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Przedmowa

Książka ta jest zmienioną wersją mojej pracy doktorskiej, obronionej 
w czerwcu 2019 roku na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, która powstała w ramach realizacji grantu Preludium 
„Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona” (nu-
mer 2015/17/N/HS1/02178), finansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki. Choć pomoc tej instytucji okazała się cenna 
i bez wątpienia umożliwiła przygotowanie prezentowanej publikacji, 
to wkład w nią mają również osoby, które towarzyszyły mi w żmud-
nym procesie jej pisania. W tym miejscu pragnę im serdecznie po-
dziękować. Dziękuję przede wszystkim mojemu promotorowi, prof. 
dr. hab. Piotrowi Gutowskiemu, który zawsze służył pomocną radą 
i dobrym słowem nie tylko w sprawach naukowych, ale też na wskroś 
praktycznych. Składam ogromne podziękowania obu recenzentom 
rozprawy doktorskiej – dr. hab. Marcinowi Miłkowskiemu z Polskiej 
Akademii Nauk oraz dr. hab. Robertowi Poczobutowi z Uniwersyte-
tu w Białymstoku, a także dwóm anonimowym recenzentom Funda-
cji na rzecz Nauki Polskiej, których cenne uwagi stanowiły podstawę 
do rewizji pierwotnych wersji tekstu. Doktorowi Marcinowi Iwanic-
kiemu, promotorowi pomocniczemu, dziękuję nie tylko za niestru-
dzone wsparcie i stymulujące dyskusje, ale zwłaszcza za pewną roz-
mowę w  styczniu 2015 roku, podczas której zaraził mnie ideą, by 
poświęcić swój doktorat poglądom Galena Strawsona; bez jego za-
chęty praca ta z pewnością by nie powstała. 

Osobne podziękowania jestem winny Galenowi Strawsonowi. 
Główny bohater tej książki nie tylko dorównywał mi entuzjazmem 
w trakcie jej pisania, cierpliwie odpowiadając na liczne pytania i wątp- 
liwości, ale ponadto poczynił wiele starań, bym od stycznia do maja 
2018 roku mógł przebywać na University of Texas at Austin w Sta-
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nach Zjednoczonych. Ten wyjazd badawczy dał mi okazję pracować 
na jednej z najlepszych uczelni świata, ale również umożliwił udział 
w  seminariach Strawsona, które znacznie zmieniły moje rozumie-
nie części jego poglądów wyrażonych w druku. Jestem mu szczerze 
wdzięczny za niezliczone dyskusje oraz wyrozumiałość w chwilach, 
gdy gubiłem się w zawiłościach jego koncepcji. 

Na końcu dziękuję tym wszystkim, którzy przez ostatnie czte-
ry lata cierpliwie towarzyszyli mi w pracach nad tą książką. Każda 
z tych, jak też wymienionych wyżej osób powinna czuć się jednym 
z autorów efektu końcowego. Oczywiście za wszelkie błędy i niedo-
skonałości ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność – nawet 
jeśli jedna z głównych tez tej książki brzmi, że taka odpowiedzial-
ność jest niemożliwa.

Lublin, styczeń 2020 



wstęp

Metafizyka to nic więcej jak niezwykle uporczywy wysiłek,  
aby myśleć jasno.

William James1

1. Przedmiot i cel pracy

Głównym tematem tej pracy są poglądy metafizyczne Galena Straw-
sona w trzech najważniejszych obszarach jego zainteresowań, kształ-
tujących się w ciągu ostatnich czterdziestu lat: świadomości, wolnej 
woli oraz jaźni. Zagadnienia te mogą być interesujące – zwłaszcza dla 
polskiego czytelnika – z kilku względów. Najważniejszym z nich jest 
miejsce, jakie we współczesnych debatach w obrębie filozofii anali-
tycznej zajmują tytułowe kwestie. Każda obrosła do tej pory ogrom-
ną literaturą o charakterze technicznym, jej szybki przyrost sprawia 
zaś, że kłopotliwe staje się zapoznanie nawet z najważniejszymi pra-
cami. Rodzimy czytelnik ma na ogół jeszcze bardziej ograniczoną 
możliwość śledzenia najnowszych debat2. Dzieje się tak mimo wy-
dawania wielu przekładów, które jednak ukazują się w naszym kra-
ju z dość dużym opóźnieniem3. Jeżeli chodzi o problem świadomo-

1 James 1890, s. 144.
2 Istotny wyjątek stanowią pod tym względem artykuły zebrane w wydawanych 

przez WAM Przewodnikach po filozofii. (Zob. np. Kołodziejczyk, red. 2011; Mił-
kowski, Poczobut, red. 2012). Zamieszczane tam teksty – choć instruktywne – 
mają jednak charakter przede wszystkim propedeutyczny. 

3 Na przykład Świadomy umysł Davida Chalmersa został wydany czternaście lat 
od ukazania się oryginału. W przypadku Świadomości Daniela Dennetta odstęp 
czasowy wynosi ćwierć wieku. Gorzej jest w odniesieniu do prac dotyczących 
wolnej woli i jaźni, przekładów książek stricte filozoficznych nie doczekali się bo-
wiem nawet najważniejsi przedstawiciele toczonych debat, z wyjątkiem Dereka 
Parfita (2012) i Thomasa Metzingera (2018). Pewnym pocieszeniem jest wyda-
wanie prac z zakresu kognitywistyki (np. Damasio 2011). 
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ści, to stosunkowo mało znane pozostają stanowiska nieredukcyjne, 
zwłaszcza panpsychizm, szczegółowego omówienia nie doczekał się 
również tzw. trudny problem świadomości4. W  przypadku wolnej 
woli prac – w szczególności dotyczących współczesnej analitycznej 
metafizyki wolności i odpowiedzialności – jest jeszcze mniej5. Nieco 
lepiej wygląda sytuacja filozoficznego problemu jaźni, który zyskał 
w ostatnich latach co najmniej dwa dobre opracowania6. Wynika to 
także z tego, że jaźń okazuje się problemem najbardziej podatnym 
na wielodyscyplinarne badanie, stąd duża liczba bardziej szczegó-
łowych monografii poświęcona refleksji zarówno nad nią, jak i nad 
utożsamianą z nią niekiedy tzw. filozofią podmiotu, która cieszy się 
zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin7. 

Mogłoby się wydawać, że racje te powinny raczej dawać asumpt 
do przygotowania solidnego wprowadzenia w najnowszą problema-
tykę, nie zaś – monografii na temat wybranego filozofa. Brak pu-
blikacji pierwszego rodzaju nie jest jednak jedynym powodem skła-
niającym do napisania tej pracy. Nie mniej ważny pozostaje fakt, 
że Strawson to jeden z  nielicznych współczesnych filozofów, któ-
ry podejmuje wszystkie trzy zagadnienia, przy czym w  każdym 
z  dyskutowanych problemów jego rozstrzygnięcia sprzeciwiają się 
w mniejszym lub większym stopniu najpopularniejszym poglądom, 

4 Z  monografii poświęconych problemowi świadomości warto wspomnieć 
o książkach Urszuli Żegleń (2003) oraz Józefa Bremera (2005). Ważną rolę od-
grywają również przekłady najbardziej znaczących anglojęzycznych tekstów 
zebrane w  tomie pod redakcją Marcina Miłkowskiego i  Roberta Poczobuta 
(2008). Współczesne odsłony panpsychizmu przedstawiłem w artykule Miejsce 
panpsychizmu we współczesnych debatach nad umysłem (Jarocki 2018). 

5 Z najnowszych pozycji warto zapoznać się z monografią Bremera (2013). I tutaj 
dysponujemy pracą zbiorową z klasycznymi tekstami, przy czym są to artykuły 
wydane najpóźniej na początku lat 90. (zob. Hołówka, red. 1997). 

6 Mowa tu o rewelacyjnej pracy Kobierzyckiego (2012) oraz o monografii Breme-
ra (2007). 

7 Nadspodziewanie dużo pojawia się np. prac na temat poruszanego w tej roz-
prawie problemu narracjonizmu. Z  filozoficznych publikacji, które ukazały 
się w ostatnim czasie, należy wspomnieć o tych autorstwa Adriany Warmbier 
(2018) i Katarzyny Filutowskiej (2018). Z zakresu prac psychologicznych warto 
natomiast sięgnąć do książki pod redakcją elżbiety Chmielnickiej-Kuter i Mał-
gorzaty Puchalskiej-Wasyl (2005). 
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żywionym przez większość filozofów analitycznych. W  przypad-
ku świadomości Strawson jest bezkompromisowym panpsychistą, 
wychodzącym poza tradycyjną opozycję materializmu i  dualizmu. 
W odniesieniu do kwestii wolnej woli stara się dowieść, że całe za-
gadnienie stanowi pseudoproblem, który można przezwyciężyć 
czysto pojęciowo, czym wyłamuje się z dyskusji toczonych między 
kompatybilizmem a inkompatybilizmem. W przypadku jaźni kon-
struuje natomiast wysoce spekulatywną, nadrzędną wobec sporów 
między zwolennikami teorii substratu oraz obrońcami teorii wiązki 
koncepcję, która – jak przyznaje – nie zadowala sympatyków żadnej 
ze stron. Taki charakter jego poglądów pozwala nie tylko na natu-
ralne przedstawienie tradycyjnych sporów i ich rozwiązań, ale rów-
nież na zaprezentowanie ujęć alternatywnych, które – m.in. za spra-
wą Strawsona – zyskują dziś popularność. W tym względzie jest on 
reprezentantem nowej, lecz przybierającej na sile, tendencji w filozo-
fii analitycznej polegającej na coraz częstszym i odważniejszym wy-
kraczaniu poza samą tylko refleksję nad językiem potocznym oraz 
skierowaniu się w stronę spekulatywnych rozważań metafizycznych. 
Niestety osoba Strawsona jest polskim filozofom prawie nieznana8. 
Nawet w artykułach przeglądowych, w których jego nazwisko po-
winno się pojawiać, na ogół jest ono nieobecne9. Mam nadzieję, że ta 
monografia zwróci uwagę polskich uczonych na miejsce tego autora 
w dyskusjach filozoficznych i znaczenie jego koncepcji. 

Osiągnięcie podstawowego celu tej pracy, czyli rekonstrukcja 
poglądów Strawsona w  odniesieniu do świadomości, wolnej woli 
i  jaźni, prowadzi do podniesienia wielu pytań pobocznych, wśród 
których można odróżnić pytania wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierw-
sze wynikają z analizy myśli Strawsona. Część z nich ma charakter 
biograficzny: W jaki sposób Strawson doszedł do swoich poglądów 
i jakie są jego inspiracje? Czy myśl Strawsona ewoluowała w czasie, 
a jeżeli tak, to jakie przechodziła zmiany? Inne dotyczą oceny jego 

8 Pomijam dwa własne tłumaczenia tekstów Strawsona: O niemożliwości całkowi-
tej odpowiedzialności moralnej oraz Fizykalistyczny panpsychizm. 

9 Wyjątkiem jest tekst Pawła Łukowa (2011, s. 502), który krótko omawia ar-
gument Galena Strawsona przeciwko kompatybilizmowi Petera Fredericka 
Strawsona. 
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koncepcji. Należą do nich kwestie: Czy poglądy Strawsona na świa-
domość, wolną wolę oraz jaźń są wewnętrznie koherentne? Czy bra-
ne razem tworzą spójną – zarówno w  wymiarze pojęciowym, jak 
i  metodologicznym – wizję metafizyki? Jeżeli odpowiedź na po-
przednie pytanie jest twierdząca, to jakie są główne elementy kon-
ceptualne owej wizji? Pytania zewnętrzne dotyczą natomiast rela-
cji Strawsona względem stanowisk historycznych i współczesnych. 
Najważniejsze to: Jak przedstawia się metafizyka Strawsona na tle 
podejmowanych dziś problemów metafizycznych i  ich najpopular-
niejszych rozstrzygnięć w filozofii analitycznej? Jak poglądy filozofa 
mają się do poglądów jego znacznie bardziej sławnego ojca, sir Pete-
ra Fredericka Strawsona? W jakim zakresie Strawson korzysta z do-
robku autorów klasycznych? Ponadto praca ta próbuje odpowiadać 
na pytania niezwiązane ściśle z filozofią Strawsona. Aby osiągnąć je-
den z głównych jej celów, tj. przybliżyć współczesne debaty meta-
fizyczne oraz osadzić w nich myśl Strawsona, rekonstruuję każdo-
razowo siatkę pojęciową charakterystyczną dla danego problemu. 
U podstaw tej rekonstrukcji stoi pytanie: Jakie najważniejsze proble-
my podejmuje się dziś w dyskusjach nad świadomością, wolną wolą 
i  jaźnią oraz jak się na nie odpowiada? Za wartościowe oraz eru-
dycyjne uznałem również skrótowe próby wskazania źródeł owych 
problemów, które niejednokrotnie okazują się instruktywne przy 
śledzeniu ich rozstrzygnięć. Stąd też próbowałem odpowiedzieć na 
pytanie: Jaką genezę mają problemy świadomości, wolnej woli i jaźni 
oraz jaki jest jej wpływ na przyjmowane dziś rozstrzygnięcia? 

Za podstawę do rekonstrukcji poglądów Strawsona posłużyły 
mi jego książki, artykuły oraz recenzje tekstów literackich. Odwo-
ływałem się także do prowadzonej z  nim korespondencji, zwłasz-
cza w przypadku zagadnień, które stwarzały trudności interpretacyj-
ne. Nie były to częste sytuacje, styl pism bohatera tej rozprawy jest 
bowiem na ogół jasny i klarowny. Strawson jako filozof zaliczający 
siebie do tradycji analitycznej często podporządkowuje się charak-
terystycznemu dla tego nurtu prymatowi definicji, rozróżnień i ar-
gumentów. Dokonana przeze mnie rekonstrukcja koncepcji Straw-
sona opierała się na przedstawieniu jego refleksji w  sposób mniej 
sformalizowany, a ponadto – tam, gdzie było to możliwe – bez nad-
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miernego angażowania technicznej aparatury pojęciowej. Celem 
okazjonalnie wprowadzanych elementów analitycznych (schema-
tów rozumowań, definicji, nazw argumentów) jest uczynienie tekstu 
jaśniejszym oraz przystępniejszym. Tak opracowane poglądy ze-
stawiałem z klasycznymi tekstami filozoficznymi, głównie autorów 
nowożytnych, do których najczęściej odwołuje się Strawson. Dużą 
pomoc stanowiły recenzje jego książek oraz teksty polemiczne, po-
zwalające na lepszą problematyzację referowanych zagadnień. 

Czytelnik z  pewnością dostrzeże, że odniesienia bibliograficz-
ne w  tej książce różnią się w  zależności od tego, czy odsyłają do 
tekstów głównych, czyli prac Strawsona, czy do literatury pomoc-
niczej. W przypadku tej drugiej stosuję typową bibliografię nawiaso-
wą. W odnośnikach do tekstów Strawsona datę wydania zastąpiono 
natomiast tytułem tekstu, a zatem zamiast zapisu „Strawson 2009,  
s. 25” pojawia się „Selves, s. 25”. Powodem tej niejednorodności jest 
to, że lista prac filozofa okazuje się bardzo długa; jednego roku uka-
zywało się pięć, niekiedy nawet sześć artykułów. W takim wypad-
ku stosowanie kolejnych liter alfabetu, dodawanych do roku wyda-
nia, jest niewygodne, nieestetyczne i zwiększa możliwość pomyłki. 

Układ tej pracy jest stosunkowo prosty: składa się ona z trzech 
rozdziałów, poświęconych świadomości, wolnej woli i  jaźni, roz-
budowane zakończenie przynosi natomiast próbę szerszego, me-
taprzedmiotowego spojrzenia na filozofię Strawsona. Przyjęta ko-
lejność zagadnień jest do pewnego stopnia arbitralna. Rozdziały 
pierwszy i  trzeci (Świadomość i  Jaźń) wydają się na pierwszy rzut 
oka zbliżone tematycznie, choć omawiając problem jaźni, Strawson 
dystansuje się wobec panpsychizmu, stanowiącego wniosek rozwa-
żań nad świadomością. Rozdziały drugi i trzeci (Wolna wola i Jaźń) 
łączą zaś ze sobą oparcie się na fenomenologii, kształtującej – przy-
najmniej w  tym drugim przypadku – podstawę do wyprowadze-
nia wniosków natury metafizycznej10. Układ rozdziałów mógłby być 

10 Termin „fenomenologia” stosowany w tej pracy ma charakter techniczny i nie 
dotyczy nurtu filozoficznego, zapoczątkowanego przez edmunda Husserla. 
(Każdy wyjątek od takiego rozumienia fenomenologii będzie wyraźnie ozna-
czany, np. stwierdzeniem, że chodzi o „szkołę fenomenologiczną” bądź „trady-
cję fenomenologiczną”). Idąc za Strawsonem, fenomenologią nazywam teorię 



14 WSTęP

więc z pewnością odmienny. Pierwszeństwo problemu świadomo-
ści wynika przede wszystkim stąd, że jest to temat, któremu Straw-
son poświęcił najwięcej miejsca i  który wydaje się punktem wyj-
ścia dla większości jego pomysłów odniesionych również do innych 
dziedzin. Omówienie rozumienia świadomości przez Strawsona po-
zwala zatem na naturalne podniesienie wielu zagadnień, takich jak 
empiryzm, krytyka mocnego rozumienia emergencji czy wątki pro-
cesualistyczne, które będą pojawiać się w  kolejnych rozdziałach. 
Umieszczenie rozdziału poświęconego jaźni po rozdziale na temat 
wolnej woli łączy się natomiast ze względami wspomnianymi wy-
żej: problem wolnej woli kończy się zaakcentowaniem przywiązania 
Strawsona do fenomenologii, stanowiącej główną oś trzeciego roz-
działu. Odwrócenie tej kolejności zaburzałoby zatem logiczny ciąg 
wywodu.

Struktura każdego z  rozdziałów jest podobna: dzielą się one 
na cztery części. Część pierwsza ma charakter metaprzedmiotowy 
i składa się z trzech paragrafów. W pierwszym z nich, zatytułowa-
nym Geneza problemu, przedstawiam krótko dzieje aktualnie oma-
wianego zagadnienia. W drugim, który nosi tytuł Analiza problemu, 
dokonuję problematyzacji, a zatem stawiam pytania, których celem 
jest nakreślenie obszaru dyskutowanego tematu oraz wprowadzenie 
podstawowych pojęć wraz z  próbą podania ich definicji sprawoz-
dawczej (lub w przypadku świadomości – regulującej). W trzecim 
paragrafie omawiam chronologiczny rozwój myśli Strawsona w kon-
tekście przedstawianego problemu. 

Istnieje kilka powodów, prócz wspomnianej próby uporządko-
wania zagadnień, dla których każdy rozdział rozpoczynam tego ro-
dzaju metaprzedmiotowym wstępem. Najważniejszy to ten, że pro-
blemy świadomości, wolnej woli i jaźni znacząco się od siebie różnią, 
stąd nawet specjalistyczna wiedza w  jednej dziedzinie nie pociąga 

tego, co dane w bezpośrednim doświadczeniu. Stąd, mówiąc o fenomenologii 
wolność czy jaźni, odnoszę się do koncepcji wyrastającej z tego, jak wolność czy 
jaźń są dane. Konieczność odróżnienia tak rozumianej fenomenologii od szko-
ły fenomenologicznej wynika z tego, że Strawson oddziela metafizykę od epis-
temologii, przez co – w przeciwieństwie np. do Husserla – fenomeny nie są dla 
niego wszystkim, co istnieje. 
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znajomości pozostałych kwestii. Ustępy te pełnią jednak również 
ważną funkcję per se: choć przytaczane w  tej pracy terminy, takie 
jak „fizykalizm”, „semikompatybilizm” czy „pogląd prosty”, są po-
wszechnie znane, to koncepcja Strawsona na ogół wykracza poza 
ustanowione podziały lub rozwija się w opozycji do nich. Jeżeli do-
damy do tego fakt, że rzadko które z przytoczonych nazw są ostre, 
niezbędna wydaje się przynajmniej próba wyznaczenia ich orienta-
cyjnego zakresu. Ostatni wreszcie powód, dla którego decyduję się na 
umieszczanie takiego podrozdziału, wynika z  tego, że dobrze spro-
blematyzowane zagadnienie odgrywa rolę konceptualnego szkieletu, 
na którym można osadzić poglądy Strawsona. Choć w pracach filo-
zoficznych owo rusztowanie pozostaje na ogół niewidocznym zaple-
czem badań, decyduję się na jego przedstawienie właśnie dlatego, że 
przynajmniej w dwóch przypadkach – świadomości i wolnej woli – 
filozof podejmuje próbę zrekonstruowania tej ramy. Przedstawienie 
jej typowej wersji wydaje się zatem naturalnym punktem wyjścia. 

W części drugiej i trzeciej każdego z rozdziałów usiłuję streścić 
poglądy Strawsona na daną kwestię. W przypadku rozdziału poświę-
conego świadomości część druga dotyczy rozwinięcia i uzasadnie-
nia poglądu zwanego monizmem fundamentalnym, a trzecia stano-
wi ekspozycję panpsychizmu. Drugi rozdział, na temat wolnej woli, 
dzieli się na część metafizyczną, w której pojawia się argument z nie-
możliwości wolności i  odpowiedzialności moralnej, oraz fenome-
nalno-pojęciową, wskazującą epistemiczne warunki bycia wolnym 
podmiotem. Rozdział trzeci rozpada się natomiast na część dotyczą-
cą poznawczo-metafizycznej koncepcji jaźni oraz na krytykę narra-
cjonizmu. 

W  zakończeniu podejmuję próbę syntezy poglądów Strawso-
na, polegającą przede wszystkim na rekonstrukcji ogólnej ramy jego 
metafizyki, a także na przedstawieniu jej w kontekście nowożytnych 
i  współczesnych nurtów filozoficznych. Zarysowuję również per-
spektywy ewentualnego wykorzystania pomysłów tego autora.

Poszczególne rozdziały różnią się pod względem objętości, co 
wynika z dwóch powodów. Główny z nich wiąże się z filozoficznymi 
zainteresowaniami Strawsona. Większość jego pism dotyczy proble-
mu świadomości, co znalazło odzwierciedlenie w długości rozdziału 
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poświęconego temu zagadnieniu. W przypadku wolnej woli prac jest 
natomiast mniej, a ponadto na ogół powielają one te same pomysły. 
Drugim czynnikiem, który zadecydował o objętości poszczególnych 
części, jest nowość omawianych poglądów na gruncie polskim. O ile 
podziałowi na kompatybilizm i inkompatybilizm nie trzeba poświę-
cać zbyt wiele miejsca, o  tyle analityczna koncepcja własności we-
wnętrznych jak dotąd nie doczekała się solidnego opracowania. Po-
dobna uwaga odnosi się do panpsychizmu oraz fenomenologii jaźni, 
które wymagają bardziej obszernych uwag wprowadzających. 

2. Galen Strawson – krótki szkic biograficzny

Galen John Strawson urodził się 5 lutego 1952 roku w Oksfordzie 
w Wielkiej Brytanii. Jego ojcem jest znany filozof analityczny, sir Pe-
ter Frederick, matką zaś Ann (z domu Martin). Mimo – a może za 
sprawą – wzrastania w domu goszczącym najwybitniejszych filozo-
fów XX wieku Galen nie od razu zainteresował się filozofią. W mło-
dości uczęszczał do Winchester College, elitarnej szkoły średniej, do 
której mogło należeć jedynie siedemdziesięciu uczniów. Tam właś-
nie po raz pierwszy zetknął się z ruchem hippisowskim oraz zainte-
resował kulturą Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu11. Skłoniło go to 
do autostopowej podróży po Bliskim Wschodzie latem 1969 roku. 
Stąd też kiedy tego samego roku rozpoczął studia na Uniwersyte-
cie w  Cambridge – to wybór znaczący, biorąc pod uwagę, że jego 
ojciec był profesorem w Oksfordzie – jako kierunek wybrał orien-
talistykę. Na trzecim roku studiów zmienił przedmiot na nauki spo-
łeczne i polityczne, dzięki czemu zainteresował się filozofią, z której 
w maju 1973 roku złożył egzamin. Wkrótce ożenił się z wykładow-
czynią uniwersytecką Jose Said i wyjechał do Francji, gdzie praco-
wał – jak wspomina – m.in. na budowie oraz w telewizji. Studia dok-
toranckie z filozofii pod kierunkiem Dereka Parfita rozpoczął nieco 

11 Nie spotkało się to, rzecz jasna, z przychylnością dyrekcji. Strawson nie tylko 
odmówił udziału w zajęciach z przysposobienia obronnego, ale również ekspe-
rymentował z narkotykami. Jego wspomnienia z tamtego czasu można znaleźć 
w bezkompromisowo szczerym eseju Two Years’ Time.
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ponad rok później, w październiku 1974 roku, w Wolfson College na 
Uniwersytecie Oksfordzkim. Jednak po pewnym czasie Parfit polecił 
Strawsonowi ukończenie programu Bachelor of Philosophy, aby zdo-
był bardziej gruntowne wykształcenie historycznofilozoficzne i sys-
tematyczne12. Jego napisana w 1977 roku praca dyplomowa dotyczy-
ła relacji między byciem tym samym człowiekiem a byciem tą samą 
osobą; jak przyznaje Strawson, nie był on wtedy świadomy, że iden-
tyczne pytanie zadał wcześniej John Locke13. Następnie ze względów 
finansowych ponownie opuścił Wielką Brytanię i  przeniósł się do 
Francji. W latach 1977–1978 otrzymywał stypendium rządu Francji, 
dzięki któremu mógł studiować w École normale supérieure. Tam 
uczęszczał m.in. na seminaria Jacques’a  Derridy, gdzie bez powo-
dzenia próbował „zrozumieć, o czym on mówił”14. Po powrocie do 
Wielkiej Brytanii zaczął pracę jako redaktor „Times Literary Supple-
ment”, jednocześnie pisząc doktorat na temat wolnej woli. Strawson 
nie ukrywa, że w owym czasie jego filozoficzna wiedza była raczej 
mierna. Przytacza np. taką oto anegdotę. W 1979 roku

Gareth evans zapytał mnie, dlaczego mój doktorat na temat wolnej 
woli powstaje aż tak długo. Dałem mu pogmatwaną pracę na temat sa-
moświadomości, stanowiącą część rozprawy. Następnym razem, kiedy 
się spotkaliśmy – a było to na początku 1980 roku – stwierdził, że ro-
zumie już dlaczego15. 

Mimo tych autoironicznych uwag Strawson nie kryje, że większość 
pomysłów, których broni do dziś, wzięła początek właśnie w  tam-
tym okresie. 

Ostatecznie doktorat zatytułowany Freedom and Belief został 
złożony i obroniony w 1983 roku, a jego rozbudowana wersja, obej-
mująca m.in. rozumowanie na rzecz niemożliwości wolnej woli, 

12 Program Bachelor of Philosophy na Uniwersytecie w  Oksfordzie to dwuletni, 
wymagający plan studiów, w  znacznej mierze samodzielnie układany przez 
uczestnika, uważany za przygotowanie do filozoficznych studiów doktoranc-
kich. Jego ideę obmyślili wspólnie Gilbert Ryle i John David Mabbott. 

13 Introduction (2008), s. 9.
14 Tamże. 
15 Selves, s. XVII. 



18 WSTęP

ukazała się drukiem w 1986 roku, gdy Strawson miał już trzydzie-
ści cztery lata. Rok później został zatrudniony na stałe w oksfordz-
kim Jesus College, gdzie prowadził m.in. seminaria z filozofii umy-
słu. Jego pierwsze artykuły dotyczyły głównie problemu wolnej woli, 
a także przyczynowości. Wcześnie zainteresował się również histo-
rią filozofii: w 1989 roku ukazała się jego pierwsza książka o poglą-
dach Davida Hume’a. 

Strawson pracował w Oksfordzie łącznie dwadzieścia jeden lat 
(wcześniej, w  latach 1979–1986, był wykładowcą i  tutorem w róż-
nych college’ach tej uczelni), do czasu, gdy w 2000 roku przeniósł się 
na Uniwersytet w Reading. To właśnie w ciągu tych dwóch dekad 
powstały najważniejsze książki i artykuły, stanowiące punkt wyjścia 
jego koncepcji metafizycznej. Bez wątpienia środowisko Oksfordu 
odegrało znaczącą rolę w ukształtowaniu filozofii Strawsona, choć 
wpływ ten polegał raczej na wytwarzaniu klimatu intelektualnego, 
przeciwko któremu autor Freedom and Belief mógł się buntować. Do 
Reading przybył natomiast już jako dojrzały naukowiec o wyrobio-
nej pozycji w świecie anglosaskiej filozofii analitycznej. Na tamtej-
szym uniwersytecie spędził kolejne trzynaście lat; w tym czasie pra-
cował również na City University of New York. W 2012 roku na stałe 
opuścił Wielką Brytanię i przeniósł się na University of Texas at Au-
stin w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykłada do tej pory.

Ważną rolę w filozoficznym rozwoju Strawsona odgrywają jego 
wyjazdy i pobyty badawcze, w szczególności współpraca z Center for 
Subjectivity Research, będącym częścią Uniwersytetu w  Kopenha-
dze. To właśnie w tamtym środowisku, którego główną postacią jest 
wybitny znawca myśli edmunda Husserla, Dan Zahavi, Strawson 
zapoznał się z  podstawami tradycji fenomenologicznej. Nie mniej 
istotne pozostaje to, że Strawson był przez wiele lat recenzentem  
„Times Literary Supplement”: zarówno styl niektórych jego dzieł, jak 
i ogólnie rozumiana umysłowość mogą znaleźć częściowe wyjaśnie-
nie w tym aspekcie jego aktywności16.

16 Strawson ma również zasługi (choć niebezpośrednie) na polu literatury. Za 
przykład może posłużyć powieść Sobota Iana Mcewana, przyjaciela Strawsona, 
dotycząca problemu determinizmu, którą nominowano do Nagrody Bookera.
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Kontekst biograficzny okazuje się najważniejszy przy próbie zro-
zumienia, dlaczego Strawson podejmuje zagadnienia świadomości, 
wolnej woli i jaźni. Pozornie tematów tych nie łączy zbyt wiele, poza 
tym, że każdy z  nich mógłby zostać omówiony we współczesnym 
podręczniku do metafizyki. Jednak mimo pozornego pokrewień-
stwa problemu świadomości i  jaźni wielu filozofów uważa, że jaźń 
sprowadza się ostatecznie do kwestii samoświadomości, wtórnej 
względem trudności generowanych przez świadomość17. Zagadnie-
nie wolnej woli wydaje się natomiast niezwiązane ani z jednym, ani 
z drugim tematem18. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Straw-
son się nimi zajmuje, należy zwrócić uwagę, że choć nie ma zbyt 
wielu filozofów podejmujących te kwestie łącznie, to stanowiły one 
przedmiot refleksji tych uczonych, którzy programowo odrzucali 
metafizykę i wskazywali, że każda z nich jest równie nonsensowna. 
Za przykład może posłużyć Gilbert Ryle i jego wydana w 1949 roku 
książka Czym jest umysł? Już lektura spisu treści wskazuje, iż poświę-
cono ją m.in. świadomości, wolnej woli oraz jaźni, przy czym każ-
de z tych zagadnień spotyka się z bezpardonową krytyką. Ryle zmarł 
w 1976 roku, ale jego wpływ dało się odczuć w Oksfordzie jeszcze 
przez długie lata, gdzie liczne grono jego uczniów nadawało ton 
tamtejszej filozofii. W jednostronicowym tekście The Depth(s) of the 
Twentieth Century Strawson wspomina oksfordzką filozofię w 1972 
roku – miał on wtedy dwadzieścia lat – i wymienia dziewięć poglą-
dów, których bronili tamtejsi profesorowie, ale które zupełnie go nie 
przekonywały. W  ich skład wchodziły m.in. behawioryzm, ekster-
nalizm semantyczny oraz regularnościowa teoria przyczynowości. 
Strawson wszystkie te idee odrzucał ze względu na ich niezgodność 
z intuicją, co, jak wspomina, doprowadziło go do „silnej utraty wia-

17 Ned Block (1995, s. 230) pisze np., że „to oczywiście świadomość, a  nie […] 
samoświadomość wydaje się naukową zagadką”. Podobne podejście przyjmu-
je Chalmers (2010, s. 40), który interesuje się doświadczeniem jaźni, ale tylko 
w tym zakresie, w jakim jest to kolejny stan fenomenalny.

18 Innego zdania jest John Searle (2007, s. 48), który przyczyn problematyczno-
ści dyskusji nad wolną wolą doszukuje się w  błędnej terminologii problemu 
umysł-ciało. 
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ry w zdolność do uprawiania filozofii”19. U podstaw zainteresowania 
tytułowymi zagadnieniami stoi zatem reakcja na radykalny reduk-
cjonizm, cechujący filozofię w czasach naukowego rozwoju Strawso-
na. Taka buntownicza, niejednokrotnie prowokująca postawa stano-
wi rys charakterystyczny całej jego myśli, szczególnie widoczny w jej 
negatywnych, aporetycznych momentach, które dziś wywołują naj-
większe debaty. Pewne znaczenie miała też jego relacja z ojcem, od 
którego poglądów starał się zdystansować20. 

19  The Depth(s) of the Twentieth Century, s. 607.
20  Uwagi na ten temat można znaleźć na s. 307–310.



Rozdział 1
Świadomość

Ostatecznie jestem skłonny sądzić, że poważna część,  
jeśli nie wszystkie, z tych trudności, którymi dotąd zabawiali się 

filozofowie, a które zagradzały drogę do poznania, zawdzięczamy 
wyłącznie sobie samym: najpierw wznieśliśmy tumany kurzu,  

a potem uskarżamy się, że nie widzimy. 
George Berkeley1

1. Problem świadomości

1.1. Geneza problemu

Problem relacji umysłu do ciała jest jednym z najszerzej dyskutowa-
nych zagadnień filozoficznych. Mimo że jego początki prawdopo-
dobnie wyprzedzają systematyczną refleksję filozoficzną, szczególną 
rolę zaczął odgrywać w nowożytności, kiedy przyjmowany do dziś 
kształt nadały mu koncepcje dwóch wybitnych uczonych: Galileusza 
i Kartezjusza. Ten pierwszy – idąc za Demokrytem – uznał całą sferę 
doznań zmysłowych (nazwanych później własnościami wtórnymi) 
za subiektywne wrażenia podmiotu. W wydanym w 1627 roku dzie-
le Waga probiercza pisał: 

Ja zaś, kiedy myślę o  materii tworzącej substancję ciała, nie potrafię 
jej pojąć inaczej, jak tylko jako materię ograniczoną, to jest mającą 
ten albo tamten kształt, jako będącą wielką albo małą w odniesieniu 
do innych rzeczy, zajmującą określone miejsce w  określonym czasie, 
jako znajdującą się w ruchu albo w stanie spoczynku, jako dotykają-
cą, lub też nie, innych ciał, jako będącą w jednym tylko, albo w dwóch, 
czy więcej egzemplarzach. I w żaden sposób nie udaje mi się oddzielić 

1 Berkeley 1956, s. 9. 
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materii od tych cech. Jednakże co do tego, iż materia ta jest biała albo 
czerwona, gorzka lub słodka, cicha albo też hałaśliwa, o przyjemnym 
lub nieprzyjemnym zapachu, mój umysł nie czuje się przymuszony 
w tym sensie, że nie czuje się zmuszony do uznania tych cech jako ko-
niecznie towarzyszących tej materii. Więcej – bez zmysłów, jako na-
szych przewodników, rozum i wyobraźnia prawdopodobnie nigdy by 
nie doszły do odkrycia takich cech. Dlatego też myślę, że biorąc rze-
czy od strony przedmiotu, w którym zdają się one zakorzeniać, smak, 
zapach, kolor i tym podobne, nie są niczym innym, jak tylko nazwami 
istniejącymi w świadomości doświadczającego podmiotu, to jest kiedy 
ktoś bierze pod uwagę określony przedmiot, przypisując mu te jakości. 
Stąd jeśli by usunąć żywe istoty, to wszystkie te cechy zostałyby wyma-
zane i  pozbawione istnienia. Ponieważ jednak nadaliśmy nazwy od-
dzielne i szczegółowe, różniące się od nazw wcześniej wspomnianych 
jakości pierwotnych i rzeczywistych, zdaje się nam, że są one prawdzi-
we i realne jak te ostatnie2.

Dzięki uznaniu jakości zmysłowych za w pewnym sensie nierealne, 
świat stał się w pełni podatny na czysto matematyczne wyjaśnienie, 
dzięki czemu możliwy okazał się intensywny rozwój nauk szczegóło-
wych. Drugim uczonym mającym duży wpływ na kształt debat nad 
umysłem był Kartezjusz, który dokonał oddzielenia dwóch rodza-
jów substancji: rozciągłej i myślącej. Ta pierwsza mogła być w cało-
ści opisana wyłącznie za pomocą matematycznych praw mechaniki, 
ta druga obejmowała natomiast całą sferę subiektywnych doznań ja-
kościowych. O tym, że własności, takie jak barwa, smak czy zapach, 
nie należą do samej rzeczy, lecz do umysłu, zaświadcza słynny przy-
kład z kawałkiem wosku, który zachowuje tożsamość mimo utraty 
swych własności3. Podział na substancje rozciągłe i myślące wyni-
kał z obserwacji, że myślenie jest logicznie możliwe bez materialne-
go substratu, stąd należy ono do innej substancji. Tym samym umysł 
przestał być u Kartezjusza częścią porządku przyrody, stał się nato-
miast ego, czyli pierwszoosobowym, subiektywnym punktem widze-
nia. Zarówno Galileusz, jak i Kartezjusz przygotowali w ten sposób 

2 Galileusz 2009, s. 223–224.
3 Zob. Kartezjusz 2001a, s. 52–53. 
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grunt dla nauk szczegółowych – zaproponowana wizja naturalnego 
świata fizycznego stała się całkowicie zdepersonalizowana, pozba-
wiona elementu subiektywnego, stanowiącego ewentualny problem 
dla wyjaśnienia matematycznego. Tak rozumiana nauka, uprawo-
mocniona wydaniem w  1687 roku Matematycznych zasad filozofii 
naturalnej Izaaka Newtona, odnosiła coraz większe sukcesy w  na-
stępnych dekadach, dowodząc trafności stojących u jej podstaw za-
łożeń. Z niej też wyrosło przeświadczenie, że świat można opisać za 
pomocą zbioru formalnych praw, działających na różnych pozio-
mach przyrody, przy czym poziomy wyższe są zależne od poziomów 
niższych, stąd jest pożądane tłumaczenie zjawisk przez odwoływa-
nie się do fundamentalnego porządku rzeczywistości. 

Tymczasem problem umysłu stanowił wyzwanie dla kolejnych 
pokoleń filozofów. Kłopot generowały zwłaszcza dwa zagadnienia: 
jedno z  nich dotyczyło metafizycznej relacji zachodzącej między 
własnościami umysłowymi i fizycznymi, drugie – ich wzajemnego 
oddziaływania. Na pierwszą z  tych kwestii, znaną dziś pod nazwą 
problemu umysł-ciało, odpowiadano zazwyczaj na sposób kar-
tezjański, przez akceptację dualizmu psychofizycznego, polegające-
go na przyporządkowaniu wszelkich własności umysłowych odręb-
nej od ciała substancji (duszy)4. Redukcyjne próby wyjaśnienia były 
rzadsze: prócz Barucha Spinozy podejmowali je niektórzy przed-
stawiciele francuskiego oświecenia5. Druga z  kwestii, zwana pro-
blemem przyczynowania mentalnego, stanowiła wyzwanie już dla 
Kartezjusza, który nie potrafił satysfakcjonująco wyjaśnić, jak sub-
stancje rozciągła i nierozciągła mogą na siebie oddziaływać. Orygi-
nalne rozwiązania tego zagadnienia zaproponowali m.in. broniący 
paralelizmu Nicolas Malebranche i przyjmujący koncepcję harmo-
nii wprzód ustanowionej Gottfried Wilhelm Leibniz. Niekiedy pro-
blem ten uznawano za pozorny: do takiej konkluzji dotarli np. David 

4 Własności umysłowe rozumiano wówczas szeroko, idąc w  tym względzie 
za Kartezjuszem (tamże, s. 51), który na pytanie, czym jest rzecz myśląca, 
odpowiada: „Jest to rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie 
chce, a także wyobraża sobie i czuje”. 

5 Najjaskrawiej oświeceniowy materializm reprezentuje Julien Offray de La Met-
trie i jego książka Człowiek-maszyna (1953).



24 ROZDZIAŁ 1 

Hume oraz Immanuel Kant, którzy przyczynowość uznali za sposób 
interpretacji rzeczywistości przez człowieka. 

Mimo podejmowanych wysiłków oba problemy wciąż wydawa-
ły się dalekie od rozwiązania. To, że liczba poświęconych tym kwe-
stiom prac była odwrotnie proporcjonalna do prawdopodobień-
stwa osiągnięcia konsensusu, sprawiło, że w  drugiej połowie XIX 
wieku zaczęto coraz chętniej odwoływać się do podejścia ściśle na-
ukowego. Dotychczasowe sukcesy nauki, przy jednoczesnej nie-
skuteczności gabinetowej metafizyki, dawały nadzieję na przełom. 
Bodźce do zmian pojawiały się zarówno po stronie uczonych, jak 
i filozofów. W 1874 roku filozof Thomas Huxley opublikował pra-
cę On the Hypothesis that Animals are Automata, and Its History, 
w której odwołał się do przypadków empirycznych, mających do-
wodzić, że umysł jest kauzalnie nieefektywny, przez co wszelkie ba-
dania przyczyn i  skutków zjawisk mentalnych powinny dotyczyć 
materialnego mózgu. 

Argumentacja, która odnosi się do zwierząt, dotyczy w równej mierze 
człowieka, a zatem wszystkie stany świadomości w nas, jak i w nich, 
są bezpośrednio powodowane przez zmiany molekularne w strukturze 
mózgu. Wydaje mi się, że zarówno w człowieku, jak i w zwierzętach nie 
sposób znaleźć żadnego dowodu, iż jakikolwiek stan świadomości jest 
przyczyną zmiany w ruchu materii organizmu6. 

Niemal równocześnie, bo w  1879 roku, Wilhelm Wundt otworzył 
pierwsze laboratorium fizjologiczne; datę tę uważa się dziś za począ-
tek psychologii eksperymentalnej. Wiara w możliwość pełnego fizjo-
logicznego czy – szerzej – naukowego wyjaśnienia zjawisk umysło-
wych, tym silniejsza, im większe triumfy święciła fizyka i dyscypliny 
pokrewne, zdominowała filozofię umysłu w  XX wieku. Z  tej racji 
ostatnie sto lat debat nad umysłem toczy się zazwyczaj w kontekście 
różnych stanowisk redukcyjnych: behawioryzmu, teorii identyczno-
ści czy funkcjonalizmu. W ten sposób podstawą wszelkich rozważań 

6 Huxley 1904, s. 239–240. 
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nad umysłem stał się redukcjonizm, jego zaś metafizycznym zaple-
czem – naturalizm7. 

Celem powyższych uwag jest próba uzasadnienia obserwacji, że 
genealogia współczesnej filozofii umysłu tłumaczy paradoksalną sy-
tuację, w jakiej znalazła się ta dziedzina. Kiedy stwierdzamy, że meto-
da naukowa to najlepszy sposób poznawania świata, mamy na myśli 
świat opisany bez udziału czynnika jakościowego i subiektywnego. 
Powoływanie się na sukcesy nauki – a jest to częsty zabieg, który ma 
dowieść, że filozofowie nie mają wiele do powiedzenia w tej czysto 
empirycznej kwestii – pomija jednak to, że biorą się one z tego, że 
u samego początku tej metody z zakresu jej stosowania wyłączono 
badania nad umysłem. Nie wynika stąd wprawdzie, że metoda na-
ukowa nie jest pomocna przy rozstrzyganiu problemu umysł-ciało, 
jednak za jej skutecznością nie mogą przemawiać sukcesy w innych 
obszarach dociekań, gdyż taka argumentacja wystawia naturalistę na 
zarzut braku analogii. W odpowiedzi zwolennicy naturalizmu argu-
mentują niekiedy, że problem świadomości przebiega podobnie do 
zagadnienia życia, intensywnie dyskutowanego pod koniec XIX wie-
ku: w  obu przypadkach uważano, że nie jest możliwe wyjaśnienie 
funkcjonalne, odwołujące się do mechanizmów zachodzących na 
niższym poziomie organizacji, tymczasem rozwinięta nauka poka-
zała (w przypadku życia) lub pokaże (w przypadku świadomości), że 
jest to myślenie błędne8. Jeżeli jednak powyższe rozważania są słuszne, 
to między wyjaśnieniem życia a wyjaśnieniem świadomości analogia 
nie zachodzi. Świadomość bowiem – w przeciwieństwie do życia – zo-
stała celowo wyłączona poza obręb naukowych rozważań. W ten spo-
sób zarysowuje się wyraźna różnica między typowymi przedmiota-

7 Nie stało się to jednak od razu. Strawson (Real Naturalism, s. 127) wskazuje, że 
redukcjonizm ostatnich sześćdziesięciu lat jest efektem zastąpienia behawiory-
zmu, czyli „umiarkowanej, wysoce owocnej tezy metodologicznej w psycholo-
gii (mówiącej, ogólnie biorąc: nie badaj doświadczenia, które – choć z  pew-
nością istnieje – nie poddaje się odpowiedniemu ilościowemu traktowaniu 
naukowemu), szaloną filozoficzną tezą metafizyczną (głoszącą, iż zjawiska do-
świadczenia nie istnieją)”. Podobne przejście od tezy neutralnej metafizycznie 
do mocnego redukcjonizmu można dostrzec np. w przypadku funkcjonalizmu.

8 Argument z  analogii problemu świadomości do zagadnienia życia wysuwa 
m.in. Dennett 1996. 
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mi nauk szczegółowych a  domeną umysłu9. Choć należy docenić 
wkład, jaki naturalizm wniósł w odejście od niejednokrotnie szko-
dliwego aprioryzmu, to (aprioryczne) uznanie, że umysł stanowi ko-
lejne zjawisko, które można i należy wyjaśnić, korzystając z wiedzy 
w zakresie znanej nam dziś fizyki i nauk pokrewnych, wymaga moc-
niejszego argumentu niż tylko odwołania się do sukcesów na nie- 
współmiernych polach10. 

Być może ta właśnie intuicja sprawiała, że mimo dużej popu-
larności podejścia redukcyjnego przez cały XX wiek istniała grupa 
filozofów dostrzegających poważne problemy związane z relokowa-
niem sfery mentalnej, zwłaszcza tej obejmującej pierwszoosobowe 
jakościowe stany świadome (tzw. qualia), do dziedziny opisywanej 
czysto fizycznie czy biologicznie. Można do nich zaliczyć zarówno 
idealistów (np. Johna Fostera, Timothy’ego Sprigge’a, Roberta M. 
Adamsa), jak i  zwolenników rozmaitych odmian panpsychizmu 
(Williama Jamesa, Thomasa Nagela, Michaela Lockwooda). Wska-
zywano też rozmaite powody, dla których redukcja własności umy-
słowych do własności fizycznych jest niemożliwa. Najważniejsze to 
argumenty z pojmowalności, zwane również argumentami modal-
nymi (Saul Kripke), argument z luki epistemicznej (Frank Jackson) 
czy argument z luki eksplanacyjnej (Charles Broad, Joseph Levine). 
Rewolucyjna pod tym względem okazała się książka Davida Chal-
mersa Świadomy umysł, dająca wyraz narastającym tendencjom an-
tyredukcjonistycznym11. Jej główna teza metodologiczna, wyrażona 
zresztą w artykule wydanym jeszcze przed publikacją wspomnianej 
monografii, brzmi następująco: problemy, jakie generuje świado-

9 Co interesujące, w listopadzie 2019 roku, a więc dziewięć miesięcy po ukończe-
niu pierwszej wersji tej książki, ukazała się praca Galileo’s Error autorstwa Phi-
lipa Goffa, który wysuwa dokładnie taki sam argument z błędnej analogii prze-
ciwko tezie o domniemanym podobieństwie problemu świadomości do innych, 
pozornie nierozwiązywalnych naukowo kwestii, jakie można znaleźć w historii 
nauki (zob. Goff 2019, s. 42).

10 Jeżeli ten argument jest poprawny, to myli się Robert Van Gulick (2008, s. 184), 
który uznaje, że „nie ma obecnie żadnego sposobu na rozstrzygnięcie sporu 
pomiędzy optymistycznie nastrojonymi fizykalistami a  ich pesymistycznymi 
krytykami”. 

11 Zob. Chalmers 2010.
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mość, da się podzielić na łatwe i trudne. Te pierwsze, wbrew nazwie, 
wcale nie muszą być proste, ale typowe metody naukowe potrafią 
sobie z  nimi poradzić. Przykładem jest zagadnienie pamięci, któ-
rą można badać eksperymentalnie, a po wskazaniu, w  jaki sposób 
i w jakim obszarze mózgu są zapisywane i odczytywane informacje, 
nie pozostaje już nic do wyjaśnienia. Trudne problemy, związane ze 
świadomym, jakościowym przeżywaniem, mają natomiast zupełnie 
inny charakter: choć nauka może dokonać pełnej ilościowej charak-
terystyki mózgu, np. w procesie widzenia barw, to samo jakościo-
we doświadczenie koloru, czyli wiedza, jak to jest widzieć czerwień 
czy błękit, pozostaje poza jej zasięgiem. Wniosek brzmi, że podej-
ście redukcyjne nie tylko z konieczności pomija pewien aspekt umy-
słu – świadome doświadczenie – ale również że aspekt ten jest istotą 
problemu umysł-ciało. Wyjaśnienia redukcyjne są zatem niepełne, 
a przez to droga do zbudowania pełnej teorii jakościowych zjawisk 
umysłowych wydaje się bardzo odległa12. Intuicję o istnieniu podzia-
łu na problemy łatwe i trudne Chalmers wspiera współczesną wersją 
argumentu z pojmowalności – tzw. argumentem z logicznej możli-
wości istnienia zombi, wymierzonym w materializm. Zastosowanie 
przez niego narzędzi logicznych (dwuwymiarowych ram semantycz-
nych) sprawiło, że rozumowanie to stanowi jeden z najważniejszych 
dziś powodów poszukiwania nieredukcyjnych teorii umysłu13. 

Poglądy Chalmersa wywołały żywą reakcję filozofów, zwłasz-
cza sympatyzujących z  bardziej skrajnymi odmianami naturali-
zmu. Niektórzy z nich sugerowali, że nauka potrzebuje więcej czasu, 
aby rozwiązać trudny problem świadomości. Inni wprost twierdzili, 
że całe zagadnienie to pseudoproblem, motywowany religijnie lub 
oparty na mętnych, kartezjańskich intuicjach14. Mimo krytyki stano-
wisko Chalmersa stało się na tyle wpływowe, że wyraźnie zwiększyła 

12 Zob. Chalmers 1995. Podobne głosy pojawiały się nawet wśród neurobiologów 
zajmujących się mózgowymi korelatami świadomości – por. wypowiedź Chris-
tofa Kocha przytaczaną w Chalmers 2010, s. 206.

13 Argument ten omawiam na s. 89–93. 
14 Zob. np. Dennett 1996. Marcin Miłkowski (2007, s. 8) pisze np.: „W myśleniu po-

tocznym dominują poglądy dualistyczne: mózgi to jedno, a nieśmiertelna du-
sza – to drugie; jedni ludzie wierzą w niematerialne duchy, inni są przekonani 
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się liczba czołowych filozofów, którzy albo osłabiają idee redukcyjne, 
albo opowiadają się za jakąś formą antyredukcjonizmu. Prowadzone 
obecnie dociekania na tym polu są obiecujące, paradygmat materia-
listycznie uprawianej filozofii umysłu coraz częściej uważa się zaś za 
niewystarczający, choć bez wątpienia owocny w wielu dziedzinach 
badań empirycznych. Mimo że pogląd ten wciąż dominuje, da się 
zaobserwować zwrot w stronę takich stanowisk, jak: monizm fun-
damentalny, panpsychizm czy idealizm. Można je uznać za odmianę 
„miękkiego” naturalizmu, znamionującego odwrót od charaktery-
zującego dwudziestowieczną filozofię analityczną twardego scjenty-
zmu ku poglądom bardziej umiarkowanym. 

1.2. analiza problemu

Współczesny problem umysł-ciało składa się z  dwóch głównych, 
wskazywanych już zagadnień: problemu świadomości oraz proble-
mu przyczynowania mentalnego15. Pierwszy z  nich dotyczy meta-
fizycznej relacji między własnościami umysłowymi a własnościami 
fizycznymi, drugi zaś – zachodzącej między nimi relacji kauzalnej. 
Choć druga z tych kwestii nie będzie szerzej omawiana, jej skrótowe 
przedstawienie może okazać się pomocne w dalszej dyskusji.

Problem przyczynowania mentalnego można sformułować w py-
taniu: czy między własnościami fizycznymi oraz własnościami umy-
słowymi zachodzi obustronne, bezpośrednie przyczynowanie (przy 
założeniu, że obie klasy własności są realne i odrębne)? Za odpowie-
dzią twierdzącą, czyli interakcjonizmem, przemawia potoczna ob-
serwacja, na którą powołuje się już Kartezjusz, twierdząc: „[…] nie je-
stem tylko obecny w moim ciele, tak jak żeglarz na okręcie, lecz […] 
jestem z  nim jak najściślej złączony i  jak gdyby zmieszany, tak że 
tworzę z nim jakby jedną całość”16. Przeciwko takiemu ujęciu prze-
mawia jednak powszechnie dziś przyjmowana teza przyczynowego 
domknięcia dziedziny fizycznej, głosząca, że fizyczne skutki mogą 

o istnieniu nieredukowalnej subiektywności, jeszcze inni wynoszą na piedestał 
»pierwiastek duchowy«”. 

15 Zob. Crane 2000, s. 169. 
16 Kartezjusz 2001a, s. 95–96.
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mieć wyłącznie fizyczne przyczyny. Skłania ona do przyjęcia, że (nie-
fizyczne) własności umysłowe nie mogą oddziaływać na sferę fizycz-
ną, są przyczynowo nieefektywne, a zatem przyczynowanie zachodzi 
tylko w jedną stronę, co prowadzi do przyjęcia epifenomenalizmu17. 
To ostatnie stanowisko jest jednak prima facie niewiarygodne, wy-
klucza bowiem możliwość, by jakikolwiek proces fizyczny, np. wy-
powiedzenie zdania „boli mnie głowa”, był spowodowany stanem 
umysłowym, czyli bólem głowy. Pogląd, że przyczyną sądów, które 
wypowiadamy, nie są wyrażane w nich stany mentalne, jest dla wielu 
filozofów dyskredytujący ze względu na niewiarygodność18. 

Kwestia przyczynowania mentalnego jest wszelako wtórna wo-
bec problemu świadomości, którego współczesną odsłonę da się wy-
razić w pytaniu: czy pierwszoosobowe, jakościowe stany świadome 
redukują się do własności fizycznych? Inny sposób sformułowania 
tego pytania to: czy istnienie jakościowo rozumianej świadomości 
można wyprowadzić z tego, co nie jest świadomością? Odpowiedź 
na obie wersje pytania może być twierdząca lub przecząca: ta pierw-
sza odpowiedź znamionuje podejście redukcyjne, ta druga zaś – nie-
redukcyjne. We współczesnej debacie na ogół przyjmuje się stano-
wiska będące odmianami redukcjonizmu, takie jak materializm, 
fizykalizm czy naturalizm. Ponieważ ich definicje bywają przedmio-
tem sporów, warto im się przyjrzeć. 

Redukcjonizm, naturalizm, fizykalizm i materializm (a także ich 
pojęciowe opozycje) to konceptualna rama dyskusji wokół problemu 
świadomości. Każde z nich jest pewnym typem stanowiska, w obrę-
bie którego mieszczą się poglądy bardziej szczegółowe. Główna teza, 
jakiej zamierzam bronić, głosi, że stanowią one coraz dalej idącą 
próbę doprecyzowania natury redukcji zachodzącej między własno-
ściami traktowanymi jako umysłowe a własnościami, które są osta-

17 W rzeczywistości teza o przyczynowym domknięciu dziedziny fizycznej łączy 
się z tzw. zasadą wykluczania, która głosi, że dla każdego skutku istnieje tylko 
jedna przyczyna lub jedna suma przyczyn koniecznych i wystarczających. Kom-
plikację tę jednak pomijam. 

18 Problem ten, zwany paradoksem sądu fenomenalnego, omawia Chalmers 2010, 
s. 305 i n. Mimo tej trudności można bronić epifenomenalizmu, stanowisko to 
nie ma jednak dziś wielu liczących się zwolenników. 
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tecznym metafizycznym tworzywem świata. Celem poniższych aka-
pitów jest próba wstępnego uporządkowania podstawowych pojęć 
wykorzystywanych w tym rozdziale. Podane niżej określenia – nie są 
to bowiem definicje sensu stricto – można traktować jako sprawoz-
dawcze, niepozbawione jednak aspektu regulującego. 

Pierwsze z pytań, które pragnę rozważyć, brzmi:

(P1) Czym jest redukcjonizm ontologiczny?19

Teza redukcjonizmu ontologicznego w filozofii umysłu głosi, że włas- 
ności umysłowe i fizyczne redukują się albo do siebie, albo do jakiejś 
własności trzeciego rodzaju. W pierwszym przypadku możemy mó-
wić o redukcji asymetrycznej, w drugim zaś – o redukcji symetrycz-
nej20. Przykładem ostatniej może być monizm neutralny, gdzie oba 
rodzaje własności redukują się do tej, która nie jest ani umysłowa, 
ani fizyczna. Redukcja asymetryczna może przebiegać zarówno od 
tego, co umysłowe, do tego, co fizyczne, jak i od tego, co fizyczne, do 
tego, co umysłowe. Drugi z przypadków obejmuje idealizm, z cze-
go wynika rzadko dostrzegana konsekwencja, że pogląd ten również 
jest rodzajem redukcjonizmu21. 

Istnieją różne odmiany redukcji, z  których najpopularniejszą – 
przynajmniej na gruncie filozofii umysłu – była przez długi czas 
identyczność22. W redukcji identycznościowej dwie na pierwszy rzut 
oka odrębne własności zostają ze sobą utożsamione. Tego rodza-
ju redukcję wykorzystywano np. w  teorii identyczności, ale najle-

19 Od redukcji ontologicznych odróżnia się redukcje reprezentacyjne, dotyczące 
pojęć, teorii i praw. Poglądu opartego na drugim z tych modeli nie będę jednak 
omawiał. Na ten temat zob. Poczobut 2009, s. 184–194. 

20 Redukcja symetryczna głosi jedynie, że własności wysokiego poziomu A oraz  
B redukują się do własności poziomu fundamentalnego C w  taki sposób, że 
A nie redukuje się do B, B zaś nie redukuje się do A. Dlatego też symetryczna 
redukcja A i B do C może mieć charakter jednostronny, bez przyjmowania re-
dukcji C do A i B. 

21 Strawson (Real Naturalism, s. 138) nie zgadza się z  tym wnioskiem i  stwier-
dza, że utożsamienie własności fizycznych z własnościami mentalnymi nie jest 
redukcjonizmem. 

