 
artystyczny, wówczas stanowiłoby to nawiązanie do koncepcji Schel-
linga i romantycznych teorii porównujących Boga i artystę ze względu 
na przysługujące im zdolności kreacyjne. Nozick jednak idzie tu raczej 
za argumentem fi zyko-teologicznym, bowiem nie rozważa on natury 
Boga, lecz stwierdza, że poprzez rozumowanie na temat autora i jego 
relacji do świata przedstawionego możemy wnioskować o istnieniu au-
tora – i to o istnieniu rzeczywistym.

Z drugiej strony jednak, kiedy mowa jest o koherencji, spójności, 
którą nadaje autor dzieła, nasuwa się w tym miejscu skojarzenie ze 
sztuką Luigiego Pirandella Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu au-
tora. Włoski dramaturg tematem swej sztuki uczynił bowiem ten sam 
problem, który rozważa Nozick, a mianowicie: relację pomiędzy świa-
tem rzeczywistym a fi kcją literacką. Dramat ten przedstawia owe tytu-
łowe postaci sceniczne, poszukujące autora, który włączyłby je do swej 
sztuki i nadał im egzystencję w fi kcyjnym świecie dzieła teatralnego. 
W tej sprawie przychodzą one do teatru, zaś jedna z nich, Ojciec, wdaje 
się w dyskusję z dyrektorem teatru: 

25  Ibidem, s. 314.



Justyna Miklaszewska

~  430  ~

Czy pan naprawdę widzi siebie takim, jakim pan jest obecnie... tak jak na przykład 
widzi pan siebie teraz z perspektywy czasu takim, jakim pan był niegdyś, ze wszyst-
kimi złudzeniami (...) tak jak się to panu wówczas przedstawiało – i było dla pana 
rzeczywistością! Otóż wracając myślą do tamtych złudzeń (...) czy nie czuje pan, że 
(...) usuwa się panu ziemia spod nóg, dowodząc, że również i to, jakim się pan czuje 
obecnie, cała ta rzeczywistość dzisiejsza, taka, jaka jest, skazana jest na to aby 
jutro wydać się panu złudzeniem? (...) 

Chcę wykazać panu, że jeżeli my (pokazuje na siebie i inne Postacie) poza złu-
dzeniem nie mamy innej rzeczywistości, to byłoby dobrze, aby i pan nie dowierzał 
swojej rzeczywistości, tej, którą pan dzisiaj oddycha i którą pan w sobie czuje, po-
nieważ – tak jak ta wczorajsza – ona jest skazana na to, żeby jutro wydać się panu 
złudzeniem26.

Pirandello w swym dramacie, podobnie jak Nozick, zaciera różni-
cę między rzeczywistością a światem fi kcji, tak, że widzowi trudno te 
płaszczyzny oddzielić. Rozwijając tę analogię można powiedzieć, że 
w ujęciu Nozicka to my – czytelnicy jesteśmy postaciami literackimi 
szukającymi autora (Boga), zaś wynik naszych poszukiwań zależy od 
tego, czy uczestniczymy w wymiarze fi kcji, czy w świecie rzeczywistym. 
W zakończeniu swego eseju Nozick każe czytelnikowi rozstrzygnąć, 
jaki był zamiar Boga: czy stworzył on naszą rzeczywistość jako świat 
realny, czy jest to świat fi kcji27. 

Pomimo zbliżonej tematyki dramatu Pirandella i eseju Nozicka za-
pewne nie mamy tu do czynienia z bezpośrednim wpływem, lecz jedy-
nie z podobieństwem poglądów obydwu twórców na rolę fi kcji w dziele 
literackim. Autotematyczne rozważania we wspomnianych utworach 
dają się sprowadzić do konkluzji, że rolą autora dzieła literackiego bądź 
fi lozofi cznego jest nadanie rzeczywistym faktom koherencji, porządku 
czy pewnej struktury. Postaci pierwotnie tkwią w świadomości autora, 
a następnie zyskują utrwalenie w dziele sztuki. Istnieje jednak różnica 
między wypowiedziami literackimi i fi lozofi cznymi, gdyż zdania wygła-
szane w dziele literackim nie mogą rościć sobie pretensji do przedsta-
wiania prawdy o świecie, nie są dowodami i nie poddają się ocenom 
w kategoriach prawdy i fałszu. 