22 Dobrego przeglądu różnych rodzajów redukcji ontologicznej dokonuje Van 
Gulick 2008, s. 148–156. 
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piej obrazujący ją przykład pochodzi z astronomii. Przez wiele dzie-
sięcioleci traktowano Gwiazdę Poranną i Gwiazdę Wieczorną jako 
dwa różne ciała niebieskie – jedno z nich pojawiało się po zachodzie 
słońca na zachodniej stronie nieba, a drugie przed wschodem słoń-
ca na wschodniej stronie nieba. Dzięki badaniom udało się ustalić, 
że w rzeczywistości jest to jeden obiekt – Wenus. Zwolennicy reduk-
cji identycznościowej wskazują, że podobny los spotka w przyszło-
ści problem umysł-ciało, przy czym najczęściej twierdzą – choć nie 
jest to teza wynikająca logicznie – że to umysł zostanie zredukowa-
ny do korelatów neuronalnych. Bardziej umiarkowane rodzaje rela-
cji międzypoziomowych to niektóre odmiany superweniencji oraz 
emergencji. Superweniencja między własnościami A  i B zachodzi, 
„jeśli nie istnieją dwie możliwe sytuacje identyczne pod względem 
własności typu A, a  różniące się własnościami typu B”23. A  zatem 
powielenie własności A  (np. struktury mikrofizycznej) z  koniecz-
ności powoduje też powielenie superweniującej na niej własności B  
(np. własności makropoziomowych). Na podobnej idei opierają się 
redukcyjne odmiany emergencji: zwolennicy tego stanowiska głoszą 
ponadto, że złożone układy przejawiają właściwości nieobecne na 
mikropoziomie. Dobrym przykładem obrazującym tę tezę jest płyn-
ność wody, której nie sposób przewidzieć nawet na podstawie pełnej 
wiedzy na temat atomów tlenu i wodoru. W tym punkcie tkwi rów-
nież różnica między zwolennikami superweniencji a  rzecznikami 
emergencji: podczas gdy ci pierwsi twierdzą na ogół, że pełna wiedza 
o mikropoziomie A pozwala wywieść a priori wiedzę o własnościach 
wysokiego poziomu B, ci drudzy – mówiąc np. o umysłach – uwa-
żają, iż „opisy i wyjaśnienia samoświadomych, intencjonalnych i ra-
cjonalnych podmiotów wyłącznie w kategoriach struktury i dynami-
ki ich mikrofizycznych składników są zasadniczo niekompletne”24.

Powyższy schemat to duże uproszczenie, nie uwzględnia bo-
wiem nieredukcyjnych odmian superweniencji i emergencji25. Tym 
samym trudno byłoby w jego obrębie znaleźć miejsce na popularne 

23 Chalmers 2010, s. 76. 
24 Miłkowski, Poczobut 2005, s. 51. 
25 Z  pewnością nie wszystkie odmiany emergencji są redukcyjne; co do su-

perweniencji – wątpliwości w  sprawie tego, czy z  konieczności pociąga ona 
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stanowiska w rodzaju nieredukcyjnego fizykalizmu. Jednak sympli-
fikacji tej przyświeca idea, w myśl której odróżnienie ontologicznie 
redukcyjnych i ontologicznie nieredukcyjnych stanowisk w filozo-
fii umysłu wiąże się z  zadaniem prostego pytania rozstrzygnięcia: 
czy własności umysłowe wynikają lub wyłaniają się z czegoś, co nimi 
nie jest? Jeżeli odpowiedź okaże się twierdząca, mamy do czynienia 
ze stanowiskiem redukcyjnym. Takiej właśnie odpowiedzi można 
oczekiwać ze strony większości zwolenników superweniencji, nie-
których przynajmniej emergentystów oraz wszystkich zwolenników 
nieredukcyjnego fizykalizmu26. W przypadku odpowiedzi przeczącej 
możemy natomiast zakwalifikować dany pogląd jako nieredukcyjny. 
Przy tak szerokim rozumieniu redukcjonizmu jedynymi stanowi-
skami nieredukcyjnymi byłby dualizm własności oraz panpsychizm 
(ewentualnie mocny emergentyzm). To, czy takie rozumienie reduk-
cji jest uprawnione, pozostaje kwestią dyskusyjną, wydaje się jednak, 
że nie powinno się go a priori wykluczać. 

Terminem równie rozpowszechnionym, co redukcjonizm, jest 
naturalizm, stąd kolejne pytanie brzmi:

(P2) Czym jest naturalizm?

Stanowisko to występuje w  dwóch odmianach: metodologicznej 
i metafizycznej. W tej pracy będę posługiwał się wyłącznie drugim 
ze znaczeń, zgodnie z którym naturalizm to teza, że nie istnieją żad-
ne byty sytuujące się poza porządkiem natury. Ponadto skoncentru-
ję się jedynie na znaczeniu tego terminu w filozofii umysłu, a zatem 
poza kontekstem etycznym czy epistemologicznym, w którym rów-
nież funkcjonuje. Nawet jednak tak zawężone rozumienie jest ubo-
gie treściowo, wykorzystuje bowiem niejasne pojęcie natury i jej po-

redukcję własności umysłowych do własności fizycznych, zgłasza Van Gulick  
2008, s. 153–154. 

26 Jak zauważa Van Gulick (tamże, s. 181), bez względu na to, czy nieredukcyjny 
fizykalizm wykorzystuje relację redukcji, czy emergencji, jedynym aspektem, 
który jest istotnie nieredukowalnym aspektem, okazuje się aspekt reprezenta-
cyjny (w przypadku redukcji) lub epistemiczny (w przypadku emergencji). Sta-
nowisko to należy zatem określić jako metafizycznie redukcyjne.
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rządku27. Naturalizm na ogół wyklucza istnienie bytów takich jak 
Bóg, aniołowie czy niematerialne umysły, choć trudno rozstrzygnąć, 
czy gdyby np. te ostatnie miały mierzalne własności, nie mogłyby 
zostać zaakceptowane przez naturalistów. Niekiedy dookreśla się, 
że porządek natury to inaczej porządek przyczynowo-skutkowy, co 
jednak wciąż pozwala pytać, czy jeżeli Bóg byłby członem tego ro-
dzaju relacji (co przyjmują tacy filozofowie, jak np. Józef Życiński), 
to stanowisko uznające jego istnienie nie byłoby naturalistyczne. 

Naturalizm i  redukcjonizm to poglądy logicznie niezależne, 
co wynika głównie z braku jednoznacznej definicji tego pierwsze-
go ujęcia28. Z pewnością można wyobrazić sobie redukcjonizmy nie-
naturalistyczne (np. redukcję całego świata materialnego do umysłu 
Boga), choć możliwość naturalizmów nieredukcyjnych jest już bar-
dziej dyskusyjna (być może jego przykładem byłaby teoria psycho-
nów Johna ecclesa: naturalistyczna wersja dualizmu psychofizycz-
nego)29. W praktyce większość naturalistów to zwolennicy redukcji, 
niechęć do wyjaśnień odwołujących się do tego, co wykracza poza 
zjawiska fizyczne, stanowi zaś na ogół najważniejszy motyw ich re-
dukcjonizmu. 

Naturalizm przypomina pod wieloma względami fizykalizm, 
stąd kolejne pytanie brzmi:

(P3) Czym jest fizykalizm?

Stanowisko to również występuje w kilku odmianach. Interesująca 
nas wersja metafizyczna głosiłaby, że każdy byt mógłby co do zasa-
dy zostać sprowadzony do bytów postulowanych w ramach fizyki. 
Oznacza to, że wszelkie zjawiska wysokiego poziomu (biologiczne, 

27 Taką konsekwencję ma np. „scjentystyczna” definicja metafizycznego naturali-
zmu Paula Mosera i Davida Yandella (2000, s. 4), zgodnie z którą „każdy realny 
byt składa się lub jest w jakiś sposób ontycznie ugruntowany w przedmiotach 
dopuszczanych przez hipotetycznie zupełne nauki empiryczne (czyli w przed-
miotach naturalnej ontologii)”. Określenia „jakiś sposób”, „hipotetyczna zupeł-
ność” czy „nauki empiryczne” generują jednak tylko kolejne pytania.

28 Podobną sugestię wygłasza Woleński 2016, s. 30.
29 Zob. eccles 1992. 
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psychologiczne, społeczne) dają się sprowadzić do zjawisk niskiego 
poziomu (np. struktury cząsteczek subatomowych). Fizykalizm jest 
na ogół poglądem redukcyjnym, w świetle przytoczonej wyżej moc-
nej teorii redukcji wszelkie nieredukcyjne jego odmiany byłyby zaś 
pojęciowo sprzeczne. Aby powiązać ze sobą zjawiska poziomu mi-
kroskopowego i makroskopowego, stosuje się najczęściej relację su-
perweniencji; tego rodzaju fizykalizm superwenientny bywa również 
zwany minimalnym fizykalizmem, ponieważ – jak twierdzi Jaegwon 
Kim – powinien go zaakceptować każdy fizykalista30. Relacja fizyka-
lizmu do naturalizmu nie wydaje się oczywista, co ponownie wynika 
z niejednoznacznej definicji tego ostatniego poglądu, ale także z tzw. 
dylematu Hempla31. Założeniem tego ostatniego jest teza, z  którą 
zgodzą się nie wszyscy fizykaliści, że nie znajdujemy się w wyróżnio-
nym momencie rozwoju fizyki, przez co nasza obecna teoria fizycz-
na jest prawdopodobnie fałszywa, analogicznie do innych teorii po-
jawiających się w historii ludzkości. Współczesna koncepcja bytów 
fizycznych nie nadaje się zatem do zdefiniowania fizykalizmu. Jeżeli 
jednak definiując fizykalizm, chcielibyśmy odwołać się do bytów 
przyjmowanych przez idealną fizykę, to taka definicja jest jałowa – 
idealna fizyka może mieć niewiele wspólnego z fizyką współczesną: 
gdyby np. okazało się, że przyszła fizyka bierze pod uwagę istnienie 
niezapośredniczonych oddziaływań na odległość, to niektórzy z or-
todoksyjnych naturalistów mogliby uznać ją za nienaturalistyczną. 
Przebiegająca w drugą stronę relacja naturalizmu do fizykalizmu jest 
prostsza: można być bowiem naturalistą, nie będąc fizykalistą. Do-
bry przykład stanowią biologiści, twierdząc, że to biologia postulu-
je kategorie bytów, do których redukują się byty innych poziomów32. 

W  obecnej debacie fizykalizm niejednokrotnie utożsamia się 
z materializmem. Stąd ostatnie z pytań, jakie trzeba w tym miejscu 
zadać, brzmi:

30 Zob. Kim 2002, s. 50. Nie jest to jednak warunek wystarczający prawdziwości 
fizykalizmu.

31 Sformułowanie dylematu Hempla można znaleźć w  Hempel 1969. Jego do-
brą analizę, a  także interesującą próbę rozwiązania, proponuje Stoljar 2010,  
s. 93–108.

32 Zob. Woleński 2016, s. 23, 33. 
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(P4) Czym jest materializm?

Stanowisko to można potraktować jako odmianę fizykalizmu, gło-
szącą, że wszelkie własności wysokiego poziomu redukują się do 
własności niskiego poziomu, czyli opisywanej przez fizykę mate-
rii. Jednak i ta definicja nie jest wolna od problemów, nie dysponu-
jemy bowiem bezwzględną definicją materii, a jej pojęcie ma cha-
rakter nie fizyczny, lecz metafizyczny. Zwracał na to uwagę ernst 
Mach w 1886 roku, pisząc: „[…] nauka nie cierpi żadnej straty, kie-
dy sztywne, sterylne, trwałe, nieznane coś (materia) zostaje zastąpio-
ne trwałym prawem, które można szczegółowo wyjaśniać dalej w ra-
mach badań fizyczno-fizjologicznych. […] Po prostu empiryczne 
pojęcia zastępują tu metafizyczne”33. Wątpliwości co do poprawno-
ści stosowania terminu „materia” stały się szczególnie zasadne w do-
bie fizyki kwantowej: powoływanie się na typowe definicje materii, 
zgodnie z którymi jest ona trwała, przestrzennie rozciągła czy nie-
przenikniona, wydaje się zawodne, gdyż pola sił, do których osta-
tecznie sprowadzają się byty fizyczne, nie mają co najmniej części 
z tych własności34. Dlatego, choć materializm zakłada redukcjonizm, 
naturalizm i fizykalizm, żadne z trzech ostatnich stanowisk nie musi 
być z nim utożsamiane. Jest to również jeden z powodów, dla które-
go pojęcia fizykalizmu i materializmu – inaczej niż w przeważającej 
części literatury – będą w tej pracy odróżniane. 

Powyższe rozważania warto podsumować dwoma wnioska-
mi. Wniosek metafilozoficzny brzmi, że mimo iż wszystkie powyż-
sze terminy pozostają w powszechnym użyciu, to właściwie żaden 
nie został satysfakcjonująco zdefiniowany. Teza systemowa jest zaś 
następująca: ex usu można przyjąć, że redukcjonizm to termin naj-
bardziej ogólny, w którym zawiera się fizykalizm, fizykalizm zaś to 

33 Mach 2009, s. 298. 
34 Fakt ten potwierdza m.in. Werner Heisenberg, pisząc: „Fizyka atomowa spro-

wadziła naukę z drogi materializmu, którą kroczyła ona w dziewiętnastym stu-
leciu” (Heisenberg 1965, s. 43). Nieco dalej (tamże, s. 146) dodaje: „Ontolo-
gia materialistyczna opierała się na złudnym mniemaniu, że sposób istnienia, 
że bezpośrednią rzeczywistość otaczającego nas świata można ekstrapolować 
w dziedzinę świata atomowego. ekstrapolacja ta jest jednak niemożliwa”.
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pogląd, w którym zawiera się materializm. Status naturalizmu jest 
niejasny, ale zasadne wydaje się zaklasyfikowanie go jako stanowiska 
redukcyjnego, choć niekoniecznie fizykalistycznego.

Zarysowana w ten sposób mapa problemu świadomości jest nie-
pełna – brakuje na niej np. osobnej kategorii redukcji przez elimi-
nację, która pojawia się u  behawiorystów logicznych i  ich współ-
czesnych kontynuatorów, np. Daniela Dennetta. Pozwala ona jednak 
dostrzec, jak zazwyczaj stosuje się niektóre rozpowszechnione po-
jęcia. Rezultat ten okaże się ważny w dalszej części pracy, zwłaszcza 
w kontekście radykalnych zmian, jakich Strawson dokonuje w  ich 
rozumieniu, a także w przypadku pytań bardziej szczegółowych, ta-
kich jak np. to, czy panpsychizm jest stanowiskiem zgodnym z fizy-
kalizmem. 

1.3. Galen Strawson a zagadnienie świadomości

Choć pierwsze prace Strawsona nie dotyczyły zagadnienia świado-
mości, temat ten zainteresował go już pod koniec lat 70. XX wie-
ku, w trakcie pisania rozprawy doktorskiej35. Jego ówczesne poglądy, 
które nie uległy znacznym zmianom w ciągu czterdziestu lat, stawia-
ły go w opozycji do analitycznej filozofii umysłu, zwłaszcza tej, któ-
rą rozwijano wówczas w Oksfordzie. Uczelnia ta była w owym czasie 
głównym ośrodkiem scjentystycznej filozofii analitycznej, za co od-
powiadał przede wszystkim Gilbert Ryle. Daniel Dennett, uczeń Ry-
le’a, wspominając dominację oksfordzkiej filozofii umysłu w anglo-
języcznym świecie, podkreśla pozycję swego nauczyciela: „[…] pod 
wieloma względami [Ryle] zarządzał wówczas filozofią na Oksfor-
dzie – jako redaktor naczelny »Mind« czy jako nieformalny pośred-
nik w zatrudnianiu filozofów anglosaskich”36. Strawson nie pozosta-
wał jednak w swych poglądach osamotniony: w tym samym czasie 
w Oksfordzie pracował również John Foster, którego idealizm jesz-

35 Mental Reality, s. XIII. Niektóre z opublikowanych w późniejszym czasie arty-
kułów rozwijają idee pochodzące z czasów, kiedy Strawson był studentem; taką 
genezę ma np. Red and “Red”. Zob. Introduction (2008), s. 12. 

36 Dennett 2008, s. 25. Ryle był redaktorem naczelnym „Mind” przez ponad trzy-
dzieści lat, do 1971 roku. 
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cze wyraźniej sprzeciwiał się paradygmatowi redukcyjnemu. Charles 
Taliaferro, uczeń Fostera, wspomina: 

Kiedy w roku 1991 przybyłem do Oksfordu, ze zdziwieniem dostrze-
głem, że bardzo niewiele zaświadczało tam o dominacji filozofii języ-
ka w wydaniu Ryle’a czy Austina. […] Fakt: w sali seminaryjnej wisiało 
starannie wykadrowane zdjęcie Ryle’a, jednak same seminaria przekra-
czały granice tego, co mógłby on tolerować. W jednej z tych sal Galen 
Strawson z odwagą i klarownością utrzymywał, że behawiorystyczny 
model umysłu, broniony przez Ryle’a, Dennetta i  niektórych współ-
czesnych filozofów, był po prostu głupi. Strawson brał całkowicie na 
poważnie domenę świadomości, doświadczenia i umysłu!37

Choć Strawson prowadził zajęcia z filozofii umysłu od końca lat 80., 
już w 1986 roku powstał zaś pierwszy szkic książki Mental Reality, 
gotowa praca ukazała się dopiero w  1994 roku. Jej opublikowanie 
poprzedzały zaledwie dwa artykuły, gdyż większość tekstów Straw-
sona z  zakresu filozofii umysłu odrzucano na etapie recenzji. Wy-
jątek stanowią opublikowany w  1989 roku artykuł Red and “Red”, 
poświęcony zagadnieniu relacji między wrażeniem koloru a jego po-
jęciem, a także The Experiental and the Non-Experiental, który uka-
zał się w zbiorze The Mind-Body Problem tuż przed wydaniem Men-
tal Reality38. Zostały natomiast odrzucone m.in. artykuły, w których 
Strawson formułuje, nowatorski w tamtych czasach, program feno-
menologii kognitywnej, oraz te omawiające eksperyment myślowy 
z Obserwatorów Pogody39. Oba pojawiły się ostatecznie jako frag-
menty Mental Reality.

Pierwsza książka Strawsona na temat filozofii umysłu, mimo 
że kwestionowała paradygmat materialistyczny, została na ogół do-
brze przyjęta – jedną z najbardziej pochlebnych recenzji zamieścił 
na łamach czasopisma „Nature” Colin McGinn. Prócz niego pisali 

37 Taliaferro 2016, s. 148.
38 Strawson pisał także niepublikowane artykuły na temat umysłu (zob. np. Lan-

guage without Communication Intentions) oraz recenzje, w których podejmował 
problemy filozofii umysłu (zob. The Self as Software).

39 Argument z Obserwatorów Pogody pojawia się już w pracy doktorskiej Straw-
sona, gdzie służy do rozważań nad wolną wolą. Zob. Freedom and Belief, s. 113.
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o niej m.in. Michael Tye, Hilary Putnam czy John Jamieson Smart. 
Trudno jednak stwierdzić, by Mental Reality zrewolucjonizowało fi-
lozofię umysłu w tym samym stopniu co wspomniana już książka 
Chalmersa Świadomy umysł, która ukazała się dwa lata później. No-
tabene, choć autor tego ostatniego tytułu ani nie cytuje Strawsona, 
ani się na niego nie powołuje, czytał on maszynopis Mental Reality 
w 1994 roku40. Trudno wyciągać wnioski, na ile lektura ta wpłynęła 
na Chalmersa; należy poprzestać na obserwacji, że publikacje obu 
autorów zdradzają miejscami duże podobieństwa. 

Mimo że Mental Reality to jedna z pierwszych prac Strawsona na 
temat umysłu, znamionuje ona koniec pierwszej fazy rozwoju jego 
poglądów, którą można nazwać okresem agnostycznym. Charak-
teryzuje się ona naciskiem na argumentację negatywną, polegają-
cą zazwyczaj na wskazaniu trudności, uniemożliwiających sformu-
łowanie bliżej sprecyzowanej metafizyki. Stąd również nazwa tego 
etapu, która pochodzi od przyjmowanej wówczas przez Strawso-
na koncepcji metafizycznej, nazywanej monizmem agnostycznym  
(lub „?-izmem”). Można doszukiwać się w niej inspiracji myślą Tho-
masa Nagela, który w owym czasie bronił podobnego stanowiska41. 
Nieliczne publikacje Strawsona z  okresu agnostycznego stanowią 
przykład tendencji do podważania, a  nawet odrzucania redukcjo-
nizmu, które dało się zaobserwować przez całe lata 80. Rola kryty-
ki polegała na studzeniu scjentystycznego zapału, jaki pojawił się 
w czasach rozwoju neuronauki i postępów w pracach nad sztuczną 
inteligencją oraz świadomością maszynową42.

Następny okres, russellowski, zaczyna się wraz z  opublikowa-
niem w 1999 roku artykułu Realistic Materialist Monism. Znamio-
nuje go inspiracja myślą Bertranda Russella, u której początków stoi 
polemika Strawsona z  Noamem Chomskim43. Najistotniejsza dla 

40 Mental Reality, s. XVII.
41 Zob. Nagel 1997c. 
42 Prócz Thomasa Nagela i Franka Jacksona paradygmatu antyredukcjonistyczne-

go bronił wówczas również m.in. Colin McGinn, a także wspomniani wcześniej 
Foster, Sprigge i Lockwood. 

43 Prawdopodobnie dużą rolę odegrało również to, że w 1999 roku Strawson od-
krył w domku letnim przyjaciela egzemplarz książki Arthura eddingtona Nowe 
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tego okresu publikacja to Real Materialism, która ukazała się w to-
mie poświęconym Chomsky’emu44. Szeroką popularność Strawso-
nowskiej wersji monizmu russellowskiego przyniosło ukazanie się 
w 2006 roku na łamach „Journal of Consciousness Studies” artykułu 
Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism45. Praca była 
głównym tekstem numeru, odpowiedzi do niego zgłosiło zaś sie-
demnastu czołowych filozofów, w tym Peter Carruthers, Frank Jack-
son, David Papineau, Peter Simons i John Jamieson Smart. Co waż-
ne, okres russellowski stanowi zmianę nie w tezach Strawsona, lecz 
w sposobie ich uzasadnienia. Po raz pierwszy wyraźnie pojawia się 
założenie prymatu wiedzy danej bezpośrednio, a  także teza o mil-
czeniu nauki w kwestii wewnętrznych własności bytów fizycznych. 

Ostatnie kilka lat można natomiast scharakteryzować jako okres 
procesualistyczny. Choć Strawson nie porzuca monizmu russellow-
skiego, to jego celem staje się radykalna zmiana względem substan-
cjalnej, czy – jak ją nazywa – separatystycznej metafizyki, opartej na 
opozycji podmiotu i własności, a przede wszystkim bycia i stawania 
się. Intuicje te Strawson rozwija w dwóch wydanych niedawno ar-
tykułach: Mind and Being: The Primacy of Panpsychism oraz Fizy-
kalistyczny panpsychizm, a także w nieopublikowanym eseju Identi-
ty Metaphysics. Tezy, które można znaleźć w tych tekstach, dotyczą 
nie tylko zagadnienia świadomości, lecz stanowią także podstawę 
do sformułowania szerszej ramy metafizycznej, dlatego omawiam 
je w innym miejscu46. Prawdopodobnie w tę właśnie stronę będzie 
zmierzać przyszła myśl Strawsona. 

Należy pamiętać, że te trzy okresy są umowną próbą klasyfika-
cji, opierającą się na obserwacji co do rozłożenia akcentów w myśli 
Strawsona. Jego filozofia świadomości nie przechodzi jednak rady-

oblicza natury, stanowiącej naukowe potwierdzenie tez rozwijanych przez Rus-
sella. Zob. Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 9. 

44 Jednak i ta praca – podobnie jak sześć innych tekstów, złożonych w czasopiśmie 
„Mind” – nie przeszła procesu recenzyjnego. 

45 Dużą część wyrażonych tu poglądów można znaleźć w  wydanym siedem lat 
wcześniej artykule The Self and the Sesmet, który – choć dotyczy głównie poję-
cia jaźni – podejmuje również inne zagadnienia metafizyczne. 

46 Zob. s. 290–297. 
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kalnych zmian, czego najlepiej dowodzi to, że wcześniejsze etapy na 
ogół antycypują późniejsze: np. na łamach Mental Reality, charakte-
ryzującej okres agnostyczny, można znaleźć zarówno odniesienia do 
myśli Russella, jak i wątki procesualistyczne47. Ponadto, niezależnie 
od wskazanych wyżej transformacji, zmianom ulegają również bar-
dziej szczegółowe koncepcje Strawsona, np. teoria intencjonalności. 
Podział ten dobrze oddaje jednak rozwój jego myśli, która od kry-
tyki neobehawioryzmu przechodzi do skrajnie rewizyjnej metafizy-
ki. W takim też porządku są zorganizowane poniższe podrozdziały.

2. monizm fundamentalny

2.1. krytyka neobehawioryzmu

Mimo że Mental Reality stanowi próbę rozstrzygnięcia problemu 
umysł-ciało, znaczna jej część jest poświęcona argumentacji prze-
ciwko stanowisku, które Strawson nazywa neobehawioryzmem48. 
Wpływ na taką strukturę publikacji miało zarówno środowisko, 
w którym pracował autor, jak i zdecydowanie dominujący wówczas 
w analitycznej filozofii umysłu paradygmat materialistyczny49. Pole-

47 Zob. Mental Reality, s. 94 dla odniesień do Russella oraz tamże, s. 111 i n. dla 
wzmianek o procesualnej teorii podmiotu. Strawson (Real Materialism, s. 76) 
traktuje swoją filozofię okresu russellowskiego jako rozwinięcie wątków moni-
zmu agnostycznego, obecnego w Mental Reality. Procesualizm pojawia się po-
nownie na początku XXI wieku (zob. np. What is the Relation Between an Expe-
rience, the Subject of the Experience, and the Content of the Experience?), ale nie 
urasta jeszcze do rangi osi dla całej metafizyki.

48 Termin „neobehawioryzm” funkcjonuje również we współczesnej psychologii 
na oznaczenie niektórych szkół wyrastających z behawioryzmu Johna Watsona 
i Burrhusa Frederica Skinnera. To znaczenie Strawson pomija. 

49 Znamienny jest cytat, w którym Strawson (Mental Reality, s. 318) stwierdza: „To 
oczywiste, że w maszynie jest duch”, nawiązując tym samym do słynnego od-
rzucenia przez Ryle’a (1970, s. 48) dogmatu o „duchu w maszynie”. Bezpośred-
nią kontynuacją filozofii Ryle’a  jest teoria Daniela Dennetta, najpełniej wyło-
żona w jego książce Świadomość (Dennett 2016). Przez całe lata 80. ukazało się 
również wiele publikacji, w których proponowano skrajnie redukcjonistyczne, 
m.in. eliminatywistyczne, koncepcje umysłu (zob. Churchland 1984; Rey 1983). 
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miki z neobehawioryzmem, choć nieobecne w kolejnych tekstach, 
nie są jednak wyłącznie doraźną reakcją na prowadzone wówczas 
spory. Wprost przeciwnie: stanowią istotny aspekt poglądów Straw-
sona, są bowiem próbą zakwestionowania pozytywistycznej meto-
dy uprawiania filozofii umysłu, relegującej wszelkie zjawiska niewe-
ryfikowalne do sfery metafizyki, a następnie eliminującej tę ostatnią 
z zakresu sensownych rozważań. 

W rozumieniu Strawsona neobehawioryzm to stanowisko, któ-
re głosi, że „życie umysłowe łączy się z  zachowaniem w  taki spo-
sób, że odniesienie do zachowania stanowi istotę i  główny punkt 
każdego adekwatnego wyjaśnienia natury wszystkich – lub pra-
wie wszystkich – stanów i  zdarzeń mentalnych”50. Innymi słowy, 
neobehawiorysta utrzymuje, że pytanie o  naturę danego doznania  
(np. bólu) sprowadza się do pytania o znaczenie odpowiedniego ter-
minu mentalnego (np. „ból”), za satysfakcjonującą odpowiedź na to 
drugie uważa zaś wskazanie czynnika dostępnego publicznie. W za-
kres tak sformułowanego behawioryzmu wchodzą zarówno stano-
wiska funkcjonalistyczne, które choć nie przyjmują behawioryzmu 
explicite, wykorzystują model bodźców i  reakcji, jak i  koncepcje 
zwolenników Ludwiga Wittgensteina, którzy wymagają podania pu-
blicznych, a więc zachowaniowych, kryteriów prawdziwości sądów 
obejmujących predykaty mentalne51. 

Argumentacja Strawsona jest wymierzona w założenie tych po-
glądów, których geneza sięga behawioryzmu metodologicznego. Sta-
nowisko to, rozumiane jako metoda badania stanów mentalnych, 
zyskało szczególną popularność w filozofii ze względu na możliwość 
jego uzgodnienia z weryfikacjonizmem neopozytywistów, którzy – 
zgodnie z  tezą Rudolfa Carnapa – utrzymywali, że kryterium sen-

50 Mental Reality, s. XI.
51 Odnośnie do funkcjonalizmu Strawson (tamże, s. 30) nie jest przekonany, 

czy stanowisko to koniecznie wiąże się z behawioryzmem, choć stwierdza, że 
wszystkie jego wpływowe odmiany są behawiorystyczne. W przypadku zwolen-
ników Wittgensteina nie rozstrzyga on natomiast, czy krytyka dotyczy również 
poglądów autora Dociekań filozoficznych (tamże, s. 218). 



42 ROZDZIAŁ 1 

sowności zdania jest metoda jego weryfikacji52. Stąd nawet jeżeli ja-
kościowe stany mentalne istnieją, ale ich zachodzenie okazuje się 
nieweryfikowalne, to, jak twierdzi Moritz Schlick, „tylko jedna dro-
ga jest przed nami otwarta – całkowite milczenie”53. Co jednak inne-
go, jeżeli nie owe stany mentalne, ma być przedmiotem badań psy-
chologii i filozofii umysłu? Behawioryści odpowiadają: zachowanie, 
to ono bowiem daje się zaobserwować i zweryfikować, a tym samym 
spełnia kryterium sensowności. Takie podejście skłoniło niektórych 
filozofów do uznania mocniejszego poglądu – behawioryzmu logicz-
nego, który głosi, że skoro czysto wewnętrzne stany mentalne nie 
spełniają kryteriów sensownego orzekania, to stanów tych w ogóle 
nie ma. Nawet jeżeli ani neopozytywizm, ani koncepcja Wittgenstei- 
na nie odgrywają dziś głównej roli w filozofii umysłu, to Strawson 
zauważa, że weryfikacjonizm, będący podstawowym założeniem 
tych stanowisk, „jest powszechnie akceptowany”54. Widać to najle-
piej na przykładzie szeroko wykorzystywanej, zwłaszcza przez filo-
zofów o nastawieniu scjentystycznym, heterofenomenologii – meto-
dologicznego stanowiska, które głosi, że analiza treści świadomości 
powinna polegać „na badaniu językowych wypowiedzi podmiotów 
relacjonujących swe przeżycia”55, z  pominięciem (a  przynajmniej 
krytyczną analizą) wiarygodności sądów pierwszoosobowych. Jest 
ono bezpośrednią konsekwencją uznania, że nic, co nie spełnia kry-
terium intersubiektywności, nie może być traktowane jako element 
rzetelnej wiedzy. 

Naczelna teza, stojąca u  podstaw wielu współczesnych teorii 
umysłu, brzmi zatem następująco: albo subiektywne stany umysło-
we, różne od zachowań i nieprzejawiające się w nich, nie mogą być 

52 Powyższe stwierdzenie jest także założeniem argumentu z języka prywatnego, 
wysuniętego przez Wittgensteina, który jednak prawdopodobnie podkreśliłby 
to, że weryfikacja powinna polegać na zgodności z regułami społecznego uży-
cia wyrażeń. 

53 Schlick 1991, s. 36.
54 Mental Reality, s. X. Choć Strawson (tamże, s. 27–28) za główną motywację be-

hawioryzmu poczytuje badania nad zwierzętami, zapewne zgodziłby się z  tą 
interpretacją. 

55 Miłkowski 2003, s. 122. 
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przedmiotem sensownych rozważań filozoficznych, albo – co zda-
niem niektórych stanowi konsekwencję takiego podejścia – stanów 
takich po prostu nie ma. Argumentacja Strawsona przeciwko neo-
behawioryzmowi polega na próbie dowiedzenia, że każda koncep-
cja, która uznaje zachowanie za jedyny zasadniczy składnik świado-
mości, pomija jej istotę, a przez to nie może być prawdziwa. Jeżeli 
ma on rację i neobehawioryzm jest fałszywy, może stąd wypływać 
dwojaki wniosek. Po pierwsze, można uznać, że choć pytanie o natu-
rę wewnętrznych stanów mentalnych jest sensowne, to zbudowanie 
odpowiedniej metafizyki umysłu mimo wszystko nie jest możliwe, 
np. ze względu na nasze ograniczenia poznawcze56. Strawson jed-
nak sprzeciwia się takiemu podejściu: „[…] pytanie [o relację] mię-
dzy identycznością a różnicą [własności umysłowych i fizycznych] 
jest trafne, nawet jeśli nasza świadomość jego radykalnej nieroz-
strzygalności sprawia, że wydaje się ono dziwne”57. Po drugie, moż-
na przyjąć, że w obliczu realności problemu wewnętrznych stanów 
mentalnych, a zarazem niemożności jego rozstrzygnięcia za pomo-
cą twierdzeń intersubiektywnie weryfikowalnych, należy odrzucić 
weryfikacjonizm. W tym świetle przedstawiona niżej argumentacja 
Strawsona przeciwko neobehawioryzmowi, jeżeli okaże się popraw-
na, prowadzi do odrzucenia Carnapowskiego kryterium sensowno-
ści, a  tym samym uprawomocnia metafizykę i  uzasadnia poszuki-
wania pozytywnej koncepcji, zaprezentowanej w dalszej części tego 
rozdziału. 

Takie rozumowanie nie pojawia się w pracach Strawsona expli-
cite, można je jednak bez trudu zrekonstruować. Należy przy tym 
dodać, że Strawson inaczej – prawdopodobnie nieskutecznie – ar-
gumentuje na rzecz konieczności prowadzenia rozważań metafi-
zycznych nad umysłem. Twierdzi on: „[…] jeżeli przyzna się, że coś 
istnieje – a  to jest konieczne – trzeba również przyznać, że ma to 
taką lub inną naturę”58. Następnie dowodzi, że nawet neopozytywi-
ści zakładali, iż dane zmysłowe „nie są czystymi treściami bez ukry-

56 Taką postawę przyjmowaliby misterianiści, np. McGinn 2008. 
57 Mental Reality, s. 64.
58 Tamże, s. 78.
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tej natury, a zatem są czymś więcej, co uzasadnia możliwość niezna-
nej, a może nawet niemożliwej do zgłębienia metafizyki”59. Problem 
w tym, że neopozytywistyczny argument przeciwko metafizyce nie 
zakłada, iż nie da się jej uprawiać, ale że – ze względu na poznaw-
czą jałowość – nie powinno się tego robić. Schlick i Carnap mogli 
więc zastanawiać się nad metafizyczną naturą danych zmysłowych, 
ale poświęcone na te rozważania miejsce i czas uznaliby za stracone. 
Co zresztą znamienne, Schlick w obliczu twierdzeń nieweryfikowal-
nych nie zaleca ich dyskredytowania, lecz milczenie. Dlatego na ar-
gument Strawsona odpowiedziałby, że nawet jeśli zachodzi problem 
natury stanów mentalnych, to jeszcze nie powód, by od razu go po-
dejmować – zwłaszcza jeżeli nie daje nadziei na jednoznaczne (we-
ryfikowalne) rozstrzygnięcie. Ogólniejszy argument przeciwko we-
ryfikacjonizmowi, jak się wydaje, odgrywa zatem nadrzędną rolę, 
uzasadniając konieczność skonstruowania metafizyki stanów men-
talnych.

Główne argumenty Strawsona przeciwko neobehawioryzmo-
wi są wymierzone w założenia przyjmowane przez przedstawicieli  
funkcjonalizmu i zwolenników Wittgensteina. Obie grupy przyjmu-
ją, że „odniesienie do pewnych publicznie obserwowalnych zda-
rzeń – na przykład typowo obserwowalnych przyczyn czy korelatów 
bólu lub jego typowo obserwowalnych zachowaniowych skutków 
czy wyrazów – stanowi istotowy składnik każdego satysfakcjonu-
jącego wyjaśnienia znaczenia słowa [»ból«]”60, a  zatem, że każdy 
termin mentalny musi z  konieczności obejmować również aspekt 
behawioralny. Strawson pragnie dowieść, że nie tylko nie jest to ko-
nieczne, ale że nawet uwzględnienie odniesienia behawioralnego po-
mija istotny aspekt tego, czym jest stan mentalny. W tym celu kon-
struuje dwa eksperymenty myślowe: z  mieszkańców Syriusza oraz 
z Obserwatorów Pogody. 

eksperyment z mieszkańców Syriusza skierowano przeciw zwo-
lennikom Wittgensteina, którzy twierdzą, że znaczenie terminu 
„ból” jest nabywane społecznie przez obserwację typowych użyć 

59 Tamże, s. 79.
60 Tamże, s. 215.
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tego słowa w określonych kontekstach. W ten sposób, nawet jeżeli ist-
nieje jakiś wewnętrzny stan bólu, to znaczenie słowa „ból” łączy się 
nieprzygodnie zarówno ze społecznymi regułami, jak i konkretnymi 
zachowaniami towarzyszącymi jego stosowaniu. Każda trafna cha-
rakterystyka bólu musi zatem zawierać czynnik zewnętrzny: zacho-
waniowy lub społeczny. 

Argument przeciw tej tezie ma za zadanie dowieść, że oba twier-
dzenia zwolenników teorii Wittgensteina – o publicznie obserwowal-
nym wymiarze zjawisk umysłowych oraz o społecznym nabywaniu 
znaczenia pojęć mentalnych – są nieprawdziwe. Wyobraźmy sobie, 
że czerwonoskórzy mieszkańcy układu planetarnego wokół Syriu-
sza raz do roku zmieniają kolor na biały. Zdarzenie to jest jednak te-
matem tabu i nikt o nim nie mówi. Kiedy zaś którykolwiek z kosmi-
tów pomyśli o  tym zjawisku, odczuwa silny ból głowy (nazwijmy 
go B). Ponieważ o wrażeniu B również nikt nie mówi, mieszkańcy 
Syriusza mogą jedynie domyślać się, że inni także je mają. Możli-
wość takiej sytuacji dowodzi zdaniem Strawsona, że stany umysło-
we wcale nie muszą mieć ani obserwowalnych przyczyn (przyczyną  
B są bowiem myśli o zjawisku zmiany koloru skóry), ani obserwo-
walnych skutków. Tym samym fałszywe okazuje się założenie o pu-
blicznie obserwowalnym wymiarze zjawisk umysłowych. Załóż-
my jednak dalej, proponuje Strawson, że pewien pisarz przedstawił 
w swej książce stan bólu B, nazywając go za pomocą terminu T. Na-
wet gdyby książka, w której opisano stan B, została zakazana i nie 
można byłoby o niej mówić, to każdy czytelnik dokładnie wiedział-
by, co ma na myśli jej autor, kiedy używa terminu T. To zaś ozna-
cza, że T jest sensowne, nawet jeśli nie jest przedmiotem społecz-
nie ustanowionej konwencji. Fałszywe okazuje się zatem założenie 
o społecznym nabywaniu znaczenia pojęć mentalnych. Jak zauważa 
Strawson, „prawdziwa siła i sens praktyk, w których stosujemy dane 
słowo, zależy przede wszystkim i w przeważającej mierze od proste-
go faktu istnienia określonego rodzaju ogólnej, interpersonalnej od-
powiedniości w charakterze naszych (prywatnych) doświadczeń”61. 
Konkluzja argumentu brzmi, że – wbrew zwolennikom Wittgenstei- 

61 Tamże, s. 232. 
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na – „powiązanie między bólem a (obserwowalnym) zachowaniem 
jest, ściśle mówiąc, niekonieczne”62.

Argument z Obserwatorów Pogody jest natomiast wymierzony 
w neobehawioryzm w ogóle i ma dowodzić, że można dysponować 
pełnym życiem mentalnym, nie tylko nie przejawiając zachowań, ale 
nawet nie mając do tego żadnych dyspozycji. Wyobraźmy sobie, pro-
ponuje Strawson, że pewną planetę zamieszkują pozbawione moto-
ryki rośliny, dysponujące w pełni rozwiniętym życiem umysłowym: 
mają one myśli, pragnienia czy przekonania, nie są ich jednak w sta-
nie w żaden sposób zamanifestować. Przykładem ich życia mental-
nego jest rozmyślanie o pogodzie i nadzieja, że spadnie deszcz, któ-
re pojawiają się każdego ranka, gdy patrzą one w niebo. Zdaniem 
Strawsona nie sposób wykluczyć istnienia takich istot, co dowodzi 
fałszywości neobehawioryzmu, wskazuje bowiem, że pojęciowe po-
wiązanie stanu mentalnego z dyspozycją do wywoływania określo-
nego zachowania nie ma charakteru koniecznego. 

Oba eksperymenty mogą budzić wiele wątpliwości, obszer-
nie rozważanych przez autora. Warto w tym miejscu omówić jeden 
z najważniejszych zarzutów, który odnosi się do przypadku miesz-
kańców Syriusza i przebiega następująco: bólu nie da się rozpatry-
wać wyłącznie niebehawioralnie, wiąże się on bowiem z określony-
mi zachowaniami (czy dyspozycjami do zachowań), których celem 
jest jego unikanie. Na wiedzy o tych dyspozycjach opiera się pojęcie 
bólu, wymagające nie tylko znajomości odpowiedniego wrażenia, 
ale też w sposób konieczny łączące go z zachowaniami unikowymi. 
Pogląd ten znajduje dobre uzasadnienie w przypadkach asymbolii – 
zaburzenia, w którym odczuwaniu bólu nie towarzyszy dyskomfort. 
Intuicyjnie wydaje się, że jeżeli ból nie wywołuje reakcji do unika-
nia, to nie jest normalnie rozumianym bólem. A zatem stany men-
talne muszą mieć aspekt behawioralny.

Strawson udziela czterech odpowiedzi na ten zarzut: (1) między 
odczuwaniem bólu a dyspozycją do zachowania unikowego nie ma 

62 Tamże, s. 241. Podobny argument można sformułować przeciwko funkcjonali-
stom, którzy stan mentalny rozumieją jako dyspozycję do określonego zacho-
wania. W  ten sposób każdy stan mentalny jest definiowany przez społeczną 
obserwowalność.
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powiązania logicznego, czego dowodzi przykład Obserwatorów Po-
gody; (2) nawet gdyby (1) było fałszywe, to nie wynika stąd, że sło-
wo „ból” koniecznie oddaje zachowanie, nie zaś wyłącznie pewien 
stan mentalny; (3) nawet gdyby (1) było fałszywe, nie oznacza to, że 
zachowanie mające na celu uniknięcie bólu jest z konieczności pu-
blicznie obserwowalne (może to być bowiem pewna czynność men-
talna – prawdopodobnie tak właśnie dzieje się w przypadku miesz-
kańców Syriusza); (4) pojęcie bólu może pojawiać się bez pojęcia 
zachowania, a zatem posiadanie pojęcia nie zależy od dostrzeżenia 
relacji między bólem a zachowaniem unikowym63. Istotą tych kontr- 
argumentów jest wskazanie, że przyjmowane przez neobehawiory-
stów kryteria doświadczania stanów mentalnych oraz sensowno-
ści denotujących je pojęć są zbyt mocne oraz nieintuicyjne. Na ten 
ostatni aspekt zwraca uwagę Strawson, kiedy pisze: 

„Ból” jest po prostu słowem, które określa pewną klasę nieprzyjemnych 
doznań, rozważanych jako takie, a przez to – niezależnie od jakichkol-
wiek obserwowalnych przyczyn, korelatów, skutków czy wyrazów, któ-
re mogą one mieć. To nie jest teza, za którą należy argumentować albo 
której trzeba dowieść. To coś, co wiemy, i musimy się zastanowić, jak 
to jest możliwe. Wiemy o tym, nim zajmiemy się filozofią i wtedy, kie-
dy zamkniemy już nasze książki, nawet jeżeli filozofia uprawiana w tym 
czasie sprawiła, że zaczęliśmy w to wątpić64. 

W  przypadku Obserwatorów Pogody nasuwają się natomiast dwa 
zarzuty. Zgodnie z pierwszym z nich można zasadnie wątpić w moż-
liwość wystąpienia pragnień bez żadnego korelatu behawioralne-
go, czyli dążenia do ich spełnienia. Strawson twierdzi jednak, że nie 
ma żadnych przeszkód, aby Obserwatorom Pogody przypisać prag- 
nienia, gdyż „aby czegoś chcieć, nie trzeba koniecznie mieć nawet 
żadnego pojęcia możliwości bycia zdolnym do uczynienia czegokol-
wiek, by to osiągnąć”65. Choć takie ujęcie może budzić wątpliwości, 
przez drobiazgową analizę Strawson stara się je rozwiać. Druga wątp- 

63 Zob. tamże, s. 236. 
64 Tamże, s. 247. 
65 Tamże, s. 266. 
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liwość jest z  kolei wysuwana przez członków szkoły fenomenolo-
gicznej, którzy twierdzą, że „percepcyjna intencjonalność zależy od 
zdolności do wykonywania działań”66. Twierdzenie to wynika z ob-
serwacji, że poznanie jest zawsze aspektowe, a zatem uchwytuje je-
dynie jakąś stronę rzeczy. Mówienie o niezmiennym przedmiocie, 
będącym sumą różnych aspektów, jest zaś możliwe dlatego, że każde 
nasze poznanie niesie ze sobą – oprócz poznania rzeczy – również 
określoną wiedzę o naszym ciele, np. o jego położeniu. To właśnie 
odczuwanie ciała pozwala wykształcić naturalne przeświadczenie, że 
zmienia się podmiot poznania, a nie poznawany przedmiot67. Ob-
serwatorzy Pogody, którzy nie mieliby takich wrażeń, nie widzie-
liby po prostu jednej strony przedmiotu, nie byliby bowiem w sta-
nie wykształcić pojęcia przedmiotu. Ich „możliwe doświadczenie 
[…] dałoby się może porównać do doświadczenia wizualnego ko-
goś, kto ogląda telewizję z bardzo bliska. Istnieją pewne kolorowe, 
ciągle zmieniające się wzory – ale nic poza tym”68. Między życiem 
mentalnym – w tym wypadku percepcją – a zachowaniem (moto-
ryką) istnieje zatem znacznie silniejsza relacja, niż twierdzi Straw-
son. Choć jednak argument ten jest interesujący, zakłada stanowisko 
zwane korporyzmem, któremu autor ten stanowczo się sprzeciwia69. 

Do obu eksperymentów myślowych może odnosić się jeszcze je-
den zarzut. Jak się wydaje, przez to, że dopuszczają one możliwość 
występowania stanów mentalnych niemających wpływu na zacho-
wanie, negują przyjmowaną przez ewolucjonistów behawioralną 
efektywność kauzalną. W świetle poglądów Strawsona stany mental-
ne stają się epifenomenami, których zaistnienie w toku doboru natu-
ralnego jest czysto przypadkowe. Jak jednak sugeruje filozof, zarzut 
ten nie działa. Koncepcja doboru naturalnego nie wyjaśniła jak do-
tąd zachodzenia stanów mentalnych, stąd nie wiadomo, czy w ogó-
le podlegają one tego rodzaju wyjaśnieniu. Nie ma wszak żadnej 
sprzeczności w uznaniu, że stany mentalne (w ogólności, a zwłasz-
cza pojedyncze, jak np. ból) pojawiają się spontanicznie. Ponadto 

66 Overgaard, Grünbaum 2007, s. 9.
67 Tamże, s. 18. 
68 Tamże, s. 20.
69 Dla omówienia krytyki korporyzmu zob. rozdział trzeci (2.2). 
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nawet gdyby koncepcja doboru naturalnego była słuszna, to jej sta-
tus nomologiczny nie wyklucza logicznej możliwości opisanych sy-
tuacji70.

Trudno orzec, czy powyższe eksperymenty myślowe mogą od-
grywać dużą rolę w debatach z neobehawioryzmem. Jak pisze Mi-
chael Morris, „wydaje mi się, że nie należy ufać »intuicjom«, które te 
przypadki prowokują i wykorzystują: owe stworzenia to postaci baj-
kowe, które mogą istnieć tylko w bajkach”71. Wielu zarzutów dałoby 
się zapewne uniknąć, gdyby zarówno scenkę z mieszkańcami Syriu-
sza, jak i z Obserwatorami Pogody potraktować czysto heurystycz-
nie – jako zobrazowanie tezy wynikającej z logicznej analizy języka, 
zgodnie z którą ani bycie w danym stanie mentalnym, ani definio-
wanie jego nazwy nie wymaga odniesienia do zachowania. To, że 
Strawson proponuje takie rozbudowane analizy, wzmacnia siłę obu 
argumentów. To zaś stanowi mocne uzasadnienie jego założenia, że 
aby adekwatnie wyjaśnić stany mentalne, nie wystarczy odnieść się 
do zachowania; niezbędne staje się odwołanie do metafizyki.

2.2. zarys argumentu Strawsona

Mimo że rozwijaną przez Strawsona metafizykę świadomości na-
leży zaliczyć do poglądów odrzucających (asymetryczną) redukcję 
stanów mentalnych do procesów mózgowych, pod wieloma wzglę-
dami różni się ona od większości podobnych koncepcji. Zwolenni-
cy stanowisk nieredukcyjnych wychodzą zazwyczaj od argumentu 
antyfizykalistycznego, który ma dowieść, że redukcja stanów umy-
słowych do stanów fizycznych nie zachodzi na mocy konieczności 
metafizycznej lub że przyjęcie takiej redukcji nie pozwala wyjaśnić 
wszystkich faktów, które powinna ona tłumaczyć. Rozumowania 
pierwszego rodzaju mają zazwyczaj formę argumentów modalnych, 

70 Zob. Mental Reality, s. 242. W  przypadku Obserwatorów Pogody Strawson 
(tamże, s. 254) dopuszcza możliwość, że są to organizmy, których zanik moto-
ryki jest efektem rozwoju ewolucyjnego. Nie jest jednak jasne, czy tego typu ra-
dykalne zmiany są możliwe, nawet na przestrzeni setek milionów lat. 

71 Morris 1997, s. 445. Na temat krytyki stosowania przez Strawsona eksperymen-
tów myślowych zob. s. 303–304.
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w których wskazuje się możliwość zachodzenia stanów mózgu bez 
odpowiadających im zjawisk świadomych. Relacja między nimi nie 
ma zatem (wymaganego przez fizykalizm) charakteru koniecznego, 
lecz przygodny – wynikający z praw przyrody, obowiązujących wy-
łącznie w naszym świecie72. Argumenty drugiego rodzaju wskazują 
natomiast na zachodzenie luki epistemicznej między pełną wiedzą 
na temat faktów fizycznych a  wiedzą na temat stanów świadomo-
ści lub luki eksplanacyjnej między wyjaśnieniem faktów fizycznych 
a wyjaśnieniem świadomości73. 

Strawson nie wykorzystuje żadnego z tych argumentów. Jego ro-
zumowanie przeciwko fizykalizmowi przybiera postać bardziej ra-
dykalną, ponieważ ma równocześnie dowodzić panpsychizmu. Fi-
lozof formułuje kilka wersji argumentu, w których liczba przesłanek 
waha się od czterech do czterdziestu jeden74. Niektóre z nich są wza-
jemnie niewspółmierne, dlatego chciałbym zaproponować ogólną 
rekonstrukcję, opartą na uporządkowaniu głoszonych przez Straw-
sona tez. Zgodnie z tą propozycją argument ten obejmuje dziewięć 
przesłanek i przebiega następująco:

 
1. Świadome doświadczenie stanowi bezpośrednie i jedyne źródło 

konkretnej wiedzy pewnej.
2. Wszelka konkretna wiedza o tym, co nie jest doświadczeniem, 

ma charakter inferencyjny.
3. Wiedza inferencyjna może dotyczyć wyłącznie własności ze-

wnętrznych: struktur, dyspozycji lub ról przyczynowych.

72 Argument przeciwko redukcji identycznościowej przedstawia Kripke 1988,  
s. 148, przeciwko zaś superweniencji logicznej – Chalmers 2010, s. 173–181.

73 Najczęściej dyskutowany dziś argument z  luki epistemicznej zaproponował 
Jackson (2003), a  argument z  luki eksplanacyjnej przypisuje się Levine’owi 
(1983). Argumenty te są jednak dużo starsze – pierwszy z nich wykorzystuje już 
Russell (1954, s. 389), tego drugiego używa zaś Broad (1925, s. 70–72), jeszcze 
wcześniej John Tyndall (1881, s. 42), a wreszcie Leibniz (1991, s. 21). Można się 
go również doszukać w przytoczonym wyżej cytacie z Galileusza (zob. s. 21–22).

74 Czteroprzesłankowe rozumowanie – tzw. metafizyka w dwunastu słowach – po-
jawia się w Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 75–76, natomiast 
najdłuższa wersja, obejmująca rozwinięte analizy metafizyczno-epistemolo-
giczne, występuje w Panpsychism? Reply to Commentators with a Celebration of 
Descartes, s. 222–223. 
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4. Oprócz własności zewnętrznych istnieją własności wewnętrz-
ne, które konstytuują struktury, mają dyspozycje lub odgrywają role 
przyczynowe.

5. Nie mamy żadnej wiedzy na temat własności wewnętrznych, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy są one dane bezpośrednio. 

6. Istnieje tylko jeden rodzaj tworzywa rzeczywistości.
7. Świadome doświadczenie nie może powstać z tego, co nie jest 

świadomym doświadczeniem.
8A. Przynajmniej część ostatecznego tworzywa rzeczywistości jest 

świadomym doświadczeniem.
8B. Ostateczne tworzywo rzeczywistości jest w całości świadomym 

doświadczeniem.

Argument wychodzi od przesłanki (1), którą będę nazywał tezą 
o  niezbywalności doświadczenia. Jej podstawę stanowią dwa poję-
cia: świadomego doświadczenia i wiedzy konkretnej. W rozumieniu 
Strawsona świadome doświadczenie to wszelkie jakościowe stany fe-
nomenalne, charakteryzowane przez to, jak to jest je mieć. Wiedza 
konkretna oznacza natomiast wiedzę o konkretach, a więc o przed-
miotach, które nie są abstraktami75. Przesłanka (1) głosi zatem, że 
w sposób pewny znamy jedynie bezpośrednio dane, jakościowe sta-
ny własnej świadomości. 

Przesłanka (2), czyli teza inferencjonistyczna, głosi, że cała wie-
dza na temat tego, co nie jest świadomym doświadczeniem – w szcze-
gólności na temat tego, co je powoduje – stanowi efekt wnioskowa-
nia, toteż nie jest pewna. Uwaga ta dotyczy w szczególności fizyki, 
która, choć opiera się na doświadczeniu, stara się orzekać o tym, co 
leży poza nim; w rezultacie jej twierdzeń nie można uznać z tym sa-
mym stopniem asercji co sądów fenomenalnych.

Przesłanki (3)–(5), będące konsekwencją przyjęcia przesłan-
ki (2), są ze sobą powiązane, dając podstawę do sformułowania po-
glądu zwanego monizmem fundamentalnym bądź monizmem rus-

75 Metafizyka świadomości Strawsona zawsze odnosi się do bytów konkretnych, 
a więc nieabstrakcyjnych. Tego rodzaju bytów dotyczy też nasza wiedza pewna. 
O innych rodzajach bytów Strawson się nie wypowiada, ale również ich nie wy-
klucza; jego teoria dopuszcza zatem – przynajmniej prima facie – istnienie np. 
uniwersaliów. 
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sellowskim. Przesłanka (3), nazywana tezą strukturalistyczną, głosi, 
że wiedza inferencyjna, dana przez opis, oddaje jedynie abstrakcyjne 
(matematyczne) charakterystyki bytów, takie jak struktury, dyspo-
zycje czy moce przyczynowe, zwane łącznie własnościami zewnętrz-
nymi. Przesłanka (4), którą można nazwać tezą fundamentystyczną, 
mówi, że owe własności muszą być przez coś posiadane czy odgry-
wane, istnieją zatem własności wewnętrzne (fundamentalne), różne 
od własności zewnętrznych. Przesłanka (5), czyli teza agnostyczna, 
stwierdza natomiast, że poznanie własności wewnętrznych jest moż-
liwe wyłącznie wtedy, gdy są one dane bezpośrednio. W nowszych 
pracach tezę agnostyczną Strawson nazywa również tezą o milcze-
niu nauki, wynika z niej bowiem, że wiedza naukowa nie może do-
tyczyć własności wewnętrznych, a przez to nie orzeka o ich naturze. 
Nauka nie pozwala więc sformułować jakiegokolwiek twierdzenia 
na temat istoty ostatecznego tworzywa rzeczywistości. Tym samym 
teza agnostyczna pociąga negację (scjentystycznego) materializmu. 

Przesłanka (6), czyli teza monistyczna, stanowi wniosek rozumo-
wania do najlepszego, a zatem najprostszego wyjaśnienia. Prowadzi 
ono do konkluzji, że wszystkie własności wewnętrzne są własnością 
jednego rodzaju, co sprawia, że monizm fundamentalny jest odmia-
ną monizmu rodzajowego. Teza ta okazuje się zarazem zamknięciem 
pierwszej – głównie negatywnej – części argumentu Strawsona.

Celem drugiej części jest określenie rodzaju własności, będącej 
ostatecznym tworzywem rzeczywistości. Za jej podstawę służy prze-
słanka (7) o niezachodzeniu mocnej emergencji, czyli o niemożli-
wości wyłaniania się doświadczenia z czegoś, co nim nie jest76. Sta-
nowi ona ostatni składnik, który pozwala wyprowadzić przesłankę 
(8A), czyli stanowisko tzw. psychizmu czy słabego panpsychizmu. 
Skoro bowiem (1) doświadczenie istnieje i  (7) jest nieredukowal-
ne, to musi ono występować na wszystkich poziomach organiza-
cji świata, aż do poziomu fundamentalnego. Można również zało-
żyć, jak czyni to Strawson, że owo doświadczenie jest jednocześnie  

76 Relacja terminu „mocna emergencja” do terminu „radykalna emergencja”, uży-
wanego np. w pracach Roberta Van Gulicka i Roberta Poczobuta, nie jest by-
najmniej oczywista. Dlatego nie należy uważać obu nazw za równozakresowe. 
W tej kwestii zob. również s. 114–118.
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(4) nieznaną własnością wewnętrzną. Panpsychizm ten nazywany 
bywa panpsychizmem słabym, dopuszcza wszakże istnienie włas- 
ności wewnętrznych, które nie są doświadczeniem. Możliwość tę 
można wykluczyć, gdy (8A) definicję słabego panpsychizmu połączy 
się z (6) tezą monistyczną. Otrzymuje się wtedy sformułowanie (8B) 
mocnego czy – jak nazywa go Strawson – czystego panpsychizmu, 
zgodnie z którym w świecie istnieje własność tylko jednego rodzaju, 
tożsama ze świadomym doświadczeniem. 