26  L. Pirandello, Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora, w: Dramaty, Warszawa 
1960, s. 103.
27  Rozważania te nawiązują do wielokrotnie podejmowanego przez Nozicka paradoksu 
teorii decyzji, zwanego Problemem Newcomba; por.: R. Nozick, Newcomb’s Problem and 
Two Principles of Choice; Refl ections on Newcomb’s Problem, w: Socratic Puzzles..., 
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Wyobraźmy sobie – pisze Nozick – taką oto sytuację: Gdyby Szekspir 
kazał Hamletowi powiedzieć: „Myślę, więc jestem”, czy byłby to dla nas do-
wód, że Hamlet istnieje?... Czy ogóle taki dowód jest coś warty?... Czy jaki-
kolwiek dowód może być zawarty w dziele operującym fi kcją i przedstawio-
ny przez jedną z jego postaci, na przykład tę, która nazywa się Descartes?28

Fikcja jest tym, co różni obie te formy wypowiedzi: literaturę i fi lo-
zofi ę. Autor dzieła literackiego przekazuje pewną prawdę o życiu nie 
wprost, lecz poprzez fi kcję, fi lozof natomiast stara się przekazać czy-
telnikowi wskazówki i zachętę do samodzielnych poszukiwań, które 
prowadzą go do odkrycia prawdy.

W eseju Nozicka więcej jest pytań, niż odpowiedzi, zgodnie z dekla-
rowanym przez niego we wstępie do owego zbioru esejów nawiązaniem 
do metody Sokratejskiej, polegającej na umiejętnym zadawaniu pytań, 
często w formie zagadek, by zmusić rozmówcę do myślenia i naprowa-
dzić go na drogę wiodącą do prawdy. W szczególności zaś amerykański 
fi lozof, podobnie jak niegdyś Sokrates, uświadamia współczesnemu 
czytelnikowi, że zabieganie o majątek nie jest tak ważne, jak medytacja 
i refl eksja, poszukiwanie prawdy o świecie i o swoim własnym życiu.

Tak więc, chociaż przedstawione tu rozważania nad obecnością au-
tora w dziele fi lozofi cznym dotyczą kwestii metodologicznych, wiążą 
się one ściśle z problemami klasycznej metafi zyki, które w świetle tych 
rozważań są interpretowane w nowy sposób. Okazuje się, że potrzebne 
są pytania metafi zyczne; problemy te, wbrew postulatom neopozytywi-
stów, nie dają się łatwo usunąć z fi lozofi i i trzeba je podejmować wciąż 
na nowo. Ponadto literatura nie zastąpi fi lozofi i w dziele szukania od-
powiedzi na te najbardziej fundamentalne pytania, dotyczące ludzkie-
go istnienia, bowiem to właśnie element fi kcji sprawia, że dzieło litera-
ckie ma odmienny status, niż tekst fi lozofi czny i nie sprzyja osiągnięciu 
zamierzonego celu, jakim jest skłonienie czytelnika do samodzielnego 
poszukiwania specyfi cznej, egzystencjalnej prawdy, odnoszącej się do 
bytu, do istnienia; której nie można przekazać przy pomocy dowodu.

Pomimo wspomnianych na początku różnic, w tej kwestii poglądy 
Nozicka okazują się zaskakująco bliskie koncepcji Nagela, który tak-
że w swym dziele Pytania ostateczne porusza problemy pomijane przez 
współczesną fi lozofi ę analityczną i stawia je w formie pytań skierowa-

28  R. Nozick, Fiction, w: Socratic Puzzles, s. 314.
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nych do czytelnika. Podkreśla przy tym nie tyle demonstratywną, co 
raczej perswazyjną funkcję przedstawionych rozważań: Filozofi a po to, 
by przynosić rozumienie, musi przekonywać29. W autotematycznych dzie-
łach Nagela i Nozicka autor (fi lozof) zwraca się do odbiorcy i nawiązuje 
z nim dialog, rozmowę, proponuje mu rozwiązania, sugeruje dojście do 
pewnych wniosków, lecz nie narzuca ich ostatecznej treści.