Większość ze wskazanych wyżej przesłanek to założenia kon-
trowersyjne, a przynajmniej nieoczywiste. Jednym z pierwszych za-
rzutów, które ujawnia już powierzchowna analiza przedstawione-
go rozumowania, jest potencjalna ekwiwokacja. Przesłanka (1) ma 
charakter epistemologiczny, przesłanka (7) obejmuje zaś twierdze-
nie metafizyczne; można stąd wnosić, że różne znaczenie ma także 
użyty w nich termin „doświadczenie”. Choć jednak Strawson zdaje 
sobie sprawę, że słowo „doświadczenie” funkcjonuje w sensie epis-
temologicznym i metafizycznym, twierdzi, że nie zachodzi tu błąd 
wieloznaczności. Jego zdaniem świadome doświadczenie odsłania 
przed nami aspekt tego, jaki jest świat, a zatem „poprzez posiadanie 
doświadczenia w taki sposób, w jaki je mamy, jesteśmy bezpośred-
nio zaznajomieni z określonymi cechami ostatecznej natury rzeczy-
wistości”77. Poglądu tego, zwanego we współczesnej debacie tezą ob-
jawienia (revelation thesis), bronili zarówno James, jak i Russell, dziś 
natomiast opowiada się za nim m.in. Mark Johnston i Howard Ro-
binson78. Głosi on, że „w przypadku poszczególnego doświadczenia 
bezpośrednio poznaję istotową naturę doświadczenia, przynajmniej 
pod pewnymi względami, poprzez posiadanie go”79. Moje epistemo-

77 Real Materialism, s. 67. 
78 Zob. Johnston 1992 (który jest autorem terminu „teza objawienia”). Robinson 

(2016, s. 135) pisze: „[…] jak to jest doświadczać czerwieni czy dźwięku cis nie 
różni się od tego, jaka jest czerwień albo jaki jest dźwięk cis”. 

79 Panpsychism? Reply to Commentators with a  Celebration of Descartes, s. 252. 
Ściśle rzecz biorąc, jest to słaba teza objawienia, która od mocnej tezy różni się 
dodaniem zastrzeżenia, że natura doświadczenia może być znana wyłącznie pod 
pewnymi względami. Strawson przyjmował mocną tezę objawienia w artykule 
Red and “Red”, porzucił ją jednak w późniejszym czasie (zob. Panpsychism? Re-
ply to Commentators with a Celebration of Descartes, s. 254). 
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logicznie rozumiane doświadczanie bieli kartki papieru, które mam 
w tym momencie, odsłania więc to, jaka naprawdę jest ta biel i jak 
rzeczywiście – jako byt metafizyczny – istnieje ona w świecie. Teza 
objawienia pozwala Strawsonowi utożsamić doświadczenie w zna-
czeniu epistemologicznym i w znaczeniu metafizycznym: świat po 
prostu składa się z doświadczenia. Jeżeli zatem akceptuje się to zało-
żenie, to nie sposób mówić o ekwiwokacji. 

Nie jest to rzecz jasna jedyny problem, jaki napotyka koncepcja 
Strawsona. Ten oraz następny podrozdział będą poświęcone analizie 
poszczególnych twierdzeń oraz sposobom ich krytyki. Choć będę 
uwzględniał wszystkie teksty tego autora, wyraźna stanie się różni-
ca między pracami z okresu agnostycznego: akcenty na przesłankę 
(1) i (8A) – a tymi z okresu russellowskiego: akcenty na przesłankę 
(5) i (8B). Ponieważ moim celem jest rekonstrukcja obecnych poglą-
dów Strawsona, częściej będę odwoływał się do prac wydanych po 
2000 roku. Z tego też względu wszelkie uwagi na temat modyfika-
cji stanowiska myśliciela, jakie zaszły od tego czasu, będą miały cha-
rakter poboczny. 

2.3. teza o niezbywalności doświadczenia

Metafizyka świadomości Strawsona wychodzi od stwierdzenia, że 
początek rozważań może stanowić tylko to, czego istnienie jest pew-
ne i  oczywiste. Takim faktem jest zachodzenie świadomego do-
świadczenia. Owo „doświadczenie jest nie tylko pierwszym (a przy-
najmniej na równi pierwszym) faktem naturalnym, z  którym się 
zaznajamiamy, ale również faktem naturalnym, znanym z najwięk-
szą oczywistością”80. Kształtuje ono zatem naturalny punkt wyjścia 
zarówno w porządku poznawczym, jak i w porządku uzasadnienia 
dalszych twierdzeń. W  ten sposób Strawson formułuje tezę o nie-
zbywalności doświadczenia, która brzmi:

80 Mental Reality, s. XVIII. 
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1. Świadome doświadczenie stanowi bezpośrednie i jedyne źródło 
konkretnej wiedzy pewnej.

Jej założeniem jest nieoczywista dla wielu filozofów teza, zgodnie 
z którą

1A. Świadome doświadczenie zachodzi.

Najważniejsze dla obu sformułowań jest pojęcie świadomego do-
świadczenia. Zgodnie z  najbardziej ogólnym określeniem, którym 
posługuje się Strawson, świadome doświadczenie – a  de facto do-
świadczenie, określenie „świadome” prowadzi bowiem do pleona-
zmu – to jakościowy stan fenomenalny, charakteryzowany przez to, 
jak to jest go mieć81. Sformułowanie to nawiązuje do Thomasa Na-
gela, który w artykule Jak to jest być nietoperzem określał stany feno-
menalne jako jakości ujmowane przez ich posiadanie82. Taka cha-
rakterystyka nie spełnia wprawdzie kryteriów definicji, ale zdaniem 
Strawsona doświadczenia nie sposób ująć inaczej niż ostensyw-
nie, przez stwierdzenie „to jest ból” czy „to jest słodycz”. Sformu-
łowanie ścisłej definicji nie wydaje się zresztą konieczne, ponieważ 
w przypadku doświadczenia jego posiadanie pozostaje tożsame ze 
znajomością, dzięki czemu jego „ogólna natura jest jasna i właści-
wie rozumiana przez wszystkich, z  wyjątkiem bardzo małej licz-
by filozofów”83. Przykłady doświadczeń, które podaje Strawson, 
obejmują dwie grupy. Pierwszy ich rodzaj to doświadczenia zmy-
słowe (sensoryczne), związane z  funkcjonowaniem zmysłów. Zali-
czają się do nich np. doświadczenia „widzenia (kolorów, drzew, ży-
raf), słyszenia (trąbki, szumu wody), wąchania (spalonego papieru, 
wybielacza), smakowania (soli, kawy, alkoholu), dotykania (skóry, 

81 Zob. np. Real Intentionality, s. 289. Na temat pleonastyczności terminu „świa-
dome doświadczenie” zob. Mental Reality, s. 3. Idąc za tą konwencją, termi-
nów „doświadczenie” (w znaczeniu epistemologicznym) i „świadomość” rów-
nież będę używał zamiennie. 

82 Zob. Nagel 1997a. 
83 Real Intentionality 3, s. 281. 
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włosów)”84. W  ich skład wchodziłyby również takie wrażenia, jak: 
uczucie strachu, poczucie równowagi czy doznania estetyczne. Dru-
gą grupę tworzą doświadczenia odnoszące się do funkcji poznaw-
czych i pojęciowych, takich jak doświadczenia „uważania czegoś za 
zabawne czy sprawiedliwe albo czytania czy rozumienia tego zda-
nia”85. Ich uwzględnienie łączy się z założeniami tzw. fenomenolo-
gii kognitywnej, której Strawson jest jednym z twórców86. Choć licz-
ba dostępnych człowiekowi doświadczeń okazuje się ogromna, nie 
mówiąc już o doświadczeniach innych stworzeń, filozof twierdzi, że 
różnice między nimi mają charakter stopnia, nie zaś jakości87. To po-
zwala z kolei orzekać o naturze ich wszystkich na podstawie znajo-
mości tylko części z nich. 

Tak określone pojęcie doświadczenia odpowiada pojęciu qua- 
liów czy stanów fenomenalnych88. Ponieważ jednak Strawson uwa-
ża termin „świadomość” za uwikłany teoretycznie, najczęściej sto-
suje on termin „doświadczenie”. Ważne, by treść tego, „jak to jest”, 
rozumieć wyłącznie jako nią samą, a  nie np. jako role przyczyno-
we, odgrywane przez dane wrażenie. Stwierdzenie, że w skład tego, 
jak to jest odczuwać ból, wchodzi koniecznie tendencja do jego uni-
kania, może generować oczywisty kontrargument, że większość do-
świadczeń pozostaje przyczynowo nieefektywna, na co zresztą, jak 
widzieliśmy w przypadku przedstawionego wyżej argumentu z Ob-

84 Fizykalistyczny panpsychizm, s. 187. 
85 Tamże. 
86 Strawson (Mental Reality, s. 4) zauważa: „[…] doświadczenie jest tak samo po-

znawcze, jak i  zmysłowe. Obejmuje ono wszystko, co odczuwa nietoperz czy 
noworodek, a także czego w umyśle doświadcza wybitny matematyk. […] Pa-
nuje powszechna zgoda co do tego, że w naszym poznaniu nie można ostro roz-
dzielić elementów zmysłowych i poznawczych”. 

87 Tamże, s. 71.
88 Strawson nie używa wprawdzie słowa qualia, które powszechnie stosuje się 

w dzisiejszej debacie, ale pojęcie doświadczenia jest równozakresowe z poję-
ciem quale. Jak pisze Strawson, „nie używam słowa »quale«, ponieważ stało się 
ono kolejnym niejasnym polem bitwy, ale prawdziwi realiści [co do zachodze-
nia doświadczenia] kwalifikują się jako »zakręceni na punkcie qualiów« (qualia 
freaks) w każdym rozsądnym sensie tego słowa” (Self-Intimation, s. 4).
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serwatorów Pogody, Strawson przystaje89. Doświadczenie należy za-
tem rozumieć jedynie jako fenomenalną jakość. 

Można rzecz jasna pytać, dlaczego Strawson koncentruje się tyl-
ko na jakościowej stronie zjawisk, skoro życie mentalne ludzi jest 
o wiele bogatsze i składa się z rozumowań, wspomnień, przekonań 
oraz innych procesów i  stanów poznawczych, których sednem nie 
jest ich fenomenalne doznawanie. Autor odpowiada, że określenie 
„jakościowe treści świadomości” nie wyczerpuje wszystkich treści 
umysłowych: część naszego życia psychicznego, np. przekonania, ma 
charakter dyspozycyjny, a pewne jego aspekty stanowią całkowicie 
niedoświadczane zdarzenia mentalne90. Do tego szerokiego zakre-
su zdarzeń mentalnych Strawson zalicza m.in. „wrażenia, percepcje, 
emocje, świadome myśli, wyobrażenia, wspomnienia, przekonania, 
pragnienia, nadzieje i  obawy”91. Jeżeli zaś jego uwaga koncentruje 
się na tzw. qualiach, to dzieje się tak dlatego, że sympatyzuje z prze-
świadczeniem, że „jedyne zjawiska specyficznie mentalne to zjawi-
ska doświadczeniowe”92.

Wspominałem już, że w pracach Strawsona termin „doświadcze-
nie” nie jest rozumiany jednorodnie i funkcjonuje w dwóch odmien-
nych znaczeniach: metafizycznym oraz epistemologicznym. Termin 
„doświadczenie” w znaczeniu metafizycznym traktuje Strawson jako 
policzalny rzeczownik jednostkowy, oznaczający realnie istniejący 
budulec rzeczywistości, z którego składają się np. cząstki elementar-
ne. „Doświadczenie” w znaczeniu epistemologicznym to natomiast 
niepoliczalny rzeczownik zbiorowy, od którego można utworzyć 
przymiotnik („doświadczeniowy”), oznaczający aktualną jakościo-
wą treść świadomości93. W przypadku twierdzeń (1) i (1A) Strawson 
ma na myśli doświadczenie w znaczeniu epistemologicznym. Meta-
fizyczne stwierdzenie, zgodnie z którym doświadczenie jest budul-

89 Argumentację przeciwko sensowności używania frazy „jak to jest”, opartą na 
nieoddzieleniu quale od jego roli przyczynowej, proponuje Hacker 2002.

90 Zob. Real Materialism, s. 51; Mental Reality, s. 12. 
91 Mental Reality, s. 13. 
92 Tamże, s. 174. 
93 Podział ten pojawia się po raz pierwszy w Mental Reality, s. 45. Następnie po-

wtarza się w większości prac Strawsona poświęconych świadomości. 
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cem świata, daleko wykracza poza pierwotne intuicje, które stara-
ją się uchwycić obie przesłanki. Uściślona w ten sposób i rozbita na 
dwie tezy pierwsza przesłanka tego rozumowania brzmi zatem:

1A*. epistemologicznie rozumiane świadome doświadczenie real-
nie zachodzi. 

1*. epistemologicznie rozumiane świadome doświadczenie stano-
wi bezpośrednie i jedyne źródło konkretnej wiedzy pewnej.

Na rzecz tych tez Strawson nie podaje żadnych argumentów. 
W przypadku pierwszej stwierdza jedynie, że należy „uznać zjawi-
ska doświadczeniowe za rzeczywiste i konkretne, nic w życiu nie jest 
bowiem bardziej pewne”94. Następnie ironicznie dopowiada, że fak-
tu tego „nie powinno się nawet odnotowywać, ale żyjemy w filozo-
ficznie dziwnych czasach”95, w których niekiedy się je odrzuca. Jako 
przykład podaje on tzw. Zaprzeczających (Deniers) – głoszą oni, że 
doświadczenie wcale nie jest doświadczeniem, lecz np. sądem lub re-
prezentacją procesów poznawczych niższego rzędu96. Choć pozornie 
taki zabieg polega na przeformułowaniu definicji doświadczenia, to 
w istocie a priori wyklucza jego zachodzenie97. Podejście takie Straw-
son uznaje za absurdalne: „[…] wydaje się [ono] jednym z najbar-
dziej niesamowitych przejawów ludzkiej nieracjonalności w  histo-
rii”98. Na pytanie, dlaczego mimo to niemała grupa filozofów broni 

94 Real Materialism, s. 51. 
95 Fizykalistyczny panpsychizm, s. 186. 
96 Do grona Zaprzeczających Strawson (Mental Reality, s. XVII) zalicza prócz 

Dennetta Paula i  Patricię Churchlandów, Gilberta Harmana oraz Davida 
Lewisa.

97 Zaprzeczający są zatem przedstawicielami poglądu, który Chalmers (2008,  
s. 451–456) klasyfikuje jako materializm typu A. Choć niektórzy (np. Miłkow-
ski 2007, s. 19) twierdzą, że Dennett nie negował nigdy zachodzenia przeżyć 
świadomych, to w ocenie Strawsona nie trzeba wprost mówić, że świadomości 
nie ma, aby odrzucać jej istnienie: wystarczy jedynie definiować doświadczenie 
przez to, co nim nie jest, a to właśnie czyni Dennett. W ten sposób zakres poję-
cia doświadczenia ulega tak dalece idącym zmianom, że nie ma ono nic wspól-
nego z  tym, co potocznie się przez nie rozumie. Zob. Realistic Monism: Why 
Physicalism Entails Panpsychism, s. 5. 

98 Mental Reality, s. 53.
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takiej teorii, Strawson poszukuje odpowiedzi psychologicznej – wy-
suwa on tezę, że problem świadomości stanowi tak dużą trudność, 
iż niektórzy „zaprzeczają istnieniu wrażeń i doświadczenia w ogóle, 
co nie wydaje się nieproporcjonalnie radykalną odpowiedzą na ten 
problem”99. Ich błąd jest w tej kwestii dwojaki: po pierwsze, przeczą 
temu, co oczywiste, by uprościć wizję świata i sprowadzić go do tego, 
co fizyczne, po drugie zaś, nie dostrzegają, że to, co fizyczne, jest – 
jak się okaże – jedynie hipotezą roboczą, o której nie mamy żadnej 
wiedzy. Dlatego Strawson uważa takie poglądy za „z pewnością naj-
dziwniejszą rzecz, jaka kiedykolwiek wydarzyła się nie tylko w histo-
rii filozofii, ale i w całych dziejach ludzkiej myśli”100. 

Podobnie niepodważalna jest w  ocenie Strawsona przesłanka 
(1*). Doświadczenie stanowi jedyne źródło wiedzy, przy czym wie-
dza ta albo może mieć charakter bezpośredni – a wtedy jest pew-
na, albo może posłużyć do wnioskowania na temat jej przyczyn 
w  świecie zewnętrznym – ale w  tej sytuacji jej niezawodność spa-
da101. Ta epistemologiczna teza pozwala zaklasyfikować Strawsona 
jako przedstawiciela tradycji empiryzmu, której podwaliny dał Kar-
tezjusz, a kontynuowali ją m.in. John Locke, George Berkeley, Da-
vid Hume oraz późny William James102. Poglądy tego typu pojawiały 
się również u początków filozofii analitycznej, np. w myśli Bertran-

99 Tamże, s. 101.
100 Introduction (2008), s. 6.
101 Twierdzenie Strawsona o weredyczności wiedzy danej bezpośrednio jest kon-

trowersyjne w świetle współczesnych neuronauk i badanych przez nie schorzeń, 
takich jak ślepowidzenie. Strawson nie rozpatruje tych przypadków, można jed-
nak rozumieć jego tezę słabiej: jako głoszącą, że w przypadku doświadczeń rze-
czywiście odczuwanych są one weredyczne. W ten sposób unika się jawnie fał-
szywego twierdzenia, że równie wiarygodne pozostaje przekonanie o  braku 
jakiegoś doświadczenia, ponieważ nie jest ono odczuwane. 

102 Choć Kartezjusza zalicza się zazwyczaj do tradycji racjonalizmu, znamienne 
jest, że wiedzę fenomenalną uważa on za pewną, w przeciwieństwie do wiedzy 
wywnioskowanej na jej podstawie (zob. Kartezjusz 2001a, s. 97). Nazwy „empi-
ryzm” w odniesieniu do zbliżonego do Strawsona stanowiska używa Robinson 
(2016, s. 139). Dokładniejszą analizę tego, czy i w jakim sensie Strawsona da się 
uznać za empirystę, można znaleźć w zakończeniu, na s. 301–302. 
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da Russella, Moritza Schlicka, a zwłaszcza Rudolfa Carnapa103. Ten 
ostatni filozof, jako konsekwentny empirysta, brał pod uwagę możli-
wość, że świat da się opisać w języku czysto fenomenalistycznym104. 
Podobne stanowisko zajmował także Willard Van Quine, który pisał:

Przedmioty fizyczne są pojęciowo wnoszone do sytuacji jako wygod-
ne ogniwa pośredniczące – nie przez definiowanie ich w terminach do-
świadczenia, lecz jako nieredukowalne byty postulowane, porówny-
walne pod względem epistemologicznym z  bogami Homera. Co do 
mnie, jako laicki naturalista wierzę w przedmioty fizyczne, nie wierzę 
natomiast w bogów Homera. […] Mit przedmiotów fizycznych posiada 
głównie tę epistemologiczną przewagę nad innymi mitami, iż okazał się 
bardziej niż one skuteczny w roli narzędzia, służącego nadaniu opera-
tywnej struktury strumieniowi doświadczenia zmysłowego105.

Choć empiryzm wydaje się naturalnie wpisany w  podstawy filo-
zofii analitycznej, Strawson uważa, że w drugiej połowie XX stule-
cia pogląd ten wykorzystywano przedmiotowo i  bez zrozumienia. 
W  efekcie „empiryzm skrzyżowano z  różnymi rodzajami scjenty-
zmu, aż w końcu pogląd ten domagał się publicznej obserwowalno-
ści wszystkich rodzajów uznawanych bytów”106. Strawson nawiązuje 
tymczasem do źródeł empiryzmu, który – jak się zdaje – w XX wie-
ku cieszył się sympatią raczej fizyków, nie zaś filozofów, to właśnie 
ci pierwsi zaczęli bowiem dostrzegać to, że żadna nauka nie może 

103 Schlick (1991, s. 31) pisze: „W fizyce, oczywiście, występują jedynie zdania o ce-
chach lub zachodzeniach rzeczy lub zdarzeń, a wyraźne zdanie dotyczące ich re-
alności nie jest twierdzeniem nauki, lecz filozofii”. 

104 Jeżeli zaś zdecydował się on na używanie języka fizykalnego, to wybór taki po-
traktował jako rzecz „decyzji ontologicznej”, która pozwala zakwalifikować jego 
stanowisko jako pragmatyzm. Na temat pragmatyzmu w myśli filozofów anali-
tycznych, takich jak Carnap czy Quine, zob. Szubka 2012. 

105 Quine 1969, s. 67–68. Tam też autor ten deklaruje się jako „zwolennik 
empiryzmu”. 

106 Mental Reality, s. XVII. Przyczyny tego stanu rzeczy wskazuje Barbara Stanosz 
(1991, s. 7), która o empiryzmie XX wieku pisze: „Tradycyjne pojęcie idei (lub 
relacji między ideami) jako elementarnej jednostki wiedzy znikło więc ostatecz-
nie z empirystycznej teorii poznania, ustępując miejsca pojęciu wyrażenia języ-
kowego, w szczególności zdania; kwestia związku idei z doświadczeniem zastą-
piona została pytaniem o kryterium empirycznej sensowności zdania”. 
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orzekać niczego o metafizycznym tworzywie świata, a  już na pew-
no nie może w tym celu wykorzystywać pojęcia materii107. Zauważył 
to Russell, który w 1956 roku pisał: „[…] znaleźliśmy się w paradok-
salnej sytuacji, przypominającej pojedynek Hamleta z  Laertesem, 
w którym studiujący fizykę stali się idealistami, zaś wielu psycholo-
gów przeszło na stronę materializmu”108. 

Mimo zadeklarowanej przez Strawsona niepodważalności prze-
słanek (1A*) oraz (1*) warto rozważyć racje, jakie mogą przemawiać 
przeciwko nim. W historii filozofii pojawiały się wszak teorie umy-
słu, które nie traktowały doświadczenia jako pierwotnego i w peł-
ni realnego, lecz jedynie jako epifenomen, a nawet złudzenie, towa-
rzyszące innym czynnościom umysłu. Zdaniem Petera Simonsa taką 
teorię świadomości jako prezentacji utrzymywał Franz Brentano109. 
Można ją również znaleźć w pracach dzisiejszych reprezentacjoni-
stów, takich jak Michael Tye czy Fred Dretske, a także u ontologicz-
nych eliminatywistów, np. u Georges’a Reya. Ideą przewodnią zarzu-
tów podnoszonych przez krytyków twierdzenia (1A*) jest wskazanie 
alternatywnego wyjaśnienia, w  jaki sposób subiektywne doświad-
czenie jakościowe stanowi wynik zachodzenia obiektywnych proce-
sów ujmowanych ilościowo. Strawson dwojako odpowiada na taki 
zarzut. Po pierwsze, odwołuje się do przesłanki (1*) i stwierdza, że 
subiektywne doświadczenie jakościowe to jedyne źródło wiedzy 
pewnej, stąd sprowadzanie go do procesów obiektywnych, o których 

107 eddington (1934, s. 238) pisze: „Ilekroć stwierdzamy własności jakiegoś fizycz-
nego ciała w terminach wielkości fizycznych, komunikujemy wiedzę dotyczącą 
reakcji różnych przyrządów mierniczych na obecność tego ciała: i nic poza tym” 
(przekład uwspółcześniony). Planck (2003b, s. 216) stwierdza: „Źródło wszel-
kiej wiedzy, a stąd i początek każdej nauki, tkwi w osobistych doznaniach. Są 
one tym, co jest dane bezpośrednio, najbardziej oczywistym z  tego, co moż-
na pomyśleć, i pierwszym punktem oparcia dla snucia ciągów myślowych, sta-
nowiących naukę. Materiał, nad którym pracuje każda nauka, uzyskujemy bo-
wiem albo bezpośrednio z  naszych postrzeżeń zmysłowych, albo pośrednio 
z  relacji z  innej strony, od naszych nauczycieli, z  pism i  książek. Nie istnieją 
inne źródła wiedzy”. Heisenberg (1965, s. 68) zauważa: „Nauki przyrodnicze nie 
opisują »po prostu przyrody«, nie opisują one przyrody »samej w sobie« i nie 
wyjaśniają, jaka ona jest »sama w sobie«”.

108 Russell 1956, s. 145. 
109 Zob. Simons 2006, s. 149. 



62 ROZDZIAŁ 1 

z definicji nie mamy tego rodzaju wiedzy, jest całkowicie nieuzasad-
nione. Po drugie, w przypadku polemistów, którzy mimo to uważają, 
że doświadczenie nie istnieje, filozof uznaje, że różnica dotycząca tak 
fundamentalnych intuicji uniemożliwia dalszą dyskusję110. 

Przesłanka (1*) wydaje się trudna do podważenia, lecz em-
piryzm, którego stanowi ona wyraz, kwestionowano najczęściej 
z  dwóch powodów. Jednym ze źródeł potencjalnych zarzutów jest 
klasyczny racjonalizm, w szczególności heglowski idealizm111. Dru-
gi, przeciwstawny rodzaj zarzutów wywodzi się natomiast wprost z fi-
lozofii analitycznej, zwłaszcza z prac Wilfrida Sellarsa. Jeden z jego 
najważniejszych tekstów – Empiryzm a  filozofia umysłu – dotyczy 
próby dowiedzenia, że Russella teoria wiedzy bezpośredniej jest 
przykładem „mitu tego, co dane”112. Choć nie ma tu miejsca na roz-
winięcie drobiazgowych argumentów Sellarsa, warto odnotować, że 
Strawson nie odnosi się do nich w żadnej ze swych opublikowanych 
prac. Możliwe jednak, że niedługo się to zmieni. Jeden ze szkiców 
Strawsona, przygotowanych z  okazji konferencji na temat filozofii 
Wilfrida Sellarsa, która odbyła się w Pekinie w październiku 2019 
roku, dotyczy bowiem właśnie tego zagadnienia. Zgodnie z wyrażo-
nym w tym tekście poglądem autor eseju Empiryzm a filozofia umy-
słu nie kwestionuje tego, że coś jest bezpośrednio dane, ale podważa 
jedynie pewną interpretację natury tego, co dane. Podkreślałem już 
przy okazji omawiania „tezy objawienia”, że Strawson przyjmuje wą-
ską koncepcję tego, co dane: wiedza bezpośrednia nie ma charakte-
ru ani propozycjonalnego, ani introspekcyjnego, lecz – ściśle bezpo-
średni. Możliwości wiedzy tego rodzaju Sellars zaś nie kwestionuje.

110 Takiej odpowiedzi udziela niektórym polemistom Strawson (Realistic Monism: 
Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 265): „»W porządku. Jesteśmy u kresu 
argumentacji. Jestem zadowolony, gdzie się znalazłem, więc jeśli i wy jesteście 
zadowoleni, powinniście pozostać przy swoich stanowiskach«. Moim celem, 
jako ucznia epikteta, nie jest bowiem przekonanie kogokolwiek do czegokol-
wiek, ale próba wyartykułowania prawdy, na ile jest to możliwe”. 

111  Francis Bradley (cyt. za: James 2004, s. 49) pisał: „Bez względu na to, czy to do-
brze, czy źle, człowiek, który odwołuje się do konkretnych doznań, pozostać 
musi poza filozofią”. 

112 Zob. Sellars 1991. 
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Można również wskazać dodatkowy zarzut wobec przesłanki 
(1*), zgodnie z którym nawet jeżeli jest ona prawdziwa, to nie wy-
nikają z niej żadne filozoficznie doniosłe konsekwencje. Pogląd taki 
przyjmują Carnap, kiedy mówi o – w domyśle arbitralnej – decyzji 
ontologicznej odnośnie do wyboru siatki pojęciowej, a także Quine, 
gdy stwierdza, że wierzy w istnienie przedmiotów materialnych, któ-
rych status ontyczny jest równy bogom Homera. Jeżeli dysponuje-
my dwoma konkurencyjnymi schematami językowymi – tym, który 
zakłada istnienie przedmiotów materialnych, oraz tym, który przyj-
muje istnienie wyłącznie treści świadomości – to, założywszy, że nie 
możemy rozstrzygnąć, który z nich jest prawdziwy, należy uznać ich 
równoważność. W  takim wypadku jedynym kryterium, jakie po-
winno decydować o wyborze schematu pojęciowego, jest jego uży-
teczność, zwłaszcza eksplanacyjna owocność. Nie ulega wątpliwości, 
że nauki przyrodnicze, które zakładają istnienie przedmiotów nieza-
leżnych od doświadczenia, nie tylko odnoszą sukcesy, ale od założe-
nia tego uzależniają swoje przyszłe powodzenie. Język przedmiotów 
fizycznych sprawdza się zatem znacznie lepiej niż język przedmio-
tów doświadczenia. 

W odpowiedzi Strawson zauważa, że pragmatystyczne rozstrzy-
gnięcie problemu doświadczenia jest niedopuszczalne, bowiem „rze-
czywista sfera i  umysłowość doświadczenia nie zależy od naszych 
inklinacji, wygody czy potrzeb”113. Doświadczenie realnie zachodzi 
i nie ma żadnych podstaw, aby uznać je za nieistniejące tylko dlatego, 
że takie założenie umożliwia rozwój nauk przyrodniczych. Przeciw-
nicy tego podejścia mogliby jednak uzasadniać dalej, że nawet jeżeli 
doświadczenie stanowi jedyne źródło konkretnej wiedzy pewnej, to 
na tym twierdzeniu kończy się możliwa argumentacja. Co więcej, jak 
zauważa Schlick, takie postawienie sprawy prowadzi albo do solipsy-
zmu (o ile uznać, że tylko ja mam doświadczenie), albo do idealizmu 
w rodzaju Berkeleya (jeżeli przyjmę, że współdzielę doświadczenia 
z  innymi umysłami)114. Stanowiska te wydają się naturalną konse-
kwencją sprowadzenia całej wiedzy do tego, co dane bezpośrednio. 

113 Mental Reality, s. 25. 
114 Schlick 1991, s. 25. 
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Zarzut wskazujący, że pogląd Strawsona staje przed znanym pro-
blemem z uzasadnieniem istnienia obiektywnego świata, nasuwa się 
w tym miejscu nieuchronnie. Choć podejmę go w dalszej części tego 
rozdziału, już teraz warto poczynić kilka uwag na ten temat115. Jedną 
z naczelnych cech filozofii Strawsona jest próba klarownego rozdzie-
lania rozważań epistemologicznych i metafizycznych. Teza o niezby-
walności doświadczenia ma charakter poznawczy, stąd nie orzeka 
niczego o  tym, co istnieje: nawet jeżeli doświadczenie stanowi je-
dyne źródło konkretnej wiedzy pewnej, to nie wynika stąd, że nie 
istnieje nic, co nie jest treścią czyjegoś doświadczenia. Oksfordzki 
filozof utrzymuje, że sąd fenomenalny „doświadczam teraz bieli” wy-
powiedziany w chwili, kiedy patrzę na tę kartkę, mogę przyjąć z naj-
większym stopniem asercji, czyli uznać go za bezwzględnie praw-
dziwy. Z  powyższego sądu fenomenalnego nie wynika jednak sąd 
„istnieją tylko dana w tej chwili biel i inne wrażenia, których teraz 
doznaję”. Takie wynikanie pojawiłoby się tylko wtedy, gdyby utożsa-
mić to, co poznawczo dane, z tym, co istnieje; Strawson jednak tego 
nie robi. Choć Schlick uważa najwyraźniej, że teza o niezbywalno-
ści doświadczenia pociąga sąd „tylko doświadczenie jest rzeczywi-
ste”, to nie jest to prawda. W istocie sąd, którego Strawson chce bro-
nić, ma charakter epistemologiczny i  brzmi: „tylko doświadczenie 
jest doświadczane”. 

Zarzut Schlicka pozwala dostrzec, jakie konsekwencje ma po-
mieszanie epistemologicznego i  ontologicznego rozumienia do-
świadczenia oraz co się dzieje, gdy z wiedzy na temat granic poznania 
wyciąga się konsekwencje odnośnie do tego, co istnieje. Utożsamie-
nie doświadczenia w znaczeniu metafizycznym i epistemologicznym 
znamionuje mocne odmiany sceptycyzmu, w których istnienie re-
dukuje się do aktualnego doświadczania. Strawson nie jest idealistą 
czy solipsystą, za wszelką cenę stara się również uniknąć sceptycy-
zmu. W rzeczywistości nazywa się on najczęściej realistycznym ma-
terialistą. Nie oznacza to, że teza o  niezbywalności doświadczenia 
nie generuje żadnych problemów; nie sposób jej jednak podważyć 
w tak prosty sposób. 

115 Rozwinięte uwagi na temat idealizmu można znaleźć w rozdziale pierwszym (3.3).
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2.4. nowe ramy pojęciowe

Uznanie realności domeny doświadczenia wpływa na terminologię, 
którą stosuje Strawson. Choć temat ten ma charakter poboczny, na 
potrzeby dalszej części pracy niezbędne jest zarysowanie znaczenia 
pojęć używanych przez niego do sformułowania swojego stanowi-
ska, zwłaszcza że dalece odbiegają one od rozumienia potocznego.

Przypomnijmy, że główny problem filozofii umysłu da się wy-
razić w  pytaniu: czy pierwszoosobowe, jakościowe stany świado-
me redukują się do własności fizycznych? Odpowiedź twierdząca 
prowadzi do przyjęcia stanowiska redukcyjnego, zgodnie z którym 
świadomość można wyprowadzić z  czegoś, co nią nie jest, odpo-
wiedź przecząca zaś – do akceptacji stanowiska antyredukcyjnego, 
gdzie takie wyprowadzenie uważa się za niemożliwe. Spór redukcjo-
nizm–antyredukcjonizm jest zatem główną osią zagadnienia świa-
domości116. Strawson tymczasem uważa tak sformułowany problem 
za źle postawiony.

Za punkt wyjścia obiera on obserwację, że odróżnienie tego, 
co fizyczne, od tego, co umysłowe, opiera się na Kartezjańskim po-
dziale na rzeczy rozciągłe i  myślące. Możliwość redukcji umysłów 
do ciał (np. do mózgów) okazuje się jednak zasadna tylko wtedy, 
gdy natura obu jest nam dobrze znana. Tymczasem, jak głosi (1*), 
świadome doświadczenie, które stanowi bezpośrednie i jedyne źró-
dło konkretnej wiedzy pewnej, nie potwierdza, by ciało było dane 
w bezpośrednim doświadczeniu. Podobnie jest w przypadku nauk 
przyrodniczych, które nie posługują się kategorią materii, stanowią-
cej domniemany budulec ciała. Tymczasem wyjściowe pytanie pro-
blemu świadomości zakłada nie tylko, że ciało istnieje, ale również 
że znamy jego naturę na tyle dobrze, iż – po pierwsze – wiemy, że 
jest ona radykalnie odmienna od natury umysłu, po drugie zaś – że 
pozwala wywieść własności umysłowe. Oba te założenia są zdaniem 
Strawsona dyskusyjne, dlatego każdy, kto formułuje problem świa-
domości w podany wyżej sposób, popełnia prosty błąd fałszywej al-
ternatywy, podobny do słynnych sofizmatów szkoły z Megary w ro-

116 Zob. Mental Reality, s. 44.
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dzaju „Czy przestałeś już bić swoją żonę?” Geneza tego błędu zawiera 
się w samej nazwie problemu umysł-ciało, rozumianego jako pro-
blem redukcji umysłu do ciała117. 

Z takiego ujęcia wynika kilka doniosłych konsekwencji. Strawson 
zauważa, że wyjściowe pytanie tradycyjnego problemu świadomości 
wymaga pojęciowego rozdzielenia własności umysłowych i  fizycz-
nych. Każdy zatem, kto w ten sposób formułuje problem umysł-cia-
ło – nawet tak konsekwentny materialista, jak Dennett – przyjmuje ów 
dualizm. Tym samym „eliminatywiści popełniają w punkcie wyjścia 
dokładnie ten sam błąd co Kartezjusz – zakładają, że lepiej rozumie-
ją naturę tego, co fizyczne, niż naprawdę ją rozumieją – ale ich pod-
porządkowanie się myśleniu dualistycznemu idzie znacznie dalej niż 
w przypadku Kartezjusza”118. Obecne definicje materializmu, fizyka-
lizmu czy naturalizmu, które wiążą się z przyjęciem redukcjonizmu, 
sformułowano jako odpowiedź na źle postawiony problem. W efek-
cie wszelkie spory w ramach problemu umysł-ciało już w punkcie 
wyjścia nie mają szans na rozstrzygnięcie. 

Inną konsekwencją jest krytyka, z jaką spotyka się wprowadzony 
przez Chalmersa i powszechnie dziś przyjmowany podział na pro-
blemy łatwe i trudne119. Za jego porzuceniem przemawiają dwa po-
wody. Po pierwsze, mówienie o trudnej części problemu umysł-ciało 
sugeruje, że jego przedmiot i cel są dobrze znane. Tymczasem „swo-
bodne mówienie o »trudnej części problemu umysł-ciało«, jak gdy-

117 W  tym kontekście daje się zaobserwować ewolucję poglądów Strawsona. 
W Mental Reality nie broni on jeszcze postulatu rewizji pojęć, zauważa nato-
miast, że „współczesne poglądy, jak powinno wyglądać naturalistyczne ujęcie 
tego, co umysłowe, są zbyt wąskie” (Mental Reality, s. 33). Ponadto atakuje on 
monizm neutralny, dokonujący rewizji pojęć, niesłusznie twierdząc, że pozby-
cie się kategorii umysłu oznacza wyeliminowanie tego, co dane bezpośrednio 
(zob. tamże, s. 50–51). Mimo to zaczyna on dostrzegać, że podział na umysł 
i ciało jest źle przeprowadzony, przez co powinien zostać zastąpiony podziałem 
na to, co doświadczeniowe, i to, co niedoświadczeniowe (tamże, s. 67). 

118 Realistic Materialist Monism, s. 28. Te same słowa Strawson powtarza w Real 
Materialism, s. 71. 

119 Mimo to w Mental Reality Strawson antycypuje ten podział. Zob. np. Mental Re-
ality, s. 93, gdzie pisze, że „istnienie doświadczenia to jedyna kłopotliwa dla ma-
terializmu część problemu umysł-ciało”. 
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by problem »umysł-ciało« był jasno sformułowany, jest wyjątkowo 
zwodnicze”120. Po drugie, za trudny problem uważa się doświadcze-
nie, które jednak – jako oczywiste – nie stwarza żadnego problemu. 

Skoro problem umysł-ciało źle sformułowano, należy go rede-
finiować. W  przypadku Strawsona proces rewizji pojęciowej skła-
da się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest uzna-
nie, że prawdziwy problem świadomości przebiega nie między tym, 
co fizyczne, a tym, co umysłowe, ale między tym, co jest doświadcze-
niem, a tym, co nim nie jest (a zatem między tym, co doświadczenio-
we, a  tym, co niedoświadczeniowe). Następnie należy dostrzec, że 
problematyczna nie okazuje się redukcja doświadczenia do tego, co 
niedoświadczeniowe, lecz – wyprowadzenie z  doświadczenia tego, 
co nim nie jest. 

Ta radykalna zmiana terminologiczna rzutuje na znaczenie po-
jęć, którymi posługuje się Strawson, takich jak „realistyczny mo-
nizm” czy „prawdziwy materializm”121. Może ona powodować nie-
porozumienia, zwłaszcza że naturalizm, fizykalizm czy materializm 
to na ogół stanowiska wyprowadzające świadomość z  czegoś, co 
nią nie jest. Tymczasem ich „prawdziwe” czy „realne” odmiany są 
w punkcie wyjścia nieredukcyjne, przez co nie mają wiele wspólne-
go ze swymi powszechnie stosowanymi odpowiednikami. 

Materializm w  typowej wersji to pogląd głoszący, że wszystko 
składa się z  materialnego budulca, który – założenie to zazwyczaj 
pojawia się implicite – jest pozbawiony aspektu doświadczenia. Jak 
jednak zauważa Strawson, owo założenie wydaje się nieuprawnio-
ne: nie mamy bezpośredniego dostępu do materii, nie wiemy zatem 
ani czym jest, ani czy istotnie nie obejmuje doświadczenia. Takie ro-
zumienie materializmu pojawiło się w ocenie autora Mental Reali-
ty niedawno, ponieważ „materializm […] przez ponad dwa tysią-
ce lat był traktowany jako pogląd, który wyróżniał się głównie tym, 
że traktował doświadczenie – prawdziwe doświadczenie, świado-
mość, jakościowy charakter doświadczenia czy to, jak to jest go 

120 Realistic Materialist Monism, s. 28.
121 Po raz pierwszy tego typu określeń Strawson używa już w Mental Reality, s. 318.
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doznawać – jako zjawisko całkowicie materialne”122. Nieredukowal-
ne metafizyczne doświadczenie jest więc przynajmniej częścią ma-
terialnego tworzywa rzeczywistości. Współcześni materialiści, prze-
czący temu założeniu, popełniają błąd przesunięcia kategorialnego, 
przeciwstawiają bowiem materii to, co powinno być jej integralnym 
składnikiem123. 

Podobnie rzecz ma się w przypadku prawdziwego (zrewidowa-
nego) fizykalizmu. Standardowy, redukcyjny fizykalizm to pogląd, 
zgodnie z  którym kategorie fizyczne (słownik, metoda i  teorie) są 
w stanie w pełni uchwycić naturę doświadczenia, a w konsekwen-
cji pokazać, jak doświadczenie wyłania się z tego, co fizyczne. Owe 
kategorie odnoszą się jednak do współczesnej fizyki, która jest dale-
ka od kompletności, stąd uzależnienie metafizyki świadomości od 
prawdopodobnie błędnych pojęć i teorii znanej nam dziś nauki z ko-
nieczności pociąga fałszywość tej pierwszej. Prawdziwy fizykalizm 
to natomiast pogląd, zgodnie z którym „każde rzeczywiste, konkret-
ne zjawisko we Wszechświecie jest fizyczne”124. Kryterium prawdzi-
wości zrewidowanego fizykalizmu nie jest zatem stan obecnej fizyki, 
ale istota tego, co nazywamy zjawiskiem fizycznym, bowiem „»to, co 
fizyczne«, jest ostatecznym terminem naturalnorodzajowym i żad-
na rozsądna osoba nie stwierdzi, że [współczesna] fizyka uchwytu-
je wszystkie esencjalne własności tego, co fizyczne”125. Pojęcie „tego, 
co fizyczne”, zmienia więc zakres w zależności od aktualnego stanu 
wiedzy. Aby wyraźnie odróżnić od siebie oba te stanowiska, pierwsze 
z nich Strawson nazywa fizycyzmem (physicsalism), który jest „wia-
rą, iż natura czy istota całej konkretnej rzeczywistości może być za-

122 Tamże, s. XVIII. Tezę tę należy jednak traktować z rezerwą, podobnie jak dekla-
racje typu: „[…] wszyscy materialiści do XX wieku byli prawdziwymi materia-
listami, co zasadniczo oznacza, że byli prawdziwymi realistami co do doświad-
czenia, tak postrzegane doświadczenie uznawali zaś za całkowicie fizyczne” 
(Real Naturalism, s. 139). Przeciw temu twierdzeniu można chociażby przywo-
łać niemieckich materialistów XIX wieku, o których wspomina Jan Woleński 
(2016, s. 58).

123 Strawson (Real Materialism, s. 51) porównuje tę sytuację do przeciwstawiania 
zbiorów zwierząt i krów.

124 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 3. 
125 Real Materialism, s. 49.
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sadniczo wyrażona w słowniku fizyki”126. Przeciwstawianie własno-
ści fizycznych i umysłowych jest zatem pozbawione podstaw: może 
się wszak okazać, że przyszła fizyka, dzięki bogatszemu słowniko-
wi, będzie je w stanie uzgodnić i włączyć w ogólną teorię psychofi-
zyczną. Jak zauważa Strawson, „nie mamy żadnego dobrego powo-
du, aby myśleć, że cokolwiek wiemy o tym, co fizyczne, co zarazem 
sprawia, że pogląd, iż to, co umysłowe, jest tym, co fizyczne, nie na-
stręcza żadnego problemu”127. Przy takim założeniu pojęciowa opo-
zycja fizycznych mózgów i niefizycznych stanów mentalnych wyda-
je się bezpodstawna. 

Również współczesne rozumienie naturalizmu (metafizyczne-
go) jest w ocenie Strawsona wyjątkowo wypaczone128. Naturalizm – 
jako stanowisko redukcyjne – neguje na ogół rzeczywiste zachodze-
nie doświadczenia, co komentuje on następująco: „[…] w  świetle 
faktu, że przeczy on istnieniu – traktując jako nadnaturalny – pod-
stawowego faktu naturalnego: (świadomego) doświadczenia, trudno 
sobie wyobrazić bardziej antynaturalistyczny pogląd niż współcześ- 
nie zdefiniowany naturalizm”129. Naturalizm – zgodnie ze swą na-
zwą – powinien głosić, że istnieje tylko to, co naturalne, a nie ma 
nic bardziej naturalnego niż doświadczenie. Tymczasem obecnie 
„większość naturalistów uważa, że każdy naturalizm musi być ma-
terializmem. Jest to jednak prawda wyłącznie wtedy, gdy wszystko, 
co naturalne, jest fizyczne lub materialne. My zaś nie możemy wie-
dzieć, czy to prawda, dopóki nie rozstrzygniemy tej kwestii na mocy 
definicji”130. 

Teza rewizji pojęciowej, czyli radykalnej zmiany rozumienia 
podstawowych terminów służących do definiowania poglądów w fi-

126 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 4. 
127 Real Materialism, s. 50. 
128 Strawson (Real Naturalism, s. 126) w pełni akceptuje naturalizm metodologicz-

ny. Następnie jednak (tamże, s. 127) zauważa on: „[…] niektórzy samozwańczy 
»naturaliści« mogą mniemać, że nie ma przeszkód, by z metodologicznego zo-
bowiązania do postępowania zgodnie z metodami nauk szczegółowych przejść 
do poglądu, iż metody te mogą poradzić sobie ze wszystkim, co istnieje”.

129 Introduction (2008), s. 8. Niekiedy zwolenników tak zdefiniowanego naturali-
zmu nazywa on nieturalistami (noturalists). Zob. np. Real Naturalism, s. 132. 

130 Mental Reality, s. 2. 
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lozofii umysłu jest konsekwencją odwrócenia kierunku wyjaśniania 
zjawisk, czyli uznania prymatu bezpośredniego doświadczenia. Taki 
punkt wyjścia wyklucza możliwość zredukowania świadomości do 
czegoś, co nią nie jest, a  tym samym unieważnia typowe sformu-
łowanie problemu świadomości, którego wyjściowe pytanie okazu-
je się źle postawione. Należy więc pamiętać, jak Strawson rozumie 
terminy „materializm”, „fizykalizm” czy „naturalizm”, w przeciwnym 
razie istnieje ryzyko poważnego zniekształcenia jego myśli131. 

Można się zastanawiać, czy te pojęciowe wolty wnoszą do dysku-
sji cokolwiek poza zamieszaniem. Strawson odpowiada: 

Wielu myśli, że stara terminologia jest nieszkodliwa, ale niewielu nie 
dało się jej zwieść na manowce: wciąż mówili, o „tym, co fizyczne”, ma-
jąc na myśli „to, co nieumysłowo fizyczne”. Skonstruowany w ten spo-
sób schemat myślenia jest od początku błędny, a ci, którzy nie dali się 
mu zmylić, stanowią nieliczną mniejszość132. 

Rewizja pojęć to zatem konieczny etap każdej metafizyki umysłu, 
pretendującej do prawdziwości. Bez niej filozof jest podatny na błę-
dy, wynikłe z używania siatki pojęciowej, która – choć zakorzeniona 
w intelektualnej tradycji – nie tylko opiera się na dyskusyjnych za-
łożeniach, ale też w punkcie wyjścia przesądza o nierozstrzygalno-
ści całej kwestii. 

2.5. monizm fundamentalny – ekspozycja

Ostatnie dwadzieścia pięć lat to w  filozofii umysłu okres poszuki-
wania teorii, które łączyłyby dwie – przeciwstawne na pierwszy rzut 
oka – cechy: uwzględniały nieredukowalny charakter świadomości 
oraz dały się uzgodnić z szeroko rozumianym naturalizmem. Jedną 
z nich – przynajmniej w ocenie jej zwolenników – jest stanowisko 
nazywane monizmem fundamentalnym lub monizmem russellow-

131 Być może najlepszym tego przykładem jest to, że zrewidowany materializm 
można pogodzić z  mentalizmem, a  więc odmianą tradycyjnego immateriali-
zmu. Zob. tamże, s. 69; zob. również Real Materialism, s. 52.

132 Real Materialism, s. 51.
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skim133. Pogląd ten to odmiana monizmu rodzajowego, głosi zatem, 
że świat składa się z własności jednego rodzaju. epitet „fundamen-
talny” oznacza natomiast, że owa własność istnieje na podstawo-
wym czy ostatecznym poziomie organizacji świata, scalającym w ja-
kiś sposób własności fizyczne i  umysłowe. Istnienie tych drugich, 
qualiów czy doświadczenia, nie narusza nawet restrykcyjnie rozu-
mianego naturalizmu, są one bowiem odpowiednikami własności fi-
zycznych, a zatem mogą zostać uwzględnione zarówno w przyczy-
nowym porządku świata, jak i w przyszłych teoriach naukowych. 

Torin Alter i Yujin Nagasawa wyszczególniają trzy najważniej-
sze tezy monizmu fundamentalnego134. Są to: (a) fizyczny struktura-
lizm, głoszący, że nauki fizyczne „opisują swe podstawowe własności 
jako struktury lub dyspozycje”135; (b) realizm odnośnie do własno-
ści wewnętrznych, na gruncie którego utrzymuje się, że opisywa-
ne przez fizykę struktury i dyspozycje nie są wszystkim, co istnieje, 
lecz są posiadane przez własności wewnętrzne; (c) (proto)fenomenal-
ny fundamentyzm, czyli pogląd, że przynajmniej niektóre z własno-
ści wewnętrznych są własnościami albo fenomenalnymi (qualiami czy 
doświadczeniem), albo protofenomenalnymi, mogącymi na odpo-
wiednim poziomie złożoności konstytuować własności fenomenalne. 

Każde z tych ogólnych twierdzeń można w pewnym zakresie mo-
dyfikować. Teza fizycznego strukturalizmu może być różnorodnie 
motywowana. Większość współczesnych monistów fundamental-
nych zakłada, że jest prawdziwa a priori albo stanowi wniosek rozu-
mowania do najlepszego wyjaśnienia136. Zdaniem Russella uzasad-
niała ją teza o niezbywalności doświadczenia, zgodnie z którą sądy 
fizyki są wywnioskowane z  percepcji, co sprawia, że „fizyka sama 

133 Broni go m.in. Chalmers, który od okazjonalnych wzmianek, jakie można zna-
leźć w Świadomym umyśle (zob. Chalmers 2010, s. 265–270), przeszedł do opra-
cowania rozwiniętej wersji tego stanowiska, a także nadał mu nazwę (Chalmers 
2008, s. 482–488). Do historycznych zwolenników monizmu russellowskiego 
można zaliczyć filozofów nauki: Herberta Feigla i Grovera Maxwella, a także in-
spirującego się fizyką kwantową Michaela Lockwooda.

134 Alter, Nagasawa 2015, s. 3. 
135 Tamże. 
136 Dla argumentu z najlepszego wyjaśnienia na rzecz monizmu fundamentalnego 

zob. Chalmers 2015, s. 247.
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w sobie jest niezwykle abstrakcyjna i odsłania jedynie matematyczne 
charakterystyki przedmiotów, którymi się zajmuje”137. Realizm od-
nośnie do własności wewnętrznych nie odpowiada na pytanie o re-
lację zachodzącą między własnościami fizycznymi i  umysłowymi, 
a także między nimi a własnością wewnętrzną. W zależności od jej 
zdefiniowania możliwe są różne interpretacje monizmu fundamen-
talnego, upodabniające go do monizmu neutralnego (jeżeli własno-
ści fizyczne i umysłowe są na poziomie fundamentalnym identycz-
ne, a  różnią się jedynie sposobem poznania) albo metafizycznego 
idealizmu (jeśli własności fizyczne superweniują na własnościach 
umysłowych, są w nich ugruntowane czy przez nie ukonstytuowa-
ne)138. Teza o  (proto)fenomenalnym fundamentyzmie nie spełnia 
natomiast – przynajmniej w podanym wyżej sformułowaniu – ani wa-
runków bycia stanowiskiem monistycznym, gdyż dopuszcza istnienie 
co najmniej dwóch rodzajów własności fundamentalnych, ani bycia 
stanowiskiem nieredukcyjnym, zezwalając na redukcję asymetryczną, 
czyli na wyprowadzenie świadomości z czegoś, co nią nie jest. 

Monizm fundamentalny nie definiuje zatem ściśle określonego 
stanowiska, lecz funkcjonuje jako ogólna nazwa dla pewnej grupy 
poglądów, inspirowanych metafizyką Russella. Odmiana tego po-
glądu, którą przyjmuje Strawson od początku fazy russellowskiej 
(w  Mental Reality antycypowana pod nazwą „monizm agnostycz-
ny”), jest pod tym względem wyjątkowa, najbardziej przypomina 
bowiem oryginalną myśl Russella. 

Monizm fundamentalny Strawsona wychodzi od tezy inferen-
cjonistycznej:

2. Wszelka konkretna wiedza o tym, co nie jest doświadczeniem, 
ma charakter inferencyjny.

Następne trzy twierdzenia to kolejno tezy: strukturalistyczna, funda-
mentystyczna i agnostyczna:

137 Russell 1954, s. 15. 
138 Możliwe jest również przyjęcie, że istnieją różne odmiany własności fundamen-

talnych. W ten sposób monizm fundamentalny można uzgodnić z jakąś wersją 
dualizmu. 
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3. Wiedza inferencyjna może dotyczyć wyłącznie własności ze-
wnętrznych: struktur, dyspozycji lub ról przyczynowych.

4. Oprócz własności zewnętrznych istnieją własności wewnętrz-
ne, które konstytuują struktury, mają dyspozycje lub odgrywają role 
przyczynowe.

5. Nie mamy żadnej wiedzy na temat własności wewnętrznych, 
z wyjątkiem sytuacji, gdy są one dane bezpośrednio.

Twierdzenie (3) jest zbieżne ze stanowiskiem, które Alter i Nagasa-
wa nazwali fizycznym strukturalizmem, (4) to natomiast inaczej wy-
rażony realizm odnośnie do własności wewnętrznych. Teza agno-
styczna, zwana również tezą o ignorancji, rzadko bywa rozważana, 
dużo miejsca poświęca jej jednak w swoich pracach Daniel Stoljar139. 

Ostatnią składową jest teza monistyczna:

6. Istnieje tylko jeden rodzaj tworzywa rzeczywistości.

Poniżej omówię przyjmowane przez Strawsona tezy oraz ich uza-
sadnienie, w następnym paragrafie przedstawię zaś potencjalne za-
rzuty, które można wysunąć zarówno z pozycji przeciwników moni-
zmu fundamentalnego, jak i przedstawicieli konkurencyjnych jego 
odmian.

Przedstawiona wyżej teza o niezbywalności doświadczenia, gło-
sząca, że świadome doświadczenie stanowi bezpośrednie, a zarazem 
jedyne źródło konkretnej wiedzy pewnej, prowadzi do pytania, jaki 
status ma wiedza o tym, co nie jest dane bezpośrednio. Rozróżnienie 
na wiedzę bezpośrednią (knowledge by acquaintance) i wiedzę daną 
przez opis (knowledge by description) wprowadził do debat w obrę-
bie filozofii analitycznej Russell140. O tej pierwszej pisał: „[…] bezpo-
średnio znamy to, co uświadamiamy sobie wprost, bez pośrednictwa 
jakichś wnioskowań czy pewnej znajomości prawd”141. Ta nieinfe-
rencyjna wiedza ma charakter jakościowy, a  zatem bezpośrednio 
i w sposób niewywnioskowany dane jest wyłącznie doświadczenie. 

139 Zob. Stoljar 2001, 2010. 
140 Russell 1995, s. 54. Dystynkcję tę antycypowali już empiriokrytycyści.
141 Tamże. 
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Jak wyjaśnia Russell, „bezpośrednio znam dane zmysłowe składa-
jące się na zjawisko mego, stojącego nieopodal stołu – jego barwę, 
kształt, gładkość itd.”142 Zupełnie inny charakter ma wiedza przez 
opis – w takim wypadku, „aby cokolwiek wiedzieć o stole, musimy 
znać prawdy łączące go z rzeczami, które znamy bezpośrednio: mu-
simy wiedzieć, że »przedmiot fizyczny wywołuje takie-to-a-takie 
dane zmysłowe«”143. Wiedzy przez opis nie można więc przypisać 
takiego stopnia asercji jak wiedzy danej bezpośrednio, ta pierwsza 
wymaga bowiem dodatkowych założeń na temat relacji między bez-
pośrednim doświadczeniem a tym, co – jak sądzimy – je wywołuje. 
Ustalenie tej relacji nastręcza wielu problemów. Aż do końca lat 50. 
XX wieku Russell zmagał się z pytaniem, jak połączyć wiedzę daną 
bezpośrednio z wiedzą o przedmiotach w świecie. Ostatecznie przy-
jął, że między rzeczami zewnętrznymi a naszymi wrażeniami (czy – 
jak zwie je Russell – perceptami) zachodzi oddziaływanie144. Jednak 
w kwestii natury tego, co powoduje to oddziaływanie, jesteśmy ska-
zani na niewiedzę: zdarzenia w świecie „mogą być takie, jak zacho-
dzą w nas, ale mogą być również zupełnie inne, całkowicie przekra-
czając naszą wyobraźnię”145. 

Strawson adaptuje do swej filozofii podział na wiedzę bezpo-
średnią i wiedzę przez opis, przypisując tej pierwszej wyższy status 
epistemiczny – a tym samym akceptuje tezę inferencjonistyczną. Re-
dukowanie wiedzy o świecie do tego, co dane fenomenalnie, nie cie-
szy się popularnością w najnowszej filozofii. Co więcej, znacznie po-
pularniejsze jest ujęcie przeciwne, co widać od czasów rozwijanej 
w  latach 50. XX wieku teorii identyczności, stanowiącej przykład 

142 Tamże, s. 54–55. 
143 Tamże, s. 55. Podobną uwagę wygłasza Hume (2005, s. 151): „[…] nigdy napraw-

dę nie wyjdziemy ani na krok poza nas samych ani też nie możemy sobie przed-
stawić jakiegoś rodzaju istnienia poza tymi percepcjami, które zjawiły się w tym 
wąskim kręgu”.

144 Russell (1954, s. 316) stosuje na określenie tej relacji słowo „promieniowanie”, 
zaznaczając, że działa ono, „o  ile tego słowa używa się w  szerszym aspekcie 
niż zazwyczaj”. W swej ostatniej pracy z zakresu filozofii posługuje się on jesz-
cze luźniejszym określeniem – „wpływu” – dodając: „[…] używam najbardziej 
ogólnego słowa, jakie przychodzi mi do głowy” (Russell 1975, s. 13).