Sądzę – pisze Nagel – że trzeba bardziej zawierzać pytaniom, niż roz-
wiązaniom, intuicji, niż rozumowaniom i pluralistycznej niezgodzie, niż 
harmonii systemu. Prostota i elegancja nigdy nie stanowią racji po temu, by 
uważać daną teorię fi lozofi czną za prawdziwą30. 

Nagel wyraźnie odrzuca neopragamtyczną, pochodzącą od Rorty’ego, 
teorię prawdy – jako spójnego zbioru przekonań, podzielanych przez 
członków danej wspólnoty. Z drugiej strony, uważa on, że neopozyty-
wiści i fi lozofowie analityczni nie tyle obawiają się zmierzyć z wielkimi 
pytaniami metafi zyki, lecz raczej obrana przez nich metoda wyznacza 
i zawęża obszar badań. Zdaniem Nagela jednak, problemy, które nie 
dają się analizować w ramach tej metody, nie powinny być wyrzucane 
z fi lozofi i, lecz, by je zrozumieć, trzeba wynaleźć nowe metody. Do kwe-
stii tych należy zainteresowanie życiem ludzkim i jego odniesieniem 
do obiektywnych, bezosobowych koncepcji rzeczywistości, który to 
problem przenika całą fi lozofi ę: od etyki do metafi zyki. Zagadnienia 
te, chociaż były rozważane od ponad dwóch tysięcy lat, nie przyniosły 
dotąd rozstrzygających odpowiedzi. Jak sądzi Nagel: Być może pewne 
kwestie fi lozofi czne nie mają rozwiązań. Podejrzewam, że tak właśnie rzecz 
się ma z najgłębszymi i najstarszymi z nich. Ukazują granice naszego poj-
mowania31.

Nie znaczy to, że nie warto tych problemów podejmować. Przeciw-
nie, trzeba wciąż na nowo rozważać te odwieczne zagadnienia w formie 
pytań, posługując się metodą dialogu. Ta metodyczna rozmowa autora 
z czytelnikiem, dokonywana wspólnie refl eksja nad życiem, jeśli nawet 
nie doprowadza do przełomowych odkryć teoretycznych, to realizuje 
cel praktyczny: pomaga nam rozumnie kształtować własne życie.

29  T. Nagel, Pytania ostateczne, s. 7.
30  Ibidem, s. 6.
31  Ibidem, s. 8.
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The presence of the author in a philosophical work: 
from methodology to metaphysics

Th e topic of this article are deliberations on the subject of the presence of the 
author in a philosophical work, contained in the books of two eminent contempo-
rary American philosophers originating from the trend of analytical philosophy: 
Th omas Nagel and Robert Nozick. Th ese deliberations, led on the basis of meth-
odology, give an autotheme character to their works, what is more, compel both 
philosophers to face the problems of traditional metaphysics. 

In the book Th e View from Nowhere Nagel claims that although the presence 
of the author constitutes an obstacle to achieving the purpose of the work, which 
is gaining and presenting objective knowledge of the world, the meaning of hu-
man life, and values, the author cannot be removed from the work because this 
knowledge must be based on individual experience. Th e solution to this problem 
is a research method, which consists in oscillating between a subjective perspec-
tive – and an objective viewpoint. Similarly to Nagel, also Nozick in his work Th e 
Examined Life seeks the knowledge of the meaning of human life and a method 
leading to it. However, in the article Fiction, analyzing the problem of the pres-
ence of the author in a philosophical work, Nozick puts an equation mark be-
tween philosophy and literature and moves the concept of literary fi ction to real-
ity, which leads him to revise the questions which are contemporarily forgotten 
as well as the problems of modern metaphysics. In this interpretation, both Des-
cartes’ statement ‘I think therefore I am’, as well as the Newtonian argument for 
the existence of God – appear in a surprisingly new light.