145 Russell 1975, s. 13.
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naukowej próby opisu relacji mózgu do świadomości, przy jedno-
czesnym zakwestionowaniu potocznego poglądu na naturę naszego 
życia mentalnego. Koncepcja ta głosi, że stany świadome (np. ból) 
są identyczne ze stanami mózgu (np. aktywnością włókien bezo-
słonkowych typu C)146. Kiedy definiujemy ból zdroworozsądkowo, 
stwierdzamy, że termin „ból” oznacza konkretny stan fenomenalny. 
Jednak badania neuronalne pokazują, że termin ten powinien być 
definiowany jako np. aktywność włókien typu C. Tym samym kon-
kretny stan fenomenalny, określany jako ból, okazuje się przygodny 
dla tego, czym ból tak naprawdę jest. Analogicznie: termin „woda” 
zdroworozsądkowo definiuje się jako „przezroczysty płyn wypełnia-
jący morza i oceny”. Dzięki badaniom wiemy jednak, że woda ozna-
cza substancję chemiczną o wzorze H2O, to zaś, że to H2O wypełnia 
morza i  oceany, staje się czysto przygodne. Gdybyśmy znaleźli się 
na innej planecie, której morza i oceany wypełniałby płyn identycz-
ny z wodą, ale o skomplikowanym wzorze chemicznym, który mo-
żemy skrócić do formuły XYZ, uznalibyśmy, że nie jest to woda; by-
cie wodą wiąże się wszak z koniecznością bycia substancją o wzorze 
H2O. Odnosząc przypadek wody do znaczenia terminu „ból”, widzi-
my już, w  jaki sposób w ramach teorii identyczności wszelkie ter-
miny mentalne okazują się przygodne ze względu na towarzyszący 
im stan fenomenalny (doświadczenie), są natomiast konieczne ze 
względu na odpowiednią aktywność neuronalną. 

Nie jest jednak jasne, dlaczego terminy mentalne miałyby być 
z konieczności definiowane jako stany mózgu, nie zaś jako doświad-
czenie. Zwraca na to uwagę m.in. Russell, kiedy przedstawia sytu-
ację, w  której naukowiec za pomocą aparatury bada swój mózg. 
Jeżeli dozna on np. bólu, a  zarazem ujrzy na monitorze wzmożo-
ną aktywność włókien C, to nie może stwierdzić, że odczucie bólu 
jest czymś przygodnym, w przeciwieństwie do koniecznej aktywno-
ści mózgowej. Ta druga nie jest bowiem dana bezpośrednio, lecz wi-
doczna jako wykres na ekranie monitora, zdanie, które stwierdzało-

146 Jak zauważa John Searle (2010, s. 67), ten klasyczny przykład stanowi znaczne 
uproszczenie, bowiem „włókna bezosłonkowe C są tylko częścią skomplikowa-
nego mechanizmu odczuwania bólu przez mózg i układ nerwowy”. 
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by wystąpienie tego wyładowania, nadal jest zaś wyrażane w języku 
fenomenalnym, a nie fizykalnym147. Na tej podstawie Russell wysu-
wa wniosek, że język fizyki można, a nawet trzeba zredukować do 
zdań na temat doświadczenia: obserwacji wyładowania elektrycz-
nego czy wychylenia wskazówki urządzenia pomiarowego. W  ten 
sposób problem wyjaśnienia świadomości zmienia się w  problem 
wyjaśnienia natury świata fizycznego. Podobne rozwiązanie zapro-
ponował Arthur eddington:

Działalność umysłowa tej części świata, którą stanowimy, przestaje nas 
dziwić. Znamy ją dzięki bezpośredniej samowiedzy i nie odczuwamy 
potrzeby wyjaśnienia jej przez sprowadzenie do czegoś innego, niż to, 
jako co ją znamy – lub raczej, niż to, jako co zna ona siebie. Wytłuma-
czyć należy właśnie fizyczne oblicze świata […]148.

Taką „odwróconą” teorię identyczności przyjmował w latach 70. XX 
wieku Grover Maxwell, uczeń Herberta Feigla i kontynuator poglą-
dów Russella. Maxwell również uważa, że to stany mózgowe są przy-
godnie związane ze stanami mózgu – a więc „dane zdarzenie mó-
zgowe mogłoby nie być zdarzeniem mózgowym”149 – koniecznie zaś 
są powiązane ze stanami umysłowymi. Choć zatem można utożsa-
mić ze sobą własności fizyczne i umysłowe, to właśnie stany fizycz-
ne są przygodne, stany umysłowe zaś konieczne, ponieważ – zgodnie 
z tezą o niezbywalności doświadczenia – występowania tych drugich 
nie sposób zakwestionować150. 

Strawson również broni przeświadczenia, że nauka z  koniecz-
ności opiera się na zdaniach fenomenalnych, wyprowadzając z nich 
wnioski na temat tego, co stanowi przyczynę doświadczenia. Choć 
może ona formułować sądy intersubiektywnie komunikowalne, 
a przede wszystkim sprawdzalne, to nie dotyczą one (i nie mogą do-
tyczyć) natury tego, co jest przyczyną doświadczenia. Innymi słowy: 

147 Russell 1956, s. 158. 
148 eddington 1934, s. 255. Jest to jeden z najczęściej przywoływanych przez Straw-

sona cytatów. 
149 Maxwell 1979, s. 380. 
150 Tamże, s. 396. 
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nauka wyprowadza z  bezpośredniego doświadczenia twierdzenia 
o pewnych własnościach tego, co je wywołuje, nie formułuje jednak 
dalej idących wniosków. Fizyka trafnie charakteryzuje zjawiska, ale 
wyłącznie w aspekcie strukturalnym. Określa ona zatem relacje, ja-
kie zachodzą między bytami, nie mówi natomiast, czym owe byty, 
czyli źródła danych nam doświadczeń, są. Pogląd ten nazywa się re-
alizmem strukturalnym151. Strukturalizm ma długą historię w filozo-
fii nauki. Choć jeszcze w XVII wieku uczeni wierzyli, że nowe narzę-
dzia – np. mikroskop – odsłonią naturę świata, sto lat później stało 
się jasne, że badacz jest w stanie zbierać za ich pomocą jedynie ko-
lejne dane należące do domeny zdrowego rozsądku. Uczeni, tacy jak 
James Maxwell, Ludwig Boltzmann, Heinrich Hertz czy ernst Mach, 
zauważali, że naukowa wizja świata jest obrazem wyabstrahowanej 
struktury, którą można przedstawić matematycznie. To zaś uświa-
domiło im radykalną lukę zachodzącą między bezpośrednio dany-
mi treściami świadomości a wywnioskowanymi z nich tezami o cha-
rakterze naukowym152.

Choć współczesna nauka znacząco różni się od tej sprzed stu, 
a  tym bardziej dwustu lat, argument na rzecz realizmu struktural-
nego przebiega podobnie. Jak głosi teza o niezbywalności doświad-
czenia, każde zdanie nauki opiera się na bezpośrednim doświadcze-
niu, stanowiącym sprawozdanie z tego, co zmysłowo dane. Zgodnie 
z  tezą inferencjonistyczną celem twierdzeń nauki jest powiązanie 
doświadczeń z  tym, co je wywołuje. Jako przykład weźmy odkry-
cie elektronu, dokonane przez Michaela Faradaya, który podczas 
przepuszczania prądu przez szklaną rurę zauważył łuk świetlny. Do-
świadczenie to rozwinął Joseph Thomson, wykonując otwór w ano-
dzie, co pozwoliło mu zaobserwować zmiany na zainstalowanym 
w pobliżu ekranie fluorescencyjnym. Ponieważ na ekranie powsta-
wał wzór, Thompson nie tylko założył, że wiązka wychodziła poza 
elektrody, ale uznał ponadto, że zachodziło zjawisko jej uginania. To 
zaś pozwoliło mu wykryć elektrony, które oddzieliły się od atomów. 

151 Stanowisko to jest wewnętrznie zróżnicowane, ale jego podziały nie będą miały 
wpływu na dalszą część tej pracy, dlatego je pomijam. 

152 Zagadnienie strukturalizmu w  dziewiętnastowiecznej filozofii nauki omawia 
van Fraassen 2006. 
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Przykład ten stanowi dobrą ilustrację tego, jak dane zmysłowe (wraz 
z  posiadaną już wcześniej wiedzą teoretyczną, również pozyskaną 
zmysłami) prowadzą do wnioskowania na temat skutków tych da-
nych. Mimo to charakter zdobytej w  ten sposób wiedzy znacząco 
różni się od wiedzy danej bezpośrednio.

Kiedy bowiem definiuje się, czym w powyższym eksperymen-
cie jest elektron, wskazuje się przede wszystkim na to, jakie skutki 
wywołuje (świecenie ekranu fluorescencyjnego), nie zaś, czym jest. 
Nawet bardziej zaawansowane charakterystyki elektronu, jak okre-
ślenie jego masy, wskazują jedynie na posiadane przez niego dyspo-
zycje, np. do generowania konkretnych odczytów na urządzeniach 
pomiarowych. Na tej właśnie podstawie realiści strukturalni wno-
szą, że wiedza naukowa z konieczności dotyczy struktur, dyspozycji 
lub zachowań. I to właśnie owe własności są opisywane przez rów-
nania matematyczne, stanowiące język współczesnej fizyki, co pro-
wadzi do wniosku, który wyraził Russell: „[…] nasza wiedza o fizyce 
jest matematyczna – a  to dlatego, że żadne własności niematema-
tyczne fizycznego świata nie mogą zostać wywnioskowane z naszej 
percepcji”153. Nawet jednak jeżeli zgodzimy się, że fizyka jest „wy-
łącznie zbiorem reguł i  równań”, to wciąż pozostaje pytanie, które 
postawił Stephen Hawking: „[…] co sprawia, że równania te coś opi-
sują, że istnieje opisywany przez nie Wszechświat?”154.

Strawson, podobnie jak Russell, jest realistą strukturalnym. Myśl 
ta po raz pierwszy pojawia się w jego filozofii właśnie w okresie rus-
sellowskim, prawdopodobnie pod wpływem inspiracji eddingto-
nem155. W jednym z artykułów stwierdza on np.:

[…] sądami fizyki są równania, które zawierają liczby, terminy, któ-
rych znaczenie nie obejmuje opisu, wiele innych symboli matematycz- 
nych – i  nic więcej. Te właśnie równania, takie, jakimi są, mówią 
nam wyłącznie o  abstrakcyjnych czy określanych matematycznie 

153 Russell 1954, s. 253. 
154 Hawking 1990, s. 161. 
155 Zob. Real Materialism, s. 56.
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strukturach materii, nie mówią zaś nic o  naturze, jaka się w  tych 
strukturach przejawia156.

Swój strukturalizm Strawson streszcza następująco: „[…] wszystkie 
prawdy na temat tego, co fizyczne, ścisłe czy przybliżone, są wyraża-
ne w sądach na temat liczb lub matematycznych równań, obejmują-
cych różne stałe wraz z liczbami i funkcjami matematycznymi”157. 

Ze strukturalizmu bezpośrednio wynika nadrzędny dla nowszej 
filozofii Strawsona pogląd, który można nazwać tezą o radykalnym 
milczeniu fizyki. Owo milczenie można rozumieć dwojako. Niektó-
rzy filozofowie, tacy jak Colin McGinn, głoszą, że fizyka nigdy nie 
będzie w  stanie włączyć własności fenomenalnych w  obręb swych 
teorii, a zatem że naukowe wyjaśnienie umysłu na zawsze pozostanie 
niemożliwe. Nie formułują oni jednak poglądu na temat możliwego 
zakresu twierdzeń fizycznych. Inni, do których zalicza się Strawson, 
przyjmują znacznie mocniejsze założenie, mówiące, że twierdzenia 
fizyki mają charakter ściśle abstrakcyjny i nie mogą odpowiadać na 
pytania odnośnie do natury tego, co istnieje. Myśl tę można znaleźć 
u eddingtona, który pisze: „Coś nieznanego powoduje rzeczy niezna-
ne – oto, do czego sprowadza się nasza teoria. Teoria taka nie wró-
ży znacznego wyjaśnienia sytuacji”158. Jeszcze wcześniej formułuje ją 
Henri Poincaré: 

Równania […] wyrażają pewne stosunki; jeżeli zaś równania pozostają 
prawdziwe, to dlatego, że i odnośne stosunki trwają nadal. Mówią nam 
one, obecnie, jak i poprzednio, że między „czymś” a „czymś innym” za-
chodzi pewien stosunek; tylko że to „coś” nazywaliśmy wcześniej ru-
chem, obecnie zaś nazywamy je prądem elektrycznym. Lecz nazwy te 
były tylko obrazami zastępującymi rzeczywiste przedmioty, które przy-
roda wiecznie będzie przed nami ukrywała. Prawdziwe stosunki mię-
dzy tymi rzeczywistymi przedmiotami są jedyną rzeczywistością, do 
której możemy dotrzeć159. 

156 Mental Reality, s. XIX–XX. 
157 Real Naturalism, s. 129.
158 eddington 1934, s. 269. 
159 Poincaré 2012, s. 171–172. 



80 ROZDZIAŁ 1 

Strawson właściwie powtarza tę myśl:

Fizyka może powiedzieć nam bardzo dużo na temat struktury fizycz-
nej rzeczywistości w takim zakresie, w jakim jest ona reprezentowana 
w sposób logiczno-matematyczny, […] najprawdopodobniej jednak nie 
może powiedzieć nam nic o wewnętrznej naturze rzeczywistości, o ile 
wewnętrzną naturę rozumie się jako coś więcej niż tylko strukturę160. 

Wiedza naukowa ogranicza się zatem do orzekania o  strukturach, 
z czego wynika, że żadne zdanie nauki nie może dawać podstaw do 
wygłaszania sądów metafizycznych. Domena nauki kończy się na 
abstrakcyjnych charakterystykach bytów, wywołujących bezpośred-
nie doświadczenie. Jakiekolwiek dalej idące twierdzenia są zarezer-
wowane dla metafizyki. 

W świetle ostatniego z tych twierdzeń naturalne pytanie brzmi, 
czy istnieje coś poza bezpośrednim doświadczeniem i  struktural-
nymi własnościami bytów fizycznych. Moniści fundamentalni od-
powiadają pozytywnie, broniąc istnienia wewnętrznych własności 
fundamentalnych, zwanych również własnościami kategorycznymi. 
Uzasadnienie dla tego poglądu bierze się z obserwacji, że jeżeli roz-
patrujemy własności strukturalne jako np. dyspozycje, to naturalna 
wydaje się myśl, iż coś je ma. Argument na rzecz ich istnienia poda-
wał już Immanuel Kant: 

Substancje w  ogóle muszą mieć coś wewnętrznego, coś więc, co jest 
wolne od wszelkich stosunków zewnętrznych, a więc i od złożoności. 
To, co proste, jest więc podstawą wnętrza rzeczy samych w sobie. To 
zaś, co wewnętrzne, w ich stanie nie może polegać na miejscu, posta-
ci, stykaniu się lub ruchu (określenia te są bowiem wszystkie zewnętrz-
nymi stosunkami); nie możemy przeto przypisywać substancjom żad-
nego innego stanu wewnętrznego, prócz tego, którym sami określamy 
wewnętrznie nasz zmysł, mianowicie prócz stanu przedstawienia [so-
bie czegoś]161.
 

160 Real Naturalism, s. 130. 
161 Kant 2001, s. 281 [A 274/B 330].
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W podobnym tonie wypowiadał się Russell, twierdząc, że bez włas- 
ności kategorycznych istnienie jednych własności zależałoby od ich 
relacji do drugich, a to jest niemożliwe162. W najnowszej filozofii po-
dział na własności dyspozycyjne i kategoryczne rozpropagował Si-
mon Blackburn, który przedstawia je na przykładzie zegara. Dyspo-
zycyjną jego funkcją pozostaje pokazywanie właściwej godziny, ale 
jest ona możliwa dzięki wewnętrznym mechanizmom, stanowiącym 
kategoryczną bazę163. Trudno pojąć, by wskazywanie godziny zacho-
dziło niezależnie od mechanizmu zegara. 

Strawson, podobnie jak i inni zwolennicy monizmu russellow-
skiego, przyjmuje tezę fundamentystyczną i uważa, że istnienie włas-
ności dyspozycyjnych, którymi zajmuje się nauka, wymaga istnienia 
własności kategorycznych, gdyż „istnieć musi coś więcej niż proce-
sy czysto formalne i strukturalne”164. W innym przypadku nie dało-
by się wytłumaczyć stałości i regularności, z jaką zachodzą doświad-
czenia i związane z nimi strukturalne procesy fizyczne165. 

Osobne pytanie brzmi, jak Strawson rozumie własności we-
wnętrzne. Odpowiedź na nie okazuje się nad wyraz skomplikowana, 
w jego tekstach na próżno bowiem szukać podanej explicite definicji. 
W literaturze – np. w przytoczonym wyżej cytacie z Kanta – na ogół 
uznaje się, że własności wewnętrzne to, mówiąc potocznie, takie 
własności, „które ma (albo nie ma) rzecz bez względu na to, co dzie-
je się na zewnątrz niej”166. Strawson tymczasem nie tylko formułuje 
czysto negatywne określenie własności wewnętrznych, ale również 
kładzie nacisk na bardziej epistemologiczne ich rozumienie. Nega-
tywność przejawia się np. w stwierdzeniu, w myśl którego własności 
kategoryczne to takie, które „»leżą u podstaw« własności dyspozy-

162 Russell 1954, s. 325.
163 Zob. Blackburn 1990, s. 62. 
164 Real Materialism, s. 62.
165 Panpsychism? Reply to Commentators with a Celebration of Descartes, s. 262. Za-

razem Strawson znacząco różni się od innych zwolenników monizmu funda-
mentalnego, utrzymuje bowiem, że podział na własności dyspozycyjne i kate-
goryczne w potocznym sensie jest błędny. Na ten temat zob. s. 291–293.

166 Yablo 1999, s. 459.
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cyjnych”167. Najkrócej zatem rzecz ujmując, dla Strawsona własno-
ści kategoryczne to te, które nie są własnościami dyspozycyjnymi168. 
epistemologiczny składnik tego określenia wynika natomiast z tego, 
że własności dyspozycyjne to m.in. te, które są nam poznawczo dane. 
Ostatecznie więc własność kategoryczna byłaby własnością ugrunto-
wującą lub mającą dane w doświadczeniu własności dyspozycyjne169. 
Czy jednak taką charakterystykę da się uzgodnić z tą podaną wyżej, 
która w filozofii – jak się wydaje – obowiązuje powszechniej? Zdaje 
się, że tak. Strawson sugeruje, że stałość i niezależność od otoczenia 
to główne cechy własności wewnętrznych, mówiąc bowiem o tych 
ostatnich, zakłada, iż są one esencjalnymi, a zarazem samodzielnymi 
składnikami rzeczy170. Mimo wszystko nie zmienia to faktu, że jedno 
z naczelnych pojęć skonstruowanej przez niego metafizyki świado-
mości nie zostaje zadowalająco scharakteryzowane. 

Jeżeli jednak nasza wiedza bezpośrednia odnosi nas do własno-
ści wewnętrznych, bez względu na to, jak są one rozumiane, pozo-
stała zaś wiedza – jedynie do własności strukturalnych, wynika stąd, 
że nie znamy własności wewnętrznych żadnych bytów, które nie są 
dane bezpośrednio. Nasza wiedza ogranicza się zatem do wąskiego 
zakresu bezpośredniego doświadczenia i nie pozwala orzekać o we-
wnętrznym charakterze rzeczy, co uniemożliwia odpowiedź na pyta-

167 Knowledge on the World, s. 161.
168 Zob. np. Real Intentionality 3, s. 304.
169 Dokładna relacja między własnościami kategorycznymi i dyspozycyjnymi nie 

ma znaczenia dla dalszego toku wywodu, stąd nie problematyzuję tej kwestii. 
170 Takie rozumienie własności wewnętrznych jest jednak wystawione na kryty-

kę ze strony matematyka sympatyzującego z platońskim realizmem. Jako przy-
kład weźmy kwadrat. Ma on pewne własności wewnętrzne, takie jak posiadanie 
czterech boków, co wynika z tego, że własności te są niezależne od świata, w któ-
rym może nie być żadnych kwadratów (a nawet żadnych rzeczy w ogóle). W takim 
wypadku wiedza o  nich jest nieinferencyjna, a  zarazem naukowa, co wprost 
sprzeciwia się przesłance (5), która – przypomnijmy – głosi, że nie mamy żad-
nej wiedzy na temat własności wewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one 
dane bezpośrednio. Strawson unika jednak tego zarzutu, konsekwentnie stwier-
dzając, że prowadzone przez niego dociekania dotyczą wyłącznie bytów kon-
kretnych, a nie abstrakcyjnych (por. przypis 75 na s. 51). Tymczasem to właśnie 
tych drugich tyczą się sądy analityczne, które odsłaniają pewne własności we-
wnętrzne w sposób nieinferencyjny. 
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nie o liczbę i rodzaj własności konstytuujących rzeczywistość. Ozna-
czałoby to, że wszelkie sądy metafizyczne należy zawiesić. Myśl ta 
niejednokrotnie pojawiała się w historii filozofii, m.in. u Davida Hu-
me’a, z którego warto zacytować dłuższy passus: 

Stąd łatwo pojmiemy, dlaczego jeszcze żaden rozumny i  skromny fi-
lozof nie wyobrażał sobie, że potrafi podać ostateczną przyczynę ja-
kiegoś zjawiska przyrody lub wskazać wyraźnie działania siły wywo-
łującej w świecie jakiś konkretny skutek. Jest rzeczą uznaną, że rozum 
ludzki przy największym nawet wysiłku zdoła jedynie uprościć rządzą-
ce zjawiskami przyrody zasady i rozumując na podstawie analogii, do-
świadczenia i obserwacji, sprowadzić liczne skutki szczegółowe do kil-
ku przyczyn ogólnych. Wysilalibyśmy się jednak daremnie, gdybyśmy 
pragnęli wykryć przyczyny owych przyczyn ogólnych; nie potrafimy 
nigdy wyjaśnić ich sobie w sposób, który by nas zadowolił. Te ostatecz-
ne sprężyny i zasady są w zupełności zakryte przed ciekawością ludzką 
i niedostępne badaniu. elastyczność, ciążenie, spójność cząstek, udzie-
lanie się ruchu przez zderzenie – oto prawdopodobnie ostateczne przy-
czyny i zasady, jakie kiedykolwiek odkryjemy w przyrodzie; będziemy 
mogli uważać się za dostatecznie szczęśliwych, jeżeli uda się nam przez 
dokładne badania i ścisłe rozumowanie sprowadzić poszczególne zja-
wiska w zupełności albo w przybliżeniu do tych zasad ogólnych. Najdo-
skonalsza wiedza przyrodnicza jedynie usuwa nieco wstecz naszą nie-
wiedzę, tak jak najdoskonalsza wiedza filozoficzna lub metafizyczna 
pozwala nam może jedynie ujrzeć większe obszary niewiedzy naszej. 
W ten sposób z każdej nauki wypływa przekonanie o ciemności i nie-
mocy człowieka, prześladujące nas na każdym kroku, wbrew wszelkim 
usiłowaniom, by ją ominąć i usunąć171. 

W  powyższym cytacie Hume wyraża tezę strukturalistyczną, tezę 
fundamentystyczną, ale przede wszystkim tezę agnostyczną. Zdaje 
się, że ta ostatnia antycypuje podział na świat zjawisk (poznawanego 
bezpośrednio i inferencyjnie) oraz świat rzeczy samych w sobie, do 
których nie mamy poznawczego dostępu. 

W przypadku Strawsona teza agnostyczna jest dwojako uzasad-
niana. W Mental Reality broni on jej wyłącznie na podstawie tezy 

171 Hume 2001, s. 34–35.
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o  niezbywalności doświadczenia oraz zmodyfikowanej tezy fun-
damentystycznej, a zatem bez powoływania się na tezę inferencjo-
nistyczną i  strukturalistyczną172. Rozumowanie to wynika z  trzech 
założeń: że istnieje świadome doświadczenie, że istnieją własno-
ści fizyczne, które nie są doświadczeniem, oraz że istnieje jeden ro-
dzaj tworzywa świata. W ten sposób Strawson dochodzi do wniosku 
o występowaniu fundamentalnej własności, łączącej w sobie własno-
ści fizyczne i umysłowe. Jak jednak zauważa, 

musimy uznać podstawową niewiedzę odnośnie do natury tego, co 
[fundamentalnie] fizyczne. Dysponujemy fizyką atomową, wszystkie 
części fizyki łączą się zaś ze sobą, ale nie mamy w ogóle fizyki jakościo-
wego charakteru doświadczenia. Nie mamy fizyki tego, co dane bezpo-
średnio, nie mówiąc już o połączeniu jej z resztą fizyki173.

Strawson przyjmuje istnienie potocznych własności fizycznych, uj-
mowanych przez współczesną fizykę, oraz potocznych własności 
umysłowych, czyli bezpośrednio danych doświadczeń. Monizm wy-
maga, aby oba rodzaje własności redukowały się – koniecznie w spo-
sób symetryczny – do jakiejś własności jednego rodzaju. Rozwiąza-
niem jest powołanie się na własności fundamentalnie fizyczne: ich 
nazwa wskazuje, że mogą one stać się przedmiotem fizyki, która jed-
nak musi przejść diametralną zmianę w stosunku do tej, jaka obo-
wiązuje dziś174. Ze względu na niewiedzę co do tych własności swo-
je stanowisko Strawson nazywa agnostycznym materializmem lub 
„?-izmem”. Uzasadnia je również tezą o radykalnej niekompletności 
współczesnej fizyki175.

172 W Mental Reality brak odniesień do Russella, z wyjątkiem przypisu na s. 94. Po-
zwala on wywnioskować, że Strawson zainteresował się tezą Russella dzięki po-
glądom Lockwooda, którego z pewnością poznał w Oksfordzie, ale w tamtym 
czasie być może były one dla niego zbyt radykalne. 

173 Mental Reality, s. 89. 
174 Myśl ta jest wyraźnie inspirowana rozważaniami Nagela, które można znaleźć 

w Nagel 1997c, s. 66. 
175 Mental Reality, s. 81. Co ciekawe, w  wydanym w  tym samym roku artyku-

le (The Experiential and the Non-Experiential, s. 74) Strawson dopuszcza 
dwie możliwości: albo własności doświadczeniowe redukują się do własności 
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Dlaczego jednak Strawson nazywa swoją tezę agnostycznym ma-
terializmem, skoro żaden pogląd na temat ostatecznego tworzywa 
świata nie może zostać dowiedziony? Otóż przyznaje on, że nazwa ta 
ma charakter arbitralny, zaś „przekonanie o prawdziwości materiali-
zmu jest kwestią wiary”176, która – co warto podkreślić – towarzyszy 
Strawsonowi w całej jego filozofii. Możliwe, że autor Mental Reality 
inspiruje się w tym przypadku filozoficzną definicją materii podaną 
przez Kanta, w myśl której „materia […] nie jest w żadnym wypad-
ku przedmiotem czystego intelektu, natomiast przedmiot transcen-
dentalny, stanowiący, być może, podstawę zjawisk, które nazywamy 
materią, jest jedynie czymś, czego nie moglibyśmy nawet wtedy zro-
zumieć, czym jest, gdyby nam to kto mógł powiedzieć”177. Owa nie-
dookreśloność pojawia się już zresztą w definicji materii, wykorzy-
stywanej przez Strawsona w jednej z wczesnych prac, zgodnie z którą 
materia to coś, co „ze swej istoty […] trwa w czasie”178. 

Choć w  nowszych pracach Strawson dochodzi do podobnej 
konkluzji, rezygnuje z  nazywania swojego stanowiska agnostycz-
nym. Ostateczna natura fundamentalnego tworzywa świata okazuje 
się znana: jest nim to, co dane bezpośrednio. Filozof nie dopuszcza 
możliwości, by jakakolwiek zmiana w słowniku fizyki mogła spowo-
dować, aby doświadczenie wynikało z  podłoża niedoświadczenio-
wego, a przez to musi być ono (przynajmniej) aspektem niektórych 
(co najmniej) własności fundamentalnych. Nasza ignorancja wzglę-
dem tworzywa rzeczywistości nie jest zatem całkowita, choć wiedza, 
którą o nim mamy, jest ograniczona, jej podstawy są zaś wyjątko-
wo kruche. 

Strawson w jeszcze jednym punkcie próbuje wyjść poza agno-
stycyzm: uznaje on mianowicie, że własność fundamentalna czy 
ostateczne tworzywo świata jest jakościowo jednorodne, przemawia 
za tym bowiem ekonomia wyjaśniania. W jaki jednak sposób to jed-

niedoświadczeniowych, ale potrzebna jest radykalna zmiana w fizyce, która po-
każe, jak to możliwe, albo własności doświadczeniowe muszą być fundamental-
ne. W Mental Reality drugiej z tych możliwości nie bierze się pod uwagę. 

176 Mental Reality, s. 43.
177 Kant 2001, s. 282 [A 277/B 333].
178 Realism and Causation, s. 260.
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no tworzywo konstytuuje dwa rodzaje własności, czyli doświadcze-
nie i to, co fizyczne? Strawson stwierdza, że albo obie te własności 
mają jedno źródło, które – aby spełnić warunek redukcji symetrycz-
nej – nie może być ani fizyczne, ani umysłowe, albo są one jednym 
i tym samym. Pierwszy z tych poglądów można nazwać monizmem 
neutralnym, drugi natomiast wzmiankowaną wyżej odwróconą wer-
sją teorii identyczności. Oba, jak się wydaje, pretendują do stanowi-
ska, które mógłby przyjąć Strawson. Bliższa analiza ujawnia, że wy-
bór jednego z nich nie jest konieczny, ponieważ różnica między nimi 
jest czysto werbalna. 

Monizm neutralny to pogląd, który po raz pierwszy został expli-
cite wyrażony w Analizie wrażeń Macha, a następnie zaadaptowany 
przez Russella. Na ogół stanowisko to rozumie się jako tezę metafi-
zyczną, zgodnie z którą podstawowa własność konstytuująca wszel-
kie byty nie ma charakteru ani umysłowego, ani fizycznego, ale taki, 
który jest w jakiś sposób bardziej pierwotny względem tego rozróż-
nienia; to zatem przykład poglądu symetrycznie redukcyjnego. Za-
nim Russell przyjmuje monizm neutralny – a dzieje się to w 1927 
roku na łamach Zarysu filozofii – poświęca temu poglądowi kilka 
tekstów179. W  napisanej w  1913 roku, ale nieopublikowanej książ-
ce Theory of Knowledge pisze on, że monizm neutralny rozumie jako

 
teorię, zgodnie z  którą rzeczy powszechnie traktowane jako umysło-
we oraz rzeczy powszechnie traktowane jako fizyczne nie różnią się 
ze względu na jakiekolwiek wewnętrzne własności, które jedne z nich 
mają, a  drugie nie, lecz wyłącznie ze względu na uporządkowanie 
i kontekst180. 

Russell obrazuje tę koncepcję przykładem starodawnej książki ad-
resowej, w której można było znaleźć nazwisko adresata alfabetycz-
nie lub geograficznie, przeszukując spis ulic. Ta sama osoba mogła 
być zatem wyszukana na dwa różne sposoby181. Analogicznie do tego 
przykładu niektóre wrażenia są dane bezpośrednio, stąd nazywa się 

179 Na temat deklaracji przyjęcia monizmu neutralnego zob. Russell 1939, s. 247. 
180 Russell 1992, s. 15.
181 Zob. Russell 1975, s. 103. 
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je wrażeniami psychicznymi, inne natomiast są dane przez opis – 
te określa się jako fizyczne. W rzeczywistości jest to jedna i ta sama 
własność, dana w dwóch porządkach poznawczych. Pogląd ten – 
idąc za Feiglem – można nazwać teorią podwójnego dostępu czy 
podwójnej wiedzy182. To zarazem powód, dla którego – wbrew po-
wszechnie przyjętej interpretacji – monizm neutralny Russella jest 
stanowiskiem przede wszystkim epistemologicznym, a  nie metafi-
zycznym.

Skoro jednak Russell przyjmuje tezę o niezbywalności doświad-
czenia, to musi on na poważnie brać pod uwagę możliwość, że ową 
własnością neutralną jest doświadczenie. Nie możemy mieć bowiem 
wiedzy na temat jakiejkolwiek własności, która miałaby inną na-
turę niż to, co dane nam bezpośrednio. W  takim wypadku różni-
ca między monizmem neutralnym Russella a  tezą o  identyczności 
własności umysłowych i fizycznych jest czysto werbalna183. Dlatego 
choć Russell – podobnie jak Strawson – może być interpretowany 
jako zwolennik teorii identyczności, cytaty z  jego prac pozwalały-
by zaś na przypisanie mu zwyczajnego materializmu, należy pamię-
tać, że ta teoria identyczności jest odwrotnością jej typowej wersji 
i prowadzi do materializmu zrewidowanego184. Ostrożnie wyrażona 
teza identycznościowego monizmu fundamentalnego, jak można by 
nazwać to stanowisko, brzmi następująco: przynajmniej część włas- 
ności fundamentalnych, czyli kategorycznych podstaw opisywa-

182 Feigl 1975, s. 14.
183 Możliwy jest również metafizyczny monizm neutralny, głoszący, że zarówno 

własności fizyczne, jak i własności umysłowe redukują się (z wyłączeniem rela-
cji identyczności) do jakiejś trzeciej, nieznanej własności. (Być może taką ideę 
można przypisać Spinozie). Jak jednak wskazuję na s. 134, Strawson taki pogląd 
odrzuca. 

184 Russell (1956, s. 158) pisze np.: „[…] zdarzenia, które składają się na żywy mózg, 
są właściwie identyczne z tymi, które składają się na odpowiadający mu umysł”. 
W innym miejscu Russell (1975, s. 18) zauważa: „[…] zdarzenie w mózgu jest 
wrażeniem wzrokowym”. Strawson twierdzi natomiast np.: „Jako prawdziwy fi-
zykalista utrzymuję, że to, co umysłowe/doświadczeniowe, jest fizyczne, stąd je-
stem zadowolony, mogąc stwierdzić, wraz z wieloma innymi fizykalistami, że 
doświadczenie naprawdę jest »wyłącznie wyładowaniem elektrycznym neuro-
nów«, przynajmniej w przypadku organizmów biologicznych, takich jak my” 
(Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 6). 
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nych przez fizykę własności dyspozycyjnych, ma charakter taki jak 
nasze doświadczenie, a zatem umysłowy. Teza ta jest zarazem toż-
sama z panpsychizmem, który implicite przyjmuje Russell, explicite 
zaś jego kontynuator, Grover Maxwell, który stwierdza: „[…] kon-
sekwencja, że (przynajmniej) część fizycznej rzeczywistości może 
być wewnętrznie umysłowa, musi być wzięta bardzo dosłownie 
przez każdego, kto na poważnie chce rozważyć identyczność umy-
słu i mózgu”185.

W odróżnieniu od większości współczesnych monistów funda-
mentalnych Strawson nie tylko inspiruje się myślą Russella, lecz tak-
że przyjmuje bardzo podobny pogląd, zwłaszcza w aspekcie twier-
dzenia, że własności, które nazywamy fizycznymi i umysłowymi, to 
te same własności ujmowane na dwa różne sposoby. Toteż Strawson 
musi uznać psychizm (inaczej: słaby panpsychizm), w myśl którego 
przynajmniej część własności kategorycznych ma charakter umysło-
wy. Jeżeli jednak uwzględnimy tezę monistyczną – będącą pochodną 
zasady ekonomii – która głosi, że istnieje tylko jeden rodzaj ostatecz-
nego tworzywa, z jakiego jest zbudowana rzeczywistość, dotrzemy do 
mocnej tezy panpsychizmu, przyjętej ostatecznie przez Strawsona. 

2.6. monizm fundamentalny – analiza krytyczna

Przedstawione powyżej stanowisko monizmu fundamentalnego skła-
da się z  kilku założeń, z  których każde pozwala wysunąć zarzuty 
dwojakiego rodzaju: zewnętrzne i  wewnętrzne. Krytyka zewnętrz-
na polega na próbie pokazania, że owe założenia są nieuprawnione, 
a  zatem należy je odrzucić. Zarzuty wewnętrzne, wysuwane przez 
zwolenników odmiennych interpretacji, wynikają natomiast z tego, 
że tezy składające się na to stanowisko są sformułowane na tyle ogól-
nie, że można rozumieć je na wiele – często przeciwstawnych – sposo-
bów. Przywołana poniżej krytyka obejmuje głównie zarzuty pierw-
szego rodzaju, najszerzej dziś dyskutowane. Wyjątek stanowi teza 
inferencjonistyczna, w przypadku której rysuje się konflikt między 
wersją monizmu russellowskiego, bronionej przez Chalmersa i jego 

185 Maxwell 1979, s. 398. 
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zwolenników, a tą, której rzecznikiem jest Strawson. Poniższe zesta-
wienie z pewnością nie jest pełne, ale nie taki jest jego cel: ma ono 
być sprawozdaniem ze współczesnego stanu dyskusji, a jednocześnie 
posłużyć do lepszego sformułowania stanowiska Strawsona. 

A. Krytyka tezy inferencjonistycznej

Teza inferencjonistyczna, zgodnie z którą nie mamy pewnej wiedzy 
o  tym, co nie jest dane w doświadczeniu, rzadko bywa celem ata-
ku, jej krytyka wiąże się zaś głównie z argumentacją przeciwko tezie 
o niezbywalności doświadczenia. Jednak mimo że uznawał ją z pew-
nością Russell, jak również jego następcy – Feigl i Maxwell – to nie 
jest dziś ona powszechnie podzielana. Dobrym przykładem filozo-
fa opowiadającego się za monizmem fundamentalnym, a jednocześ-
nie odrzucającego tezę inferencjonistyczną, jest David Chalmers. 
Monizm russellowski w wersji, którą przyjmuje Chalmers, a za nim 
duża część współczesnych filozofów, to efekt rozumowania do naj-
lepszego wyjaśnienia, zgodnie z którym dualizm uznaje się za nie-
wiarygodny, a standardowo rozumiany materializm – za fałszywy186. 
Główną rolę w dowiedzeniu nieprawdziwości tego ostatniego podej-
ścia odgrywa argument z pojmowalności, w wersji zaproponowanej 
przez Chalmersa zwany argumentem z logicznej możliwości istnie-
nia zombi. Ponieważ okaże się on istotny przy rozważaniu tzw. pro-
blemu kombinacji, warto go pokrótce omówić. 

Argument ten – podobnie jak każdy argument modalny – po-
lega na przejściu od pojmowalności jakiegoś stanu rzeczy do jego 
możliwości. Chalmers chce dowieść możliwości powielenia struk-
tur mikrofizycznych mózgu, na których jednak nie pojawią się sta-
ny świadome. Obrazuje on tę sytuację przykładem zombi: dokładnej 
kopii fizycznej świadomego człowieka, niemającej przy tym żadnych 
przeżyć świadomych. Argument ten można przedstawić w  sposób 
bardziej sformalizowany. Literą P oznaczmy zbiór prawd mikrofi-
zycznych na temat jakiegoś człowieka, literą Q zaś – zbiór prawd 
fenomenalnych. Dla uproszczenia załóżmy, że Q to świadome do-

186 Zob. Chalmers 2016, s. 20.
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świadczanie przez jakąś osobę koloru żółtego, P z kolei to stan mó-
zgu tej osoby w chwili zachodzenia Q. Rozumowanie przebiega na-
stępująco:

10. Jeżeli P&~Q jest możliwe, to materializm jest fałszywy.
11. P&~Q jest pojmowalne.
12. Jeżeli P&~Q jest pojmowalne, to P&~Q jest możliwe.
13. P&~Q jest możliwe. [Wynika z (11) i (12)].
14. A zatem materializm jest fałszywy. [Wynika z (10) i (13)]. 

Przesłanka (10) obowiązuje, ponieważ do prawdziwości materiali-
zmu jest wymagane, aby wszelkie fakty wyższego poziomu (w tym 
fakty Q) wynikały na mocy konieczności logicznej z  faktów mi-
krofizycznych. To konsekwencja przywołanej wcześniej defini-
cji minimalnego (superwenientnego) fizykalizmu, w  której relacja 
superweniencji musi mieć charakter logiczny, nie zaś wyłącznie no-
mologiczny. Możliwość zachodzenia P bez Q oznaczałaby tymcza-
sem, że relacja łącząca ze sobą te zjawiska ma charakter niekoniecz-
nego prawa przyrody, co dopuszczałoby (przynajmniej w światach 
możliwych, w których owo prawo nie obowiązuje) prawdziwość du-
alizmu. Przesłanka (11) wynika stąd, że wyobrażalna jest sytuacja, 
w  której mózg danej osoby działa w  aspekcie fizycznym tak samo 
jak w trakcie doświadczania koloru żółtego, ale nie towarzyszy temu 
żadne przeżycie koloru. Wyobrażalna jest nawet sytuacja, w której 
nasz świat zamieszkują zombi, czyli dokładne fizyczne kopie ludzi, 
całkowicie pozbawione stanów świadomych. Ponieważ teza ta wyda-
je się kontrowersyjna, w późniejszych tekstach Chalmers wprowadza 
obostrzenia, których spełnienie ma zaświadczać, że zombi rzeczywi-
ście są pojmowalne187. Celem przesłanki (12) staje się uzasadnienie, 
że to, co pojmowalne, jest również możliwe. Debata nad tym punk-
tem obrosła ogromną literaturą o  charakterze technicznym. Chal-
mers wprowadza narzędzia logiczne – tzw. dwuwymiarowe ramy se-
mantyczne – które mają uzasadniać, że pojmowalność rzeczywiście 

187 Zob. np. Chalmers 2002. 
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zaświadcza o możliwości. Przesłanka (13) i wniosek (14) wynikają 
z omówionych założeń.

Mimo kontrowersyjności tego argumentu jak do tej pory nie 
udało się go jednoznacznie obalić. Dlatego zdaniem części moni-
stów russellowskich dowodzi on fałszywości materializmu i zmusza 
do poszukiwania innych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie sta-
nowisko monizmu fundamentalnego: „heglowska synteza”, jak zwie 
ją Chalmers, dualizmu i materializmu188.

Strawson opowiada się przeciwko wykorzystaniu argumentu 
z  pojmowalności, wskazując, że przesłanka (11), głosząca, że poj-
mowalne jest powielenie faktów mikrofizycznych bez zaistnienia su-
perweniujących na nich faktów fenomenalnych, zawodzi. Pojmo-
walność takiego stanu rzeczy jest pozorna, nie mamy bowiem pełnej 
wiedzy o tym, co wewnętrznie fizyczne. Gdybyśmy dysponowali cał-
kowitą wiedzą na temat faktów P, wiedzielibyśmy, że obejmują one 
również fakty Q, a przez to P&~Q jest niepojmowalne189. Rozumo-
wanie to okazuje się analogiczne do tego, jakie zaproponował Da-
niel Stoljar i w obliczu którego swój argument przeformułował Chal-
mers. W jednej z najnowszych wersji zmieniony wniosek brzmi: 

14*. Materializm jest fałszywy albo monizm russellowski jest 
prawdziwy190.

Ale nawet w tej wersji argument z pojmowalności wciąż jest zasadni-
czo poprawny, a co gorsza – podważa rozumowanie na rzecz moni-
zmu fundamentalnego. Załóżmy, że QMI to fakty na temat doświad-
czenia niskiego (fundamentalnego) poziomu, a QMA to fakty na temat 
doświadczenia wysokiego poziomu, np. takiego, jakim dysponuje 
człowiek. Ci, którzy przyjmują monizm fundamentalny, zakładają, 
że własność QMA, choćby przywoływane wcześniej przeżycie koloru 
żółtego, nie może zachodzić bez występowania własności QMI, czyli 
pewnej jakościowej własności fundamentalnej. Jest tak dlatego, że 
własność QMA co najmniej superweniuje na własności QMI, niektórzy 

188 Zob. Chalmers 2016, s. 20. 
189 Zob. Realistic Materialist Monism, s. 28. Zob. również Real Materialism, s. 72.
190 Zob. Chalmers 2009, s. 324. 
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zaś – w tym Strawson – uznają, że między nimi zachodzi identycz-
ność. Tymczasem rozumowanie przebiega następująco:

10F. Jeżeli QMI&~QMA jest możliwe, to monizm fundamentalny jest 
fałszywy.

11F. QMI&~QMA jest pojmowalne.
12F. Jeżeli QMI&~QMA jest pojmowalne, to QMI&~QMA jest możliwe.
13F. QMI&~QMA jest możliwe. [Wynika z (11F) i (12F)].
14F. A  zatem monizm fundamentalny jest fałszywy. [Wynika 

z (10F) i (13F)].

Powyższy argument jest jednym ze sposobów wyrażenia omówio-
nego dalej problemu kombinacji191. Strawson stara się go uniknąć 
przez odwołanie się do niewiedzy na temat tego, co nie jest doświad-
czeniem wysokiego poziomu. Dlatego najprawdopodobniej uznał-
by przesłankę (11f) za fałszywą i orzekł, że dopóki nie wiemy, czym 
są fakty na temat doświadczenia niskiego poziomu, nie możemy wy-
kluczyć, że łączą się one z faktami wysokiego poziomu na mocy ko-
nieczności. Taka odpowiedź ma tę teoretyczną wadę, że wprowadza 
bardzo wiele praw międzypoziomowych (tzw. praw mikro-makro), 
z których każde jest prawdziwe na mocy konieczności logicznej. Nie 
można wprawdzie wykluczyć, że fundamentalna natura świata jest 
niezwykle skomplikowana i opiera się na tego typu prawach, biorąc 
jednak pod uwagę prostotę praw fizycznych, rosnącą wraz ze zbliża-
niem się do poziomu fundamentalnego, nie jest to rozwiązanie wia-
rygodne. 

Bez względu na rozstrzygnięcie tego problemu, można wysunąć 
wniosek, że argumenty z  pojmowalności działają niczym uniwer-
salny kwas, który rozpuszcza większość rozwiązań problemu świa-
domości. Jeżeli zatem istnieją dwa niezależne powody do przyjęcia 
monizmu fundamentalnego: oparte na argumencie z pojmowalno-
ści rozumowanie do najlepszego wyjaśnienia oraz empiryczna ob-
serwacja dotycząca natury i  treści ludzkiego poznania, wydaje się, 
że preferowany powinien być drugi z nich. Oczywiście nie oznacza 
to fałszywości pierwszego z argumentów i stwarzanych przez niego 

191 Zob. s. 123–128. 
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trudności. Jednak linia rozumowania Strawsona ma chyba mniejszy 
bagaż teoretyczny, a w konsekwencji większy walor naturalności niż 
argumentacja modalna. 

B. Krytyka tezy strukturalistycznej

epistemologiczny realizm strukturalistyczny stanowi jeden z  naczel-
nych poglądów Russella i to właśnie za jego sprawą trafił on do współ-
czesnych dyskusji w  filozofii umysłu. Autor The Analysis of Matter 
spotkał się jednak z krytyką swojego stanowiska już w 1928 roku ze 
strony matematyka Maksa Newmana192. Uwagi Newmana do dziś są 
jednym z wyzwań, przed którymi staje zwolennik realizmu struktu-
ralnego, a  tym samym przedstawiciel monizmu fundamentalnego. 

Zgodnie z tezą Russella nauka odsłania wyłącznie matematycz-
ne charakterystyki bytów fizycznych, lecz nie mówi, przez co są one 
posiadane. Jak pisze ten autor, „jedynym uprawnionym podejściem 
do świata fizycznego wydaje się całkowity agnostycyzm ze względu 
na wszystko, co nie jest własnościami matematycznymi”193. Newman 
podkreśla, że teza ta idzie zbyt daleko. Strukturalizm wymaga zacho-
dzenia relacji. Jeżeli Russell stwierdza, że fizyka bada jedynie struk-
tury, ma on na myśli, iż mówi ona tylko o relacjach zachodzących 
między rzeczami, milczy natomiast o jakościowym uposażeniu tych 
drugich. W takim wypadku fizyk może poznać wyłącznie liczbę rze-
czy, między którymi zachodzą relacje. Tu jednak pojawia się mate-
matyczny problem: jeżeli liczba przedmiotów wyznacza moc zbioru, 
to, znając tylko tę ostatnią, można a priori wywnioskować wszyst-
kie możliwe relacje. To zaś oznacza, że każde twierdzenie fizyki, ope-
rujące na danym zbiorze, jest trywialne. Teza ta zdaniem Newmana 
wydaje się absurdalna: nie ulega wątpliwości, że wiedza fizyczna jest 
odkrywana, a zatem ma charakter nietrywialny194. Co gorsza, twier-
dzenie Russella prowadzi do antyrealizmu, istnieje bowiem wiele 
możliwych relacji zależących wyłącznie od mocy zbioru, co sprawia, 

192 Zob. Newman 1928. Jak zauważają Michael Friedman i William Demopoulos 
(1989, s. 187), jest to jego jedyna praca filozoficzna.

193 Russell 1954, s. 270.
194 Friedman, Demopoulos 1989, s. 191.
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że stwierdzenie, iż jedna ze struktur relacyjnych jest obiektywnie 
prawdziwa, okazuje się niemożliwe195. 

Russell uwzględnił krytykę Newmana w  swoich późniejszych 
pracach, a ponadto wysłał w odpowiedzi list, w którym przyznaje, 
że jego teza nie została wyrażona odpowiednio ostrożnie196. Pisze on:

 
Przeczytałem go [artykuł Newmana] z  wielkim zainteresowaniem 
i pewną konsternacją. Wykazuje Pan z całą oczywistością, iż moje wy-
powiedzi tej treści, że nic nie wiemy o świecie fizycznym, wyjąwszy jego 
strukturę, są albo fałszywe, albo banalne, i jestem nieco zawstydzony, że 
sam tego nie zauważyłem197.

Choć może się wydawać, że cała dyskusja stanowi jedynie historycz-
ną ciekawostkę, przekłada się ona na poglądy Strawsona, który – 
jako strukturalny realista – musi odpowiedzieć na ten zarzut198. Jego 
replika, podobnie jak w  przypadku Russella, polega na modyfika-
cji mocnej tezy strukturalistycznej, która głosi, iż twierdzenia fizy-
ki opisują struktury, przez dodanie, że (a) twierdzenia fizyki odno-
szą się do czegoś więcej niż wyłącznie do struktury, dotyczą bowiem 
konkretnej rzeczywistości, a także (b) twierdzenia fizyki opisują coś 
więcej niż wyłącznie strukturę199. Twierdzenie (a) jest wymierzone 
w antyrealizm, będący konsekwencją zarzutu Newmana. Strawson 
twierdzi, że częścią definicji danej własności wewnętrznej są relacje, 
w jakich ona pozostaje, a przez to wybór struktury jest uzależniony 
nie od mocy zbioru, ale od własności jego elementów. Twierdzenie 
(b) stanowi ustępstwo na rzecz głównej tezy Newmana: głosi ono, że 
tezy fizyki opisują własności czasoprzestrzenne i przyczynowe, któ-

195 Zob. Brüntrup 2016, s. 53.
196 Stwierdzenie, że krytyka Newmana została uwzględniona, utrzymują zarówno 

Friedman i Demopoulos (1989, s. 192), jak i Strawson (Real Naturalism, s. 130), 
zdaniem którego od czasu artykułu Newmana Russell zaczął traktować włas- 
ności czasoprzestrzenne jako niestrukturalne własności uchwytywane przez 
fizykę. 

197 Russell 1998, s. 242. 
198 O tym, że argument Newmana jest konkluzywny, pisze Strawson w Real Mate-

rialism, s. 79 (przypis 45). 
199 Zob. Real Naturalism, s. 130.
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re mają charakter niestrukturalny. Jak zauważa Strawson, „nic w sa-
mej tylko matematyce i  logice nie może uchwycić przestrzenności 
prawdziwej przestrzeni czy przyczynowości przyczynowania”200. Ta-
kie rozumienie struktury przypisuje on Russellowi, a także Arthuro-
wi Schopenhauerowi201. 

W ten sposób Strawson unika problemu sformułowanego przez 
Newmana, którego główny zarzut brzmiał, że fizyka jest nauką, któ-
ra dokonuje odkryć, a  nie wygłasza aprioryczne zdania warunko-
we. Uznanie, że charakteryzuje ona, prócz własności strukturalnych, 
również wewnętrzne własności przestrzenne i przyczynowe, czyni ją 
nietrywialną. Można jednak pytać, czy taka modyfikacja strukturali-
zmu nie jest hipotezą ad hoc. Ani Russell, ani Strawson nie tłumaczą, 
dlaczego własności przestrzenne (a w przypadku Strawsona – także 
przyczynowe) miałyby odsłaniać jakiś aspekt własności wewnętrz-
nych202. Mimo to główny pogląd Strawsona, dotyczący milczenia fi-
zyki co do jakościowej natury własności wewnętrznych, można – jak 
się zdaje – utrzymać. 

Inny rodzaj zarzutów, kwestionujących tezę inferencjonistyczną, 
znajdujemy m.in. w pracy Jerry’ego Fodora The Dogma that Didn’t 
Bark203. W ocenie jej autora błąd, który popełniają radykalni empi-
ryści w rodzaju Russella, Quine’a czy wreszcie Strawsona, polega na 
tym, że nie odróżniają oni naukowej obserwacji od naukowych da-
nych. Różnica zachodząca w tym miejscu okazuje się najważniejsza, 
nawet jeżeli bowiem ta pierwsza wymaga podmiotu, to dane nauko-
we są niezależne od tego, czy ktoś jest ich świadomy204. Za przykład 

200 Zob. tamże.
201 Zob. Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 86.
202 Na to, że Russell nie tłumaczy, dlaczego w  tym wypadku wiedza opisowa na 

temat własności czasoprzestrzennych miałaby odkrywać ich istotę, zwracają 
uwagę Friedman i Demopoulos (1989, s. 192). Strawson podaje takie argumen-
ty w przypadku przestrzenności, ale w ostatnich latach je odrzuca (zob. s. 120– 
–123). Ostatecznie zatem jego odpowiedź na zarzut Newmana opiera się na kon-
cepcji przyczynowości.

203 Zob. Fodor 1991. 
204 Jeszcze bardziej radykalny pogląd przyjmuje Paul K. Feyerabend (1969), który 

uznaje, że doświadczenie w ogóle nie jest potrzebne do tego, aby konstruować 
twierdzenia naukowe. 
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może tu posłużyć zbieranie danych psychologicznych, które sta-
nowią część wiedzy naukowej, nawet jeżeli są one przechowywane 
na dysku komputera i  nie zostały dotąd zanalizowane. Analogicz-
ny przypadek dotyczy sejsmografu: przeświadczenie, że generowany 
przez niego wykres nie jest częścią nauki, dopóki nie spojrzy na nie-
go człowiek, można uznać za absurdalne205. Strawson nie podejmuje 
tego zarzutu i trudno przewidzieć, jak mogłaby przebiegać jego od-
powiedź. Ma on jednak do dyspozycji kilka posunięć. Najprostsze 
z nich polega na uznaniu, że nawet jeżeli naukowe obserwacje i dane 
różnią się, to o obu wnioskujemy na podstawie danych zmysłowych, 
a zatem nadal można twierdzić, że to właśnie na nich opiera się cała 
wiedza naukowa. Inne – choć komplementarne – wyjaśnienie pole-
gałoby na przyjęciu, że niepostrzegane dane, takie jak wyniki ekspe-
rymentów psychologicznych przechowywane na dysku komputera 
czy wykres sejsmografu, na który nikt nie patrzy, nie są w sensie ścis- 
łym danymi naukowymi, lecz stają się nimi dopiero w ramach teo-
rii, która jest w stanie zinterpretować generowane przez owe dane 
wrażenia zmysłowe. Wbrew pozorom trudno dociec, dlaczego ta-
kie rozwiązanie miałoby być absurdalne. Częste są bowiem sytuacje, 
w których to samo zjawisko, np. zrzucanie przedmiotu z wysokiej 
wieży, w zależności od towarzyszącego mu celu, wynikającego z ja-
kiejś szerszej teorii, raz ma charakter naukowy, a  raz nie206. Choć 
tego rodzaju odpowiedź może przysparzać pewnych bardziej ogól-
nych trudności w ramach filozofii nauki, przynajmniej prima facie 
wydaje się dopuszczalna. 

C. Krytyka tezy fundamentystycznej

Ustępstwo na rzecz argumentu Newmana stwarza kolejny poten-
cjalny zarzut, tym razem przeciwko tezie fundamentystycznej, która 
głosi, że pod poziomem własności dyspozycyjnych (np. struktural-

205 Dziękuję Marcinowi Miłkowskiemu za wskazanie tego sposobu krytyki. 
206 W  odniesieniu do przykładu sejsmografu można sobie np. wyobrazić oso-

bę cierpiącą na zespół Aspergera, która zbiera wykresy tego urządzenia, gdyż 
fascynuje się ich regularnymi kształtami, a  przy tym nie ma pojęcia, co one 
oznaczają. 
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nych) istnieje głębszy poziom – kategorycznych własności funda-
mentalnych. Jej krytycy twierdzą, że nie ma żadnego powodu, aby 
przyjmować istnienie tych ostatnich, zwłaszcza jeżeli w skład włas- 
ności strukturalnych wchodzą również, jak chce Strawson, własno-
ści czasoprzestrzenne i przyczynowe. 

Twierdzenie, że nie ma żadnych własności wewnętrznych, a za-
tem istnieją wyłącznie własności relacyjne, bywa nazywane struk-
turalizmem ontologicznym bądź relacjonizmem207. James Ladyman 
wskazuje, że pogląd ten występuje co najmniej w  siedmiu szcze-
gółowych wersjach, których cechą wspólną jest dyskusyjne prze-
świadczenie, że „»rzeczy« nie istnieją, zaś wszystkim, co istnieje, jest 
struktura”208. Nie zawsze okazuje się to stanowiskiem kontrower-
syjnym; np. w przypadku matematycznego pytania, czy liczba 2 ma 
własności wewnętrzne odrębne od relacyjnego miejsca, jakie zajmu-
je w systemie cyfr, odpowiedź przecząca wydaje się jak najbardziej 
naturalna209. Odnośnie jednak do konkretnych bytów podejście to 
jest przyjmowane stosunkowo rzadko: na ogół twierdzi się, że wszel-
kie dyspozycje czy struktury są posiadane przez coś, co leży u  ich 
podstaw. 

Nie oznacza to, że ontologiczny strukturalizm nie ma swoich 
zwolenników. Należą do nich w szczególności fizycy, którzy dowo-
dzą, że idea Wszechświata jako czystej struktury ma pewne zalety 
teoretyczne. Ladyman wskazuje w tym duchu, że ponieważ „realizm 
strukturalny nie zyskuje żadnej przewagi nad realizmem naukowym, 
o ile rozumiany jest jedynie jako epistemologiczne udoskonalenie”, 
to wynika stąd, że „należy go zamiast tego rozwijać jako stanowisko 
metafizyczne”210. Jako jedyne jest ono zatem w stanie sprostać pro-
blemom realizmu naukowego. Inne racje przedstawia Max Tegmark, 
fizyk z MIT, proponując pitagorejską teorię, zgodnie z którą „nasz 
Wszechświat jest matematyką w  dobrze zdefiniowanym sensie”211. 

207 Zob. Seager 2006, s. 138. Bas van Fraassen (2006, s. 280) używa również nazwy 
„radykalny strukturalizm”. 

208 Ladyman 2014. 
209 Seager 2006, s. 138.
210 Ladyman 2018, s. 201.
211 Tegmark 2008, s. 101. 
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Owa matematyka czy – jak zwie ją Tegmark – matematyczna struk-
tura, jest rozumiana jako „abstrakcyjne byty z łączącymi je relacja-
mi”212. Głównym powodem przyjęcia takiego poglądu okazuje się 
chęć odrzucenia „antropomorficznego bagażu”, czyli nieuprawnio-
nego ekstrapolowania naszego sposobu postrzegania świata i przy-
pisywania rzeczywistości własności, których ta nie ma. 

Strawson odrzuca powyższe poglądy, argumentując (za Russel-
lem), że – jak zaświadcza zdrowy rozsądek – niemożliwe jest, by ist-
niały tylko wąsko rozumiane struktury. Jak jednak zauważa William 
Seager, takie deklaracje, choć uwzględniają nasze intuicje, nie mogą 
funkcjonować jako filozoficzny argument213. Sam proponuje rozu-
mowania, na które mógłby również powołać się Strawson i  które 
dyskutuje się w najnowszych debatach na ten temat. 

Oczywisty argument przeciwko metafizycznemu strukturali-
zmowi brzmi, że niemożliwe jest istnienie relacji bez rzeczy, mię-
dzy którymi one zachodzą. Ladyman sugeruje, że tego zarzutu moż-
na uniknąć, zwłaszcza przy uwzględnieniu obecnych odkryć fizyki 
kwantowej214. Dlatego Seager, formułując pierwszy argument prze-
ciwko relacjonizmowi, obiera odwrotną strategię: twierdzi, że ist-
nieją światy możliwe, w  których występuje wyłącznie jedna rzecz,  
np. jedna cząstka elementarna. Przedmioty istniejące w takich świa-
tach nie mogłyby wchodzić w żadne relacje, a więc istniałyby nieza-
leżnie od nich. W takim wypadku teza relacjonizmu, w myśl której 
istnieją tylko relacje, okazywałaby się fałszywa215. 

Drugi argument, zdaniem Seagera mocniejszy, odwołuje się 
wprost do krytyki Newmana, której konsekwencje – wbrew pozo-
rom – uderzają w  relacjonizm. Przypomnijmy, że zarzut Newma-
na brzmiał, iż jeżeli Russell miał rację, uznając twierdzenia fizyki za 
czysto abstrakcyjne (tu: relacyjne), to każde takie twierdzenie, ope-
rujące na danym zbiorze, można uznać za trywialne. Nietrywial-
ność twierdzeń fizycznych może zatem wynikać wyłącznie z  tego, 
że twierdzenia te przynajmniej w  jakimś aspekcie odwołują się do 

212 Tamże, s. 103.
213 Seager 2006, s. 141. 
214 Zob. Ladyman 2014.
215 Seager 2006, s. 141.
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własności wewnętrznych. Relacjoniści jednak przeczą istnieniu tych 
ostatnich: tym samym mierzą się z identycznym zarzutem co Rus-
sell, lecz nie mogą wykorzystać zastosowanego przez niego rozwią-
zania. W ten sposób zarzut Newmana staje się dla nich szczególnie 
kłopotliwy216.

Cała dyskusja jest znacznie bardziej zaawansowana i wykracza 
poza tematy rozważane w  obrębie filozofii umysłu. Metafizyczny 
realizm strukturalny nie jest wszak poglądem przyjmowanym po-
wszechnie, a ponadto generuje własne problemy, stąd – choć może 
być ważnym punktem ataku na monizm fundamentalny – przynaj-
mniej na razie nie stanowi często podnoszonej trudności. 

 

D. Krytyka tezy agnostycznej

Moniści fundamentalni przyjmują, że nasza wiedza nie może doty-
czyć tego, co nie jest dane bezpośrednio, a zatem co nie występuje 
w doświadczeniu. Mimo to bronią oni poglądu, że redukcja własno-
ści umysłowych i  fizycznych (w  terminologii Strawsona: doświad-
czeniowych i niedoświadczeniowych) albo ma charakter symetrycz-
ny, jak w przypadku psychizmu, albo asymetryczny, przy czym – na 
podstawie tezy o  niezbywalności doświadczenia lub rozumowania 
do najlepszego wyjaśnienia – to własności fizyczne redukują się do 
własności umysłowych. Przekonania te wydają się niespójne: sko-
ro nie wiemy, czym są własności wewnętrzne, to na jakiej podstawie 
czynimy założenia co do ich natury? To ogólne pytanie jest jednym 
z głównych problemów monizmu fundamentalnego217. Stanowi ono 
jednak punkt wyjścia dla innego, bardziej szczegółowego zarzutu, 
który głosi, że – wbrew intencjom monistów fundamentalnych – re-
dukcja może przebiegać również od własności umysłowych do włas- 
ności fizycznych. Tym samym monizm russellowski da się interpre-
tować jako odmianę standardowo rozumianego fizykalizmu.

Jednym ze zwolenników takiej linii argumentacji jest Barbara 
Montero. Jej zdaniem filozofowie, tacy jak Chalmers, niesłusznie za-

216 Tamże, s. 143.
217 Tego rodzaju zarzut omawiam na s. 129–131.
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kładają, że teza agnostyczna pociąga z konieczności przyjęcie jakiejś 
formy antyfizykalizmu (w zwyczajnym rozumieniu). Nie mogą oni 
wszak wykluczyć, że własności kategoryczne, zwane przez nią włas- 
nościami nieprzeniknionymi (inscrutables), okażą się czysto fizycz-
ne, a tym samym odrzucić przypuszczenia, że monizm russellowski 
stanowi „graniczny przypadek fizykalizmu”218. Montero nie neguje 
zatem tezy agnostycznej, pokazuje jednak, że nie da się z niej wypro-
wadzić wniosku, na którym zależy monistom fundamentalnym, ta-
kim jak Chalmers czy Strawson.

Podobnego argumentu używa Daniel Stoljar. Jego tekst Two 
Conceptions of the Physical jest wymierzony głównie w  argument 
modalny Chalmersa, ale wskazuje jednocześnie, w jaki sposób teza 
agnostyczna czy – jak zwie ją Stoljar – teza o niewiedzy może uza-
sadniać fizykalizm. Autor rozróżnia dwa rodzaje fizykalizmu: teo-
retyczny (theory-based conception) i  przedmiotowy (object-based 
conception). W  pierwszym przypadku własność fizyczna to „taka 
własność, o której mówi nam teoria fizyczna albo która metafizycz-
nie (lub logicznie) superweniuje na własnościach, o których ta teoria 
mówi”219. W  drugim przypadku natomiast własność fizyczna „jest 
albo rodzajem własności wymaganym do całkowitego wyjaśnienia 
wewnętrznej natury paradygmatycznych przedmiotów fizycznych 
i  ich składników, albo własnością metafizycznie (lub logicznie) na 
takich własnościach superweniującą”220. Fizykalizmu teoretyczne-
go, odnoszącego się do współczesnych teorii fizycznych, opartych 
na wiedzy o własnościach zewnętrznych, nie da się zdaniem Stolja-
ra obronić. Nie ma jednak żadnych argumentów przeciwko fizyka-
lizmowi przedmiotowemu, dotyczącemu domniemanych własności 
wewnętrznych. Co więcej, ostatnie z  tych stanowisk przypisuje on 
Russellowi, który miał przyjmować wynikanie a priori między włas- 
nościami przedmiotowo-fizycznymi a qualiami221. Choć w ostatnim 
z tych punktów Stoljar może się mylić, to rozwijana przez niego idea 
jest jasna: dopóki uznajemy, że nie mamy wiedzy o własnościach we-

218 Montero 2010, s. 77.
219 Stoljar 2001, s. 256.
220 Tamże, s. 257.
221 Tamże, s. 270.
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wnętrznych (przedmiotowo-fizycznych), nie możemy stwierdzić, ja-
kie wyjaśnienie ich charakteru jest najlepsze. 

Odpowiedź na te zarzuty przebiega w  zależności od tego, ja-
kie uzasadnienie monizmu fundamentalnego bierze się pod uwagę. 
W przypadku odwołania do najlepszego wyjaśnienia, na jakie decy-
duje się Chalmers, powyższą krytykę można potraktować jako uwa-
gę, że to, co nazywa on najlepszym wyjaśnieniem, wcale nim nie 
jest. Chalmersowi trudno bez dodatkowych założeń na nią odpo-
wiedzieć, w  jednym ze swych najnowszych tekstów uznaje zaś, że 
dyskusja nad tym, czy monizm fundamentalny to odmiana fizykali-
zmu, ma charakter werbalny222. W przypadku Strawsona uzasadnie-
nie monizmu fundamentalnego stanowi teza o niezbywalności do-
świadczenia. Wiemy, że istnieje doświadczenie, ponieważ jest ono 
dane bezpośrednio, nie wiemy natomiast o istnieniu czegokolwiek, 
co nie jest doświadczeniem. Jeżeli więc przez „fizyczne” Montero 
i Stoljar rozumieją „niebędące doświadczeniem”, to Strawson może 
odpowiedzieć, że nic takiego nigdy nie jest dane w naszym doświad-
czeniu, a zatem nie ma żadnych podstaw, by przyjmować istnienie 
tego rodzaju własności. W ten sposób jest on w stanie utrzymać po-
gląd, że uznanie części własności fundamentalnych za doświadcze-
nie stanowi najlepsze wyjaśnienie zachodzenia tego ostatniego na 
makropoziomie. 

E. Krytyka tezy monistycznej

Twierdzenie o  niepoznawalności własności wewnętrznych pozwa-
la podnieść jeszcze jedną trudność, dotyczącą tym razem tezy mo-
nistycznej, w myśl której ekonomia wyjaśniania nakazuje w świetle 
uprzednio rozważonych sądów przyjąć monizm rodzajowy. Straw-
son niekiedy przedstawia to założenie jako oczywiste. Można je jed-
nak kwestionować: w  kontekście niewiedzy co do własności we-
wnętrznych nie sposób orzec, czy lepszym wyjaśnieniem nie będzie 
np. uznanie, że za własności umysłowe i fizyczne odpowiadają dwa 
zestawy całkowicie różnych własności kategorycznych. Choć, jak 

222 Chalmers 2016, s. 28. 
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twierdzi Strawson, „możemy myśleć, że te dwie rzeczy są głęboko 
heterogeniczne, ale nie mamy żadnych powodów, aby w to wierzyć”, 
to nie podaje racji przemawiających za ich homogenicznością223. 
Monizm jest zatem przez niego traktowany wyłącznie jako spekula-
cja, która może stanowić potencjalny punkt ataku. 

Kwestia ta rodzi również problemy pojęciowe, związane ze zna-
czeniem nazwy „monizm” w wyrażeniu „monizm fundamentalny”. 
Stanowisko to zakłada, że istnieje własność fundamentalna jedne-
go rodzaju. Jak jednak powinniśmy rozumieć rodzaj? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, należałoby najpierw dysponować pojęciem tego, 
czym jest własność fundamentalna, tego zaś z definicji nie znamy224. 
Taki stan rzeczy prowadzi do kłopotliwych pytań. Na przykład: je-
żeli fundamentalne własności fizyczne i umysłowe istnieją odrębnie, 
ale oddziałują na siebie przyczynowo, to czy tworzą własność jedne-
go rodzaju, czy dwóch rodzajów? Za tym, że jest to jedna własność, 
przemawia to, że obie grupy własności wchodzą w relacje, które moż-
na opisać fizycznie. Z drugiej jednak strony są to dwa różne rodzaje 
własności, stąd nazwa „monizm rodzajowy” – jak się wydaje – ma do 
nich zastosowanie wyłącznie metaforyczne. Jeżeli natomiast zacho-
dzenie obustronnych relacji kauzalnych uznać za wystarczające dla 
przyjęcia monizmu, to monistyczny byłby również dualizm interak-
cjonistyczny225. Można przypuszczać, że bez znajomości wewnętrz-
nego charakteru własności monizm może być jedynie hipotezą ro-
boczą, nie zaś stanowiskiem dopracowanym teoretycznie. Strawson 
zgadza się z tą uwagą i traktuje „monizm” jako słowo, które – choć 
dobrze oddaje jego myśl – nie ma jednoznacznie określonej treści226. 
Jego wątpliwości zdradzają zarazem znacznie głębszy problem, doty-
czący pojęć, które – chociaż powszechnie stosowane w filozofii – oka-
zują się ostatecznie trudne do klarownego zdefiniowania. 

223 Real Materialism, s. 70.
224 Tamże, s. 74.
225 Realistic Materialist Monism, s. 30. 
226 Tamże, s. 31. 
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3. Panpsychizm

3.1. definicja i odmiany panpsychizmu*

Rozważony wyżej argument Strawsona stanowi uzasadnienie przy-
jęcia przez niego panpsychizmu. Stanowisko to nie jest jednak we-
wnętrznie jednolite i składa się z kilku odrębnych koncepcji. W tym 
paragrafie wprowadzam rozróżnienia, które posłużą do sprecyzowa-
nia wersji poglądu przyjętej przez Strawsona. 

W najogólniejszym sensie panpsychizm to pogląd głoszący, że co 
najmniej część własności, które konstytuują świat na poziomie fun-
damentalnym, ma przynajmniej potencjalnie charakter psychiczny. 
Taka definicja pozwala postawić cztery pytania, na które odpowiedzi 
będą różnicowały odmiany panpsychizmu. 

Pytanie (1) brzmi: czy własności psychiczne istnieją powszech-
nie, czy ich występowanie jest ograniczone? Może się wydawać, że 
skoro własności psychiczne nie są powszechne, to stosowanie nazwy 
„panpsychizm” jest bezzasadne. Niektórzy autorzy zwracają jednak 
uwagę, że podejście to może po prostu opierać się na uznaniu części – 
choć nie wszystkich – z własności fundamentalnych za umysłowe227. 
To liberalne rozumienie panpsychizmu można uwzględnić, dzie-
ląc ten pogląd na wersję wąską i szeroką. Panpsychizm w szerokim 
sensie to stanowisko, zgodnie z  którym przynajmniej część funda-
mentalnego tworzywa rzeczywistości ma charakter psychiczny. Wą-
sko rozumiany panpsychizm to natomiast pogląd głoszący, że całe 
fundamentalne tworzywo rzeczywistości ma charakter psychiczny. 
Strawson oddaje to rozróżnienie, wprowadzając podział na – od-
powiednio – psychizm oraz panpsychizm: oba można potraktować 
jako panpsychistyczne w szerokim rozumieniu. 

 *  Poniższy paragraf pokrywa się z  systematycznym opracowaniem panpsy-
chizmu, które przedstawiłem w artykule Miejsce panpsychizmu we współczes-
nych debatach nad umysłem (Jarocki 2018).

227 Zob. Seager, Allen-Hermanson 2010, którzy piszą: „[…] niektóre wersje tej dok-
tryny [panpsychizmu] traktują umysł jako relatywnie rzadkie i wyjątkowe zja-
wisko we Wszechświecie”. Por. też Chalmers 2015, s. 246.
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Pytanie (2) brzmi: jaka relacja zachodzi między własnościa-
mi psychicznymi i  niepsychicznymi? Możliwe są trzy odpowiedzi. 
W myśl pierwszego modelu własności psychiczne tworzą oddziel-
ną klasę, połączoną nomologicznie z własnościami niepsychiczny-
mi. Przykładem tego rodzaju panpsychizmu może być teoria Johna 
ecclesa, w której każdemu neuronowi w mózgu towarzyszy psychon, 
czyli hipotetyczna jednostka odpowiadająca za zachodzenie zja-
wisk umysłowych228. Drugi model zakłada, że własności psychiczne 
i niepsychiczne są logicznie połączone, tzn. nie jest możliwe wystę-
powanie jednych bez drugich. Takie ujęcie, które można nazwać teo-
rią podwójnego aspektu, przyjmował m.in. Nagel229. Zgodnie z trze-
cim modelem własności niepsychiczne redukują się do własności 
psychicznych. Przykładem tego rodzaju poglądu jest monadologia 
Leibniza, jego współczesnych odsłon bronią zaś Sprigge i Foster, nie 
wyklucza go również Chalmers230.

Pytanie (3) brzmi: czy własności fundamentalne są psychicz-
ne aktualnie, czy wyłącznie potencjalnie? Rozstrzygnięcie tej kwe-
stii ma szczególne znaczenie w kontekście zarzutu, że koncepcja do-
puszczająca, iż elektrony są obdarzone podobnym (a  nawet takim 
samym) stopniem świadomości jak ludzie i zwierzęta, jest absurdal-
na. Nikt ze współczesnych panpsychistów nie utrzymuje jednak ta-
kiej tezy; uważają oni, że na poziomie fundamentalnym występują 
pewne pierwotne czy prymitywne stany umysłu. Podkreślał to już 
Leibniz, który przypisywał monadom różny stopień percepcji i tyl-
ko nieliczne traktował jako obdarzone samoświadomością231. Dla 
niektórych filozofów nawet i tak osłabiona teza pozostaje nieakcep-
towalna. Jednym z nich jest Chalmers, który zaproponował pogląd 

228 eccles 1992, s. 7321–7322. Podobnego stanowiska broni James (1890, s. 149–150): 
„Każdemu atomowi […] musi towarzyszyć połączony z nim pierwotny atom 
świadomości. I tak jak atomy materii poprzez łączenie kształtują ciała i mózgi, 
tak mentalne atomy, za sprawą analogicznego procesu nagromadzania, prze-
chodzą w większe świadomości, przejawiające się w nas czy w zwierzętach”.

229 Nagel 1997b. 
230 Zob. Sprigge 1983; Foster 1998; Chalmers 2015, s. 265. 
231 Leibniz 1991, s. 52. Rodzi to jednak pytanie, jakie doświadczenia mają niższe or-

ganizmy czy przedmioty mikropoziomu – w tej kwestii panpsychiści (np. Chal-
mers 2015, s. 252) zazwyczaj przyznają się do niewiedzy. 
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zwany panprotopsychizmem – głosi on, że rozwinięte własności psy-
chiczne są ugruntowane we własnościach o  charakterze protopsy-
chicznym, które dopiero za sprawą odpowiedniego ustrukturyzo-
wania, a więc po uzyskaniu właściwego stopnia złożoności, stają się 
pełnoprawnymi stanami psychicznymi232.

Pytanie (4) brzmi: jak rozumie się własności psychiczne? We 
współczesnej debacie pod nazwą tą kryją się przede wszystkim subiek-
tywne stany fenomenalne, czyli tzw. qualia. Rodzaj panpsychizmu, 
na gruncie którego utrzymuje się, że bytami fundamentalnymi są 
qualia, nazywa się paneksperiencjalizmem (panexperientialism). Na 
ogół pogląd ten uważa się dziś za podstawową formę panpsychizmu, 
przez co oba te terminy traktuje się synonimicznie233. Koncepcja ta 
może być dwojako modyfikowana. Niektórzy uczeni podkreślają, że 
niemożliwe jest istnienie doświadczeń bez podmiotów doświadcze-
nia, stąd fundamentalny poziom świata musi składać się z umysłów 
o różnym stopniu złożoności. Taką koncepcję, którą można nazwać 
pansubiektywizmem, da się znaleźć w pracach Leibniza oraz Nage-
la, jej obronę w kontekście fizyki kwantowej przeprowadził zaś Mi-
chael Lockwood234. Przeciwnego zdania pozostaje grupa filozofów 
stwierdzających, że teza pansubiektywistów jest narażona na atak 
zbytniej metafizycznej spekulacji, dlatego powinno się unikać zakła-
dania wielości podmiotów doświadczenia235. Zgodnie z ich propozy-
cją podmiot jest wyłącznie sumą własności. Dopuszczają oni zatem 
występowanie jakości (qualities), które nie są aktualnie postrzega-
nymi własnościami fenomenalnymi (phenomenal properties). Pogląd 
taki określa się jako koncepcję powszechnego istnienia jakości (pan- 
qualityism)236. Wydaje się, że przyjmowali go James, gdy mówił o do-

232 Chalmers 2015, s. 259–261. 
233 Jak zauważa Skrbina (2007), „tylko paneksperiencjalizm zasługuje, aby uznać 

go za prawdziwy panpsychizm”. Pojęcia te traktuje synonimicznie m.in. Chal-
mers 2015, s. 247. 

234 Zob. Leibniz 1991, s. 152; Nagel 1997c, s. 39; Lockwood 1989, s. 177, gdzie stwier-
dza on, że świat jest „sumą perspektyw”. 

235 Zob. Coleman 2012, s. 149. Racją przemawiającą za tą tezą jest potencjalny za-
rzut, który brzmiałby, że w obliczu problemów z wyjaśnieniem świadomości hi-
postazuje się ją na cały Wszechświat.

236 Nazwę tę wprowadził Feigl 1975, s. 18.
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świadczeniu istniejącym niezależnie od strumienia świadomości, 
oraz Russell, gdy pisał o wrażeniach konstytuujących perspektywę 
i biografię. Dziś tezy tej broni przede wszystkim Sam Coleman, przy-
chyla się do niej również Chalmers237.

Omawiając definicję panpsychizmu, warto podnieść jeszcze jed-
no zagadnienie, które nie wiąże się ściśle z tym stanowiskiem. Cho-
dzi mianowicie o pytanie, czym jest poziom fundamentalny. Większość 
panpsychistów przyjmuje pogląd, który Coleman nazywa koncepcją 
mikropoziomową (smallism), pozwalający na „wywnioskowanie na-
tury najmniejszych komponentów świata, założywszy, że to, jaki ów 
świat jest, wraz ze wszystkim, co istnieje, jest określone przez włas- 
ności i  ustrukturyzowanie tych komponentów”238. Koncepcja ta 
uwzględnia potoczne intuicje, zgodnie z  którymi istnieje bardzo 
wiele małych „cegiełek” budujących rzeczy dookoła nas. Przeciwne 
zdanie wyraża uczeń Strawsona, Philip Goff, dla którego fundamen-
talnym bytem jest Wszechświat239. Stanowisko to – tzw. kosmopsy-
chizm – przypomina monizm Spinozy, głosi bowiem, że istnieje tyl-
ko jedna rzecz, czyli Kosmos, mniejsze byty są zaś jej częściami czy 
aspektami.

Wyjściową definicję panpsychizmu da się zatem modyfikować 
na cztery sposoby. W przypadku pytania (1) o zakres występowania 
fundamentalnych własności umysłowych można uznawać panpsy-
chizm szeroki (psychizm) lub wąski (panpsychizm sensu stricto). 
W związku z pytaniem (2) o relację między własnościami umysłowy-
mi i fizycznymi można przyjąć odmianę panpsychicznego dualizmu, 
teorię podwójnego aspektu lub mentalizm. Odnośnie do pytania (3) 
o aktualność lub potencjalność własności psychicznych należy od-
różnić panpsychizm od panprotopsychizmu. Co do pytania (4) o to, 
czym są własności umysłowe, można natomiast rozróżnić panekspe-
riencjalizm, pansubiektywizm i koncepcję powszechnego istnienia 
jakości. Łącząc poszczególne odmiany panpsychizmu, da się uzy-

237 Zob. Coleman 2012; Chalmers 2015, s. 271 i n. 
238 Coleman 2009, s. 84. Strawson definiuje to stanowisko jako głoszące, że „istnie-

je bardzo wiele ostatecznych elementów składowych fizycznej rzeczywistości” 
(Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 86). 

239 Zob. Goff 2017. 
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skać różne wersje tego stanowiska. Należy jednocześnie pamiętać, 
że powyższy podział – mimo że stosunkowo złożony – nie jest pełny. 
Uściślenia wymagają różne kwestie poboczne, w szczególności rela-
cje zachodzące między mikro- i makropoziomem, a  także rodzaje 
redukcji między własnościami fizycznymi i umysłowymi. Ta ogólna 
mapa wystarczy jednak, by za jej pomocą scharakteryzować stano-
wisko Strawsona. 

3.2. Panpsychizm Galena Strawsona

Strawson jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli panpsy-
chizmu, lecz jego koncepcja wyróżnia się pod pewnymi względa-
mi spośród innych, rozpowszechnionych dziś ujęć. O oryginalności 
jego idei świadczą przede wszystkim odpowiedzi, jakich udziela na 
wyszczególnione wyżej pytania. Tak jest m.in. w kwestii (1) zakre-
su występowania własności psychicznych. Strawson na ogół przyj-
muje panpsychizm w  ścisłym sensie, niekiedy jednak dopuszcza 
prawdziwość psychizmu, mimo że założenie istnienia własności nie-
będących doświadczeniem jest dla niego wyłącznie kwestią wiary, 
wyraźnie słabnącej w nowszych pracach240. Najwyraźniej dostrzega 
on, że przyjmowanego wcześniej poglądu nie da się uznać za moni-
styczny, pisze wszak: „W rzeczy samej (nie zgadzam się w tym miej-
scu z poprzednim mną) trudno jest wykazać, że tego typu pogląd nie 
stanowi odmiany dualizmu”241. Stanowisko Strawsona należy zatem 
zaklasyfikować jako czysty panpsychizm (czyli panpsychizm w sen-
sie ścisłym), dopuszczający co najwyżej prawdziwość psychizmu242. 

240 W  Mental Reality (s. 105) Strawson zauważa: „Wierzę, że doświadczenie nie 
jest wszystkim, co rzeczywiste. Uważam, że istnieje fizyczny świat, który obej-
muje istnienie przestrzeni oraz przestrzennych bytów, które mają własności 
niedoświadczeniowe”. W  jednym z  najnowszych tekstów pisze on natomiast:  
„[…] założyłbym się o dużą stawkę, że tego typu radykalna heterogeniczność 
nie zachodzi na podstawowym poziomie rzeczywistości” (Mind and Being:  
The Primacy of Panpsychism, s. 89). 

241 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 25.
242 Termin „czysty panpsychizm” pojawia się najpierw w Selves, s. 282, a następnie 

w tekstach Real Naturalism, s. 144 i Fizykalistyczny panpsychizm, s. 182. 
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Odnośnie do pytania (2) o  relację między własnościami psy-
chicznymi (doświadczeniem) i niepsychicznymi Strawson odrzuca 
zarówno panpsychistyczny dualizm, jak i teorię podwójnego aspek-
tu, oba poglądy zakładają bowiem występowanie własności, których 
istnienia nie można dowieść. Zamiast nich przyjmuje wizję Russella, 
w której doświadczenie jest tożsame z własnością kategoryczną, odpo-
wiedzialną za odgrywanie ról przyczynowych, abstrakcyjnie charak-
teryzowanych przez fizykę. W myśl tej koncepcji dane bezpośrednio 
doświadczenie oraz rzeczy, które w wymiarze zachowania czy struktu-
ry opisuje fizyka, są jednym i tym samym, co prowadzi Strawsona do 
przyjęcia mentalistycznie rozumianej teorii identyczności. 

W odpowiedzi na (3) pytanie o potencjalność lub aktualność włas- 
ności psychicznych Strawson – jako jeden z nielicznych panpsychi-
stów – jest zdecydowanym przeciwnikiem panprotopsychizmu. Od-
rzucenie tego poglądu wynika wprost z przesłanki (7) o niezachodze-
niu radykalnej emergencji, która głosi, że świadome doświadczenie 
nie może powstać z  tego, co nie jest świadomym doświadczeniem. 
Tymczasem w przypadku panprotopsychizmu „zjawiska niedoświad-
czeniowe są wewnętrznie przystosowane do konstytuowania zja-
wisk doświadczeniowych w pewnych okolicznościach, przez co sta-
nowią w  tym sensie »protodoświadczenie«, choć same w  sobie są 
ostatecznie niedoświadczeniowe”243. Nie oznacza to oczywiście, że 
wszelkie doświadczenia, których paleta jest zdaniem Strawsona bar-
dzo bogata, występują w świecie w takiej formie, jak są nam dane: 
choć doświadczenia są tożsame np. z  tym, co fizyka nazywa pola-
mi sił, to są one bardzo prymitywne i  stają się coraz bardziej za-
awansowane wraz ze wzrostem złożoności układu nerwowego244.

Jeżeli zaś chodzi o  (4) pytanie dotyczące rozumienia własno-
ści umysłowych, to odpowiedź Strawsona okazuje się jasna: tym, co 
istnieje powszechnie, jest doświadczenie, a  więc jakościowe stany 
świadome, charakteryzowane przez to, jak to jest je mieć. Stanow-
czo odrzuca on możliwość istnienia doświadczenia bez podmiotów, 
stąd jednoznacznie wyklucza koncepcję powszechnego istnienia ja-

243 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 21. 
244 Tamże, s. 27.
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kości245. Jednak z drugiej strony nie przyjmuje on również pansu-
biektywizmu, broni bowiem poglądu, że podmioty doświadczenia 
(przynajmniej te w interesującym nas sensie) to krótkotrwałe zespo-
ły doświadczeń, nie zaś stałe substancje. Jak się zatem wydaje, jego 
stanowisko najlepiej zaklasyfikować jako typową odmianę paneks-
periencjalizmu246.

Interesująca kwestia wiąże się ze stanowiskiem Strawsona w spo-
rze między koncepcją mikropoziomową a kosmopsychizmem. Przez 
długi czas Strawson opowiadał się za pierwszym z  tych poglądów, 
nazywając swe stanowisko mikropsychizmem247. W  ostatnich pra-
cach coraz poważniej bierze on jednak pod uwagę, że być może wizja 
świata rozwinięta przez Spinozę ma zalety, których jest pozbawio-
na koncepcja mikropoziomowa248. Choć kwestia ta nie doczekała się 
jak dotąd jednoznacznego rozstrzygnięcia, można podejrzewać, że 
Strawson coraz bardziej przychyla się do kosmopsychizmu. 

Mimo że panpsychizm wydaje się spójny, trudno pozbyć się 
wrażenia, iż jest spekulacją, która „wydziela mdlący zapach czegoś 
przyrządzonego w  metafizycznym laboratorium”249. Dlatego po-
gląd ten budzi naturalne i uzasadnione podejrzenia, nawet mimo za-
pewnień Strawsona, że „mamy przekonujące powody, aby fawory-
zować panpsychizm spośród wszystkich pozytywnych, liczących się 
stanowisk w  sprawie fundamentalnej natury konkretnej rzeczywi-
stości”250. Wielu panpsychistów zdaje sobie sprawę, że ich stanowi-
sko wywołuje intuicyjny sprzeciw. Zarzut ten bywa wzmacniany nie 
tylko przeświadczeniem o sprzeczności z potocznymi przekonania-
mi, ale i danymi nauki251. Choć taka opinia często pojawia się w li-
teraturze, w ocenie Strawsona stwierdzenie, że panpsychizm i  tezy 

245 Dla argumentacji na rzecz tego twierdzenia zob. rozdział trzeci (2.4). 
246 W Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 81, Strawson deklaruje, że 

terminów „panpsychizm” i „paneksperiencjalizm” używa zamiennie. 
247 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 24. 
248 Strawson sympatyzuje ze Spinozą nie tylko w tej kwestii; dla prześledzenia dalej 

idących nawiązań zob. rozdział trzeci (2.4). 
249 Nagel 1997c, s. 62.
250 Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 75.
251 Taką sugestię można znaleźć m.in. u Roberta Poczobuta (2016). 
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współczesnej nauki pozostają ze sobą w konflikcie, wynika z niezro-
zumienia tych ostatnich. Nauka milczy bowiem na temat wewnętrz-
nej natury tworzywa rzeczywistości, jej twierdzenia zatrzymują się 
zaś na wyjaśnianiu dyspozycyjnych własności bytów, o których pod 
innymi względami nie mówi ona nic. Żadna obecna teoria fizyczna 
nie wyklucza więc – a nawet nie może wykluczać – panpsychizmu. 
Strawson stwierdza stanowczo: „[…] nie ma żadnego aktywne-
go konfliktu pomiędzy twierdzeniami fizyki a faktami doświadcze-
nia”252. Wbrew zatem temu, co twierdzą scjentyści czy filozofowie 
z nimi sympatyzujący, współczesna nauka nie odrzuca prawdziwości 
panpsychizmu, bo domeny metafizyki i nauki są rozłączne, przez co 
jedna nie może wchodzić w konflikt z drugą. Nieufny względem ta-
kiego rozstrzygnięcia scjentysta mógłby oponować, że współczesne 
nauki – z tymi, które zajmują się mózgiem i procesami poznawczy-
mi, na czele – odnoszą sukcesy bez przyjmowania takich założeń, 
jak panpsychizm. Odpowiedź Strawsona jest jednak oczywista: żad-
na z tych nauk nie potrafiła jak dotąd wytłumaczyć doświadczenia, 
to, że nie da się go wyjaśnić redukcyjnie, uzasadnia zaś uznanie go za 
własność fundamentalną. 

Jeżeli jednak domeny metafizyki i  nauki są rozłączne, to wy-
daje się, że nauka nie może ani wykluczyć, ani uwzględnić panpsy-
chizmu. Tymczasem na pytanie, czy panpsychizm może stać się czę-
ścią naukowej wizji świata, zrealizowanej w ramach idealnej teorii 
fizycznej, Strawson odpowiada twierdząco. Jak zauważa, „możemy 
wciąż mieć nadzieję na dokonanie bardziej ogólnego postępu, któ-
ry zrewolucjonizuje fizykę w taki sposób, że zacznie ona dostrzegać, 
jak uwzględnić ogólnie rozumiane doświadczenie”253. Takie prze-
widywania wynikają z przeświadczenia Strawsona, że świat jest on-
tologicznie jednorodny, stąd skonstruowanie jednej jego teorii nie 
powinno być zadaniem niewykonalnym. Aby jednak włączyć do-
świadczenie w zunifikowaną teorię metafizyczną, konieczna będzie 

252 Real Naturalism, s. 143. W  innym miejscu Strawson dodaje: „Czysty panpsy-
chizm jest w  pełni uzgadnialny ze współczesną fizyką, ponieważ przeprowa-
dza po prostu »ogólne zastąpienie« umownej koncepcji niedoświadczeniowej 
masy/energii koncepcją doświadczeniową” (The Minimal Subject, s. 271).

253 Mental Reality, s. 90.
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radykalna rewizja języka fizyki. Jak podkreśla Strawson, „współ-
czesna fizyka nie zawiera predykatów zjawisk doświadczeniowych, 
czego nie zmieni żadne jej rozszerzenie, które nie będzie miało cha-
rakteru rewolucyjnego”254. Diagnoza taka – choć dowodzi, iż do-
świadczenie, rozumiane jako własność fundamentalna, da się umie-
ścić w  fizycznym opisie świata – sprawia, że musimy zawiesić sąd 
co do tego, jak miałaby wyglądać tak zrewolucjonizowana fizyka255. 
Choć nie wyklucza to, że Strawson ma rację, odbiera tej koncepcji 
jej moc eksplanacyjną i ponownie sytuuje w dziedzinie czystej spe-
kulacji. 

3.3. Panpsychizm a emergentyzm

Zarysowany powyżej argument na rzecz panpsychizmu wykorzystu-
je nieomówione dotąd założenie, mianowicie (7) przesłankę o nieza-
chodzeniu radykalnej emergencji. Jej przedstawienie w tym miejscu, 
po zaprezentowaniu przyjmowanej przez Strawsona wersji panpsy-
chizmu, jest podyktowane tym, że emergentyzm – pogląd metafi-
zyczny, głoszący zachodzenie relacji emergencji między poszcze-
gólnymi poziomami świata fizycznego – może być traktowany jako 
konkurent panpsychizmu, nie tylko lepszy pod względem domnie-
manej zgodności z tezami nauki, lecz także uwzględniający procesy 
powszechnie zachodzące w świecie fizycznym256. 

emergentyzm był poglądem popularnym w latach 20. i 30. XX 
wieku, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Ma on jednak zwolenników 
także dzisiaj, zarówno w naszym kraju (gdzie bronią go m.in. Ro-
bert Poczobut i Marcin Miłkowski), jak i w filozofii anglosaskiej. Sta-

254 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 7. 
255 W najnowszych pracach Strawson jest sceptyczny co do możliwości włączenia 

doświadczenia w ramy teorii fizycznej. Pisze on np.: „Nie uważam, byśmy kie-
dykolwiek byli w stanie całkowicie zintegrować dużą liczbę rzeczy, które wie-
my bezpośrednio i z pierwszej ręki na temat doświadczenia, z wiedzą na temat 
natury świata fizycznego, uzyskiwaną w fizyce i neurobiologii, tak aby dać nam 
poczucie zrozumienia” (The I, The I, s. 4). 

256 Zob. Poczobut 2016. emergentyzm (stanowisko metafizyczne) należy w  tym 
miejscu wyraźnie odróżnić od relacji emergencji, która nie mówi nic o tym, co 
stanowi ostateczne tworzywo świata. 
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nowi on również metafizyczne zaplecze rozwijanych obecnie neu-
ronauk. Ogólna idea tego poglądu, odniesiona do umysłu, brzmi: 
„[…] własności świadome, czyli doświadczeniowe są emergentne 
na zjawiskach całkowicie nieświadomych i niedoświadczeniowych”, 
zaś „świadomość czy doświadczenie »pojawia się« (emerge), kie-
dy łączą się one w określony sposób”257. W myśl najbardziej funda-
mentalnego podziału, który rekonstruuje w  jednej ze swych now-
szych prac Chalmers, emergentyzm może wykorzystywać dwojaką 
relację emergencji: słabą albo mocną. Słaba emergencja zachodzi 
tam, gdzie „zjawisko wysokiego poziomu powstaje z dziedziny zja-
wisk niskiego poziomu, ale prawdy dotyczące tego zjawiska są za-
skakujące w świetle praw dziedziny niskiego poziomu”258. Choć za-
tem własność emergentną możemy poznać dopiero ex post, nie zaś 
przewidzieć ją a priori, możliwe jest redukcyjne wyjaśnienie jej za-
chodzenia na podstawie praw rządzących bazą emergencji. emer-
gencja mocna – zwana przez Strawsona radykalną i przezeń kwestio-
nowana – to natomiast taka, w której „zjawisko wysokiego poziomu 
powstaje (w  jakimś sensie) z  dziedziny zjawisk niskiego poziomu, 
ale prawdy dotyczące tego zjawiska nie są nawet co do zasady dedu-
kowalne z prawd dotyczących zjawisk niskiego poziomu”259. To zaś 
sprawia, że zachodzenie mocnej/radykalnej emergencji jest niewy-
tłumaczalne, przez co musimy ją przyjąć – jak pisał Samuel Alexan-
der – z naturalną pobożnością260. 

Teoretycy emergentyzmu wskazują na ogół, że relacja emergen-
cji jest znacznie bardziej skomplikowana, przez co nie sposób mówić 
o  jednym pojęciu emergencji, lecz raczej o  odnośnej rodzinie po-
jęć261. Rozróżniają oni przy tym wyraźnie emergentyzmy ontologicz-
ne i epistemologiczne; podział wprowadzony przez Chalmersa do-
tyczyłby drugiego z tych aspektów, jego kryterium stanowi bowiem 
poznawczy stan zaskoczenia czy proces dedukowalności. Dlatego 
podział ten wydaje się prima facie niepełny. Wyróżnienie emergen-

257 Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism, s. 12.
258 Chalmers 2006, s. 244.
259 Tamże. 
260 Alexander 1920, s. 62. 
261 Zob. Poczobut 2009, s. 195. 
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tyzmów epistemologicznych i metafizycznych rodzi jednak co naj-
mniej jedną poważną komplikację: trudno mianowicie oddzielić sąd 
o tym, że pewna własność jest emergentna, od tego, że wydaje nam 
się ona emergentna albo że potrafimy wytłumaczyć relację między 
nią a bazą emergencji. Innymi słowy: jeżeli nie chcemy, aby relacja 
emergencji nie była wyłącznie zadekretowana i zepchnięta do dzie-
dziny nieweryfikowalnej relacji metafizycznej, musimy założyć, że 
potrafimy w jakiś sposób prześledzić związek własności emergentnej 
z jej bazą, czyli ostatecznie odwołać się do kryteriów poznawczych. 
W  przeciwnym wypadku moglibyśmy czynić dowolne, a  zarazem 
nieweryfikowalne założenia na temat relacji emergencji, tłumacząc 
je każdorazowo poznawczymi ograniczeniami. Tym samym wyko-
rzystanie stricte ontologicznych relacji emergencji byłoby naukowo 
wątpliwe, a z pewnością eksplanacyjnie jałowe. Dlatego podział za-
proponowany przez Chalmersa – choć upraszczający – uchwytuje, 
jak się wydaje, istotę relacji emergencji.

Na rzecz emergentyzmu przemawia to, że relacja emergencji 
zachodzi powszechnie w  świecie naturalnym. Jeden z  najczęściej 
wskazywanych przykładów to płynność wody, która jest zjawiskiem 
emergentnym na atomach wodoru i  tlenu. Innym, często przywo-
ływanym przykładem, mającym być analogatem problemu świado-
mości, jest życie – własność emergentna na zbiorach całkowicie fi-
zycznych cząstek odpowiednio ustrukturyzowanych w  organiczne 
ciało. Czy zatem emergentyzm rzeczywiście stanowi konkurencyjne 
względem panpsychizmu wyjaśnienie zachodzenia świadomego do-
świadczenia? Strawson odpowiada przecząco. Swoją krytykę zaczy-
na od uwag na temat emergencji mocnej czy radykalnej. Otóż jeśli 
między bazą emergencji a własnością emergentną rzeczywiście nie 
ma żadnych racjonalnie zrozumiałych relacji, to zachodzenie włas- 
ności emergentnej byłoby cudem. Powszechne występowanie takiej 
relacji prowadziłoby do absurdalnych konsekwencji – pozwalałaby 
ona np., aby z bytów fizycznych wyprowadzać liczby urojone. Moc-
ny emergentyzm głosi więc zachodzenie relacji magicznych. Dlate-
go choć pogląd ten ma charakter nieredukcyjny i pod tym względem 
mógłby stanowić alternatywę dla panpsychizmu, to zarazem jest on 
całkowicie nienaturalistyczny, przez co „wydaje się zmieniać zagad-
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kową wcześniej relację pomiędzy doświadczeniem i tym, co nim nie 
jest, w tajemnicę nie do rozwiązania”262.

Można wskazywać, że tego rodzaju krytyka jest zbyt pochop-
na. Obawy ponownie budzi brak odpowiednio subtelnego aparatu 
pojęciowego, przez co krytyk Strawsona mógłby dowodzić, że całe 
jego rozumowanie jest obarczone błędem non sequitur. Co więcej, 
używane przez Strawsona pojęcie cudu w odniesieniu do radykal-
nej emergencji sprawia wrażenie próby pozamerytorycznego zdys-
kredytowania stanowiska, nie zaś jego uczciwego zakwestionowania. 
Gdyby podany wyżej kontrargument był tak oczywisty, radykalna 
emergencja nie byłaby zapewne powszechnie przyjmowana. Tym-
czasem Robert Poczobut zwraca uwagę, że „radykalna emergencja 
(w sensie Strawsona) jest jednym z głównych założeń neurobiologii 
i neurokognitywistyki świadomości”263. Wydaje się zatem, że Straw-
son powinien zaproponować jakąś alternatywną, merytoryczną ar-
gumentację przeciwko relacji radykalnej emergencji. Czy da się taką 
znaleźć w jego pracach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy naj-
pierw dokładniej zbadać, jak pojęcie radykalnej emergencji w zna-
czeniu stricte metafizycznym, które ma unikać zarzutów Strawsona, 
jest rozumiane przez jej zwolenników, a następnie zobaczyć, czy jego 
zakres pozostaje tożsamy z zakresem mocnej emergencji. Jeżeli nie, 
to następne pytanie brzmi, czy to nowe pojęcie – owa nieuwzględ-
niona przez Strawsona alternatywa – może stanowić podstawę do 
zakwestionowania tezy o niezachodzeniu radykalnej emergencji. 

Jak wskazuje Robert Van Gulick, w  myśl koncepcji radykal-
nej emergencji „całość ma cechy, które jednocześnie: (1) różnią się 
pod względem rodzaju od cech jej części; (2) ich natura oraz istnie-
nie nie jest pociągana z koniecznością przez cechy jej części, a tak-
że ich układ i prawdopodobne regularności rządzące cechami tych-
że części”264. Jak widzimy, warunki zachodzenia tego rodzaju relacji 
są – w przeciwieństwie do wprowadzonego wcześniej podziału na 
emergencję mocną i  słabą – czysto metafizyczne, abstrahujące od 

262 Mental Reality, s. 72. Jak jednak zauważa Coleman (2006, s. 46), nieinteligibil-
ność nie jest tożsama z metafizyczną niemożliwością. 

263 Uwaga zgłoszona w recenzji rozprawy doktorskiej. 
264 Van Gulick 2008, s. 166. 
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kryteriów epistemologicznych. Zarazem tezę radykalnej emergencji 
Van Gulick traktuje jako kontrowersyjną, prowadzi ona bowiem do 
zakwestionowania „koncepcji atomistycznej, przyjmowanej na ogół 
przez główny nurt fizykalizmu”265. Dzieje się tak ze względu na pod-
ważenie oddolnego kierunku wyjaśniania, w  którym mikrocechy 
determinują makrocechy, i zastąpienie go przygodną relacją, w któ-
rej zachodzi przyczynowanie odgórne. W ocenie Poczobuta jednak 
„obawy Van Gulicka dotyczące możliwości radykalnej emergencji są 
nieco na wyrost”266. Jego zdaniem współczesna nauka co najmniej 
sugeruje odrzucenie koncepcji atomistycznej i zastąpienie jej teorią 
holistyczną, co pozwala wiarygodnie przyjąć emergencję radykalną.

Dokonana przez Strawsona implicite krytyka tego, co nazywa on 
radykalną emergencją, idzie w zupełnie innym kierunku. Po pierw-
sze, ignoruje – jako nieistotną – część (2) powyższego określenia, na 
której skupia się Poczobut. Po drugie, uwzględnia epistemiczny wy-
miar relacji emergencji, pominięty przez Van Gulicka i Poczobuta. 
Choć Strawson nie pisze, dlaczego wzięcie pod uwagę kryteriów po-
znawczych jest konieczne, jego argumentację można bez trudu zre-
konstruować na podstawie tego, co mówi on o emergencji w ogó-
le. Otóż – jak widzieliśmy już wcześniej – aby zakwestionować stricte 
metafizyczne rozumienie emergencji, należy mieć na względzie to, 
jak reagujemy na zachodzenie tej relacji. Kontrowersji nie budzi np. 
pojawienie się własności płynności na podstawie tego, co jej nie ma, 
czyli chociażby na atomach wodoru i  tlenu. Inaczej byłoby jednak 
w przypadku emergencji umysłu na przedmiotach intencjonalnych 
czy V symfonii Beethovena na koszyku z jabłkami. Wszystkie te sy-
tuacje spełniają warunki radykalnej emergencji, które podaje Van 
Gulick. Czy nie dowodzi to, że koncepcja ta jest niewiarygodna?

Jak się wydaje, tego rodzaju zarzut nie osiąga celu. Wynika on 
bowiem nie tyle z  natury emergencji, ile z  bardzo szerokiego po-
traktowania zakresu terminu „cecha”, które pojawia się w Van Guli- 
cka definicji radykalnej emergencji. Można argumentować, że żaden 
emergentysta nie twierdzi, iż każda cecha może wynikać z dowolnej 

265 Tamże. 
266 Poczobut 2009, s. 199.
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bazy emergencji. Wprost przeciwnie: aby wykluczyć wskazane wyżej, 
absurdalne przypadki, wystarczy odwołać się do argumentu z „od-
powiedniego ustrukturyzowania”, z którego zresztą często korzysta-
ją emergentyści. Problem z tą odpowiedzią polega jednak na tym, że 
o odpowiednim ustrukturyzowaniu możemy mówić jedynie ex post, 
a na dodatek jest to relacja o charakterze poznawczym: „odpowied-
nie ustrukturyzowanie” to po prostu ustrukturyzowanie, przy któ-
rym uznaliśmy, że stanowi podstawę do zaistnienia własności emer-
gentnej. Mówiąc najkrócej: występowanie emergencji postulujemy 
tam, gdzie można prześledzić, w  jaki sposób własność emergentna 
wyłania się z bazy emergencji. A zatem choć Strawson zgodziłby się 
z Poczobutem, że przyroda jest pełna przykładów zachodzenia ra-
dykalnej emergencji (wyłaniania się życia z nie-życia albo komórek 
z nie-komórek), to nie są to przykłady emergencji mocnej: wszystkie 
przypadki radykalnej emergencji można (a  nawet należy) uczynić 
zrozumiałymi, np. za sprawą odpowiednich modeli funkcjonalnych. 
Prawdziwie mocna emergencja pozwalałaby natomiast na wynika-
nie wszelkich cech z dowolnej bazy w sposób pozbawiony inteligi-
bilności, co sprzeciwia się zarówno modelom wyjaśniania naukowe-
go, jak i zdrowemu rozsądkowi. Jedyny więc sposób, aby własności 
umysłowe wyłaniały się z  tego, co nimi nie jest, polega na przyję-
ciu, że to, co wydaje nam się emergencją mocną, jest w rzeczywisto-
ści emergencją słabą w rozumieniu Chalmersa (a zatem emergencją 
radykalną z przesłanką o poznawczej inteligibilności ex post między 
cechą emergentną a jej bazą). 

Nawet jeżeli emergencja mocna okazuje się zbyt skrajna, jej słab-
sza odmiana, jak się wydaje, daje pewne nadzieje jej zwolennikowi: 
historia nauki podaje wiele przykładów, w  których niezrozumiała 
początkowo relacja stawała się zrozumiała w świetle nowszych od-
kryć. Strawson wskazuje jednak dwa powody, dla których emergen-
tyzm wykorzystujący relację słabej emergencji nie może być rozpa-
trywany jako konkurencja dla panpsychizmu. Główny z nich polega 
na tym, że w  świetle tezy o  niezbywalności doświadczenia emer-
gentysta nie dysponuje żadną teorią tego, co miałoby tworzyć po-
zbawioną świadomości bazę emergencji. Strawson domaga się za-
tem od emergentystów, aby wskazali oni w  swoim doświadczeniu 
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cokolwiek, co miałoby stanowić pozbawioną doświadczenia podsta-
wę świadomych przeżyć. Sposób funkcjonowania ludzkiego apara-
tu poznawczego sprawia, że jest to zadanie beznadziejne. Drugi po-
wód bierze się z obserwacji, że między przypadkami, gdy własności, 
które początkowo wydawały się emergentne w sensie mocnym, dało 
się wyjaśnić emergencją w  sensie słabym, a  świadomością nie ma 
analogii. Rozpatrzmy raz jeszcze przykład wody. Współczesna fizyka 
bardzo dobrze potrafi wytłumaczyć, jak pojawia się płynność, eks-
planacje tego zjawiska zaś „redukują się bez reszty do zjawisk kształ-
tu, rozmiaru, masy, ładunku i tym podobnych”267. emergentne zja-
wisko płynności jest więc całkowicie zależne od struktur niskiego 
poziomu, stanowiących bazę emergencji. Tymczasem luka między 
doświadczeniem a tym, co niedoświadczeniowe, ma zdaniem Straw-
sona całkowicie inny charakter niż luka między atomami wody a zja-
wiskiem płynności. W  jego ocenie nie sposób zrozumieć, jak do-
świadczenie miałoby powstać z  czegoś, co nim nie jest, ponieważ 
„podział na doświadczeniowe/niedoświadczeniowe, zakładając, że 
w ogóle zachodzi, to najbardziej fundamentalny podział w przyro-
dzie”268. Dlatego Strawson uważa, że takie wyprowadzenie jest nie-
możliwe, choć zarazem nie podaje na rzecz tego twierdzenia nieza-
leżnych argumentów.

Dyskusję Strawsona z emergentystami można podsumować na-
stępującym trylematem: albo przyjmiemy, że doświadczenie nie jest 
obecne na fundamentalnym poziomie natury, a wtedy każdy rodzaj 
emergentyzmu to pozbawione wiarygodności stanowisko redukcyj-
ne, albo akceptujemy, iż doświadczenie jest obecne na fundamen-
talnym poziomie natury, a wtedy prawdziwy jest panpsychizm, albo 
zgadzamy się, że doświadczenie pojawia się w naturze nagle, a wtedy 
jego zaistnienie przypomina cud, co jest sprzeczne z naturalizmem. 
Strawson uważa, że przeciwko pierwszej i  trzeciej możliwości jed-
noznacznie przemawiają wskazane wyżej racje, dlatego odrzuca po-
wstawanie doświadczenia na podstawie tego, co nim nie jest, i przyj-
muje (7) przesłankę o niezachodzeniu radykalnej emergencji. Tym 

267 Mental Reality, s. 72.
268 Tamże, s. 17–18. 



118 ROZDZIAŁ 1 

samym jego rozumowanie staje się pełne i przy założeniu prawdzi-
wości każdej z przesłanek nieuchronnie prowadzi do panpsychizmu. 

3.4. Problemy panpsychizmu

Panpsychizm nie jest bynajmniej stanowiskiem, które nie nastręcza 
trudności. W poprzednich paragrafach mogliśmy przekonać się, jak 
Strawson odpowiada na krytykę zewnętrzną, dotyczącą m.in. do-
mniemanej niezgodności panpsychizmu z danymi nauki czy z opo-
zycją ze strony zwolenników emergentyzmu. Najpoważniejsze za-
rzuty mają jednak charakter wewnętrzny. Poniżej rozważam trzy 
kwestie: idealizm, problem kombinacji oraz kontrargument, który 
można nazwać kontrargumentem agnostycznym, gdyż wskazuje na 
niedogodności związane z przyjmowaniem koncepcji „rzeczy samej 
w sobie”, do czego jest zmuszony Strawson i inni moniści fundamen-
talni. Nie są to zapewne wszystkie trudności, lecz wydają się one naj-
istotniejsze.

A. Idealizm 

Teza o niezbywalności doświadczenia, z której ostatecznie wyrasta 
panpsychizm, nawiązuje do klasycznego brytyjskiego empiryzmu, 
dziedzicząc jego problemy. Jednym z nich jest idealizm, wynikający 
z oddzielenia przedmiotu poznania od treści danych podmiotowi. 
Jak zauważył już Berkeley, przyjmując taki model relacji poznawczej, 
nie da się dowieść, czy istnieje jakikolwiek przedmiot niezależny od 
postrzegającego podmiotu. Przed takim problemem staje każdy, kto 
uznaje, że bezpośrednie doświadczenie stanowi jedyne źródło wie-
dzy, o tym zaś, co leży poza nim, nie sposób niczego orzec. Mierzył 
się z nim – bezskutecznie, jak się zdaje – Russell, próbuje na niego 
odpowiedzieć również Strawson269. 

269 Russell (1939, s. 344) pisze, iż jest „organicznie niezdolny do wiary, że słońce nie 
istnieje w dni, kiedy jest zupełnie zakryte przez chmury […]”. Nie podaje on 
jednak (i nie może podać) żadnego argumentu na rzecz tego twierdzenia, stąd 
mowa w tym miejscu o „wierze”. 
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Idealizm nie jest poglądem jednoznacznym i może być rozumia-
ny jako stanowisko epistemologiczne lub metafizyczne. W znacze-
niu epistemologicznym to pogląd odnoszący się do wiedzy i głoszą-
cy, że jej przedmiotem są wyłącznie akty psychiczne, np. idee lub 
dane zmysłowe, a nie zewnętrznie czy obiektywnie istniejące rzeczy. 
W znaczeniu metafizycznym oznacza on natomiast, że podstawą ist-
nienia całej rzeczywistości jest tworzywo umysłowe; to zatem pogląd 
alternatywny względem innych monizmów rodzajowych: materiali-
zmu i monizmu neutralnego. Podział ten znajduje odzwierciedlenie 
w  jednej z najnowszych prac Chalmersa, który rozróżnia idealizm 
antyrealistyczny i realistyczny. Ten pierwszy – zbieżny z idealizmem 
epistemologicznym, charakterystycznym dla Berkeleya – głosi, że 
nie istnieje nic, co nie jest zjawiskiem, a  zatem, co nie jest przed-
miotem aktualnie postrzegającego umysłu270. Określenie „antyreali-
styczny” wynika stąd, że wzmiankowany pogląd wyklucza istnienie 
rzeczywistości niezależnej od aktów świadomości. Idealizm reali-
styczny (tj. metafizyczny) uznaje zaś, że choć tworzywem świata są 
własności umysłowe, nie wynika stąd, iż istnienie tego tworzywa jest 
w  jakikolwiek sposób zależne od naszych postrzeżeń. Jak zauważa 
Chalmers, w myśl realistycznego idealizmu „fizyczny świat napraw-
dę istnieje gdzieś tam (out there), niezależnie od naszych obserwacji; 
zaskakująca okazuje się natomiast jego natura”271. 

Można by twierdzić, że skoro Strawson przyjmuje tezę o  nie-
zbywalności doświadczenia, to jest on idealistą epistemologicznym 
(antyrealistycznym). Przeciwko takiej interpretacji przemawia jed-
nak to, że w  żadnym miejscu nie deklaruje on, iż istnienie świata 
zewnętrznego zależy od umysłu. Broni on wprawdzie poglądu, że 
doświadczenia nie mogą zachodzić bez podmiotów, co z pewnością 
nasuwa myśl, że obstaje on za jakąś wersją „esse est percipi”, jednak 
same podmioty są przez Strawsona rozumiane podobnie jak w teorii 
wiązki: jako wtórne względem własnych doświadczeń272. Dodatko-

270 Chalmers 2019, s. 354. Pogląd taki jest zgodny z tym, co zazwyczaj rozumie się 
przez nazwę fenomenalizmu (por. Newman 1928, s. 138). 

271 Chalmers 2019, s. 354.
272 Ostatecznie nie jest to jednak teoria wiązki. W sprawie poglądów Strawsona na 

naturę podmiotu/jaźni zob. rozdział trzeci (3.4). 
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wo filozof opowiada się za specyficzną wersją realizmu bezpośred-
niego273. Skoro zaś przyjmuje, że rzeczy istnieją niezależnie od na-
szego poznania, a ponadto że między nimi a podmiotem występuje 
ścisła odpowiedniość, to nie sposób przypisać mu żadnej wersji epi-
stemologicznego idealizmu274. 

Inaczej rzecz ma się w przypadku idealizmu metafizycznego (re-
alistycznego). Jako panpsychista Strawson twierdzi, że świat składa 
się z  doświadczenia, zaś pogląd ten – przy naturalnym założeniu, 
że doświadczenie jest własnością umysłową – to odmiana metafi-
zycznego idealizmu. Takie stanowisko, zwane przez Strawsona men-
talizmem, jest charakterystyczne dla jego nowszych prac275. W star-
szych tekstach natomiast opowiada się on za psychizmem, a zatem 
przeciwko metafizycznemu idealizmowi, podając zarazem trzy ar-
gumenty na rzecz istnienia budulca rzeczywistości współwystępują-
cego z doświadczeniem. Są to: argument z braku wykluczania, argu-
ment z podmiotu doświadczenia oraz argument z przestrzeni. 

Argument z braku wykluczania głosi, że poznawcza niedostęp-
ność tego, co nie jest doświadczeniem, nie wyklucza logicznej możli-
wości, że taka własność istnieje276. Wprawdzie niemożność rozstrzyg- 
nięcia tej kwestii nie podważa również mentalizmu, może jednak 
prowadzić do wniosku, że w przypadku braku konkluzywnych argu-
mentów najlepiej jest po prostu zawiesić sąd. Takie podejście charak-
teryzuje zwłaszcza agnostyczny etap filozofii Strawsona; stąd też po-
chodzi nazwa tego stanowiska, czyli „?-izm”. 

Drugi argument to argument z podmiotu doświadczenia. Straw-
son uważa, że zachodzenie doświadczenia wymaga istnienia pod-
miotu, który je ma. Podmiot nie może być jednak doświadczeniem, 
a  zatem oprócz doświadczeń istnieją niezależne od nich podmio-

273 Real Direct Realism, s. 216. 
274 Dodatkowo w jednej z wczesnych prac Strawson proponuje quasi-kantowski ar-

gument przeciwko idealizmowi epistemologicznemu. Zob. Realism and Causa-
tion, s. 264. 

275 Strawson definiuje mentalizm jako stanowisko, które głosi, że „absolutnie 
wszystko jest umysłowe, również wszystko to, o czym myślimy jako o fizycz-
nym” (Mental Reality, s. 108). 

276 Real Materialism, s. 53. 
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ty277. Już w chwili opublikowania tego rozumowania filozof nie uwa-
żał go za w  pełni przekonujące, w  nowszych pracach jednoznacz-
nie je natomiast odrzucił, stwierdzając, że podmiot jest identyczny 
z sumą własnych doświadczeń. 

Trzeci argument – z przestrzeni – wydaje się najbardziej intere-
sujący. Rozumowanie wychodzi od odpowiedzi na wskazany przez 
Newmana problem trywialności fizyki w świetle realizmu struktu-
ralnego. Strawson stwierdza: „[…] uważam, że nasze zwyczajne po-
jęcie przestrzeni może w jakimś fundamentalnym aspekcie popraw-
nie [informować] o naturze rzeczywistości samej w sobie, a przez 
to – odnosić do jej natury wewnętrznej”278. Przestrzeń odsłania za-
tem w doświadczeniu swą fundamentalną naturę i jest jedną z włas- 
ności, które – choć wewnętrzne – może uchwycić fizyka. 

Dlaczego jednak fenomenalnie dana przestrzeń odsłania swą 
wewnętrzną naturę? Strawson, choć uznaje tego typu pytanie za ob-
jaw „przesadnego empiryzmu”, podaje dwa argumenty279. Pierwszy 
z nich, podobny do tego, którego używał Locke, dowodząc istnienia 
własności pierwotnych, wskazuje, że przestrzeń czy kształt (a więc 
rozciągłość w  przestrzeni) są dostępne za pomocą różnych zmy-
słów (np. wzroku i dotyku). Dzięki temu możemy wyobrazić sobie, 
że dwie istoty, dysponujące całkowicie odmiennymi modalnościa-
mi zmysłowymi, mogłyby porozumieć się co do natury przestrze-
ni. Jak stąd wynika, dana nam zmysłowo przestrzeń odkrywa swoją 
wewnętrzną naturę280. Drugi argument ma natomiast pokazywać, że 
pojęcie przestrzeni nie jest tak abstrakcyjne, jak pierwotnie twierdził 
Russell. Jeżeli bowiem dwie istoty o różnych modalnościach zmysło-
wych byłyby w stanie za pomocą dwóch różnych zmysłów (np. jedna 
za pomocą wzroku, a druga – dotyku) wypracować to samo pojęcie 
przestrzenności, to jest jasne, że pojęcie to odnosi się do przestrze-
ni rozpatrywanej jako rzecz sama w sobie, nie zaś tylko do czegoś, co 
jawi się w doświadczeniu. 

277 Tamże, s. 73. 
278 Tamże, s. 57. Co ciekawe, odwrotny pogląd pojawia się w Realistic Materialist 

Monism, s. 25–26. 
279 Real Materialism, s. 58.
280 Tamże.
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Argument z przestrzeni nie wydaje się przekonujący. Uzasadnia 
się go wprawdzie dwoma rozumowaniami, ale opartymi na jednym 
schemacie, zgodnie z którym jeżeli dane doświadczenie (w tym wy-
padku: przestrzenności) pojawia się w różnych modalnościach zmy-
słowych, to odsłania ono istotową naturę swego przedmiotu. Teza ta 
wydaje się jednak z dwóch powodów fałszywa. Pierwszy z nich wią-
że się z problemem Molyneux. Gdyby przestrzenność była dana isto-
tom, które dysponują tylko zmysłem dotyku, prawdopodobnie była-
by ona inna niż ta dana istotom obdarzonym wyłącznie wzrokiem. 
Taką właśnie konkluzję sugerują wnioski płynące z badań nad oso-
bami niewidomymi, które odzyskały wzrok i nie są w stanie rozpo-
znać przedmiotów znanych wcześniej przez dotyk281. Jeżeli jednak 
rodzaj przestrzenności zmienia się w zależności od zmysłu, to jest 
jasne, że zmysły nie dają wglądu w istotę przestrzenności. Po drugie, 
gdyby doświadczenie przestrzenności istotnie odsłaniało jej naturę, 
to można by np. zmysłowo odkryć, czy jest ona trafnie opisywana 
przez geometrię euklidesową, czy przez jedną z alternatywnych geo-
metrii, co wydaje się niemożliwe, a z pewnością nie może dotyczyć 
wszystkich zmysłów. O ile bowiem występowanie przestrzeni opisy-
wanej geometrią nieeuklidesową można by zobaczyć (np. dzięki te-
leskopom), o  tyle nie sposób zbadać jej dotykiem. A  zatem istoty 
dysponujące wyłącznie dotykiem miałyby inny wgląd w domniema-
ną naturę przestrzenności niż istoty obdarzone wyłącznie wzrokiem. 

Być może te właśnie racje skłoniły Strawsona do rezygnacji z ar-
gumentu z przestrzeni. W jednym z nowszych tekstów pisze on: 

Z pewnością nie powinniśmy zakładać, że istnienie przestrzenne po-
ciąga za sobą jakiś rodzaj nieredukowalnego istnienia niedoświadcze-
niowego, podobnie jak nie powinniśmy zakładać, że wiemy coś, co jest 
fałszywe (o ile założyć, że przestrzeń istnieje): iż posiadanie doświad-
czenia przestrzennego jest niezgodne z doświadczeniowym byciem282. 

281 Held i in. 2011.
282 Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 77. Strawson (Panpsychism? 

Reply to Commentators with a  Celebration of Descartes, s. 244) rezygnuje 
z powyższych argumentów, a następnie (Mind and Being: The Primacy of Pan-
psychism, s. 88) składa swoistą samokrytykę.
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Ostatecznie Strawson zajmuje stanowisko bronione przez edding-
tona, który twierdził, że „nie wiemy nic o wewnętrznej istocie prze-
strzeni i dlatego łatwo ująć ją w sposób, który nas zadowala”283.

A  zatem, choć Strawson początkowo dopuszcza prawdziwość 
psychizmu, w nowych pracach na pytanie: „czy akceptacja psychizmu 
bez dojścia do panpsychizmu jest spójna?”, odpowiada: „[…] to zło-
żona kwestia, można jednak wątpić, czy to możliwe”284. Podob-
ne twierdzenie pojawia się w  przypadku analogicznego stanowiska 
Chalmersa, gdy ten pisze o  przejściu od panpsychizmu do metafi-
zycznego idealizmu: „[…] w końcu dochodzi się do uznania, że nie 
ma mocnych racji, by wierzyć w istnienie czegokolwiek poza świado-
mością, przez co przyjmuje się, że fizyczny świat jest w całości zbu-
dowany ze świadomości, co jest tożsame z akceptacją idealizmu”285.

B. Problem kombinacji

Problem kombinacji, zwany również problemem kompozycji lub 
ziarnistości, jest jedną z  najpoważniejszych trudności panpsy-
chizmu, która skłania wielu filozofów do odrzucenia tej teorii286. Po-
lega on na niemożliwości zadowalającego wyjaśnienia, w jaki sposób 
proste, prymitywne i niejednorodne własności psychiczne składają 
się na jednolite, bogate doświadczenie, charakterystyczne dla ludzi 
czy innych rozwiniętych organizmów. Jego sformułowanie przypisu-
je się zazwyczaj Jamesowi, piszącemu w The Principles of Psychology:

Weźmy zdanie składające się z dwunastu słów, a następnie poprośmy 
dwunastu ludzi, aby każdy zapamiętał jedno z nich. Ustawmy ich teraz 
w jednym rzędzie albo zbierzmy w grupę i poprośmy każdego, aby po-
wtarzał w myślach swoje słowo z największym możliwym skupieniem. 
Nigdzie nie pojawi się świadomość całego zdania287.

283 eddington 1934, s. 48. 
284 Fizykalistyczny panpsychizm, s. 199. 
285 Chalmers 2019, s. 353.
286 Zob. np. Searle 2010, s. 153. 
287 James 1890, s. 160. James (2007, s. 85) wskazuje jednak, że problem „chemii 

psychicznej” pojawia się u  Johna Stuarta Milla, Wilhelma Wundta, Herberta  
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Odrodzenie panpsychizmu w  ostatnich latach spowodowało rów-
nież wzmożony namysł nad tym problemem. Chalmers wyróżnia 
trzy jego wersje288. (1) Podmiotowy problem kombinacji dotyczy 
sposobu konstytuowania podmiotu wysokiego poziomu przez mi-
kropodmioty. To szczególnie ważkie zagadnienie dla tych odmian 
panpsychizmu, które przyjmują istnienie podmiotów doświadcze-
nia. (2) Jakościowy problem kombinacji tkwi w sposobie konstytu-
owania przez proste doświadczenia złożonej palety przeżyć feno-
menalnych, których doświadczamy. Jest to palące zagadnienie dla 
panprotopsychizmu, w myśl którego pełnoprawne własności feno-
menalne wyłaniają się z  własności protomentalnych. (3) Struktu-
ralny problem kombinacji dotyczy niewyjaśnialnej różnicy między 
strukturą mikro- i makropoziomową. Skoro – jak utrzymują moni-
ści fundamentalni – mikrostruktura własności fizycznych i fenome-
nalnych jest izomorficzna, to dlaczego na poziomie makrostruktu-
ralnym generuje właściwie niemożliwy do przezwyciężenia dualizm? 
Na to pytanie moniści fundamentalni (w tym panpsychiści) nie mają 
odpowiedzi289. Mimo że Chalmers wkłada wiele wysiłku zarów-
no w  drobiazgową analizę tego zagadnienia, jak i  jego rozwiązań, 
konkluduje on: „[…] być może ograniczenia, jakie nakłada problem 
kombinacji, są na tyle mocne, że stawianemu przez niego wyzwaniu 
nie da się podołać”290. Nie uważa on jednak, by taka konkluzja eli-
minowała panpsychizm jako dobre rozwiązanie problemu świado-
mości291.

Problem kombinacji może być szerzej rozumiany jako wersja 
krytyki z eksplanacyjnej jałowości panpsychizmu. W tym aspekcie 

Spencera, Hippolyte’a  Taine’a, Johna Fiskego, Alfreda Barratta i  Williama 
Clifforda. 

288 Poniższy fragment opieram na artykule Miejsce panpsychizmu we współczesnych 
debatach nad umysłem (zob. Jarocki 2018, s. 60–61).

289 Sytuację komplikuje to, że dla każdego z trzech problemów kombinacji można 
podać również wersję argumentu z pojmowalności, który zdaniem Chalmersa 
obowiązuje przy dyskusji z materializmem. Aby zatem problem kombinacji wy-
eliminować, należałoby wskazać, że powiązania między problematycznymi mi-
kro- i makrorelacjami mają charakter logicznie konieczny. 

290 Chalmers 2016, s. 44.
291 Chalmers 2015, s. 269. 



125ŚWIAD OMOŚć

niejednokrotnie podnosi się zarzut, że nie tylko nie jest jasne, jak 
mniejsze doświadczenia łączą się ze sobą, ale że nie wiadomo na-
wet, czym one są. Jeżeli bowiem założy się, że dane doświadczenie, 
np. skomplikowane uczucie, jak uważanie czegoś za zabawne, wystę-
puje na poziomie fundamentalnym w jakiejś pierwotnej czy prymi-
tywnej postaci, to należy jeszcze wyjaśnić, czym ono jest. Kwestia ta 
dotyczy zwłaszcza panprotopsychistów, którzy powołują się na cał-
kowicie nowy rodzaj własności, niebędących ani własnościami men-
talnymi, ani fizycznymi. 

Podejście Strawsona do problemu kombinacji polega na uzna-
niu całej kwestii za trywialną, a przez to niestanowiącą trudności. 
W  przypadku jakościowego problemu kombinacji, pytany o  jego 
rozwiązanie, stwierdza: „nie wiem”. Następnie jednak dodaje: „Wiem 
za to, że nie powinniśmy wymagać większej zrozumiałości od prawa 
kompozycji doświadczenia (doświadczeniowej chemii), niż oczeku-
jemy od mechaniki kwantowej i fizyki w ogóle”292. Jego odpowiedź 
na ten problem okazuje się zatem zbywająca, jej uzasadnienia do-
starcza zaś niewiedza co do mechanizmów rządzących fizyką.

Kiedy rozważam dwie grupy trzech parametrów, które mają wyjaśniać 
kolory i dźwięki, albo pięć, które mają wyjaśniać wszystkie smaki, albo 
możliwości łączenia leptonów i kwarków – zadziwiającą różnorodność 
przedmiotów (ołów, neurony, pianki), które one tworzą – nie czuję żad-
nej trudności, którą Chalmers określa jako problem „palety”: nume-
rycznej luki pomiędzy stosunkowo małą liczbą bytów fundamental-
nych, postulowanych w  ramach standardowego modelu fizycznego, 
i znaczną liczbą różnych odmian doświadczenia293.

Choć tego rodzaju replika wydaje się prima facie przekonująca, to 
nie uchyla zarzutu eksplanacyjnej jałowości panpsychizmu. Ana-
logia do tajemniczości fizyki nie stanowi dobrego usprawiedliwie-
nia dla uznania, że panpsychista może podobnie rozwiązać problem 
kombinacji. Naukowcy próbują uczynić świat przyrody zrozumia-
łym, nawet jeżeli jego inteligibilność sprowadza się do prawdziwo-

292 Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 100.
293 Tamże. 
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ści równań matematycznych. Nie dekretują oni zatem – jak czyni 
to Strawson – pewnego stanu rzeczy, ale chcą go wyjaśnić. Uda-
ne próby takiego wyjaśnienia są podejmowane na gruncie mecha-
niki klasycznej, dzięki czemu łańcuch między kwarkami i  leptona-
mi a  różnorodnością bytów na wyższym poziomie organizacji jest 
w znacznej mierze znany. Nie mamy natomiast najmniejszego poję-
cia, co musi zachodzić, aby z połączenia jakiegoś prymitywnego do-
świadczenia bólu – znacznie bardziej pierwotnego niż np. doznania 
skorupiaków – oraz równie prymitywnego doświadczenia czerwie-
ni miało powstać doświadczenie rozumienia tego zdania. Jest to pro-
blem zupełnie innego rodzaju, który – jak zauważa Goff – przypomi-
na zjawisko mocnej emergencji294. Krytyk panpsychizmu może więc 
wysunąć – zasadny, jak się zdaje – zarzut, że Strawson nie propo-
nuje doświadczeniowej chemii, lecz doświadczeniową magię, ana-
logiczną do tej, jaka zachodzi między powstawaniem doświadczenia 
z tego, co niedoświadczeniowe. Zwolennik panpsychizmu powinien 
nie tylko wskazać, że jego stanowisko jest najlepszym wyjaśnieniem 
zachodzenia doświadczenia, ale też, na czym to wyjaśnienie dokład-
nie polega295. Strawson tymczasem dekretuje, że takie wyjaśnienie 
jest możliwe, jednak postawę filozofa można zaklasyfikować – jak 
czyni to Goff – jako wiarę, nie zaś dobrze umotywowane stanowi-
sko filozoficzne296. 

Strawson przystaje na ten zarzut „z  entuzjazmem”297. W  tym 
kontekście często powołuje się również na Jamesa, który w Filozo-
fii Wszechświata pisze: 

Szczerze i  cierpliwie, jak tylko mogłem, zmagałem się z  tym proble-
mem przez całe lata i  psułem setki arkuszy papieru, robiąc zapis- 
ki, notatki i  dyskutując sam ze sobą o  tej trudności. Jak może kilka 

294 Goff 2006, s. 53. 
295 Na przykład Peter Carruthers i elizabeth Schechter piszą (2006, s. 37): „Jeżeli 

nie znamy doświadczeniowych własności tworzywa rzeczywistości, to zarazem 
nie potrafimy podać redukcyjnego wyjaśnienia świadomości fenomenalnej, 
wyprowadzonej z tych własności”. Podobnie pisze Coleman (2006, s. 49), który 
odpowiedź na problem kombinacji uważa za obowiązek każdego panpsychisty. 

296 Goff 2006, s. 60. 
297 On the Sesmet Theory of Subjectivity, s. 65.
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świadomości być równocześnie jedną świadomością? Jak może jedna 
i ta sama rzecz przedstawiać się tak rozmaicie w jednym i tym samym, 
identycznym akcie doświadczenia? Walka była daremna; znalazłem się 
w sytuacji bez wyjścia298. 

Postawiony przed takim dylematem James ostatecznie decyduje się

odrzucić logikę otwarcie, rzetelnie i  nieodwołalnie. Logika znajduje 
nieustannie zastosowanie w życiu ludzkim, ale mimo to nie potrafi nas 
teoretycznie zapoznać z tym, czym jest rzeczywistość w swojej istocie 
[…]. Rzeczywistość, życie, to, co dane w doświadczeniu, to, co konkret-
ne, bezpośrednie, wszystko jedno, jak to ktoś zechce nazwać – to wszyst-
ko wychodzi poza granice logiki, zalewa ją i  topi w  swoich falach299.

Mimo to odpowiedź, jakiej udziela Strawson, okazuje się słabsza: nie 
kwestionuje on logiki, ale przyznaje się do niewiedzy. W  ten spo-
sób odpowiada na jakościowy problem kombinacji: stwierdza on 
po prostu, że pierwotne doświadczenie, będące tworzywem świata, 
„może mieć fenomenologiczne cechy, o których nie wiemy, poprzez 
posiadanie takich rodzajów doświadczeń, jak je mamy, nawet jeśli 
działają one razem, by ukonstytuować nasze doświadczenie”300. Zde-
cydowanie mniejszych trudności nastręcza mu natomiast wyjaśnie-
nie strukturalnego problemu kombinacji: w zaproponowanej przez 
niego koncepcji własności makrofizyczne i makrofenomenalne to po 
prostu dwa różne sposoby opisu jednej i tej samej rzeczy, ale dostęp-
ność jednej rzeczy bezpośrednio lub przez opis sprawia wrażenie od-
noszenia się do dwóch różnych przedmiotów. Różnica między nimi 
jest z gruntu rzeczy pozorna i ma swe źródło w tym, jak poznaje-
my świat. 

Odmienne rozwiązanie proponuje Strawson w przypadku pod-
miotowego problemu kombinacji. Choć jego koncepcji podmiotu 
jest poświęcony rozdział trzeci, warto ją w tym miejscu naszkicować. 
Teoria ta zakłada, że odpowiednie połączenia mikropodmiotów nie 

298 James 2007, s. 95. 
299 Tamże, s. 97.
300 Panpsychism? Reply to Commentators with a Celebration of Descartes, s. 219.
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tylko prowadzą do zaistnienia podmiotu wysokiego poziomu, ale 
mogą odpowiadać także za powstawanie różnych podmiotów po-
średnich301. Taka koncepcja znacząco pomnaża liczbę podmiotów 
w  świecie, a  do tego jest wysoce spekulatywna. Brak jej również 
szczegółów pozwalających odpowiedzieć na wiele kłopotliwych py-
tań. W jaki sposób można ustalić, ile podmiotów pośrednich mie-
ści się w ludzkim mózgu? Jakie prawa odpowiadają za ich wzajemne 
podporządkowanie? A przede wszystkim – jak prymitywne mikro-
podmioty mogą tworzyć makropodmiot, jakim jest człowiek? Na te 
pytania Strawson nie odpowiada. 

Nie mniejszą trudność stwarza to, że podmioty ludzkie są ob-
darzone apercepcją, czyli samoświadomością. Jeżeli nie chcemy po-
sługiwać się kategorią mocnej emergencji, musimy założyć, że owa 
samoświadomość jest obecna na fundamentalnym poziomie rze-
czywistości. Choć taka koncepcja jest z pewnością ekstrawagancka, 
a nawet nieakceptowalna dla wielu filozofów, Strawson ją przyjmu-
je. Jak zauważa, „samorefleksyjność, samorelacyjność czy samozna-
jomość są wewnętrzną sprężystością (sprungness) – samospręży-
stością – która charakteryzuje nie tylko świadomość (awareness), ale 
bycie w ogóle”302. Choć nie można jej a priori wykluczyć, to z pew-
nością nie sposób uznać jej za wiarygodną.

Ostatecznie trudno pozbyć się wrażenia, że Strawson omija pro-
blem kombinacji zamiast podjąć się jego rozwiązania. Jeżeli zgo-
dzić się z Chalmersem, że kwestia ta ma zasadnicze znaczenie dla 
panpsychizmu, to niełatwo zrozumieć powody, dla których obiera 
on taką właśnie strategię, zwłaszcza że jest ona sprzeczna z ogólnym 
duchem jego filozofii opierającej się na wyjaśnianiu, nie zaś wyłącz-
nie na czynieniu założeń. 

301 Strawson (Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 103) pisze: „[…] być 
może w naszym mózgu nadal istnieją inne podmioty doświadczenia, występu-
jące pomiędzy makropodmiotami a mikropodmiotami, stosunkowo wysoko-
rozwinięte, wciąż jednak drugorzędne podmioty”.

302 Tamże, s. 105. Mimo wszystko Strawson traktuje ten pogląd jako dalece po-
suniętą spekulację. Podobną tezę głosił m.in. Alfred North Whitehead (1929,  
s. 167), który twierdził, że „poza istnieniem doświadczeń podmiotów nie ma 
nic, nic, nic, czysta nicość”.
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C. Kontrargument agnostyczny

Ze stanowiskiem monizmu fundamentalnego wiąże się jeszcze jeden 
zarzut, stanowiący niechcianą konsekwencję tezy agnostycznej. Za-
łóżmy, że bezpośrednio znamy wyłącznie doświadczenie, reszta na-
szej wiedzy ma zaś charakter strukturalny, skrywający poziom włas- 
ności fundamentalnych303. Jak pamiętamy, monizm fundamentalny 
opiera się na tzw. tezie objawienia, zgodnie z którą „to, jakie rzeczy 
się wydają lub jak wyglądają, jest identyczne z tym, jakie one są: rze-
czywistość, o którą pytamy, jest tą, która dotyczy zjawisk”304. Dzię-
ki temu doświadczenie można uznać za własność fundamentalną, 
a przez to uzasadnić panpsychizm. 

Pytanie nasuwające się w  tym miejscu brzmi: jakie mamy ra-
cje, aby doświadczenie, a więc zjawisko wraz z jego naturą, uznawać 
za fragment rzeczywistości samej w sobie? Na pierwszy rzut oka nie 
może być na nie odpowiedzi: rzeczywistość stanowi obszar poznaw-
czo niedostępny. Z trudności tej zdawał sobie sprawę Russell, kiedy 
pisał: „[…] zbyt mało wiemy o wewnętrznym charakterze zdarzeń 
zachodzących na zewnątrz nas, by móc powiedzieć, czy różni się on 
od charakteru »zjawisk duchowych«, czy nie”305. Strawson odrzuca 
powyższe twierdzenie: jego zdaniem mamy wgląd w świat noume-
nów – i podaje dwa argumenty na rzecz tego twierdzenia. W jednym 
z wczesnych artykułów zauważa:

[…] poważni materialiści muszą również uznać, że samo e [doświad-
czenie], zdarzenie, które się jawi, wraz z całym posiadanym charakte-
rem jakościowym, jest częścią fizycznej rzeczywistości. Nie mogą oni 
powiedzieć, że jest to również wyłącznie zjawisko, nie zaś to, co stano-
wi część tego, czym są rzeczy, pod rygorem regresu w nieskończoność. 

303 Real Materialism, s. 55. 
304 Realistic Materialist Monism, s. 25. W późniejszym tekście Strawson podtrzy-

muje to przekonanie, pisze bowiem: „[…] zakładam, że to rozumienie [czym 
jest doświadczenie] jest całkowicie poprawnym rozumieniem fundamentalnej 
cechy rzeczywistości – rzeczywistości samej w sobie, jeśli ktoś woli tak powie-
dzieć” (Real Naturalism, s. 136). 

305 Russell 1939, s. 252. 
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Muszą uznać, iż jest to w  istocie rzeczywistość, z  którą musimy być 
w jakiś sposób bezpośrednio zaznajomieni306. 

Ów regres ma zdaniem Strawsona polegać na tym, że doświadcze-
nie e byłoby doświadczeniem zjawiska towarzyszącego rzeczy samej 
w sobie – nazwijmy ją X – nie zaś samego X. Trudno jednak zrozu-
mieć, jak ów regres miałby wyglądać. Można wszak spójnie głosić, 
jak czyni to Locke, że X ma tendencję do wywoływania stanu do-
świadczenia e, nawet jeżeli samo e nie stanowi natury X. Co wię-
cej, o ile e ma na mocy definicji charakter doświadczenia, o tyle X 
z pewnością nie musi być doświadczeniem. Strawson próbuje bronić 
się przed tą konkluzją, korzystając z przesłanki (7) o niezachodzeniu 
radykalnej emergencji. W jednej z późniejszych prac pisze: 

Jeśli ktoś stwierdza, że jedną z rzeczy, która wynika z niewiedzy, jest to, 
iż mogą istnieć nieznane nam fakty niedoświadczeniowe, stanowiące 
podstawę dla faktów doświadczeniowych, nie jestem w stanie dowieść, 
że tak nie jest, ale nie kłopocze mnie to zanadto, dopóki nie powie się 
czegoś więcej. Takie ujęcie prowadzi bowiem do odrzucenia rozważań 
uzasadniających intuicję, że to, co doświadczeniowe, nie może powsta-
wać z  tego, co niedoświadczeniowe, i  bliskie jest stwierdzeniu (choć 
z dodatkiem pewnego dynamizmu), że nie-P może pociągać P307. 

A zatem bez pozytywnego rozwinięcia tezy o radykalnej emergencji 
nie należy brać takiej możliwości pod uwagę. Zastosowana tu stra-
tegia przerzucania ciężaru dowodu na oponenta wydaje się jednak 
nieskuteczna. Relacja słabej emergencji, na którą powołuje się Straw-
son, jest bowiem domeną świata fenomenalnego, a co więcej – ma wy-
łącznie status poznawczy, gdyż od mocnej wersji różni się jedynie 
„inteligibilnością”. Można więc uznać, że relacja emergencji w ogóle 
nie ma charakteru metafizycznego, względnie – że jest on całkowicie 
inny niż dany w poznaniu, bo nasze rozumienie emergencji stano-

306 The Self, s. 25.
307 Panpsychism? Reply to Commentators with a Celebration of Descartes, s. 272–273.
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wi nieuprawnioną ekstrapolację czysto ludzkiego ujęcia na dziedzi-
nę metafizyki308.

W innych miejscach Strawson, jak się wydaje, ignoruje ten pro-
blem, uważając go za przejaw sceptycyzmu, a następnie stwierdzając: 
„[…] próba obalenia sceptycyzmu oznacza przypisanie mu zbyt du-
żej siły”309. Być może taka odpowiedź, polegająca na uznaniu, że sta-
nowisko Strawsona da się wyrazić w serii zdań warunkowych, z po-
przednikami zakładającymi tożsamość fenomenów i  noumenów, 
byłaby stosowna, gdyby nie to, że podniesiona trudność jest we-
wnętrzna względem jego koncepcji. Rozumowanie Strawsona opie-
ra się na radykalnym oddzieleniu tego, co dane w doświadczeniu, od 
tego, co w nim nie występuje. Wydaje się, że – wykonawszy taki ruch – 
nie ma możliwości ponownego powiązania obu tych sfer. 

Kontrargument agnostyczny jest jednym z  tych zarzutów, któ-
re z pewnością frapują Strawsona. Świadczy o tym to, że próbuje on 
rozwiązać tę trudność na różne sposoby, a także – że wciąż nad nią 
pracuje310. Czy brak możliwości oddalenia sceptycyzmu co do świa-
ta samego w sobie stanowi poważny zarzut? Jeżeli uznać, że celem 
Strawsona jest dostarczenie metafizycznej teorii świadomości, która 
byłaby w sposób dowodliwy prawdziwa, odpowiedź wydaje się twier-
dząca. Jeżeli jednak ma to być pewna możliwa wizja świata, wtedy – 
po zawieszeniu sceptycyzmu – stanowisko Strawsona pozostanie tak 
samo spójne jak wcześniej. A ponieważ celem tego autora jest właśnie 
przedstawienie śmiałej, a jednocześnie prawdopodobnej teorii metafi-
zycznej, wskazany kontrargument tego zadania nie udaremnia. 

308 Wydaje się, że Strawson zgadza się z tym zarzutem, pisze bowiem: „[…] uzna-
ję naszą niewiedzę, ale wciąż jestem szczerze przywiązany do tezy o braku sko-
ków i o niezachodzeniu radykalnej emergencji” (Mind and Being: The Primacy 
of Panpsychism, s. 88). 

309 Real Direct Realism, s. 217.
310 Jedną z takich prób jest nieopublikowany artykuł Structure and Quality przed-

stawiony w  2016 roku na Central european University w  Budapeszcie. Inna 
próba polega na oddzieleniu wąskiego od szerokiego sensu słowa „wiedzieć” 
i stwierdzeniu, że sąd „Wiem coś o noumenalnej naturze świata” obejmuje sens 
szeroki (korespondencja osobista z 30 stycznia 2019 roku). 



132 ROZDZIAŁ 1 

4. Podsumowanie

Strawsona metafizyka świadomości pod wieloma względami nie 
przystaje do debat toczonych dziś w obrębie filozofii umysłu. Wpraw-
dzie wpisuje się ona w dyskusje nad monizmem fundamentalnym 
czy panpsychizmem, trudno jednak nie dostrzec, że myśl ta stosun-
kowo daleko wykracza poza współczesne spory. Charakteryzuje ją 
przede wszystkim teza o niezbywalności doświadczenia: przekona-
nie, że świadomość narzuca się z taką oczywistością, iż – wbrew pro-
wadzonym od dekad badaniom – nie potrzeba jej wyjaśniać. W ten 
sposób Strawson zastępuje typowy problem umysł-ciało pytaniem, 
jak uzasadnić istnienie tego, co nieumysłowe. Odpowiedź na nie 
zmienia się wraz z  rozwojem jego filozofii: autor najpierw zawie-
sza swój sąd, następnie argumentuje za istnieniem własności nie-
doświadczeniowych, by ostatecznie przyjąć czysty panpsychizm. 
Zmiana wyjściowego problemu wymusza także rewizję terminolo-
gii, tradycyjnie wykorzystywanej w filozofii umysłu.

Szersze spojrzenie na Strawsona teorię świadomości ujawnia 
również inne odstępstwo, mianowicie pomijanie milczeniem debat 
żywo toczących się dziś w obrębie kognitywistyki. Strawson w żad-
nej ze swych prac nie powołuje się na odkrycia neuronauk, które 
stanowią ważny kontekst prowadzonych obecnie dyskusji filozoficz-
nych. Wyjaśnienie tego faktu jest jednak oczywiste: model relacji 
nauki i metafizyki wyklucza ich wzajemne interakcje. Strawson nie 
wątpi, iż świadomość zależy od mózgu, a zarazem podkreśla, że ba-
dania nad układem nerwowym nie mogą powiedzieć, jaką naturę – 
świadomą czy nieświadomą – ma jego budulec. 

Rzecz jasna stanowisko Strawsona nie jest wolne od proble-
mów. Pomijając podnoszone wcześniej zarzuty, główną przeszko-
dą dla przyjęcia końcowego rezultatu, czyli panpsychizmu, wydaje 
się jego mała wiarygodność. Dla większości filozofów teza, że fun-
damentalnym tworzywem świata są samoświadome doświadcze-
nia-podmioty, okazuje się nie do zaakceptowania. Gdyby zaś Straw-
son utrzymywał, że wniosek ten logicznie wynika z przyjętych przez 
niego przesłanek, krytycy najpewniej uznaliby, że dowodzi to wa-
dliwości co najmniej jednej z nich. Filozof najwyraźniej zdaje sobie 
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z tego sprawę i oprócz dowiedzenia panpsychizmu podejmuje rów-
nież próbę wyjaśnienia, dlaczego stanowisko to wydaje się niewiary-
godne. Przyczynę takiej sytuacji upatruje on w potocznym podziale 
na rzeczy ożywione i nieożywione. 

To zdroworozsądkowe odróżnienie spełnia swoją funkcję, ale tylko 
w odniesieniu do codziennego życia. Problem pojawia się wtedy, kie-
dy pewność, z jaką je przyjmujemy, przenosimy – naturalnie, ale całko-
wicie niesłusznie – na ogólnoteoretyczny, metafizyczny obraz świata, 
zgodnie z którym całe tworzywo fizyczne jest z istoty w swej podstawo-
wej naturze zupełnie niedoświadczeniowe i  konstytuuje doświadcza-
jące istoty wyłącznie w niezwykle wyjątkowych przypadkach (jak ży-
cie zwierzęce)311. 

Wydaje się jednak, że nie tylko względy psychologiczne odgrywa-
ją rolę w przypadku kontrintuicyjności panpsychizmu. Stanowisko 
to nadal można łatwo zredukować do absurdu, co pokazuje Colin  
McGinn, proponując rozszerzony panpsychizm: teorię, zgodnie z któ-
rą świadomość nie jest fundamentalną własnością leżącą pod po-
ziomem materii, ale np. konstytuującą przestrzeń. W takim ujęciu 
świadome byłyby nie tylko protony i elektrony w atomie, ale również 
występująca między nimi przestrzeń. Za taką interpretacją prze-
mawia zdaniem McGinna zasada prostoty – świadomość staje się 
własnością radykalnie powszechną, przez co unika się podziału na 
świadome byty fundamentalne i nieświadomą przestrzeń312. Trud-
no podać filozoficzny argument podważający tę interpretację, stąd 
być może dlatego Strawson na nią przystaje313. Jednak myśl, że pusta 
przestrzeń jest w jakikolwiek sposób świadoma, wydaje się owocem 
zbyt radykalnej metafizycznej spekulacji. 

Można się w  tym miejscu zastanawiać, dlaczego niewiarygod-
ność panpsychizmu, która nie stanowi mimo wszystko dyskwalifi-

311 The I, The I, s. 6. 
312 McGinn 2006, s. 97.
313 Strawson zgadza się, że „świadomość istnieje w każdym punkcie przestrzenne-

go Wszechświata” (Panpsychism? Reply to Commentators with a Celebration of 
Descartes, s. 271).
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kującego zarzutu, lecz co najwyżej niedogodność, nie skłoniła Straw-
sona do przyjęcia innego stanowiska nieredukcyjnego, takiego jak 
dualizm własności (tzw. nieredukcyjny fizykalizm), monizm neu-
tralny czy dualizm substancji. Odpowiedź wydaje się prosta: dwa 
pierwsze stanowiska – wbrew potocznemu przeświadczeniu – nie 
są nieredukcyjne, każde z  nich sprowadza bowiem doświadczenie 
do czegoś, co nim nie jest. Inaczej rzecz się ma w  przypadku du-
alizmu substancji, jedynego obok psychizmu poglądu rzeczywiście 
nieredukcyjnego. Między tymi podejściami zachodzi jednak zasad-
nicza różnica: otóż dualizm substancji, przynajmniej w wersji kar-
tezjańskiej, jest w  szerokim sensie antynaturalistyczny. Dla wielu 
to właśnie ten element – dopuszczający np. możliwość przetrwania 
świadomości po śmierci ciała – okazuje się najważniejszy, zachęca-
jąc lub zniechęcając do przyjęcia tego poglądu. W tym sensie zarów-
no psychizm, jak i panpsychizm są stanowiskami naturalistycznymi 
w typowym rozumieniu tego słowa. To również powód, dla którego 
Strawson decyduje się na przyjęcie (pan)psychizmu. Jednocześnie, 
choć jego zdaniem za dualizmem nie przemawiają żadne względy 
natury filozoficznej, to „nie wyklucza to teoretycznej możliwości, że 
dualizm substancji – albo pluralizm – są tak naprawdę najlepszymi 
poglądami na temat naszego Wszechświata, ale ze względów, o któ-
rych nie wiemy”314. Przeciwko dualizmowi przemawia zatem jego 
domniemana (i niedowiedziona, lecz założona przez Strawsona) fał-
szywość, a nie wewnętrzna niekoherencja315.

Uwaga ta jest istotna, Strawson często nazywa siebie bowiem 
„znaturalizowanym kartezjanistą”316, filozofia Kartezjusza tworzy 
zaś ważny kontekst dla jego myśli. Należy jednak pamiętać o ewi-
dentnych różnicach między nimi, które Strawson stara się niwe-
lować, proponując kontrowersyjną interpretację koncepcji autora 
Medytacji o  pierwszej filozofii317. Dzięki temu zabiegowi inspirację 

314 Real Materialism, s. 75. 
315 Zob. I and I, s. 212.
316 Mental Reality, s. X. 
317 Strawson twierdzi np., że zdaniem Kartezjusza „umysł nie jest niczym więcej 

w  sensie ontologicznym niż doświadczaniem, aktualnym procesem umysło-
wym” (Selves, s. 339). W  innym miejscu podkreśla, że „»substancja« jest dla 
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kartezjanizmem Strawson może łączyć z wpływami innych tradycji, 
niekiedy stojących w opozycji do myśli Kartezjusza. Jedną z najwy-
raźniejszych, o której była już mowa wyżej, stanowi brytyjski empi-
ryzm, ujawniający się zwłaszcza w tezie o niezbywalności doświad-
czenia. Jak krytycznie zauważa John Jamieson Smart:

Strawson jest […] zbytnim empirystą. Twierdząc, że ma on wiedzę 
o  własnościach doświadczenia, wikła się w  katastrofalną metafizykę. 
Trzeba w tym miejscu pamiętać o Machu i pozytywistach logicznych, 
którzy próbowali sprowadzić cały wielki Wszechświat do naszych ak-
tualnych i możliwych danych zmysłowych. Nie twierdzę, że Strawson 
jest redukcjonistą w tym samym znaczeniu co Mill (który twierdził, że 
materia to stała możliwość wrażeń) albo logiczni pozytywiści. W isto-
cie jest odwrotnie. Ale w przypadku natury doświadczenia jest on po-
dobny do nich właśnie w aspekcie przesadnego empiryzmu318. 

empirystyczna, choć utrzymana raczej w duchu wzmiankowanego 
przez Smarta empiriokrytycyzmu, jest również wyraźna chęć wal-
ki z filozoficznymi przesądami, w szczególności tymi, które generu-
je język319. Strawson sprzeciwia się pojęciowym opozycjom, a  tak-

Kartezjusza terminem pustym” (Panpsychism? Reply to Commentators with 
a Celebration of Descartes, s. 210). W odpowiedzi na uwagę, że tych interpre-
tacji nie potwierdzają cytaty, Strawson pisze: „Sztuczka Kartezjusza, podobnie 
jak Leibniza, polega na uprawianiu filozofii przy wykorzystaniu konwencjonal-
nej terminologii w możliwie największym zakresie, bez prawdziwego odwoła-
nia się do jakichkolwiek wątpliwych bytów, na jakie terminologia ta pozwa-
la, w nadziei, że inteligentni czytelnicy rozpoznają zamierzenia autora” (Selves,  
s. 342). Z takim postawieniem sprawy, będącym odmianą argumentu ze znacze-
nia przez nieobecność, nie sposób dyskutować. Można jedynie powołać się na 
znawców Kartezjusza, np. Johna Cottinghama, którzy uważają, że interpretacja 
Strawsona jest błędna (korespondencja osobista z 23 września 2017 roku). Po-
dobnie dyskusyjne wydaje się zinterpretowanie myśli Kanta czy Spinozy. Odnoś- 
nie do tego ostatniego filozofa Strawson stwierdza, że relacja zachodząca mię-
dzy umysłem a ciałem to superweniencja (Panpsychism? Reply to Commentators 
with a Celebration of Descartes, s. 217), podczas gdy nie ulega wątpliwości, że na-
leży ją rozumieć jako identyczność. 

318 Smart 2006, s. 159.
319 Warto zwrócić uwagę, że Analiza wrażeń ernsta Macha bez wątpienia miała 

wpływ na filozofię radykalnego empiryzmu Jamesa, która następnie oddziałała 
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że szuka alternatyw dla powszechnie przyjmowanych poglądów. Dla 
podkreślenia naturalności czy oczywistości swojej koncepcji uży-
wa on na ogół przymiotnika „prawdziwy” – mówi zatem o prawdzi-
wym materializmie, prawdziwym monizmie czy prawdziwym natu-
ralizmie. 

Wyrastająca z  empiryzmu koncepcja własności wewnętrznych 
prowadzi do oddzielenia wiedzy o zjawiskach (strukturze) od wie-
dzy o rzeczach samych w sobie (własnościach wewnętrznych). Ten 
jednoznacznie kantowski rys jest jednak znacząco zmodyfikowany 
przez niedopuszczalną dla Kanta, a bronioną przez Strawsona ideę, 
zgodnie z którą dysponujemy poznawczym dostępem przynajmniej 
do niektórych noumenów – do tych mianowicie bezpośrednio nam 
danych. Potrzeba takiej modyfikacji sprawia, że w ostatnich latach 
Strawson coraz częściej korzysta z dorobku neokantystów. Występo-
wanie realnego podziału na sferę zjawisk, którą bada nauka, i sferę 
rzeczy samych w sobie, do których nie sięga, oddaje pole metafizycz-
nym spekulacjom, takim jak panpsychizm, uzupełniany w najnow-
szych pracach wątkami procesualistycznymi, obcymi każdej z wy-
mienionych wyżej tradycji.

Cel przedstawionych rozważań wiąże się ze zwróceniem uwagi 
na to, że Strawsona metafizyka świadomości jest nowatorska nie tyle 
pod kątem tez, ile ze względu na ich nietypowe połączenie. Autor 
ten nie tylko pozostaje świadomy długów zaciągniętych w filozoficz-
nej tradycji, ale uważa nawet, że nawiązania do niej czynią jego myśl 
bardziej wartościową. Brak świadomości historycznej, charaktery-
styczny dla filozofii analitycznej, sprawia bowiem jego zdaniem, że 
„pod wieloma względami jakość debaty przy problemie umysł-cia-
ło jest dziś niższa niż kiedykolwiek przez ostatnie trzysta lat”320. To, 
że panpsychizm Strawsona stanowi zwartą, spójną teorię, wskazuje, 
że – mimo rozmaitych, a niekiedy przeciwstawnych inspiracji – nie 
sposób posądzić go o eklektyzm.

na Russella. Da się zatem wskazać genealogiczne pochodzenie wątków empirio-
krytycystycznych w filozofii Strawsona. 

320 Real Materialism, s. 66.



rozdział 2
wolna wola

Jak w owym dniu, gdy świat cię w siebie przyjął,
Słoneczny krąg na planet hołd uroczy

Czekając stał – tyś rósł i wzwyż się wzbijał
Na prawach tych, na których w świat-eś wkroczył

Tym musisz być, nie ujdziesz sobie nijak
Tak wieszczów rzekł i Sybil głos proroczy
Nie skruszy czas, nie skruszy moc niczyja

Praformy tej, co żyjąc się rozwija
Johann Wolfgang von Goethe1

1. Problem wolnej woli

1.1. Geneza problemu

Wolna wola to następne kanoniczne zagadnienie metafizyczne, po-
dejmowane w filozofii od czasów starożytnych. U jego podstaw stoi 
próba odpowiedzi na pytanie, czy – a  jeżeli tak, to w  jakim za-
kresie – człowiek ma kontrolę nad własnymi działaniami. Choć 
pytanie to może samo z  siebie pobudzać ciekawość, dziesiątki ty-
sięcy poświęconych mu stron zawdzięcza ono głównie temu, że nie-
rozerwalnie wiąże się z kwestiami praktycznymi, przede wszystkim 
z przypisywaniem odpowiedzialności. Przez stulecia ludzką wolność 
postrzegano jako warunek konieczny wydawania sądów moralnych, 
stanowiła ona zatem podstawę zarówno prawodawstwa, jak i etyki. 
Problematyczność tego zagadnienia bierze się z  kontrastu między 
radykalnym odczuwaniem wolnego sprawstwa a argumentami su-
gerującymi, że owo poczucie jest pozorne. Odpowiedź na pytanie, 

1 Goethe 1968, s. 364–365. 
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jakie czynniki miałyby udaremniać wolne działanie, zmieniała się 
w zależności od epoki: w starożytności cieniem na wolności ludz-
kich działań kładła się koncepcja przeznaczenia (fatum), w  śred-
niowieczu rozważano przede wszystkim zagadnienia predestyna-
cji i wszechwiedzy Boga, natomiast w nowożytności podejmowano 
problem relacji woli do panującego w świecie naturalnym determi-
nizmu2.

Nie sposób znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który 
filozof po raz pierwszy podjął temat wolnej woli, kwestia ta jest bo-
wiem przedmiotem kontrowersji. To, że żaden z filozofów klasycz-
nego okresu myśli ateńskiej nie używał pojęcia wolnej woli, może 
zarówno oznaczać, że było ono oczywiste, jak i że pozostawało nie-
znane3. Zwolennicy drugiej z tych możliwości jako pionierów zagad-
nienia wskazują epikura, filozofów rzymskich oraz św. Augustyna4. 
Mimo to wśród historyków filozofii przeważają ci, którzy przypisują 
próby rozstrzygnięcia problemu wolnej woli starożytnym filozofom 
przedchrześcijańskim5. Wydaje się to szczególnie zasadne w  przy-
padku stoików, spośród których jeden – mianowicie Chryzyp – jest 
wymieniany jako prawdopodobnie pierwszy w  historii zwolennik 
kompatybilizmu6. Rola św. Augustyna jest natomiast podwójnie do-
niosła: nie tylko używa on pojęcia wolnej woli w sensie co najmniej 
zbliżonym do współczesnego, ale również nadaje problemowi wol-
ności woli nowe znaczenie, czyniąc z niego zagadnienie dotyczące 
przede wszystkim kwestii teologicznych – pochodzenia zła, a  tak-
że predestynacji i zbawienia7. W takiej właśnie formie przejęła go, 
a następnie rozwinęła tradycja średniowiecza. Najbardziej zaawan-
sowaną formę nadali jej św. Tomasz z Akwinu oraz Jan Duns Szkot. 
Pierwszy z  nich zaproponował rozbudowaną, wieloetapową teorię 

2 Cary 2007, s. 166. 
3 Za pierwszą z  tych możliwości opowiada się David Ross (zob. Irwin 1992,  

s. 468–469), za drugą natomiast Michael Frede (2011, s. 4).
4 Irwin 1992, s. 453. 
5 Instruktywnego przeglądu stanowisk związanych z  tymi sporami dokonuje 

w literaturze polskiej Koszkało 2015.
6 O’Connor, Franklin 2018. 
7 Cary 2007, s. 172. 
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działań wolitywnych, angażujących zarówno porządek intelektual-
ny, jak i wolę. Drugi zaś rozwinął prawdopodobnie najbardziej rady-
kalną średniowieczną formę libertarianizmu: w przeciwieństwie do  
św. Tomasza przypisywał on człowiekowi możliwość powstrzymania 
się przed wyborem nawet nieskończonego dobra, czyli Boga. 

Problem wolnej woli w filozofii nowożytnej znamionuje częścio-
we odejście od rozważań prowadzonych w świetle teologii. Nowym 
kontekstem staje się determinizm, który pojawia się wraz z narodzi-
nami nowożytnej nauki: jeżeli światem, którego częścią są ludzie, rzą-
dzą ściśle określone prawa, to żadne z naszych działań nie jest wolne. 
Równocześnie da się zaobserwować konkurencyjne ujęcie – scepty-
cyzm odnośnie do problemu wolnej woli: Thomas Hobbes wysuwa 
tezę, że cały spór można rozwiązać bez odwołań do przyrodniczego 
determinizmu, pojęcie wolnego sprawstwa jest bowiem wewnętrz-
nie sprzeczne. Myśl tę przejmie następnie wielu brytyjskich empi-
rystów, przede wszystkim David Hume. Obydwa te zagadnienia – 
czyli problem przyrodniczego determinizmu oraz problem poję-
ciowej sprzeczności wolnej woli – do dziś stanowią przedmiot dys-
kusji filozoficznej. Należy podkreślić, że przez ostatnie czterysta lat 
podnoszono pytanie nie tylko o to, czy człowiek jest wolny, czy nie, 
ale też o kryteria wolności i moralnej odpowiedzialności, a ponad-
to o poznawalność wolnej woli. Zaproponowano wiele oryginalnych 
rozstrzygnięć tych dylematów, żadne z nich nie spotkało się jednak 
z powszechną akceptacją.

Ważnych argumentów w toczącej się debacie dostarczyły odkry-
cia nauki w  XX wieku. To właśnie eksperymenty psychologiczne, 
a w ostatnim czasie także neurologiczne, stanowią wsparcie dla po-
glądu, że tradycyjnie rozumiana wolna wola jest iluzją8. Większość 
rozwijanych dziś stanowisk filozoficznych próbuje pogodzić ten fakt 
z możliwością przypisania człowiekowi jakiejś formy odpowiedzial-
ności za działania. Autorzy broniący poglądu, że autentycznie wolne 
działania są możliwe, są natomiast – jak się zdaje – w odwrocie, choć 
nadal są wśród nich wpływowi uczeni. Nie może zatem dziwić po-

8 Tezy takiej broni dziś m.in. psycholog i  filozof Daniel Wegner (zob. Wegner 
2003). 
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wszechnie podzielane przeświadczenie, że badania empiryczne mają 
decydujący wpływ na toczące się debaty9. Nie oznacza to jednak, że 
aprioryczne argumenty za i przeciwko wolnej woli, które pojawia-
ły się na przestrzeni wieków, nie mają żadnej wartości. To bowiem 
pojęciowa rama tradycyjnego sporu stanowi podstawę współczes-
nych rozstrzygnięć kognitywistyki. Należy również podkreślić, iż nie 
wszyscy uczeni zgadzają się, że nauki szczegółowe są w stanie po-
móc w rozwikłaniu zagadki wolnej woli, podnoszone przez nich ar-
gumenty zasługują zaś na szczegółowe rozważenie10. 

1.2. analiza problemu

Wbrew nazwie problem wolnej woli nie jest wewnętrznie jednoli-
ty i generuje wiele pytań z zakresu metafizyki, epistemologii, prak-
seologii oraz logiki11. Celem tego paragrafu jest wstępna klasyfikacja 
zagadnień, a także wprowadzenie terminów przydatnych przy refe-
rowaniu myśli Galena Strawsona. Naturalnym punktem wyjścia jest 
pytanie:

(P1) Czym jest wolna wola?

Termin „wolna wola” może być dwojako zwodniczy, sugeruje bo-
wiem, że wola to zjawisko, a ponadto – że jest wolna. Obie te inter-
pretacje uważa się za błędne, gdyż – jak podkreślał już John Locke – 
wola to władza człowieka i  to właśnie człowiek, a nie owa władza, 
pozostaje wolny12. Dlatego, mimo że dla uproszczenia będę mó-
wił o  wolnej woli, należy pamiętać, iż chodzi o  zdolność człowie-
ka do wolnego decydowania. W historii filozofii definiowano ją na 
ogół jako władzę, która w sytuacji wyboru między A i B (przy czym  
B może być rozumiane jako zaniechanie A) pozwala podjąć decyzję, 
czyli dokonać aktu woli. W tym ujęciu akt woli zachodzi zatem tyl-
ko wtedy, gdy można było postąpić inaczej, niż się postąpiło. Tę kla-

9 Zob. Bremer 2013, s. 13–15. 
10 Zob. np. Mele 2018. 
11 Zob. van Inwagen 1983, s. 225. Zob. również Searle 2010, s. 219 i n.
12 Honderich 2001, s. 111. 
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syczną koncepcję przyjmowali m.in. Kartezjusz i  Immanuel Kant,  
w XX wieku stała się ona natomiast przedmiotem intensywnych dys-
kusji13. Stąd możemy pytać:

(P2) Czy aby być wolnym, należy z konieczności móc dokonać innego 
wyboru niż ten rzeczywiście dokonany? 

Innymi słowy: czy o wolności można mówić tylko wtedy, gdy jest 
logicznie oraz nomologicznie możliwe, że podmiot, który w sytua-
cji wyboru między A i B wybrał A, mógł również wybrać B? Twier-
dząco na pytanie (P2) odpowiadają zwolennicy inkompatybilizmu, 
uważając, że jedyną adekwatną teorią wolności jest ta, w której wol-
ność to możliwość alternatywnego działania w tych samych okolicz-
nościach, w jakich zaszedł pierwotny akt woli. Orzekanie moralnej 
zasługi lub winy jest więc sensowne tylko wtedy, jeżeli – przy zacho-
waniu tych samych okoliczności – możliwe było działanie inne niż 
to rzeczywiście dokonane. Przecząca odpowiedź na (P2) charakte-
ryzuje natomiast stanowisko kompatybilizmu, jasno sformułowane 
na początku XX wieku, ale antycypowane m.in. przez Johna Locke’a, 
Davida Hume’a i Johna Stuarta Milla14. Mówiąc ogólnie, twierdzi się 
w  nim, że możliwość alternatywnego wyboru nie jest warunkiem 
koniecznym wolności. Kompatybiliści utrzymują zatem, że determi-
nizm – metafizyczna teza, której prawdziwość wyklucza możliwość 

13  Zob. Kartezjusz 2001a, s. 75; Kant 2004, s. 157–158. Jak twierdzi Dorothea Fre-
de (2017), można ją jednak znaleźć już u Aleksandra z Afrodyzji. Uwagę tę po-
twierdza Monika Komsta (2008, s. 157), która utrzymuje, że zdaniem Alek-
sandra z Afrodyzji „każdy ma zawsze wybór między przeciwieństwami, na tej 
możliwości wyboru opiera się wolność człowieka”. 

14 Zob. Searle 2010, s. 223. Ted Honderich (2001, s. 111) za pierwszego kompa-
tybilistę uznaje Thomasa Hobbesa (w tej kwestii idzie za nim Woleński 1996,  
s. 177). Pojawiają się jednak głosy, że kompatybilizm można przypisać Arysto-
telesowi oraz wspomnianemu już Chryzypowi; kwestie te skrótowo referuje 
Bremer 2013, s. 74–75. William James kompatybilizm nazywa „miękkim deter-
minizmem” – nazwa ta funkcjonuje również we współczesnej debacie. Nale-
ży jednak odnotować, że w literaturze określenie „miękki determinizm” odnosi 
się do kompatybilizmu, w którym: (a) można pogodzić wolną wolę z determi-
nizmem; (b) w  naszym świecie obowiązuje determinizm. O  ile (a) przyjmu-
je każdy kompatybilista, o tyle (b) nie jest z konieczności częścią tego poglądu. 
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alternatywnego działania, a przez to tradycyjnie rozumianą wolną 
wolę – da się pogodzić (jest kompatybilny) z tezą, że słabiej zdefinio-
wana wolność i moralna odpowiedzialność są możliwe. Fakt ten stoi 
u podstaw podziału na metafizyczną i praktyczną koncepcję wolno-
ści. Ta pierwsza, czyli inkompatybilizm, do rozstrzygnięcia wymaga 
odpowiedzi na metafizyczne pytanie, czy determinizm jest prawdzi-
wy. Kompatybilizm tymczasem omija tę kwestię, konkluzja metafi-
zycznego sporu o obowiązywanie determinizmu w naszym świecie 
nie ma bowiem wpływu na możliwość przypisania wolności i moral-
nej odpowiedzialności.

Różnica między kompatybilizmem oraz inkompatybilizmem 
bierze się zatem z  odmiennego rozumienia warunków, jakie musi 
spełnić akt woli, aby mógł być wolny. Zwolennicy inkompatybilizmu 
przyjmują mocną koncepcję wolnej woli, w której warunkiem tym 
jest zdolność do wyboru między A i B. Działanie jest wolne w sen-
sie mocnym wtedy i tylko wtedy, kiedy spełnia konieczny, choć nie-
wystarczający warunek nakładany przez tzw. zasadę alternatywnych 
możliwości15. Spełnienie jej okazuje się zaś możliwe, gdy podmiot 
mógł postąpić inaczej, niż rzeczywiście postąpił w tych samych oko-
licznościach, co na ogół wyraża się w  kontrfaktycznych okresach 
warunkowych16. W  myśl mocnej koncepcji wolnej woli niezdeter-
minowany podmiot jest wyłącznym źródłem decyzji co do wyboru 
między A i B. Słaba (kompatybilistyczna) koncepcja polega tymcza-
sem na odrzuceniu zasady alternatywnych możliwości i przyjęciu, że 
nawet jeżeli podmiot nie mógł postąpić inaczej, niż rzeczywiście po-
stąpił, to wciąż można przypisać mu wolność17.

15 Nazwę tę wprowadza Frankfurt 1997a, s. 163. 
16 Zagadnienie obu tych warunków obrosło potężną literaturą, ponieważ tutaj 

tkwi sedno sporu między kompatybilizmem a inkompatybilizmem. Na temat 
zasady alternatywnego działania i możliwości postąpienia inaczej zob. np. Au-
stin 1993; Ayer 1982; Smart 1961; Anscombe 1982 oraz Frankfurt 1997a. 

17 Strawson (Freedom and Belief, s. 3) używa przeciwstawienia mocnej i podstawo-
wej (a nie słabej) koncepcji wolności, za czym przemawiają pewne racje, ale co 
nie jest najlepsze w użyciu (nie ma bowiem opozycji między terminem „moc-
ny” a „podstawowy”). 
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Ani inkompatybilizm, ani jego przeciwieństwo nie orzekają jed-
nak, czy wolność jest możliwa, lecz jedynie, jakie warunki musi speł-
niać działanie, aby móc je nazwać wolnym. Nie odpowiadają zatem 
na pytanie:

 (P3) Czy wolna wola istnieje?

Odpowiedzi twierdzącej na (P3) udzielają libertarianie, których zda-
niem co najmniej większość zdrowych, dorosłych ludzi jest wolna 
i odpowiada moralnie za własne działania. Przeciwnie sądzą twar-
dzi determiniści utrzymujący, że człowiek nie jest wolny, przez co 
nie sposób przypisać mu odpowiedzialności. W przypadku liberta-
rian broniących inkompatybilizmu kryterium wolności jest możli-
wość alternatywnego działania, na ogół wymagająca fałszywości de-
terminizmu. Inaczej dzieje się wśród kompatybilistów, stąd zasadne 
wydaje się poniższe pytanie:

(P4) Co zdaniem kompatybilistów decyduje o tym, że podmiot jest wol-
ny i moralnie odpowiedzialny za działania?

Na (P4) istnieją nie tylko różne odpowiedzi, ale również rozmaite 
ich typologie18. Kompatybilizmy – nie jest to bowiem jedno stano-
wisko – prócz zakwestionowania zasady alternatywnych możliwości 
polegają na uznaniu, że działanie jest wolne, jeśli podmiot był wol-
ny od ograniczeń zewnętrznych, takich jak przymus fizyczny, oraz 
wewnętrznych, np. wpływu hipnozy, niekontrolowanych impulsów 
psychicznych, lub działanie podmiotu pozostawało zgodne z jego in-
tencjami19. 

Takie rozumienie kompatybilizmu, choć w pełni słuszne, łączy 
się często z dwoma twierdzeniami, które bynajmniej z niego nie wy-

18 Jedną z nich proponuje Strawson tamże, s. 5–6.
19 Pierwsze ze znaczeń wolności odnotowuje Kazimierz Twardowski (1983, s. 132), 

kiedy pisze: „Wola jest wolna […], jeżeli jej wykonaniu nic nie stoi na przeszko-
dzie. Jest to wolność od zewnętrznego przymusu, libertas a coactione”. Drugie-
go natomiast broni m.in. Peter Frederick Strawson (2019) i R.M. Hare (1978,  
s. 23), w historii zaś – Hume (2001, s. 93). 
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nikają. Po pierwsze: kompatybiliści utrzymują, że orzekanie wolno-
ści ludzkich działań jest niezależne od prawdziwości determinizmu 
w naszym świecie. Nie oznacza to jednak, że determinizm jest uwa-
żany za domyślnie prawdziwy. Kompatybilizm można łączyć z de-
terminizmem, indeterminizmem i  agnostycyzmem – jego główna 
teza brzmi, że żadne z tych stanowisk nie wpływa na rozstrzygnię-
cie, czy ludzkie działania są wolne20. Po drugie: choć kompatybilizm 
na ogół przyjmuje się po to, by zachować pojęcie wolności nawet 
przy akceptacji determinizmu, nie wynika stąd, że jego zwolenni-
cy z konieczności opowiadają się za istnieniem wolnej woli. Logicz-
nie dopuszcza się również stanowisko, zgodnie z którym determi-
nizm obowiązuje, ale nawet kompatybilizm nie jest w stanie sprawić, 
by można było uznać, że podmiot działał w sposób wolny. Nie każ-
dy kompatybilizm przypisuje zatem wolność działaniom człowieka, 
określenie „kompatybilistyczny twardy determinizm” nie jest zaś by-
najmniej wewnętrznie sprzeczne. 

Najważniejszą kwestią, w  szczególności dla zwolenników in-
kompatybilizmu, jest inne pytanie: 

(P5) Co to znaczy, że działanie jest zdeterminowane?

Możliwe są co najmniej dwie odpowiedzi. Zgodnie z  pierwszą 
z nich – fatalizmem – każdy dowolny stan świata w danej chwili za-
chodzi na mocy konieczności logicznej. Racje za nią przemawiają-
ce mają najczęściej charakter logiczny lub teologiczny. Przykładem 
tych pierwszych jest sugestia Arystotelesa, który w  Hermeneutyce 
rozpatrywał zdania dotyczące przyszłości21. Zgodnie z prawem wy-
łączonego środka zdanie „Jutro w Atenach rozegra się bitwa mor-
ska” musi być albo niezmiennie prawdziwe, albo niezmiennie fałszy-
we. Nawet zatem jeśli nie wiemy, jaką wartość logiczną ma to zdanie, 
jest ona (odwiecznie) ustanowiona i nie może być inna. Racja teolo-
giczna wiąże się z postulatem wszechwiedzy Boga, który w połącze-

20 Jednym z wyjątków jest R.e. Hobart (1934; właśc. Dickinson S. Miller), który są-
dził, że wolna wola – nawet kompatybilistycznie rozumiana – jest możliwa wte-
dy i tylko wtedy, gdy prawdziwy jest determinizm. 

21 Zob. Arystoteles 1990, s. 75–77 [18a30–19b4].



145WOLNA WOL A

niu z przymiotem nieomylności prowadzi do koniecznego ustano-
wienia wszystkich (w tym przyszłych) stanów świata22. 

Drugie określenie determinizmu, bardziej popularne współcześ- 
nie, odwołuje się do konieczności nomologicznej, a więc opartej na 
prawach przyrody, której człowiek – w  tym wszelkie jego decyzje 
i działania – jest elementem23. Zgodnie z uproszczoną wersją zasa-
dy przyczynowego domknięcia dziedziny fizycznej skutki fizyczne 
mają wyłącznie fizyczne przyczyny. Skoro zaś wszelkie zjawiska fi-
zyczne podlegają prawom, od których nie ma odstępstw, to łańcuch 
przyczynowo-skutkowy ma charakter nomologicznie konieczny. Na 
tej podstawie opiera się jedna z  najpowszechniej przyjmowanych 
definicji determinizmu, zaproponowana przez Petera van Inwage-
na: „Dla każdej chwili w czasie istnieje sąd, który wyraża stan świata 
w tej chwili. Jeżeli p i q są sądami wyrażającymi stan świata w jakichś 
chwilach, to koniunkcja p i praw przyrody pociąga za sobą q”24. Kon-
cepcję tę często obrazuje się za pomocą eksperymentu myślowego – 
tzw. demona Laplace’a, potężnej istoty, która na podstawie znajomo-
ści rozmieszczenia atomów we Wszechświecie w czasie T1 i wiedzy 
na temat rządzących nimi praw jest w stanie przewidzieć przyszły 
stan Wszechświata w dowolnym czasie T2. 

Do teorii nomologicznego determinizmu należy dodać dwie 
uwagi. W  najnowszej filozofii pogląd ten niekiedy krytykuje się 
w świetle odkryć fizyki kwantowej, które sugerują, że procesy prze-
biegające na poziomie kwantowym są chaotyczne (a w najlepszym 
razie stochastyczne), a zatem nie są mechaniczne. Tym samym no-
mologiczny determinizm opiera się na nieaktualnej wizji świata fi-
zycznego. Podobny argument formułuje John Searle: „(1) Wszel-
ki indeterminizm w  naturze jest indeterminizmem kwantowym; 

22 Odrębne racje na rzecz fatalizmu podawali również Gottfried Wilhelm Leibniz 
i Friedrich Nietzsche.

23 Bardziej drobiazgowe klasyfikacje wprowadzają podział na determinizm fizycz-
ny (zwany też niekiedy przyczynowym), psychologiczny, biologiczny i  teolo-
giczny. Ten ostatni jest w przytoczonym wyżej podziale odmianą determinizmu 
logicznego. Możliwy jest ponadto podział na determinizm globalny i lokalny. 

24 Van Inwagen 1983, s. 65; cyt. za: Łuków 2011, s. 495. Zob. również inspirowaną 
sformułowaniem Petera van Inwagena definicję Teda Warfielda (2006, s. 217).
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(2) Świadomość jest cechą natury, która przejawia indeterminizm; 
(Wniosek) Świadomość przejawia indeterminizm kwantowy”25. 
W  odpowiedzi zauważa się, że poziom kwantowy jest odizolowa-
ny od wyższych poziomów, przez co procesy chaotyczne zostają 
uśrednione i dają podstawę znanym nam prawom fizyki klasycznej26. 
Wskazane wydaje się też zachowanie ostrożności przy odwołaniach 
do teorii mechaniki kwantowej, które nie tylko bywają niejednolite, 
ale również funkcjonują jako zbiory równań bez zdroworozsądkowo 
uchwytnej konceptualizacji. Nie wiadomo tym samym, jak miałyby 
rozstrzygać debatę na korzyść indeterministów27. 

Druga uwaga odnosi się do demona Laplace’a. Jak zauważa Carl 
Hoefer, przykład ten jest zwodniczy, wiąże bowiem metafizyczną 
tezę determinizmu z poznawczym zagadnieniem możliwości prze-
widzenia przyszłości28. Determinizm jest tymczasem niezależny od 
tego, czy da się przewidzieć przyszłe stany świata: mogą istnieć świa-
ty deterministyczne, w  których demon Laplace’a  byłby bezradny 
(o ile nie jest istotą absolutnie wszechwiedzącą, a zarazem nieomyl-
ną), mogą też istnieć takie światy, w których – choć panuje indeter-
minizm – demon trafnie przewiduje przyszłość (ma np. niezwykłe 
szczęście). 

25 Searle 2007, s. 74–75. Sformułowanie (2) bierze się stąd, że Searle redukuje pro-
blem wolnej woli do problemu świadomości. 

26 Searle fakt ten uważa za potencjalny argument na rzecz wolnej woli, zauważa 
bowiem, że „losowość na mikropoziomie nie oznacza losowości na poziomie 
systemowym” (tamże, s. 76; wyróżnienie pominięto). 

27 Roy Weatherford (1999, s. 485) zauważa: „Nawet gdyby mieli w tej kwestii ra-
cję, przypadkowe zachowania atomów z pewnością nie są same przez się argu-
mentem na rzecz wolności i moralnej odpowiedzialności, za którymi opowia-
dają się libertarianie”. Zdaniem Józefa Bremera (2013, s. 94) zarzut ten podniósł 
już erwin Schrödinger. Niektórzy filozofowie wciąż jednak próbują konstru-
ować libertariańskie teorie, opierające się na odkryciach fizyki kwantowej (zob. 
np. Hameroff 2012). Temat ten w kontekście argumentacji Strawsona rozwijam 
na s. 172.

28 Carl Hoefer (2016) pisze: „[…] jeśli chodzi o przewidywalność przyszłych zda-
rzeń przez ludzi lub inne skończone istoty w świecie, przewidywalność i deter-
minizm zupełnie się ze sobą nie łączą”.
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Inny problem, przed jakim stają libertarianie, dotyczy dookreś- 
lenia pojęcia wolnej woli. Tym samym muszą oni odpowiedzieć na 
pytanie:

(P6) Co to znaczy, że działanie jest w sensie mocnym wolne?

Wspomniana wyżej zasada alternatywnych możliwości stanowi wa-
runek konieczny, ale niewystarczający przypisania wolności działa-
nia, pełne wyjaśnienie wolności woli wymaga bowiem odpowiedzi 
na pytanie, jak są możliwe jej akty. Wola nie może mieć z pewnością 
zewnętrznej przyczyny, gdyż nie byłaby wtedy wolna. Zarazem jed-
nak nie może się ona opierać na procesach, które nie mają przyczyn, 
a to dlatego, że – jak zauważa Alfred Ayer – „kiedy działania czło-
wieka wydają się nam całkowicie nieprzewidywalne, czyli kiedy – 
jak mawiamy – nie da się przewidzieć, co zrobi, nie traktujemy go 
jako podmiotu moralnego. Uważamy go raczej za szaleńca”29. Trady-
cyjny punkt ataku na libertarianizm głosi, że bez dalszej analizy nie 
wiadomo, co tak naprawdę mówi to stanowisko. W odpowiedzi zwo-
lennicy libertarianizmu przyjmują na ogół jakąś umiarkowaną wer-
sję determinizmu, np. koncepcję autodeterminacji. 

Na koniec należy podnieść kwestie związane z moralną odpo-
wiedzialnością, która do tej pory stanowiła przyjęty z góry kontekst 
dla debat nad wolną wolą. Można jednak pytać:

 (P7) Czym jest moralna odpowiedzialność?

Choć odpowiedź wydaje się oczywista, to różnorakie przykłady po-
kazują, że nie dysponujemy stałym rozumieniem moralnej odpowie-
dzialności, jej orzekanie może zaś różnić się w zależności od oko-
liczności. Tak jest chociażby w  sytuacjach tzw. trafu moralnego, 
w których za wartość moralną czynu odpowiadają – hipotetycznie 
pozamoralne – czynniki wyłączone spod kontroli podmiotu działa-
jącego. Mogą zaliczać się do nich np. konstytucja psychiczna (cha-
rakter), przekonania i postawy nabyte bezwolnie we wczesnym dzie-

29 Ayer 1982, s. 17. 
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ciństwie, a wreszcie przypadkowe okoliczności działania. Najczęściej 
podawanym przykładem tego ostatniego czynnika jest eksperyment 
myślowy, w  którym dwaj kierowcy przekraczają prędkość, przy 
czym jednemu uchodzi to płazem, a  drugi potrąca przechodnia, 
który wtargnął na jezdnię. Intuicyjnie sądzimy, że drugi z kierow-
ców, w przeciwieństwie do pierwszego, jest odpowiedzialny za swój 
czyn, mimo że czynnik powodujący jego winę leżał poza jego kon-
trolą (był przypadkowy), co powinno wyłączać odpowiedzialność30. 
Choć zagadnienie to nie jest przedmiotem tej pracy, problematyzuje 
ono bezpośrednie doświadczenie moralnej odpowiedzialności, nie 
pozwala bowiem jednoznacznie stwierdzić, czy jej poczucie zawsze 
pociąga prawdziwą moralną odpowiedzialność (i na odwrót).

Założeniem dotychczasowych uwag jest uznanie, że wolność 
(w znaczeniu mocnym i słabym) stanowi warunek moralnej odpo-
wiedzialności. Można jednak pytać:

(P8) Czy wolność jest warunkiem koniecznym odpowiedzialności 
moralnej?

Na ogół zakłada się, że moralnie odpowiedzialnym można być 
albo tylko wtedy, kiedy działanie zostało dokonane w sposób wol-
ny, a więc bez przymusu czy w zgodzie z racjami podmiotu (kom-
patybilizm w klasycznym sformułowaniu), albo wyłącznie w świe-
cie, w  którym fałszywy jest determinizm (inkompatybilizm). Ze 
schematu tego wyłamuje się jednak rozwijana przez Johna Marti-
na Fischera oraz Marka Ravizzę koncepcja semikompatybilizmu, 
w którym twierdzi się, że choć determinizm nie wyłącza moralnej 
odpowiedzialności, nie zezwala na zasadne posługiwanie się poję-
ciem wolności. (Podobny pogląd przyjęliby zapewne zwolennicy 
trafu moralnego). Kwestia ta jest zatem daleka od jednoznacznego 
rozstrzygnięcia. 

Nie są to oczywiście wszystkie pytania, jakie pojawiają się w pro-
blemie wolnej woli, nawet w jego zawężonej formie. Nie taki wszakże 

30 Problem ten można odnieść już do etyki Arystotelesa; w tym kontekście rozwa-
ża go Athanassoulis 2005. 
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był cel tego paragrafu. Wprost przeciwnie: teoretyczne skompliko-
wanie toczonych debat oraz bogactwo literatury każą z ostrożnością 
odpowiadać na pytanie, czy możliwe jest podanie globalnej mapy 
stanowisk, która pozwalałaby na klasyfikację wszystkich poglądów. 
Zaproponowane powyżej sproblematyzowanie będzie jednak odgry-
wać ważną rolę w dalszej części tego rozdziału, stanowiąc podstawę 
do wyłożenia poglądów Strawsona. 

1.3. Galen Strawson a zagadnienie wolnej woli

Problem wolnej woli stanowił punkt wyjścia dla filozoficznych za-
interesowań Strawsona: temu tematowi jest poświęcona m.in. jego 
praca doktorska, pisana między 1975 a  1979 rokiem i  obronio-
na w  1983 roku. W  1986 – po zredagowaniu oraz dopisaniu czę-
ści pierwszej – ukazała się ona pod tytułem Freedom and Belief31. 
W  pracy tej można znaleźć właściwie wszystkie pomysły, które 
Strawson będzie rozwijał w następnych latach: nie tylko określa on 
relację między wolną wolą a moralną odpowiedzialnością, ale rów-
nież tworzy zręby najważniejszego rozumowania, tzw. argumentu 
podstawowego, które ma dowodzić, że wolna wola oraz odpowie-
dzialność moralna – bez względu na to, jak rozumiane – są niemoż-
liwe. Główna teza, sformułowana we wstępie Freedom and Belief, nie 
pozostawia wątpliwości co do stanowiska Strawsona: „Nie ma czegoś 
takiego jak wolna wola. Wskazać można taki podstawowy sens sło-
wa »wolny«, w którym twierdzenia tego można dowieść – i nie jest 
to bynajmniej żadna nowość”32. Strawson poświęca całą część pierw-
szą dowiedzeniu tego twierdzenia oraz polemikom z  oponentami. 
Reszta książki dotyczy fenomenologii wolnej woli, czyli doświadcze-
nia wolności, zwłaszcza warunków, jakie muszą zostać spełnione, by 
móc mówić o wolnym podmiocie działania. Stanowisko Strawsona 
jest w tej kwestii inne niż większości filozofów: uważa on, że do by-

31 Jak pisze Strawson (Freedom and Belief, s. VIII), również w części drugiej i trze-
ciej wprowadzono duże modyfikacje, jednak „podstawowe stanowisko nie 
uległo zmianom”. 

32 Tamże, s. VI. 
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cia wolnym podmiotem działania konieczne jest przekonanie o by-
ciu takim podmiotem. 

Na początku lat 90. Strawson poświęcił problemowi moralnej 
odpowiedzialności kilka artykułów rozwijających tezy postawione 
we Freedom and Belief. Najważniejszy z nich, który przedstawia go-
tową wersję argumentu podstawowego, to wydany w 1994 roku The 
Impossibility of Moral Responsibility33. W następnych latach ukazały 
się również prace rozwijające i uzupełniające koncepcję fenomeno-
logii wolności. Do najistotniejszych należy artykuł Free Agents, któ-
ry upraszcza, a zarazem rozbudowuje wątki z Freedom and Belief34. 
Wydane później teksty stanowią na ogół powtórzenie idei wyrażo-
nych w książce. Słuszna więc okazuje się ta autobiograficzna uwaga 
Strawsona: „[…] uważam, iż wciąż bronię poglądu, który sformuło-
wałem w  roku 1979”35. Stanowisko filozofa jest zatem w  przypad-
ku wolnej woli zdecydowanie bardziej jednorodne niż przy proble-
mie świadomości. Wynika to również stąd, że opublikowana w 2004 
roku praca Free Agents to ostatni oryginalny tekst, jaki Strawson po-
święcił temu zagadnieniu, i nic nie wskazuje, by w najbliższym cza-
sie do niego powrócił.

Problem wolnej woli tym jeszcze różni się od problemu świado-
mości, że w przypadku tego pierwszego znacznie większą rolę od-
grywa czynnik biograficzny (a być może i psychologiczny). Nie moż-
na bowiem zapominać, że jedna z najważniejszych prac dotyczących 
wolnej woli, jakie ukazały się w XX wieku, została napisana przez 
ojca Galena, Petera Fredericka Strawsona. Mowa tu o słynnym eseju 
Wolność a uraza, do dziś jednym z najważniejszych artykułów bro-
niących kompatybilizmu. Choć polemika z poglądami wyrażonymi 

33  Pod wpływem krytyki Saula Smilansky’ego kolejna wersja tego tekstu, która 
ukazała się w 2008 roku, nosi tytuł O niemożliwości całkowitej odpowiedzialno-
ści moralnej.

34 Niektórzy recenzenci (np. Kapitan 1990, s. 807) podnosili zarzut, że Freedom 
and Belief jest nazbyt drobiazgowa i próbuje uniknąć zbyt wielu zarzutów, przez 
co staje się miejscami nieczytelna. Trudno nie podzielać tej opinii, zgadza się 
z  nią zresztą Strawson (Freedom and Belief, s. 291); z  tego też powodu, choć 
zamierzam wprowadzić za Strawsonem kilka szczegółowych dystynkcji, to na 
ogół referuję jego myśl w duchu późniejszych, klarowniejszych tekstów. 

35 Free Agents, s. 398. 
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w tym eseju nie stanowi głównej części koncepcji Galena Strawsona, 
poświęca on temu zagadnieniu wiele miejsca we Freedom and Belief. 

Przeprowadzona niżej rekonstrukcja będzie podzielona na dwie 
części. Pierwsza z nich dotyczy argumentu przeciwko możliwości wol-
ności i (całkowitej) odpowiedzialności moralnej, druga natomiast bę-
dzie referować rozważania wokół – nieuchronnego zdaniem Straw-
sona – doświadczenia wolności, obecnego nawet wówczas, gdy za- 
prezentowany w  części pierwszej argument jest poprawny. Oba te 
aspekty odpowiadają dwóm fundamentalnym pytaniom pojawiają-
cym się przy problemie wolnej woli: o warunki bycia wolnym podmio-
tem oraz o to, czy mogą być one spełnione. Odpowiedzi, jakich udzie-
la Strawson, są rozpatrywane w odwrotnej kolejności, konsekwencje 
drugiej z nich okazują się bowiem znacznie poważniejsze, wywołały 
też szeroki odzew we współczesnej filozofii. Na tym tle fenomenologia 
wolności wciąż oczekuje na zauważenie i poważniejsze studia. 

2. argument podstawowy  
za niemożliwością wolnej woli

2.1. wprowadzenie

Głównym argumentem przeciwko możliwości wolnej woli oraz cał-
kowitej odpowiedzialności moralnej, stanowiącym zarazem jedno 
z najbardziej znanych osiągnięć Strawsona, jest tzw. argument pod-
stawowy. Wychodzi on od obserwacji, że każdy, kto proponuje teo-
retyczne ujęcie mocnej wolnej woli, staje przed następującą trud-
nością: albo działanie jest zdeterminowane, a wtedy nie jest wolne, 
albo działanie nie jest zdeterminowane, ale wtedy jest przypadkowe 
i nie jest wolne, albo wolna wola człowieka stwarza samą siebie (jest 
causa sui). Wydaje się, że ostatnia z tych możliwości jest dla liberta-
rian jedyną dostępną opcją. Jednak zdaniem Strawsona ona również 
zawodzi, ponieważ nic nie może stwarzać samo siebie. Jeżeli zwo-
lennik samodeterminacji nie chce przyjąć logicznie niemożliwego 
stwarzania siebie ex nihilo, musi uznać, że każdy akt woli jest po-
dyktowany poprzedzającymi go przyczynami. Ich łańcuch natomiast 
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albo biegnie w  nieskończoność, albo dociera do pierwszych przy-
czyn, takich jak charakter czy wychowanie; w obu przypadkach nie 
możemy ponosić moralnej odpowiedzialności za nasze działania. 
Jeśli argument działa, prowadzi do nieuchronnego wniosku, że za-
równo pojęcie wolnej woli, jak i moralnej odpowiedzialności są we-
wnętrznie sprzeczne36. Stanowisko Strawsona bywa nazywane im-
posybilizmem; nazwa ta dobrze oddaje jego naczelną ideę, zgodnie 
z którą pojęcie wolnej woli jest z konieczności pozbawione znacze-
nia37. Pogląd ten uważa się za odmianę sceptycyzmu czy pesymizmu 
w problemie wolnej woli. 

To nienowe rozumowanie wielokrotnie pojawiało się w  histo-
rii, choć Strawson nie zagłębia się w jego dzieje. Na przestrzeni wie-
ków często dostrzegano, że jedyną możliwością wyjścia poza opozy-
cję przypadku i konieczności jest samodeterminacja, która jednak 
albo okazuje się wewnętrznie niespójna, albo prowadzi do regresu 
w nieskończoność. Argument ten podejmuje już św. Tomasz z Akwi-
nu, lecz jego sformułowanie przypisuje on św. Augustynowi38. Akwi-
nata stwierdza, że skoro wola nie może poruszać siebie, to „przez coś 
innego jest poruszana”. Po czym dodaje: „Ale to, co przez coś inne-
go jest poruszane, podlega konieczności narzuconej przez coś in-
nego. Stąd wola w sposób konieczny chce, a nie w sposób wolny”39. 
W nowożytności podstawą do sformułowania podobnego rozumo-

36 Argument Strawsona był pierwotnie wymierzony w koncepcje libertariańskie, 
zakładające samodeterminację. Tak jest np. we Freedom and Belief (s. 22), gdzie 
bywa on również nazywany „argumentem przeciwko samodeterminacji” (tam-
że, s. 50). W późniejszych pracach Strawson uogólnia go, przez co ma on dowo-
dzić jałowości debat nad wolną wolą.

37 Nazwy takiej używa Vihvelin 2017. 
38 „Zdaniem Augustyna w I De Trinitate nic nie jest przyczyną swojego istnienia 

i tak samo nic nie jest przyczyną swojego poruszania się; tak więc wola nie po-
rusza samej siebie” (św. Tomasz z Akwinu 1999, s. 73). Akwinata powołuje się 
w tym miejscu na pierwszy rozdział pierwszej księgi O Trójcy Świętej św. Augu-
styna, ale ani w polskim tłumaczeniu, ani w Patrologia Latina, do której odno-
szą wydania anglojęzyczne, nie pojawiają się słowa brzmiące w oryginale „nihil 
est sibi ipsi causa ut sit”. 

39 Św. Tomasz z Akwinu 1999, s. 73. Sformułowanie to pojawia się w części zarzu-
tów do własnego stanowiska, w którym św. Tomasz akceptuje causa sui. Zob. 
tamże, s. 121.
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wania stała się obserwacja Hobbesa: „Nic nie poczyna się samo ze 
siebie, natomiast wszystko poczyna się dzięki działaniu jakiejś in-
nej przyczyny, która leży poza niem”. Następnie dodaje: „[…] wyni-
ka z tego, że wszystkie dowolne uczynki posiadają konieczne przy-
czyny, a więc że zostały sprowadzone z koniecznością”40. Kilka dekad 
później wtóruje mu Hume, który w Traktacie o naturze ludzkiej pi-
sał, że „niepodobna przyjąć czegoś pośredniego między przypad-
kiem a bezwzględną koniecznością”41. Linię rozważań Hume’a kon-
tynuuje Joseph Priestley w The Doctrine of Philosophical Necessity:  
„[…] stwierdzenie, że wola determinuje samą siebie, jest puste tre-
ściowo, a raczej prowadzi do absurdalnej tezy, głosi mianowicie, że 
determinacja, która jest skutkiem, zachodzi bez żadnej przyczyny”42. 
Rozwiniętą wersję argumentu proponuje również Arthur Schopen-
hauer:

Pytanie to przedstawiałoby się stosownie do tego tak: „Czy też ty mo-
żesz chcieć, co chcesz?” – a wygląda to tak, jakby chcenie było zawisłe 
od innego chcenia leżącego poza niem. I gdybyśmy nawet przyjęli od-
powiedź twierdzącą, to powstałoby wnet drugie: „czy możesz chcieć 
to, co chcesz chcieć?”, i tak by szło coraz dalej, w nieskończoność, dzię-
ki temu, żeśmy zawsze myśleli o jednym chceniu jako zawisłem od ja-
kiegoś wcześniejszego czy też tkwiącego głębiej, i dążylibyśmy tą drogą 
daremnie do ostatecznego osiągnięcia takiego chcenia, które by musieli 
przyjąć i pomyśleć, jako niezawisłe od niczego43. 
 

Argument ten pojawia się ponadto w pracach Friedricha Nietzschego, 
który – podobnie jak Strawson – dostrzega, że wolność woli wyma-
ga, by była ona przyczyną samej siebie:

40 Cyt. za: Schopenhauer 2014, s. 139. Cytowany tekst ma pochodzić z rozprawy 
Quaestiones de libertate et necessitate contra Doctorem Branhullum. Niestety, 
oryginał był trudno dostępny już w czasach Schopenhauera, dziś jest zaś właś-
ciwie nie do zdobycia. 

41 Zob. również Hume 2005, s. 254, 486. Dylemat ten Stephen Pinker (2005, s. 258) 
nazywa „widłami Hume’a”.

42 Priestley 1777, s. 43. 
43 Schopenhauer 2014, s. 64. 
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Causa sui jest największą samosprzecznością, jaką dotychczas wymy-
ślono. [Jest ona] gwałtem logicznym i czymś nienaturalnym; ale wy-
bujała duma człowieka głęboko i przeraźliwie uwikłała się właśnie tym 
nonsensem. Pragnienie „wolności woli” bowiem, w najwyższym rozu-
mieniu metafizycznym, jakie niestety nadal panuje wśród niedouków, 
pragnienie, by samemu dźwigać całą i ostateczną odpowiedzialność za 
swe postępki, odciążając boga, świat, przodków, przypadek, społeczeń-
stwo, jest ni mniej, ni więcej, jak pragnieniem, by stwarzać ową causa 
sui i z zuchwałością większą niż Münchausenowska wyciągnąć samego 
siebie za włosy z bagna nicości na grunt istnienia44.

Zdaniem Strawsona w XX wieku do tego argumentu przywiązywano 
stanowczo zbyt małą wagę, zwłaszcza w świetle druzgocących kon-
sekwencji, jakie ze sobą niesie. Można nawet zauważyć tendencję do 
jego ignorowania bądź uznawania za „błędny, nieistotny, głupi, zbyt 
ostry albo świadczący o metafizycznej megalomanii”45. Przeciw tej 
uwadze przemawia jednak to, że liczna grupa autorów do tej idei 
się odnosi46. W najnowszej literaturze podnosi ją np. Thomas Nagel:

Kiedy uznajemy, że do zewnętrznych uwarunkowań wyboru należy 
psychiczna i fizjologiczna budowa podmiotu, to odnosimy wrażenie, 
że uwarunkowania te obejmują wszystko, a zakres przysługującej pod-
miotowi wolności kurczy się do zera. Wydaje się, że dzieje się tak bez 
względu na to, czy determinizm jest prawdziwy, grozi nam więc kon-
kluzja, zgodnie z  którą pojęcie działania, od którego zaczęliśmy, jest 
w rzeczywistości pozbawione sensu47. 

Argument podstawowy jest zatem odświeżoną wersją tradycyjnego 
pytania o to, jak możliwe są wolne działania. Można jednak potrak-
tować rozumowanie Strawsona szerzej: składa się ono bowiem z kil-
ku etapów, z których argument przeciwko możliwości bycia causa 
sui jest ważny, ale bynajmniej niejedyny. Równie istotne są argumen-

44 Nietzsche 2012, s. 30.
45 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 112. 
46 Zalicza się do nich m.in. Ayer 1982, s. 18. 
47 Nagel 1997c, s. 153–154. Nieco dalej (tamże, s. 155) Nagel podsumowuje: „Nie 

możemy działać z zewnątrz samych siebie, ani stworzyć siebie ex nihilo”. 
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ty na rzecz mocnej definicji wolnej woli (oraz przeciwko definicji 
słabej), a także za utożsamieniem wolnej woli z odpowiedzialnością 
moralną. Stąd, mimo że rozumowanie Strawsona wymaga przyjęcia 
tych założeń, to rozważania wokół niego mogą być interesujące nie-
zależnie od akceptacji wieńczącej go konkluzji.

2.2. analiza pojęć

Choć głównym celem argumentu podstawowego jest dowiedzenie, 
że wolność oraz całkowita moralna odpowiedzialność są niemożli-
we niezależnie od prawdziwości determinizmu, to jest on wymierzo-
ny w mocną, niekompatybilistyczną koncepcję wolności, wykorzy-
stującą zasadę alternatywnych możliwości48. Aby zatem wykazać, że 
niemożliwa jest wolność w ogóle, Strawson musi podać niezależny 
powód odrzucenia kompatybilizmu. Główny argument odwołuje się 
do niezgodności tej koncepcji z potocznymi intuicjami. Filozof uwa-
ża wprawdzie, że „istnieje wiele sensów słowa »wolność«, w których 
stwierdzenie [iż jest ona niemożliwa] nie jest prawdziwe, ale sens 
terminu »wolny«, w którym jest to prawdziwe, wydaje się tym, któ-
ry wielu ludzi uważa za centralny czy fundamentalny”49. Przyjęcie 
mocnej koncepcji wolności – zwanej przez niego również wolnością 
prawdziwą czy całkowitą – jest zatem podyktowane jej rozpowszech-
nieniem, zwłaszcza wśród tych, którzy nie są filozofami50. Trudno 

48 Mimo że Strawson tego nie precyzuje, nie ma wątpliwości, że możliwość alter-
natywnego działania ma być dopuszczalna nie tylko logicznie, ale i  nomolo-
gicznie, a więc nie tylko w kontrfaktycznych okresach warunkowych, lecz rów-
nież w tych samych okolicznościach, jak w sytuacji rzeczywistego wyboru. 

49 Freedom and Belief, s. VI; zob. również tamże, s. 26.
50 Strawson (O  niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 113) za-

uważa: „Wiara w  ten rodzaj absolutnej moralnej odpowiedzialności, którą to 
rozumowanie [argument podstawowy] kwestionuje, pozostawała przez długi 
czas centralnym punktem religijnej, moralnej i  kulturowej tradycji Zachodu, 
nawet jeśli dziś owa tradycja zdaje się powoli zanikać (co można kwestiono-
wać)”. Z ujęciem takim zgadza się Paweł Łuków (2011, s. 492), który stwierdza:  
„[…] możliwość wyboru jest niemal powszechnie rozpoznawanym warunkiem 
przypisywania odpowiedzialności za to, co jednostki robią, czyli uznawania ich 
za zasługujące na naganę lub pochwałę”. Podobnego stwierdzenia broni Lauren-
ce Bonjour (1976, s. 146), który podaje również powód przyjęcia – pierwotnie 
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jednak zignorować to, że wśród uczonych co najmniej równie popu-
larne są ujęcia kompatybilistyczne, kwestionujące mocną koncepcję 
wolnej woli. Atak Strawsona na nie polega na wskazaniu, że – wbrew 
intencjom kompatybilistów – praktyczne zastosowanie słabej defi-
nicji wolności jest niemożliwe. Jego krytykę można podzielić na tę, 
która dotyczy kompatybilizmu w ogólności, oraz tę, która odnosi się 
do wersji tego stanowiska zaproponowanej przez Petera Fredericka 
Strawsona w eseju Wolność a uraza. 

Zgodnie z argumentem przeciwko kompatybilizmowi w ogó-
le to, że stanowisko to nie uwzględnia potocznych intuicji, nie 
pozwala obronić pojęcia moralnej odpowiedzialności. Choć za-
tem „kompatybilizm może z pewnością spełnić wiele spośród wy-
mogów stawianych zwyczajnemu pojęciu wolności, to nie może 
spełnić wymogu, który jest tutaj kluczowy, ponieważ nie potrafi 
adekwatnie uzasadnić pojęć prawdziwej odpowiedzialności i  za-
sługi”51. Adekwatne uzasadnienie oznacza dowiedzenie, że nagro-
da lub kara są sprawiedliwe, a nie że – jak w przypadku tej drugiej 
– jest ona uzasadnioną zemstą, próbą zadośćuczynienia szkodzie, 
naprawą charakteru karanego bądź odstraszeniem jego potencjal-
nych naśladowców. Kompatybilizm tymczasem nie jest w  stanie 
dowieść sprawiedliwości nagradzania i karania. Skoro podmiot nie 
mógł postąpić inaczej, niż postąpił, ani nie mógł mieć innych mo-
tywów, niż miał, a także nie mógł nie działać zgodnie z tymi mo-
tywami, to wyciąganie wobec niego konsekwencji przypomina ka-
ranie „za (naturalny) kolor włosów lub za (naturalny) kształt […] 
twarzy”52. Sprawiedliwa nagroda i  kara wymagają zatem (metafi-
zycznej) samodeterminacji. Podobnie dzieje się w przypadku tych 
wersji kompatybilizmu, w  których działania są wolne, kiedy ich 
podmiot nie podlega zewnętrznym i  wewnętrznym ogranicze-
niom. Taka definicja okazuje się zbyt szeroka, spełniają ją bowiem 

kontrintuicyjnego – kompatybilizmu: „[…] jego intuicyjna atrakcyjność bierze 
się raczej z oddzielnych przekonań, że przyczynowy determinizm jest prawdzi-
wy oraz że wolność jest prawdziwa, co prowadzi do przekonania, że muszą być 
jakoś kompatybilne” (tamże, s. 147). Zob. również Warfield 2006, s. 225.

51 Freedom and Belief, s. 15. 
52 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 120. 
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niektóre zwierzęta, którym nie przypisujemy moralnej odpowie-
dzialności53. Na przykład pies, gdy nie znajduje się na smyczy oraz 
nie ma obroży rażącej go prądem, jest w stanie rzucić się w po-
goń za wiewiórką, spełniając kompatybilistyczny warunek wol-
ności54. Obie powszechnie przyjmowane przez kompatybilistów 
definicje kłócą się więc z  potocznym rozumieniem moralnej od-
powiedzialności. 

Strawson wskazuje ponadto, że słaba definicja wolności i  wy-
nikająca z niej koncepcja moralnej odpowiedzialności nie spełnia-
ją praktycznych wymogów stawianych ich pojęciu. Potrzeba mocnej 
koncepcji wolności ujawnia się zwłaszcza tam, gdzie mamy do czy-
nienia z uczuciami pozytywnymi, takimi jak okazywanie wdzięczno-
ści, ponieważ ludzie „nie mogą być właściwymi obiektami wdzięcz-
ności, o  ile nie są prawdziwie odpowiedzialni za to, co robią”55. 
Jeszcze bardziej od prawdziwej odpowiedzialności moralnej jest 
uzależnione uczucie miłości. Zdaniem Strawsona „miłość implikuje 
wizję tego, kto jest kochany, jako samodeterminującego się podmio-
tu działania, dla którego właściwą odpowiedzią może być wdzięcz-
ność”, zaś „możliwość właściwej wdzięczności pociąga za sobą praw-
dziwą odpowiedzialność moralną”56.

Nawiązanie do wdzięczności to nie przypadek, jest to bowiem 
jedno z  tzw. podejść reaktywnych, rozważanych przez Petera Fre-
dericka Strawsona we wpływowym eseju Wolność a  uraza. Podej-
ścia reaktywne to uczucia będące reakcją na intencje innych ludzi 
względem nas. Jako przykład weźmy wybicie szyby: czyn ten oce-
nia się zupełnie inaczej wtedy, gdy jest to efekt chuligańskiego wy-
bryku, oraz wtedy, gdy jest to skutek akcji strażaków. Dzieje się tak 
dlatego, że w pierwszym przypadku dokonano go z intencją wyrzą-

53 Freedom and Belief, s. 17. We Free Agents Strawson (s. 373) zauważa, że kompa-
tybilistyczną definicję wolnych działań spełniałyby nawet kamienie.

54 Argument na rzecz tego twierdzenia podaje Strawson we Freedom and Belief,  
s. 122–123. 

55 Tamże s. 270.
56 Tamże, s. 271. Podobnego poglądu broni Anglin 1990, s. 20. Nie jest to stano-

wisko niekontrowersyjne; inne zdanie na temat uczuć wdzięczności i miłości 
w całkowicie deterministycznym świecie ma Pereboom 2009, s. 184–187. 
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dzenia szkody, a w drugim – w celu ratowania życia. W praktyce nie 
zwracamy zatem uwagi na to, czy dany czyn był wolny, czy nie, ale 
czy był on zgodny z intencją sprawcy oraz czy można go usprawie-
dliwić. W  ocenie Petera Fredericka Strawsona najważniejszą rolę 
odgrywa tytułowe uczucie urazy oraz przeciwstawiane mu uczucie 
wdzięczności, których odczuwanie byłoby w  pełni zasadne, nawet 
jeżeli dowiedlibyśmy, że determinizm jest prawdziwy. Stanowisko to 
nie wpływa więc na racjonalność naszych podejść reaktywnych – są 
one praktycznie racjonalne57. 

Teoria ta, definiująca wolność jako zarazem brak przeszkód 
w działaniu i zgodność z racjami podmiotu, jest wrażliwa na przed-
stawioną wyżej krytykę Galena Strawsona. Pogląd ten rozpatruje on 
jednak in abstracto i argumentuje przeciwko niemu, chcąc wskazać, 
że stanowisko Petera Fredericka Strawsona nie jest tak racjonalne, 
jak się na ogół uznaje58. Owa racjonalność, która ma stanowić naj-
większą zaletę teorii podejść reaktywnych, polega na zasadniczym 
dla eseju Wolność a  uraza twierdzeniu: „[…] choć determinizm 
może dawać powody, by zawiesić podejścia reaktywne, istnieją moc-
niejsze racje, by utrzymać te podejścia, nawet w świetle determini-
zmu”59. Galen Strawson ma zamiar pokazać, że teza ta jest daleka od 
oczywistości.

Celem kontrargumentu staje się wskazanie, że odrzucenie po-
dejść reaktywnych bywa całkowicie racjonalne nie tylko w  wąsko 
określonych przez Petera Fredericka Strawsona sytuacjach, takich 
jak choroby psychiczne, ale również w przypadku, gdyby nasz świat 

57 Jak zauważa Paul Russell (1992, s. 290), sedno stanowiska Petera Fredericka 
Strawsona można streścić w formule: „Nie mamy zatem żadnego powodu, by 
zawieszać lub całkowicie odrzucać nasze podejścia reaktywne, nawet jeżeli teza 
determinizmu jest prawdziwa”. 

58 Argumentacja Strawsona pojawia się w piątym i szóstym rozdziale Freedom and 
Belief, które następnie przedrukowano bez zmian jako On “Freedom and Resent-
ment”. Zagadnieniu temu poświęciłem również artykuł Strawson kontra Straw-
son: Galena Strawsona krytyka kompatybilizmu Petera Fredericka Strawsona  
(Jarocki 2019), który rozwija wprowadzone niżej wątki. 

59 Fischer, Ravizza 1993, s. 20. 



159WOLNA WOL A

okazał się deterministyczny60. Innymi słowy, wbrew temu, co twier-
dzi Peter Frederick Strawson, „nie wydaje się, aby pytanie o to, jakie 
działania byłyby racjonalne, mogło być uznane za pozorne, gdyby 
determinizm okazał się prawdziwy”61. Obiektywizacja postaw reak-
tywnych – a zatem zawieszenie orzekania wolności i moralnej od-
powiedzialności – jest racjonalna np. wtedy, gdy zwolennik deter-
minizmu próbuje wcielić w życie własną teorię. Autor eseju Wolność 
a uraza odpowiada na to, że nie ma żadnego praktycznego powo-
du, aby przyjmować determinizm i uznawać innych za niezdolnych 
do bycia obiektami podejść reaktywnych, a więc traktować ich tak, 
jak na ogół traktuje się ludzi „nienormalnych”62. Jak jednak wska-
zuje Galen Strawson, jednym z  takich powodów jest intelektualna 
uczciwość:

[…] nawet jeśli większość ludzi zgadza się, że prawdziwość determini-
zmu nie daje im dobrego powodu do zajmowania postawy obiektywnej 
w świetle zysków i strat dla ludzkiego życia, poważny miłośnik praw-
dy […], który wierzy teraz w determinizm i czuje, że jego postawy re-
aktywne nie są uzasadnione, może rozsądnie twierdzić, że racjonalnie 
powinien przyjąć bardziej racjonalne podejścia63.

Ten sam zarzut można też postawić argumentowi Petera Fredericka 
Strawsona, zgodnie z którym poczucie wolności jest nieuniknione, 
a przez to nie sposób powstrzymać się przed przypisywaniem innym 
moralnej odpowiedzialności. W ocenie Galena Strawsona z tego fak-
tu nie wynikają żadne doniosłe konsekwencje, gdyż taką samą moc 
ma argument, że równie nieunikniona może być potrzeba dążenia 
do prawdy oraz – w konsekwencji – zawieszenia podejść reaktyw-
nych. Nie ma żadnego powodu, by postawy oparte na fałszywych 
przekonaniach uważać za bardziej fundamentalne niż postawy opar-

60 Podobną linię argumentacji przeciwko stanowisku Petera Fredericka Strawsona 
obiera również Paul Russell 1992. 

61 Freedom and Belief, s. 78.
62 Tamże, s. 79.
63 Tamże, s. 78.
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te na przekonaniach prawdziwych, nawet jeżeli te drugie budzą na-
turalny sprzeciw. 

Peter Frederick Strawson myli się zatem zdaniem Galena Straw-
sona zarówno w  ocenie tego, że koncepcja podejść reaktywnych 
gwarantuje praktyczną użyteczność, jak i co do tego, iż jest ona je-
dyną racjonalną możliwością. W świetle tych zarzutów Strawson ju-
nior stwierdza, że koncepcją wolności, którą da się utrzymać, jest 
wyłącznie koncepcja mocna: to właśnie nią posługują się ludzie i to 
jej prawdziwość zakładają. 

Podobnie jak wolną wolę definiuje Strawson moralną odpowie-
dzialność w sensie mocnym, nazywając ją również odpowiedzialno-
ścią całkowitą (ultimate)64. We Freedom and Belief pisze: „[…] (cał- 
kowita) odpowiedzialność moralna to odpowiedzialność takiego  
rodzaju, która – jeżeli ją ponosimy – sprawia, że sensowne jest stwier-
dzenie, iż jedni z nas zasługują na męki w piekle, a drudzy na nagro-
dę w niebie”65. W artykule O niemożliwości całkowitej odpowiedzial-
ności moralnej Strawson wygłasza jeszcze mocniejsze stwierdzenie, 
zgodnie z  którym w  świetle całkowitej odpowiedzialności moral-
nej „przynajmniej sensowne byłoby sprawiedliwe skazanie kogoś na 
(wieczne) potępienie w piekle lub nagrodzenie (wieczną) radością 
w  niebie”66. W  pracach filozofa można też znaleźć sformułowania 
bardziej umiarkowane, gdy pisze np., że „prawdziwa odpowiedzial-
ność istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy kara i nagroda może być na-
prawdę sprawiedliwa i zasadna bez odwoływania się do pragmatycz-
nego uzasadnienia”67.

Charakterystyczną cechą rozważań Strawsona jest ścisłe powią-
zanie ze sobą problemów wolnej woli oraz moralnej odpowiedzial-

64 Na temat problemów z  przekładem „ultimate responsibility” jako odpowie-
dzialności całkowitej bądź ostatecznej zob. tłumaczenie O niemożliwości całko-
witej odpowiedzialności moralnej, s. 109 (przypis 1). 

65 Freedom and Belief, s. 2. 
66 O  niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 114. Podobne sfor-

mułowanie pojawia się również w Consciousness, Free Will, and the Unimpor-
tance of Determinism, s. 9.

67 Freedom and Belief, s. 2. Idea ta znajduje także innych zwolenników wśród teo-
retyków moralnej odpowiedzialności, wywodzących się nawet z odległych tra-
dycji filozoficznych. Zob. np. Ingarden 1987, s. 102.
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ności. Jak wielokrotnie podkreśla, zagadnienie wolności działania 
jest interesujące dlatego, że można z niego wyprowadzić konsekwen-
cje istotne dla możliwości moralnej oceny działającego podmiotu. 
Jednak stanowisko Strawsona co do relacji między nimi ulega z cza-
sem osłabieniu. We Freedom and Belief autor utożsamia wolność 
i moralną odpowiedzialność na mocy definicji, w późniejszych pra-
cach pisze natomiast na ogół, że „wolna wola pociąga prawdziwą od-
powiedzialność moralną”68. Choć zatem część wolnych działań ma 
jego zdaniem charakter pozamoralny, to zarazem uznaje on wol-
ność za warunek konieczny moralnej odpowiedzialności, traktując 
tę ostatnią jako jedyny interesujący aspekt problemu wolnej woli69. 

Strawson nie definiuje moralnej odpowiedzialności inaczej niż 
przez wolną wolę, a także nie analizuje bliżej pojęcia moralnej od-
powiedzialności. Nie odnosi się np. do klasycznego, arystotelesow-
skiego ujęcia, w którym moralną odpowiedzialność wyłączają nie-
wiedza oraz przymus70. W  tym kontekście zasadnie można pytać, 
jak niewiedza znosząca moralną odpowiedzialność przekłada się 
na wolność działania. Jeżeli okazałoby się, że niewiedza pozwa-
la działać w sposób wolny, ale wyłącza moralną odpowiedzialność 
za skutki tego działania, to pojęciowe zespolenie wolności i moral-
nej odpowiedzialności może być trudne do utrzymania71. Równie 
duże problemy rodzi relacja moralnej odpowiedzialności do zasługi. 
Strawson przyjmuje bowiem ich ścisłe powiązanie, które Fred Feld-

68 Consciousness, Free Will, and the Unimportance of Determinism, s. 9; wyróżnie-
nie pominięto. 

69 Por. taką samą uwagę u Campbella 1967, s. 36. 
70 Arystoteles (2007, s. 122 [1110a1–2]) pisze: „[…] za niezależne od woli ucho-

dzą te rzeczy, których dokonywa się bądź pod przymusem, bądź skutkiem 
nieświadomości”. 

71 Taki scenariusz kreśli Michael Slote (1980, s. 147). Przywołuje on przykład pra-
cownika banku, który w trakcie napadu wydaje pieniądze przestępcy, zapomi-
nając jednak, że mógł wcisnąć przycisk alarmowy. A zatem choć wydanie pie-
niędzy nie było wolne w sensie słabym (przebiegało pod wpływem ograniczeń), 
a tym samym – również mocnym, to zdaniem Slote’a pracownik ten ponosi za 
swój czyn moralną odpowiedzialność. Na temat tego rodzaju czynów, w przy-
padku których odpowiedzialność jest „mieszana”, pisze również Arystoteles 
2007, s. 122 [1110a5–16]. 



162 ROZDZIAŁ 2 

man wyraża w formule: „Jeśli S zasługuje na x ze względu na to, że 
S zrobił albo cierpiał z powodu y, wtedy S jest odpowiedzialny za 
uczynienie lub cierpienie z powodu y”72. Feldman jednak kwestionu-
je to stwierdzenie, uważając, że „istnieje niezliczona liczba całkowi-
cie zwyczajnych przypadków, w których zasługujemy na coś, mimo 
iż nie ponosimy odpowiedzialności”73. Przykładem może być współ-
czucie dla rodziców chorego dziecka, na które zasługują, chociaż 
w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę. Niestety 
Strawson nie uwzględnia tego rodzaju scenariuszy, nie poświęca zbyt 
wiele miejsca na pojęciowe analizy i zatrzymuje się na zdroworoz-
sądkowo uchwytnej konceptualizacji moralnej odpowiedzialności74. 

2.3. Przebieg argumentu

Argument podstawowy pojawia się po raz pierwszy – choć jeszcze 
nie pod swoją nazwą – we Freedom and Belief. Później jest przyta-
czany w  pięciu innych pracach, przyjmując za każdym razem od-
mienną formę; niejednokrotnie w jednym artykule pojawia się kilka 
inaczej przebiegających argumentów. Poniżej cytuję trzy sformuło-
wania, które – mimo że podobne – pozwolą na jego lepsze zrozu-
mienie. Argument podstawowy zaproponowany w pierwszej książce 
Strawsona brzmi następująco: 

1.1. Kiedy zajmujemy się wolnym działaniem, szczególnie intere-
sują nas działania wykonywane z pewnych racji, [czyli] działania inten-
cjonalne, będące przeciwieństwem odruchów czy nawyków. Chcemy 
pokazać, że takie działania mogą być wolne. 

1.2. To, jak ktoś działa, kiedy działa intencjonalnie z jakiegoś po-
wodu, z  konieczności jest funkcją czy jest zdeterminowane przez to, 
jaki ktoś jest w znaczeniu mentalnym. 

1.3. Aby zatem ktoś był w pełni odpowiedzialny za to, jak działa, 

72 Feldman 1995, s. 64.
73 Tamże, s. 68.
74 Dla porównania warto prześledzić interesujące i znacznie bogatsze analizy Na-

gela 1997c, s. 146–152. 
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musi być odpowiedzialny za to, jaki jest w  znaczeniu mentalnym – 
przynajmniej pod niektórymi względami. 

1.4. Ale aby być prawdziwie odpowiedzialnym za to, jakim się jest 
w  znaczeniu mentalnym pod niektórymi względami, należy wybrać, 
jakim się jest w znaczeniu mentalnym pod niektórymi względami. Nie 
chodzi tylko o  to, by być przyczyną tego, jakim się jest w  znaczeniu 
mentalnym, to bowiem nie wystarczy do prawdziwej odpowiedzialno-
ści. Trzeba być jeszcze świadomym i bezpośrednio wybrać, jakim się 
jest w znaczeniu mentalnym pod niektórymi względami, zaś wprowa-
dzenie tego wyboru w życie musi się powieść. 

1.5. Nie można jednak powiedzieć, że wybrało się to, jakim się jest 
w  znaczeniu mentalnym pod jakimkolwiek względem, jeżeli istniało 
się już, w znaczeniu mentalnym, i było się wyposażonym w określo-
ne zasady wyboru P1 – preferencje, wartości, nastawienia, ideały i tak 
dalej – w świetle których wybrało się, jakim być. 

1.6. Ale wtedy, aby być moralnie odpowiedzialnym za wybór, by 
być takim, jakim się jest w znaczeniu mentalnym pod pewnymi wzglę-
dami, należy być prawdziwie odpowiedzialnym za posiadanie owej za-
sady wyboru P1. 

1.7. Lecz wtedy należy wybrać również ją.
1.8. Ale dla tego celu, wyrażonego w 1.7, należy mieć już jakieś za-

sady wyboru, na przykład P2, w świetle których wybrano P1. 
1.9. I  tak dalej. Prawdziwa samodeterminacja jest logicznie nie-

możliwa, wymaga bowiem finalizacji nieskończonego regresu wybo-
rów zasad wyboru75. 

Prawie identyczna wersja argumentu pojawia się w O niemożliwo-
ści całkowitej odpowiedzialności moralnej, stąd jej cytowanie byłoby 
w tym miejscu bezcelowe. W tym artykule można jednak znaleźć in-
teresującą wariację, uwzględniającą determinanty genetyczne i śro-
dowiskowe, które jako pierwsze konstytuują mentalny aspekt czło-
wieka. Argument przebiega następująco:

2.1. Bez wątpienia początkowo jest się takim, jakim się jest ze 
względu na czynniki dziedziczne i  wcześniejsze doświadczenia, za 

75 Freedom and Belief, s. 24–25. Przypisy i uwagi dodane w nawiasach pomijam. 
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które w żadnej mierze nie można odpowiadać (ani moralnie, ani w ja-
kikolwiek inny sposób). 

2.2. Podejmowane w  toku dalszego życia próby zmiany tego, ja-
kim się jest ze względu na czynniki dziedziczne i przeszłe doświadcze-
nia, nie wystarczają, by stać się prawdziwie odpowiedzialnym moralnie 
za to, jakim się jest. 

2.3. Jest tak dlatego, że zarówno pojawienie się motywacji do zmia-
ny samego siebie, jak i rezultat tej zmiany, determinowane są tym, ja-
kim się było w wyniku wpływów czynników dziedzicznych oraz prze-
szłych doświadczeń.

2.4. Natomiast jakiekolwiek dalsze zmiany byłyby możliwe tylko 
wtedy, gdyby spowodowało się pewne zmiany, które same byłyby jed-
nak determinowane przez początkowe zmiany, wynikające z  czynni-
ków dziedzicznych i poprzednich doświadczeń. 

2.5. Na tym nie koniec, gdyż w niektórych przypadkach może się 
okazać, że pewne zmiany tego, jakim się jest, powodowane są nie tylko 
czynnikami dziedzicznymi czy doświadczeniem, ale również wpływem 
zdarzeń niezdeterminowanych lub losowych76.

Konkluzja argumentu głosi: „[…] absurdem jest […] twierdzić, że 
czynniki te, za które ex hypothesi nie jest się w najmniejszym stop-
niu odpowiedzialnym, mogą mieć jakikolwiek wpływ na prawdziwą 
moralną odpowiedzialność za to, jakim się jest”77.

Argument podstawowy – i to aż w czterech odmianach – można 
również znaleźć w artykule The Bounds of Freedom. Najbardziej in-
teresująca wydaje się jego druga wersja, której największą zaletą jest 
skrótowość. W przytoczonym sformułowaniu litera O oznacza odpo-
wiedzialność, Z – zasadność nagradzania lub karania, zaś C – całkowi-
tość. COZ znaczy zatem tyle, co całkowita odpowiedzialność prowa-
dząca do zasadności nagradzania lub karania. Argument przebiega 
następująco:

3.1. Nie można być causa sui – nie można być przyczyną same-
go siebie. 

76 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 111–112. 
77 Tamże, s. 112. 
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3.2. Należy być causa sui, przynajmniej pod niektórymi kluczowy-
mi względami mentalnymi, aby być COZ za własne myśli i działania. 

3.3. Nie można być COZ za własne myśli i działania: nie można 
ostatecznie ponosić moralnej winy lub zasługi ani za własne myśli czy 
działania, ani za charakter lub cokolwiek innego. 

3.4. OZ → COZ: jakakolwiek odpowiedzialność i zasługa wymaga-
ją całkowitej odpowiedzialności i zasługi. 

3.5. Nie można być OZ: nie można (prawdziwie i jakkolwiek) po-
nosić moralnej winy lub zasługi ani za własne myśli czy działania, ani 
za charakter lub cokolwiek innego78.

Analizy warto zacząć od trzeciego z argumentów, który eksponuje 
naczelne założenia Strawsona. Przesłanka (3.1) wyraża tezę, że nic 
nie może być causa sui79. Przesłanka (3.2) głosi, że całkowita odpo-
wiedzialność moralna wymaga bycia causa sui. Strawson nie argu-
mentuje wprost za tym twierdzeniem, ale jest ono uzasadnione tezą 
Hume’a, zgodnie z którą ani wybór zdeterminowany, ani losowy nie 
jest wolny. Według przesłanki (3.3) warunek stawiany w  (3.2) nie 
może zostać spełniony. Przesłanka (3.4) wyraża założenie Strawso-
na, że koncepcja moralnej odpowiedzialności musi być koncepcją 
mocną. Przesłanka (3.5) powtarza przesłankę (3.3) z  wykorzysta-
niem wzmocnionego pojęcia moralnej odpowiedzialności. 

W porównaniu z tym rozumowaniem pierwszy z przytoczonych 
argumentów jest znacznie dłuższy, ale lepiej wyjaśnia racje, które 
stoją za przyjęciem poszczególnych przesłanek. Zasadniczą rolę od-
grywa przesłanka (1.2), która explicite prowadzi do odrzucenia wi-
zji wolnego działania jako niezdeterminowanego, implicite wyklucza 
zaś również możliwość, że wolna wola jest przyczyną samej siebie. 
Jak zauważa Strawson, „uznanie ich obu przesądza sprawę”80. Je-
żeli bowiem zgodzimy się, że aktualnie podejmowana decyzja jest 

78 The Bounds of Freedom, s. 443–444.
79 W swych wczesnych pracach Strawson (Freedom and Belief, s. 50) twierdził, że 

takiej cechy nie można przypisać nawet Bogu. Obecnie osłabia to twierdzenie 
i pisze np.: „[…] nic nie może być całkowicie causa sui w żadnym względzie. 
Nawet jeżeli Bóg może taki być, z nami jest inaczej” (O niemożliwości całkowitej 
odpowiedzialności moralnej, s. 123). 

80 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 117. 
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w  całości skutkiem naszej obecnej konstytucji psychicznej – a  nie 
może ona nie wynikać z niej, jeśli ma nie być losowa – to odpowie-
dzialni moralnie możemy być za tę decyzję tylko wtedy, gdy świado-
mie zadecydowaliśmy o naszej konstytucji psychicznej: charakterze, 
osobowości albo strukturze motywacyjnej (1.4). Jak jednak dowo-
dzi Strawson, nadawanie kształtu własnej konstytucji psychicznej 
zawsze wynika z  innej konstytucji psychicznej, którą pragnie się 
zmienić, przy czym decyzja co do tej zmiany oraz do jej kierunku 
jest kwestią owej uprzedniej konstytucji psychicznej. Mówiąc me-
taforycznie, człowiek nigdy nie jest niezapisaną tablicą, która może 
stworzyć samą siebie, a przez to – być odpowiedzialnym moralnie za 
to, kim jest. Nawet w bardzo wczesnych stadiach życia, gdy autode-
terminacja istotnie mogłaby zachodzić, zachowanie człowieka wy-
nika „z  czynników dziedzicznych i  poprzednich doświadczeń”81, 
a  także jest kształtowane „wpływem zdarzeń niezdeterminowa-
nych lub losowych”82. Nie ma zatem takiego momentu, w którym 
moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy tacy, jacy chcemy, a więc nie 
możemy ponosić odpowiedzialności za posiadaną przez nas kon-
stytucję psychiczną oraz za wypływające z niej działania. Dlatego 
nawet jeżeli w konkretnej sytuacji uważamy swój wybór za wolny, 
to jego kryteria sięgają do aspektów, za które nie możemy być odpo-
wiedzialni – do pierwszych chwil życia, wychowania, a wreszcie do 
osobowości czy charakteru (2.4). Toteż pojęcie mocnej wolnej woli – 
jedynej, na której w ocenie Strawsona zależy większości ludzi – oka-
zuje się wewnętrznie sprzeczne, cały spór wokół tej kwestii jest zaś 
pseudoproblemem. 

2.4. argument podstawowy a stanowiska w dyskusjach nad wolną wolą

Zgodnie z  przedstawionym wcześniej podziałem stanowiska, jakie 
można zająć, rozważając problem wolnej woli, dzielą się na kompa-
tybilistyczne i inkompatybilistyczne, te drugie zaś – na twardy deter-

81 Tamże, s. 112.
82 Tamże, s. 111. 
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minizm i libertarianizm. W ocenie Strawsona żadne z nich nie jest 
w stanie satysfakcjonująco odpowiedzieć na argument podstawowy. 

Stanowiska kompatybilistyczne są odporne na to rozumowanie, 
stanowi ono bowiem atak na – nieprzyjmowaną przez ich zwolen-
ników – mocną koncepcję wolnej woli. Wynika to z natury kompa-
tybilizmu: Locke, a za nim współcześni kompatybiliści, rozdzielają 
pytanie o wolność działania i wolność chcenia, za sensowne uzna-
jąc tylko pierwsze z nich83. Strawson tymczasem zwraca uwagę, że 
każdy etap prowadzący do działania – zaistnienie pragnień, ich se-
lekcja, dobranie racji przemawiających za i  przeciw – mają swo-
ją historię przyczynową, w oderwaniu od której nie można rozwa-
żać działania jako wolnego lub bezwolnego. Dlatego człowiek albo 
może być wolny i  odpowiedzialny za swój wybór poza kontekstem 
owej historii – ale wtedy to wolność w znaczeniu słabym – albo jest 
on prawdziwie wolny i całkowicie odpowiedzialny, co jednak prowa-
dzi do wewnętrznej sprzeczności. 

Inkompatybilizm natomiast głosi w  myśl definicji Strawso-
na, że „fałszywość determinizmu jest warunkiem koniecznym wol-
ności”84. Przez determinizm rozumie on pogląd, że „każde zdarze-
nie ma przyczynę – a zatem, że każde zdarzenie czy stan świata jest 
powodowane przez coś innego, co jest jego przyczyną”85. Tak sze-
roka definicja potrafi objąć wszelkie odmiany determinizmu, choć 
zarazem sprowadza się do trywialnego stwierdzenia, że nie ma zja-

83 Locke 1955, s. 334 [I.21.22]. Jak zauważa Locke (tamże, s. 339 [I.21.27]): „Wolność 
polega więc na tym, czy jesteśmy zdolni działać albo nie działać zgodnie z tym, 
co wybierzemy albo czego chcemy”. 

84 Freedom and Belief, s. 27. 
85 Tamże, s. 4. Jak zauważa Kadri Vihvelin (2017), teza ta, przyjmowana w star-

szych pracach, nie daje się dziś obronić. Helen Beebee (2013, s. 16) tłumaczy, 
że wynika to z tego, iż ich autorzy nie dysponowali pojęciem przyczynowania 
niedeterministycznego. Mimo wszystko Strawson stara się utrzymać tę defini-
cję; dla argumentu na jej rzecz zob. Consciousness, Free Will, and the Unimpor-
tance of Determinism, s. 4. W  innym, popularnonaukowym tekście Strawson 
definiuje determinizm jako pogląd, zgodnie z którym „wszystko, co dzieje się 
we Wszechświecie, jest z konieczności pociągane przez to, co już się wydarzy-
ło w taki sposób, że nic nie może potoczyć się inaczej, niż się potoczyło” (Luck 
Swallows Everything, s. 8). W The Bounds of Freedom (s. 442) Strawson traktuje 
oba sformułowania jako równoznaczne. 
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wisk, które zachodzą bez przyczyny. Skutki przyjęcia determinizmu 
są na pierwszy rzut oka zbieżne z wnioskiem argumentu podstawo-
wego: wolna wola nie istnieje, więc przypisanie całkowitej odpowie-
dzialności moralnej za działania jest niemożliwe. Jak jednak uważa 
Strawson, argument podstawowy nie zależy od prawdziwości deter-
minizmu, dzięki czemu debata, czy natura naszego świata jest deter-
ministyczna, czy nie, w żaden sposób na niego nie wpływa. Daje to 
powód, by preferować raczej rozumowanie Strawsona, a nie argu-
mentować za determinizmem, który bywa uznawany za teorię nie-
weryfikowalną; argument podstawowy prowadzi do tego samego 
wniosku wyłącznie dzięki analizie pojęcia wolności86.

W przypadku libertarian rozumowanie Strawsona wykorzystuje 
to, że ich argumenty na ogół sprowadzają się do problematyzowania 
stanowiska twardych deterministów. To jednak zdaniem filozofa nie 
wystarczy, by dowieść prawdziwości ich poglądu: konieczna jest ar-
gumentacja pozytywna. W tym względzie libertarianizm natrafia na 
tradycyjne trudności, z których najważniejsza wiąże się z konieczno-
ścią odpowiedzi na pytanie, czy mocna koncepcja wolnej woli zakła-
da, że proces decyzyjny jest w jakiś sposób zdeterminowany87. Choć 
odpowiedź przecząca sprawia, że trudno odróżnić działania wolne 
od działań losowych, miała ona w  historii filozofii takich zwolen-
ników, jak Kartezjusz czy Jean-Paul Sartre. Współcześnie uznaje się 
jednak, że akt woli musi mieć przyczynę, a zatem jest zdeterminowa-
ny, przy czym na ogół używa się w tym celu kategorii samodetermi-
nacji. W takim wypadku sprawcą działania staje się podmiot – jego 

86 Consciousness, Free Will, and the Unimportance of Determinism, s. 11. Na temat 
nieweryfikowalności i niefalsyfikowalności determinizmu zob. The Unhelpful-
ness of Indeterminism, s. 154–155; w Polsce tezy tej broni Bremer (2013, s. 47), 
a z klasycznych autorów – Leszek Kołakowski (1959, s. 40), który pisze, że jest 
to teza „naukowo jałowa i, oczywiście, w rozumieniu rygorystycznym i literal-
nym niesprawdzalna”. Przeciwko tezie o nieweryfikowalności determinizmu ar-
gumentuje m.in. Balaguer 2010. Również Beebee (2013, s. 15) stwierdza, że „de-
terminizm nie jest w ogóle tezą filozoficzną – to teza empiryczna”. 

87 Jak pisze John Watson (1987, s. 164), „to, że libertariańskie koncepcje wolnego 
sprawstwa są niejasne, nie jest dla nikogo żadną nowością”.
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przekonania czy pragnienia – który ma wpływ na decyzję i może za 
nią moralnie odpowiadać88. 

W ocenie Strawsona i ta strategia zawodzi. Zgadza się on, że „je-
śli jest się prawdziwie odpowiedzialnym za własne działania, to na-
leży się naprawdę samodeterminować”89. Lecz kiedy uzna się tego 
rodzaju determinację, libertarianizmowi natychmiast zaczyna za-
grażać argument podstawowy. Libertarianie na ogół odpowiadają, 
że samodeterminacja dotyczy wyboru odpowiednich racji do dzia-
łania, przez co akt woli nie jest losowy (opiera się na racjach), a zara-
zem jest wolny, gdyż nie wyznacza go koniunkcja uprzedniego stanu 
świata oraz praw przyrody. Jednak w  świetle rozumowania Straw-
sona taka argumentacja nie rozwiązuje problemu: pytanie, na jakiej 
podstawie dokonano wyboru spośród przedstawionych racji, a tak-
że skąd owe racje się wzięły, nadal pozostaje zasadne. Wciąż zatem 
„możemy pytać, gdzie i w jaki sposób samodeterminacja i prawdzi-
wa odpowiedzialność mają się pojawić, chyba że [podmiot] A będzie 
odpowiedzialny za występowanie P-racji”90. Tu właśnie rozpoczyna 
się wskazywany w argumencie Strawsona regres w nieskończoność. 
Z tą uwagą zgadza się poniekąd Roderick Chisholm, gdy stwierdza: 
„[…] jeśli przyczyna była takim stanem czy zdarzeniem, za które nie 
odpowiada sam człowiek, wtedy nie odpowiada on za to, co błędnie 
nazwaliśmy jego działaniem”91. 

Odwołajmy się do przykładu z pracy Petera van Inwagena. Za-
łóżmy, że pewien złodziej planuje ukraść z  kościelnej puszki ofia-
rę dla biednych. Zarazem przypomina sobie, że obiecał umierającej 
matce, iż będzie prowadził uczciwe życie, a w rezultacie odstępuje 
od swojego zamiaru92. W opinii Strawsona decyzja niedoszłego zło-
dzieja jest wolna tylko wtedy, jeśli jego akt woli ma charakter causa 
sui. To jednak niemożliwe: w rzeczywistości zapadła ona w wyniku 
struktury osobowościowej podmiotu działania, dla którego dotrzy-
manie obietnicy jest ważniejsze niż zaspokojenie chęci kradzieży. 

88 Koncepcję taką rozwija m.in. Roderick Chisholm (1982). Tamże.
89 Freedom and Belief, s. 22. 
90 Tamże, s. 40.
91 Chisholm 1982, s. 25. 
92 Zob. van Inwagen 1983, s. 127–128. 
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Tak też cała kwestia przesuwa się o krok dalej – można bowiem py-
tać, czy złodziej świadomie i w sposób wolny wybrał przekonanie, że 
dotrzymywanie obietnic jest ważniejsze niż chęć zaspokojenia kra-
dzieży. Odpowiedź wydaje się negatywna: zapewne w grę wchodziły 
jego wychowanie lub wrodzone czy nabyte cechy charakteru, a więc 
czynniki, za które nie mógł odpowiadać. Tym samym niedoszły zło-
dziej nie może być odpowiedzialny moralnie za własny wybór.

Podobny rodzaj argumentacji pojawia się u Arthura Schopen-
hauera, a także u Kazimierza Twardowskiego. Jak twierdzą liberta-
rianie, mimo motywów, charakteru i okoliczności „w danych warun-
kach mogę postanowić to lub owo, mam niezależność, niezawisłość, 
jest to obojętne, jaka jest konstelacja warunków i danych”93. Problem 
w tym, że owa możliwość decyzji nie zależy od okoliczności. Wprost 
przeciwnie: to, czy nastąpi ta, czy inna możliwość, zależy od czynni-
ków takich jak charakter, osobowość czy motywacje. A zatem to, że 
człowiek może podjąć jakąś decyzję, nie ma znaczenia dla oceny, czy 
jest ona wolna. Jak pisze Schopenhauer, 

jest to tak samo, jak gdyby woda rzekła: „Mogę się spiętrzyć w wysokie 
fale (niezawodnie: mianowicie w morzu i podczas burzy), mogę poto-
czyć się wartkim prądem w dół (bez wątpienia! mianowicie w łożysku 
rzeki), mogę runąć w przepaść spieniona i skotłowana (tak! mianowicie 
w wodospadzie), mogę wolna trysnąć strumieniem w powietrze (tak! 
mianowicie w wodotrysku). [O]statecznie mogę się nawet zagotować 
i ulotnić (słusznie! przy 80° ciepła); lecz nie uczynię teraz nic z  tego 
wszystkiego, lecz pozostanę, dobrowolnie i  spokojnie, w  przeźroczej, 
lustrzanej toni stawu”. Tak jak woda może to wszystko zrobić tylko wte-
dy, gdy nastąpią przyczyny powodujące ją do tego lub owego, tak samo 
i ów człowiek jedynie tylko pod tym samym warunkiem może uczynić 
to, co mu się zdaje, że może. Dopóki nie nastąpiły przyczyny, nie może: 
lecz potem już musi, tak samo jak woda, gdy się tylko znajdzie w odpo-
wiednich warunkach94. 

93 Twardowski 1983, s. 147.
94 Schopenhauer 2014, s. 102–103. 
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Proponowany przez indeterministów postulat władzy wolnego roz-
sądzania między różnymi racjami nie uwzględnia, że stwierdzenie 
„Jan może wybrać A lub B” może równie dobrze oznaczać „Jan musi 
wybrać A w okolicznościach X, zaś B w okolicznościach Y”. Argu-
ment podstawowy – zwłaszcza w sformułowaniu (2.1)–(2.5) – po-
daje przykłady okoliczności, które mogą odgrywać rolę determinant 
dla poszczególnych wyborów. 

W ocenie Strawsona konkluzji tej nie może uniknąć również ja-
kikolwiek pogląd dualistyczny, w myśl którego istnieją dusze czy jaź-
nie znajdujące się poza przyczynowym porządkiem natury. Załóż-
my, że dusza lub jaźń ma być centrum decyzyjnym, niezależnym od 
umysłowej natury człowieka95. Zgodnie z tym modelem to właśnie 
owo centrum rozważałoby racje, a następnie podejmowało decyzję 
niezależnie od zewnętrznych czynników. Oczywiście te akty woli nie 
są całkowicie przypadkowe – wynikają z inklinacji podmiotu działa-
nia, ale nie są przez nie z konieczności pociągane. Strawson nie uwa-
ża jednak, by ta odpowiedź była skuteczna: „Jeśli podmiot działa-
nia decyduje w świetle własnej natury umysłowej, ale nie jest przez 
nią determinowany, natychmiast pojawia się pytanie: dlaczego nasz 
stary, dobry podmiot działania zdecydował tak, jak zdecydował?”96. 
Odpowiedź może być tylko jedna: kryterium wyboru jest jego umy-
słowa natura, co odsyła nas z kolei do pytania o wolność pozyskania 
tej natury, przez co cały argument wraca do punktu wyjścia97. Choć 
twierdzenia takiego nie sposób znaleźć w pracach Strawsona, to wy-
daje się, że podobny zarzut można wysunąć względem tych, którzy 
wolność rozumieją jako świadomą kontrolę zachowania. W tym mo-

95 Rodzi się pytanie, czy taka koncepcja duszy lub jaźni jako całkowicie odrębnej 
od nastrojów, uczuć, przekonań i racjonalnych myśli jest wewnętrznie spójna. 
Na potrzeby argumentu można jednak założyć – jak czyni to Strawson – że tak 
właśnie jest. 

96 Luck Swallows Everything, s. 9. 
97 Podobnej myśli broni Twardowski (1983, s. 131), a następnie konkluduje: „[…] »ja« 

to znaczy mój charakter, moja osobowość cała, a jeżeli ona kieruje mym posta-
nowieniem, nie jest ono wolne w znaczeniu indeterministów”.



172 ROZDZIAŁ 2 

delu osoba (jaźń) byłaby centrum kontroli, co jednak wikła tę kon-
cepcję w zarzuty analogiczne do zarzutów przedstawionych wyżej98. 

Stosowanym niekiedy wyjściem jest odwołanie się do odkryć fi-
zyki kwantowej. Na ogół przyjmuje się, że procesy zachodzące na 
poziomie kwantowym, które konstytuują nasz świat, mają charakter 
indeterministyczny99. Niektórzy filozofowie, np. Robert Kane, wyko-
rzystują ten fakt, by bronić istnienia wolnej woli100. Wciąż nie pozwa-
la to wszak odpowiedzieć na pytanie:

Jak fakt, iż mój wysiłek woli jest niezdeterminowany w  taki sposób, 
że jego rezultat również jest niezdeterminowany, może sprawić, albo 
przynajmniej pomóc [w dowiedzeniu], że jestem za niego w pełni od-
powiedzialny? W jaki sposób może on pomóc w przypisywaniu odpo-
wiedzialności moralnej albo sprawić, by kara lub nagroda były w peł-
ni sprawiedliwe?101

Choć, jak spostrzega Strawson, Kane zauważa to pytanie, nie pro-
ponuje żadnej odpowiedzi102. Biorąc pod uwagę dylemat „koniecz-
ność albo przypadek”, wydaje się, że jakiekolwiek rozwiązanie jest 
niemożliwe.

Wniosek argumentu podstawowego okazuje się druzgocący. 
Kompatybilizm nie spełnia potocznych intuicji co do wymagań sta-
wianych pojęciu wolności i  moralnej odpowiedzialności. Inkom-

98 Zaletą koncepcji wolności jako świadomej kontroli zachowania byłoby z pew-
nością to, że jest ona praktycznie użyteczna. Możemy np. wykorzystać ją w są-
downictwie, mówiąc o tym, że podmiot miał kontrolę nad swoimi działaniami 
lub jej nie miał. Kiedy jednak zadamy metafizyczne pytanie, czy kara lub nagro-
da są słuszne, okaże się, że aby na nie odpowiedzieć, musimy wiedzieć, kto kon-
troluje – co generuje przedstawiony wyżej problem podmiotu kontroli. 

99 Pierwowzór tego argumentu można znaleźć już u epikura, który – wbrew De-
mokrytowi – twierdził, że ruch atomów nie jest całkowicie mechaniczny i ule-
ga czasami losowym zmianom, dzięki czemu naszym działaniom da się przypi-
sać pewien stopień odpowiedzialności. Na temat tego zagadnienia zob. Bremer 
2013, s. 89–90.

100 Kane 2000, s. 159. 
101 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 127. 
102 The Unhelpfulness of Indeterminism, s. 153. Podobny zarzut wysuwa Bernstein 

2005, s. 8.
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patybilizm wikła się w  podnoszony przez Hume’a  dylemat przy-
padkowości i  konieczności. Jak wskazuje argument Strawsona, 
libertarianie, którzy poszukują wyjścia z tej opozycji, decydując się 
na jakiś rodzaj samodeterminacji, popadają w ten sam dylemat, wy-
rażony w nieco inny sposób: albo akt woli stwarza sam siebie (co jest 
niemożliwe), albo jest pociągany przez uprzednie czynniki generu-
jące regres w nieskończoność lub zaczynające się od zdarzeń poza 
naszą kontrolą. W żadnym z tych przypadków nie jesteśmy wolni. 
Konkluzja Strawsona nie brzmi jednak wyłącznie, że ludzie są zde-
terminowani. Jego teza idzie dalej: filozoficzne dyskusje nad wolną 
wolą są pozbawione sensu, ponieważ jej pojęcie jest wewnętrznie 
sprzeczne. Jak zauważa, „można by oszczędzić mnóstwo czasu oraz 
wprowadzić ogromną klarowność do dyskusji nad naturą moralnej 
odpowiedzialności, gdyby tylko wniosek wypływający z argumentu 
podstawowego został ogólnie przyjęty i jasno wyrażony”103.

2.5. krytyka argumentu podstawowego

Biorąc pod uwagę wnioski płynące z argumentu podstawowego, nie 
może dziwić, że spotkał się on z żywą reakcją filozofów zajmujących 
rozmaite stanowiska w sporze o istnienie wolnej woli. Zarzutów pod 
jego adresem pojawiło się wiele, dlatego wyróżniam trzy główne ro-
dzaje krytyki, wskazujące: (a) błędy materialne, mające dowodzić, że 
jedna lub więcej przesłanek argumentu jest fałszywa; (b) błędy for-
malne, których celem jest pokazanie, że rozumowanie ma charak-
ter entymematyczny; (c) błędy pojęciowe, koncentrujące się na po-
jęciach użytych w rozumowaniu. Poniższy paragraf nie ma na celu 
omówienia wszystkich zarzutów, chodzi jedynie o podanie reprezen-
tatywnych przykładów, dobranych ze względu na ich wpływowość. 

A. Błędy materialne

Zarzut błędów w przyjmowanych przez Strawsona przesłankach do-
tyczy w szczególności dwóch pierwszych założeń, najklarowniej wy-

103 O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 127. 
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łożonych w trzeciej z przytoczonych wersji argumentu. Głoszą one, 
że (3.1) nic nie może być causa sui oraz że (3.2) aby być wolnym 
i moralnie odpowiedzialnym za własne działania, należy być causa 
sui. Negacja pierwszej z nich, czyli uznanie, że można być przyczyną 
samego siebie, wydaje się filozoficznie niewiarygodna, poza szcze-
gólnymi przypadkami dotyczącymi rozważań nad naturą Boga. Kie-
dy jednak przyjmie się, że Bóg może być przyczyną samego siebie, 
wtedy naturalną odpowiedzią na argument Strawsona staje się uzna-
nie, że ludzie również mają tę boską cechę. Do takiej odpowiedzi 
przychyla się m.in. Chisholm: „Jeśli jesteśmy odpowiedzialni […], 
to mamy przywilej, który niektórzy przypisaliby tylko Bogu: każ-
dy z nas w trakcie działania jest pierwszym nieporuszonym poru-
szycielem. Czyniąc to, co robimy, powodujemy pewne zdarzenia 
i nikt – ani nic – nie jest przyczyną naszej aktywności”104. Podob-
nej tezy bronił m.in. św. Tomasz z  Akwinu, który jednoznacznie 
stwierdzał: „[…] skoro więc wola porusza się przez namysł, namysł 
jest zaś poszukiwaniem nie prowadzącym do jednego oczywistego 
rozwiązania, ale mającym drogę wyboru między różnymi przeciw-
stawnymi przedmiotami, tak więc nie z konieczności wola samą sie-
bie porusza”105.

Jedna z ciekawszych krytyk jest wymierzona w przesłankę (3.2), 
zgodnie z  którą należy być causa sui, przynajmniej pod niektóry-
mi kluczowymi względami umysłowymi, aby być całkowicie od-
powiedzialnym moralnie za własne myśli i  działania. Jak zauważa 
John Fischer, stanowi ona wyraz założenia, zgodnie z którym „mu-
simy posiadać określony rodzaj »całkowitej kontroli« w celu moral-
nej odpowiedzialności za swoje zachowanie”106. Fischer wprawdzie 
nie podaje jednoznacznych argumentów, że takie rozstrzygnięcie 

104 Chisholm 1982, s. 32. Konsekwencja ta jest wprost odrzucana przez Schopen-
hauera (2014, s. 107), który pisze: „Gdybyśmy przyjęli wolność woli, to każ-
da ludzka czynność byłaby cudem niedającym się wytłumaczyć: skutkiem bez 
przyczyny”. 

105 Św. Tomasz z Akwinu 1999, s. 77. Filozof ten pisze również (tamże): „[…] wola 
porusza i  samą siebie, i  wszystkie inne władze”. Podobną samodeterminację 
przyjmują dzisiejsi neotomiści – zob. np. Krąpiec 2005, s. 290.

106 Fischer 2006, s. 107. 
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jest nieuprawnione, stawia jednak kilka pytań. Przede wszystkim 
nie wydaje się, by tak mocna koncepcja była częścią zdroworozsąd-
kowego myślenia o  odpowiedzialności. Wprost przeciwnie: „[…] 
można całkowicie rozsądnie założyć, że nie powinniśmy domagać 
się wewnętrznie sprzecznego rodzaju całkowitości, aby być moral-
nie odpowiedzialnymi”107. Inna wątpliwość dotyczy tego, że zbiór 
warunków pozwalających nam działać w sposób wolny jest bardzo 
obszerny i obejmuje również rzeczy, za jakie nie możemy ponosić 
odpowiedzialności (np. ilość tlenu w powietrzu albo świecenie słoń-
ca)108. A zatem – konkluduje Fischer – Strawson nakłada zbyt wy-
sokie wymogi na moralną odpowiedzialność: na tyle wysokie, że 
nikt nie może ich spełnić109. Na ten zarzut odpowiedział zwolennik 
Strawsona, Michael Istvan, który argumentację Fischera uważa za 
przykład chochoła110. Żadna z przesłanek argumentu podstawowego 
nie głosi, że aby być całkowicie odpowiedzialnym za własne działa-
nia, należy być jednocześnie odpowiedzialnym za wszelkie czynniki, 
które je umożliwiają, jak oddychanie, świecenie słońca itd. Wprost 
przeciwnie: Strawson mówi jedynie o odpowiedzialności za niektó-
re najistotniejsze cechy umysłowe111. Zarzut ten nie jest więc w sta-
nie zagrozić argumentowi. 

Podobny, choć bardziej radykalny argument wysuwa Searle, 
zdaniem którego konieczność wyjaśnienia aktualnej zasady wybo-
ru poprzednimi zasadami wyboru nie znajduje żadnego uzasadnie-
nia. Zgadza się on wprawdzie, że „taki wymóg wyjaśnienia może nie 
mieć kresu, ale dotyczy to każdego wyjaśnienia”. Następnie zaś doda-
je: „[…] wyjaśnienia, jak przypomina nam Wittgenstein, muszą się 

107 Tamże, s. 110. 
108 Zob. tamże, s. 116.
109 Podobnie argumentuje Melvin Chen (2014, s. 6), który twierdzi, że rozumowa-

nie Strawsona to przykład błędnego koła, gdyż „zaczyna on od niemożliwego 
wymogu, by odpowiedzialność moralna była możliwa, kończy zaś na wniosku, 
że moralna odpowiedzialność jest niemożliwa”. 

110 Istvan 2011, s. 406.
111 Zob. O niemożliwości całkowitej odpowiedzialności moralnej, s. 118, gdzie Straw-

son pisze: „[…] wydaje się jasne, że jeżeli ktoś ma być odpowiedzialny za jaki-
kolwiek aspekt siebie, lepiej, aby był to aspekt jego natury umysłowej”. 



176 ROZDZIAŁ 2 

gdzieś zatrzymywać i nie ma [w tym] nic niewłaściwego”112. A zatem 
w przypadku działań wolitywnych sensowne jest mówienie jedynie 
o ich najbliższej przyczynie, nie zaś dociekanie, co stanowi przyczy-
nę tych przyczyn. Rzecz jasna taka odpowiedź – choć logicznie do-
puszczalna – naraża się na trudny do uniknięcia zarzut arbitralno-
ści. Wydaje się ponadto jasne, że o ile w przypadku procesów czysto 
fizycznych dociekanie ich dalszych przyczyn nie musi być konieczne 
dla ich pełnego zrozumienia, to sednem problemu wolnej woli sta-
je się odpowiedź na pytanie, czy jest ona wolna całkowicie, czy może 
jedynie stwarza taką iluzję w  chwili podejmowania decyzji, która 
ostatecznie okazuje się zdeterminowana. 

B. Błędy formalne

Głównym celem zwolenników krytyki z  błędów formalnych jest 
wskazanie, że argument podstawowy można utrzymać tylko wtedy, 
gdy zaakceptuje się przesłankę entymematyczną, która musi zostać 
odrzucona. Taką odpowiedź wskazuje się niekiedy w odniesieniu do 
słynnego eseju van Inwagena, wydanego na trzy lata przed opubliko-
waniem Freedom and Belief. Van Inwagen utrzymuje, że nie zachodzi 
konieczny związek między pragnieniami i przekonaniami a decyzją. 
Innymi słowy: przekonanie o  wyższości dotrzymywania obietnicy 
nad zaspokojeniem chęci kradzieży nie musi z konieczności prowa-
dzić do zaniechania przestępstwa. Oznacza to, że Strawson popeł-
nia błąd fałszywej alternatywy w entymematycznej przesłance rozu-
mowania, zgodnie z którą każdy aktualny czyn albo wymaga causa 
sui, albo wypływa z posiadanego charakteru, osobowości lub struk-
tury motywacyjnej. Van Inwagen dopuszcza tymczasem jako możli-
we działanie, które nie jest ani causa sui, ani nie opiera się na posia-
danej strukturze psychicznej. Niestety nie tłumaczy on mechanizmu 
tego działania i stwierdza, że to przykład tajemnicy spowijającej pro-
blem wolnej woli113. 

112 Searle 2007, s. 56. Searle ma w tym miejscu na myśli uwagę Ludwiga Wittgen-
steina (2000, s. 125 [§217]) na temat „litej skały” wyjaśnień. 

113 Van Inwagen 1983, s. 145–150.
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Argument ten, choć negatywny, stał się jedną z bardziej popular-
nych odpowiedzi na rozumowanie Strawsona. Nowszą krytykę tego 
rodzaju rozpatruje Randolph Clarke, który sądzi, że nomologicznie 
możliwe są obie decyzje podmiotu, tzn. zarówno kradzież, jak i jej 
zaniechanie, charakter, osobowość czy struktura motywacyjna nie 
determinują zaś jednoznacznie wyboru114. W odpowiedzi część au-
torów – w tym również Strawson, choć jedynie w krótkiej wzmian-
ce – zauważa, że nawet jeżeli istnieje trzecie wyjście w  dylemacie 
między byciem causa sui a determinacją przez charakter, osobowość 
bądź strukturę motywacyjną, to może być nim jedynie uznanie wy-
boru za losowy. Wszelkie rozstrzygnięcia oparte na odwołaniu się do 
negatywnego opisu działania wolnej woli są natomiast dla Strawsona 
niesatysfakcjonujące115. 

Zarzut ten ma jednak pewną siłę, której taka odpowiedź, jak się 
zdaje, nie docenia: nawet jeżeli zwolennicy tego ujęcia nie proponują 
pozytywnej teorii samodeterminacji, to wydaje się, że jest ona przy-
najmniej logicznie dopuszczalna. A  jeśli tak, to argument podsta-
wowy nie dowodzi, że wolna wola jest logicznie niemożliwa. Wybór 
między koniecznością a losowością wiąże się zatem z powieleniem 
błędu fałszywej alternatywy116. Strawson uwzględnia tego rodzaju 
replikę we Freedom and Belief. Pogląd ten, zwany przez niego po-
glądem leibnizjańskim, rozumie jako teorię, zgodnie z którą „P-ra-
cje [racje psychologiczne] mogą naprawdę wpływać na decyzje co 
do działań bez całkowitego determinowania podmiotu działania za 
pomocą P-racji”117. Ujęcie takie jest intuicyjne: na ogół decyzję wy-
obrażamy sobie jako rozważanie racji, które skłaniają podmiot do 
wyboru, ale nie determinują go. W ocenie Strawsona nadal nie po-

114 Clarke 2005, s. 16.
115 Strawson (Freedom and Belief, s. 28) pisze: „Libertarianizm, który nie przypisuje 

indeterminizmowi roli szczegółowego wyjaśnienia wolnego działania, nie jest 
niczym więcej jak zakamuflowanym kompatybilizmem, do którego luźno do-
czepiono przesłankę inkompatybilistyczną”. 

116 Taką możliwością jest np. przyczynowanie niedeterministyczne, do którego od-
wołuje się m.in. Clarke (2003, s. 170–177) oraz opisuje Derk Pereboom (2001,  
s. 65–68).

117 Freedom and Belief, s. 45. 
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zwala to jednak mówić o wolności, w takim wypadku bowiem „Jaźń 
podmiotu działania mającego ową domniemaną moc częściowo nie-
zależnego od racji podejmowania decyzji staje się całkowicie niera-
cjonalnym (niezależnym od racji) widzimisię duszy”118. Tym samym 
pogląd leibnizjański dzieli problemy indeterminizmu, broniącego 
istnienia niezależnej jaźni, w którym wybór albo jest zdeterminowa-
ny racjami, mającymi swoje przyczyny w innych racjach, a te z ko-
lei mają swoje przyczyny w innych racjach – ad infinitum, albo po-
jawia się pozbawiony racji wybór przypadkowy i nie sposób uznać 
go za wolny119. 

Mimo że wydaje się, iż kontrargument ten ma pewną siłę przeko-
nywania, nie jest on powszechnie podzielany. Jedną z jego ważnych 
krytyk zaproponował Derk Pereboom. W jego ujęciu najważniejsze 
założenie stanowiska Strawsona brzmi, że „racjonalne działania mu-
szą być w pełni wyjaśnialne przyczynowo wyłącznie w świetle racji 
podmiotu działającego”120. Sednem uwagi Perebooma jest dostrze-
żenie, że za sprawą tej koncepcji „argument Strawsona ustala nie-
przekonująco wysokie standardy racjonalności działania – aby być 
racjonalnym, cała umysłowa część przyczynowania działania musi 
opierać się na racjach podmiotu działania”121. Dlaczego jednak owe 
standardy są „nieprzekonująco wysokie”? W ocenie Perebooma od-
biegają one od tego, jak potocznie rozumie się racjonalność. By tego 
dowieść, przywołuje on prosty model, w którym decyzja o wyborze 
A lub B polega na rozważeniu racji; wydaje się jasne, że zarówno wy-
bór A, jak i B jest racjonalny. Nie jest zatem tak, że jeden wybór wy-

118 Tamże, s. 46. 
119 Por. analogiczną uwagę Schopenhauera (2014, s. 73): „Taka pośrednia droga po-

między dwoma powyższemi możliwościami nie da się utrzymać i […] dzięki ja-
kiejś ulubionej połowiczności nie można twierdzić, jakoby pobudki tylko po-
niekąd powodowały wolę, jakoby ona tylko do pewnego stopnia poddawała się 
ich wpływowi, a potem już mogła wyłamać się spod niego. Bo jeżeliśmy już raz 
przyznali przyczynowość jakiejś danej sile, a więc zgodzili się na to, że działa, to 
w razie możliwego oporu potrzeba tylko zwiększyć tę siłę w stosunku do opo-
ru, a ona już doprowadzi swoje działanie do skutku. Kto się nie daje przekupić 
dziesięcioma dukatami, ale się waha, da się przekupić stoma itd.”.

120 Pereboom 2001, s. 66. 
121 Tamże, s. 67.
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nika z  racji podmiotu, a drugi pozostaje całkowicie nieracjonalny. 
Innymi słowy: racje nie wskazują jednoznacznie działania, działanie 
niepodjęte mimo występowania racji – o  ile zostałoby zrealizowa-
ne – nie byłoby zaś nieracjonalne. Dzięki temu „podmiot działania 
byłby przyczyną decyzji na podstawie racji uznawanych za najlepsze 
i to właśnie te racje – w ten właśnie sposób – odgrywają rolę przy-
czynową”122.

Ostatnie zdanie zdradza jednak, dlaczego argument Perebooma 
jest narażony na prostą odpowiedź Strawsona. Otóż podmiot uzna-
je pewne racje za najlepsze, gdy w świetle swej natury ocenia pewien 
zbiór racji jako lepszy niż zbiór alternatywny. Kategoria „bycia lep-
szym” jest w  tym wypadku uzależniona od przekonań, motywacji 
i charakteru podmiotu. Oczywiście podmiot działania wciąż mógłby 
wybrać gorsze racje, co nie byłoby nieracjonalne, ale wybór ten po-
dyktowany byłby innymi – tym razem wewnętrznymi – racjami, a te 
jeszcze innymi racjami, co ponownie rozpoczyna regres. W każdym 
wypadku argument podstawowy zachowuje zatem ważność. 

C. Błędy pojęciowe

Ostatni sposób krytyki głosi, że argument podstawowy opiera się na 
niepoprawnych pojęciach, zwłaszcza w odniesieniu do wolnej woli. 
Najczęściej twierdzi się, że – wbrew Strawsonowi – mocna defini-
cja wolnej woli, w którą jest wymierzony jego argument, nie jest tą, 
jaką posługuje się większość ludzi. Taki zarzut zgłasza m.in. John  
Christman: 

Jeżeli prawdziwa (oraz racjonalna) odpowiedzialność oznacza działa-
nie niezależnie od powodów i racji, wtedy bez wątpienia jest ona nie-
możliwa; wciąż jednak pozostaję sceptyczny, czy jesteśmy zobowiąza-
ni do przyjęcia tego pojęcia w naszych przekonaniach na temat siebie 
i postawach (reaktywnych) względem innych123. 

122 Tamże, s. 68. 
123 Christman 1988, s. 484. Choć Christman odnosi się w tym miejscu do moral-

nej odpowiedzialności, jego krytyka dotyczy przede wszystkim pojęcia mocnej 
wolnej woli. 
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Strawson jest wszak gruntownie przekonany, że mocna definicja 
wolnej woli, której broni, jest właśnie tą powszechnie przyjmowa-
ną definicją. 

Można twierdzić, że wolność tego rodzaju, której niemożliwości do-
wodzi się w tym argumencie, jest w sposób tak ewidentny niemożliwa, 
że nie jest nawet warta rozważenia. Ale ta właśnie wolność, której nie-
możliwość wskazuje argument przeciwko samodeterminacji, jest tym 
rodzajem wolności, którą w  swoim zwyczajnym i  przedrefleksyjnym 
mniemaniu posiadają ludzie, nawet jeżeli nigdy nie zdali sobie spra-
wy, że jakiś rodzaj całkowitej samodeterminacji jest założeniem ich po-
jęcia wolności124. 

Jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby badań empi-
rycznych, dotyczących zdroworozsądkowych przekonań na temat 
wolnej woli i moralnej odpowiedzialności125. W tym świetle warto 
przytoczyć interesującą uwagę Teda Hondericha, który twierdzi, że 
jedno uniwersalne pojęcie wolności w ogóle nie istnieje. 

Nie mamy jednego ustalonego wyobrażenia warunków, jakie muszą zo-
stać spełnione, abyśmy gotowi byli uznać, że mamy do czynienia z wol-
nym wyborem. I nie znajdziemy odzwierciedlenia takiego wyobrażenia 
w potocznym języku. Prawdą jest, że „wolny” i wiele pokrewnych ter-
minów to wyrażenia systematycznie wieloznaczne. Możemy ich uży-
wać w celu nazwania dobrowolnych wyborów i czynów, jak też w celu 
nazwania czynów i  dobrowolnych wyborów, które przypisujemy na-
szemu sprawstwu. Jeżeli definicja miałaby być jedynym poprawnym 
opisem, to nie dysponujemy żadną definicją wolnego wyboru126.

124 Freedom and Belief, s. 26. Zob. również O  niemożliwości całkowitej odpowie-
dzialności moralnej, s. 121. 

125 Intuicjami w problemie wolnej woli zajmuje się przede wszystkim eddy Nahmias, 
który w  wielu artykułach pokazuje, że ludzkie intuicje wskazują na to, iż je-
steśmy z natury kompatybilistami (zob. np. Nahmias 2011). Jednak wbrew Bre-
merowi (2017, s. 43) niektóre z tych eksperymentów (przeprowadzone również 
przez innych badaczy) – a zwłaszcza historie, na podstawie których miano ba-
dać intuicje odnośnie do kompatybilizmu – wydają się co najmniej dyskusyjne, 
pomijają bowiem najważniejsze kwestie związane ze zdroworozsądkowym oce-
nianiem działań. 

126 Honderich 2001, s. 119–120. 
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Można zastanawiać się jednak, czy te niewspółmierne definicje wy-
kraczają poza intuicje kompatybilistyczne lub inkompatybilistyczne. 
Jeżeli nie, to wydaje się, że argument Strawsona wciąż obowiązuje. 

Krytyka dotyczy także wykorzystywanej przez Strawsona de-
finicji odpowiedzialności. Taką argumentację podaje np. Clarke127. 
Jego zdaniem Strawson proponuje dwa rozumienia tego, co to zna-
czy być moralnie odpowiedzialnym: zgodnie z  pierwszym z  nich 
kara i nagroda są sprawiedliwe, zgodnie z drugim zaś słuszne okazu-
je się nagrodzenie kogoś wiecznym szczęściem lub ukaranie wiecz-
nym piekłem. Błędem jest natomiast zestawianie obu rodzajów od-
powiedzialności – sprawiedliwość nagradzania lub karania kogoś za 
coś nie da się porównać do wiecznej nagrody lub kary, zwłaszcza że 
mają one dotyczyć istot skończonych, takich jak ludzie. Tego rodza-
ju problem pojawia się również w filozofii religii, przy pytaniu, czy 
jakakolwiek nieskończona kara lub nagroda za skończone życie jest 
rzeczywiście słuszna128. Wydaje się, że odpowiedź powinna być ne-
gatywna. W takim wypadku kategoria całkowitej odpowiedzialności 
moralnej musi zostać właściwie zmodyfikowana: być może Straw-
son powinien korzystać zatem ze słabszej definicji, która unika tego 
problemu129.

Wreszcie krytyce jest poddawane utożsamienie (a przynajmniej 
ścisłe powiązanie) wolnej woli z moralną odpowiedzialnością. Moż-
na wskazać dwa rodzaje takiej krytyki: argumenty Harry’ego Frank-
furta oraz semikompatybilizm. Żadne z  tych stanowisk nie jest 
wprost wymierzone w pojęcia, jakimi posługuje się Strawson, ale ich 
wpływowość nakazuje wziąć je pod uwagę. 

W przypadku Frankfurta za jedno z jego największych osiągnięć 
uważa się wskazanie, że słabo zdefiniowana wolność nie pociąga za 
sobą braku moralnej odpowiedzialności. Na ogół uważano, że aby 
móc przypisać moralną odpowiedzialność, konieczna jest możli-

127 Clarke 2005, s. 21–22. 
128 W  jednej z  późniejszych prac Strawson (The Bounds of Freedom, s. 451) naj-

wyraźniej dostrzega ten problem, gdyż pogląd tego rodzaju nazywa „moralnie 
odrażającym”.

129 Odpowiedzialność moralną w kategoriach sprawiedliwego nagradzania i kara-
nia ujmuje m.in. Hurley 2000, s. 229.
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wość alternatywnego działania. Frankfurt tymczasem proponuje 
eksperymenty myślowe, które mają dowieść, że odpowiedzialność 
moralna nie jest uzależniona od możliwości alternatywnego dzia-
łania. Najbardziej znany z nich pojawia się w artykule Alternatyw-
ne możliwości i odpowiedzialność moralna130. Załóżmy, że Jones chce 
z jakiegoś powodu zastrzelić Smitha. Interes w śmierci tego ostatnie-
go ma również Black, stąd chce się on upewnić, że Jones nie rozmyśli 
się przed dokonaniem zbrodni. Dlatego pewnej nocy Black porywa 
śpiącego Jonesa i montuje w jego mózgu urządzenie, które – jeżeli 
Jones w krytycznym momencie się rozmyśli – spowoduje, że i  tak 
zastrzeli on Smitha. Następnego dnia Jones budzi się i bez wahania 
dokonuje morderstwa; wszczepione przez Blacka urządzenie pozo-
staje nieaktywne. Wniosek płynący z tego argumentu jest następują-
cy: choć Jones nie mógł postąpić inaczej i musiał zastrzelić Smitha, 
to nie ulega wątpliwości, że ponosi on moralną odpowiedzialność za 
swój czyn. A jeżeli tak, to zasada alternatywnych możliwości, służą-
ca do sformułowania mocnej koncepcji wolnej woli, nie jest koniecz-
na do przypisywania moralnej odpowiedzialności. 

Drugi argument Frankfurta – oparty na zakwestionowaniu za-
sady alternatywnych możliwości – bierze się z  tzw. ujęcia hierar-
chicznego131. W jego myśl struktura wolicjonalna człowieka składa 
się z dwóch poziomów. Na pierwszym poziomie pojawiają się zwy-
czajne akty woli, takie jak np. chęć sięgnięcia po papierosa. Drugi 
poziom określa natomiast chcenie danych pragnień; w  przypadku 
kogoś, kto rzuca palenie, chcenie drugiego stopnia będzie skon-
fliktowane z  chceniem pierwszego stopnia132. W ujęciu Frankfurta 
człowiek ponosi moralną odpowiedzialność za pragnienia drugie-
go poziomu, to one bowiem określają, na ile pragnienia pierwszego 
stopnia i wypływające z nich działania pozostają w zgodzie ze struk-
turą wolicjonalną podmiotu. 

130 Frankfurt 1997a, s. 169–171. Przedstawioną w tekście wersję nieznacznie mody-
fikuję na podstawie argumentu, jaki podają Fischer i Ravizza (1997, s. 183–184). 
W polskiej literaturze referuje go w ten sposób Łuków 2011, s. 502. Tak zmienio-
na (ukonkretniona) wersja lepiej oddaje ideę Frankfurta. 

131  Frankfurt 1997b. 
132 Tamże, s. 24. 
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Argumenty Frankfurta mają wprawdzie bronić kompatybili-
zmu, ale nawet poza tym kontekstem bezpośrednio zagrażają stano-
wisku Strawsona. Pierwszy z nich wskazuje na możliwe rozdzielenie 
pojęć wolności i  moralnej odpowiedzialności, gdyż „brak odpo-
wiedzialności moralnej nie stanowi […] konsekwencji tego, iż nie 
można było postąpić inaczej”133. Gdyby był on poprawny, podwa-
żałby pogląd Strawsona, zgodnie z którym wewnętrzna sprzeczność 
pojęcia wolnej woli zagraża pojęciu moralnej odpowiedzialności. 
W takim wypadku argument Strawsona nie dowodzi niemożliwo-
ści przypisania odpowiedzialności za działania. eksperyment my-
ślowy Frankfurta to również dobry materiał do badania prawdzi-
wych intuicji na temat wolnej woli. Większość osób opowiedziałaby 
się prawdopodobnie po stronie tych, którzy uważają, że Jones po-
nosi odpowiedzialność za swój czyn, nawet jeżeli działał w sytuacji 
wyłączenia zasady alternatywnych możliwości. Hierarchiczna struk-
tura wolicjonalna stanowi natomiast zobrazowanie, dlaczego argu-
ment Frankfurta działa: otóż do ponoszenia odpowiedzialności mo-
ralnej wystarczy zgodność pragnień pierwszego i drugiego stopnia. 
Tym samym Strawson popełnia błąd, wiążąc pojęcie odpowiedzial-
ności z mocno rozumianą wolnością. 

Do drugiego z  tych argumentów Strawson odnosi się jedynie 
zdawkowo, pierwszy zaś całkowicie pomija134. Tymczasem to właś-
nie wspomniany eksperyment myślowy okazuje się szczególnie in-
teresujący, jego celem pozostaje bowiem wskazanie, że wymóg po-
siadania mocnej wolnej woli jest nie tylko nierozsądny, ale i  po 
namyśle – sprzeczny z intuicjami, które – w ocenie Strawsona – sta-

133 Frankfurt 1997a, s. 165.
134 O drugim argumencie Frankfurta Strawson (Freedom and Belief, s. 23) pisze, 

że „jest on (między innymi) interesującą próbą scharakteryzowania samode-
terminacji, która okazuje się zgodna z determinizmem. Jednak jako próba zde-
finiowania pojęcia wolności pociągającej prawdziwą odpowiedzialność wysta-
wiony jest on na fundamentalne zarzuty […]”, czyli na argument podstawowy. 
Przy czym Strawson odczytuje myśl Frankfurta nietypowo, a być może błęd-
nie: ma ona być bowiem przede wszystkim odpowiedzią na zarzuty względem 
kompatybilizmu – głównie na to, że zgodność działania z przekonaniami może 
być efektem prania mózgu czy sugestii hipnotycznej. Kompatybilista tymcza-
sem nie musi używać kategorii samodeterminacji. 
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nowią najważniejszy powód jego akceptacji. Stanowisko Frankfurta 
jest jednak dalekie od oczywistości, dyskusja tocząca się nad nim od 
pół wieku wygenerowała zaś ogromną liczbę prac. Główny zarzut, 
jaki pozwala zachować zasadę alternatywnych możliwości, polega 
na wskazaniu, że prawdziwość pierwszego z argumentów Frankfur-
ta silnie zależy od tego, czy przedstawiony świat jest deterministycz-
ny, czy nie135. Jak zauważa Robert Heinaman:

Jeżeli założymy, że determinizm nie obowiązuje w  tym przykładzie, 
wtedy Jones może być odpowiedzialny za swoje działanie, ale zarazem 
mógł on wtedy postąpić inaczej. Tym samym nie jest to kontrprzy-
kład dla zasady alternatywnych możliwości. Jeżeli założymy, że deter-
minizm obowiązuje, wtedy Jones nie mógł postąpić inaczej, co jednak 
oznacza, że nie ma powodu, by uznać odpowiedzialność Jonesa. A za-
tem tu również zasada okazuje się nienaruszona136. 

Inny interesujący zarzut podnoszą Fischer i Ravizza. W ich ocenie 
zabójstwo z własnej woli oraz zabójstwo przez neurostymulację to 
jeden czyn, kiedy patrzy się na jego skutki, ale dwa różne czyny, je-
żeli rozpatruje się je w kontekście ich przyczynowej historii. Można 
zatem zasadnie uznać, że zabójca miał wybór i podlegał zasadzie al-
ternatywnych możliwości. W takim wypadku Frankfurt nie dowo-
dzi twierdzenia, na którym mu zależy137. 

Drugie stanowisko, popularne we współczesnych debatach nad 
wolną wolą, a zarazem negujące powiązanie między wolnością a od-
powiedzialnością moralną, to semikompatybilizm. Jego podstawa to 
zachodzenie asymetrii „pomiędzy działaniami i zaniechaniami, je-
śli chodzi o  wymóg istnienia alternatywnych możliwości”138. Asy-
metria ta polega na tym, że zasadne jest przypisanie sprawcy mo-
ralnej odpowiedzialności za zrobienie czegoś, nawet jeżeli nie mógł 
postąpić inaczej, nie można jednak przypisać odpowiedzialności 

135 Inny argument na rzecz inkompatybilizmu, niezależny względem zasady alter-
natywnych możliwości, podaje van Inwagen 1978. 

136 Heinaman 1986, s. 278.
137 Zob. Fischer, Ravizza 1993, s. 35.
138 Fischer, Ravizza 1997, s. 186–187. 



185WOLNA WOL A

za zaniechanie czegoś, czego wykonanie nie leżało we władzy pod-
miotu działania. Aby zobrazować tę tezę, Fischer i Ravizza – twórcy 
semikompatybilizmu – przedstawiają dwa eksperymenty myślowe. 
W  pierwszym z  nich uczestniczy osoba, która na widok tonące-
go dziecka powstrzymuje się od pomocy. Dziecko niemal natych-
miast idzie na dno, podmiot zaniechanego działania zdaje sobie zaś 
sprawę, że jego pomoc nie byłaby w stanie go uratować (np. w wo-
dzie pomiędzy nim a dzieckiem pływały rekiny). Choć zdaniem Fi-
schera i Ravizzy osoba ta może być odpowiedzialna za niepodjęcie 
działania, to nie sposób obarczyć jej odpowiedzialnością za utonię-
cie dziecka, co stałoby się bez względu na jej interwencję139. Drugi 
eksperyment myślowy przebiega podobnie jak pierwszy z argumen-
tów Frankfurta: w sytuacji, gdy ktoś nie może postąpić inaczej, ale 
dobrowolnie postępuje źle, jest on odpowiedzialny za to działanie. 
Z przykładów tych wynika, że „moralna odpowiedzialność za jakieś 
działanie nie wymaga wolności powstrzymania się od jego podję-
cia, podczas gdy moralna odpowiedzialność za niepodjęcie jakie-
goś działania wymaga wolności jego podjęcia”140. Oba eksperymenty 
myślowe stanowią kolejne argumenty na rzecz tezy, że związek mię-
dzy wolnością a moralną odpowiedzialnością nie jest tak ścisły, jak 
chce Strawson. Niestety, w żadnej ze swych prac nie odnosi się on do 
semikompatybilizmu, trudno zatem dociec, jaka byłaby jego odpo-
wiedź na główną ideę tego stanowiska. 

2.6. Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, czy argument podstawowy rzeczywiście do-
wodzi imposybilizmu, jest dyskusyjna. Choć Strawson nie ma co do 
tego wątpliwości, przynajmniej niektóre z podniesionych wyżej za-
rzutów wskazują, że kwestia ta nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta. 
Rozumowanie to można potraktować jako powrót do klasycznego 
pytania o model przyczynowości, jaki może zastosować zwolennik 
libertarianizmu. Pod tym względem argument Strawsona odbił się 

139 Tamże, s. 187. 
140 Tamże, s. 189.
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szerokim echem wśród filozofów podejmujących problem wolnej 
woli, dlatego nie sposób odmówić mu znaczenia we współczesnych 
debatach. Jest to jednak tylko jeden ze składników myśli Strawso-
na; nie mniej ważna wydaje się krytyka kompatybilizmu, w szcze-
gólności tej wersji, którą rozwinął Peter Frederick Strawson. Mimo 
że ten aspekt Galena Strawsona koncepcji wolnej woli nie spotkał się 
z tak dużym odzewem jak argument podstawowy, stanowi interesu-
jące wyzwanie dla zwolenników podejść reaktywnych. 

Konkluzja, do której dociera Strawson, wydaje się jasna: wolna 
wola oraz moralna odpowiedzialność są niemożliwe. Lecz ten me-
tafizyczny wniosek to wyłącznie kres pierwszego z  etapów rozwa-
żań prowadzonych we Freedom and Belief. Jest on zarazem punktem 
wyjścia dla epistemologicznych badań nad tym, jak odczuwana jest 
wolność i  jaki wpływ ma fenomenologia wolności na bycie auten-
tycznie wolnym podmiotem działania.

3. fenomenologia wolności

3.1. Subiektywizm kontra obiektywizm

W  przedmowie do Freedom and Belief Strawson stwierdza, że jej 
„głównym przedmiotem jest coś, co można nazwać poznawczą fe-
nomenologią wolności”141. Celem tego podrozdziału będzie przed-
stawienie poglądów Strawsona na tę kwestię. W myśl najważniejszej 
idei warunkiem koniecznym bycia wolnym podmiotem działania 
jest posiadanie przekonania o byciu wolnym podmiotem działania. 
Stąd też wyjściowe pytanie poprzedniego rozdziału „Czy ludzkie 
działania są wolne?” zostaje zastąpione pytaniem „Jakie są konieczne 
i wystarczające warunki bycia wolnym podmiotem działania?”142 To 
drugie zaś przyjmuje w przypadku Strawsona formę „Jakie doświad-
czenie musi pojawiać się, by działać w sposób wolny (czyli w sposób 
odpowiedzialny), kiedy działa się poza wpływem ograniczeń?”143 Su-

141 Freedom and Belief, s. VI. 
142 Tamże, s. 17; wyróżnienie pominięto.
143 Tamże.
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geruje on zatem zmianę przedmiotu badań, którym nie są już wolne 
działania, ale dokonujące ich podmioty: Strawson poszukuje ogól-
nych warunków możliwości wolnego sprawstwa, te jednak mogą być 
niemożliwe do spełnienia, nawet jeżeli te działania podejmuje poten-
cjalnie wolny podmiot144.

W  kontekście prowadzonych wyżej rozważań nasuwa się taka 
oto myśl: skoro Strawson twierdzi, iż dowiódł, że pojęcie wolnej woli 
jest sprzeczne, zajmowanie się zwodniczym poczuciem jej występo-
wania wydaje się bezcelowe. Jego zdaniem jednak „doświadczenie 
[wolności] jest czymś prawdziwym, złożonym i niezwykle istotnym, 
nawet jeśli sama wolna wola nie istnieje”145. Co więcej, przekona-
nie o prawdziwości determinizmu (a przynajmniej o błędności teorii 
autodeterminacji) prawdopodobnie nie może zostać wcielone w ży-
cie, przez co bycie konsekwentnym, teoretyczno-praktycznym de-
terministą okazuje się niemożliwe146. Dlatego praktyczny wymiar 
pytania o poczucie wolności nie daje się pominąć, nawet jeżeli roz-
ważania teoretyczne prowadzą do jednoznacznego wniosku o nie-
możliwości wolnej woli.

Wątpliwości nasuwa też – kompatybilistyczna w swym brzmie-
niu – koncepcja wolności jako działania bez ograniczeń, która po-
jawia się w  poznawczym sformułowaniu pytania o  wolną wolę. 
Strawson argumentuje jednak, że koncepcja ta „nie ma nic z natury 
(intrinsically) kompatybilistycznego”147. Jest ona również częścią po-
glądu libertarian, którzy od kompatybilistów różnią się odpowiedzią 
na pytanie, co stanowi ograniczenia wolnego działania148. To niejako 

144 Zob. Freedom and Belief, s. 109. Jak pisze Strawson, podział na wolne i niewol-
ne podmioty działania pozwala rozróżnić „tych, którzy mogą działać w sposób 
wolny w wymaganym sensie, bez względu na to, czy kiedykolwiek tak działali, 
oraz tych, którzy nigdy nie mogą tak działać” (tamże). 

145 Tamże, s. VI.
146 Zob. tamże, s. 83–90.
147 Tamże, s. 17 (przypis 20). Strawson (Consciousness, Free Will, and the Unimpor-

tance of Determinism, s. 3) jednoznacznie odrzuca kompatybilizm, kiedy stwier-
dza: „[…] zgadzam się, że jeżeli determinizm jest prawdziwy, to wolna wola – 
w powszechnym i centralnym rozumieniu tego słowa – jest niemożliwa”. 

148 Zdaniem kompatybilistów ograniczenie takie stanowią okoliczności konkret-
nego czynu (np. działanie pod przymusem czy sugestią hipnotyczną). Zdaniem 
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element naszego zdroworozsądkowego rozumienia własnych dzia-
łań, bowiem „uwzględniwszy różne aspekty naszego ogólnego od-
czuwania siebie jako wolnych podmiotów działań, nie mamy skłon-
ności, by uważać, że w jakikolwiek sposób są one podważane przez 
prawdziwość determinizmu czy brak autodeterminacji”149. Takie 
rozwiązanie sugeruje, że potoczne podejście do wolnej woli zawiera 
w sobie nieusuwalną sprzeczność: ujęcie teoretyczne wymaga moc-
nej koncepcji wolności i moralnej odpowiedzialności, lecz dla prak-
tyki nadrzędną rolę odgrywa poczucie wolności niezależne od meta-
fizycznej natury świata150. Ta wewnętrzna niespójność jest zdaniem 
Strawsona wpisana w ludzkie przekonanie na temat wolnej woli151.

Zgodnie z głównym poglądem Strawsona, stanowiącym odpo-
wiedź na zadane wyżej pytanie, warunkiem koniecznym (choć nie-
wystarczającym) bycia wolnym podmiotem działania jest wewnętrz-
ne poczucie wolności lub przekonanie o  byciu wolnym. Taki sąd 
Strawson określa jako Subiektywizm152. Stanowisko to nie tylko nie 
jest powszechnie przyjmowane, ale ma ono także licznych przeciw-
ników – Obiektywistów, zdaniem których „dowiedzenie, że jesteśmy 
wolni, polega na wskazaniu, iż mamy specjalne zdolności koniecz-
ne i wystarczające dla wolności, które nie obejmują własności posia-

libertarian natomiast takim ograniczeniem jest bezwzględna prawdziwość de- 
terminizmu.

149 Consciousness, Free Will, and the Unimportance of Determinism, s. 91. 
150 Zob. tamże, s. 95 i n. W pewnych okolicznościach sprzeczność ta może zacho-

dzić również między dwoma sądami praktycznymi.
151 Strawson (tamże, s. 188) twierdzi ponadto, że tego rodzaju niespójność dotyczy 

całego naszego systemu przekonań moralnych. Uwagę tę uzupełnia Honderich 
(2001, s. 122), który doszukuje się w tym samosprzecznym przekonaniu źródła 
niegasnących debat nad problemem wolności: „Mamy nie tyle jedno ustalone 
wyobrażenie wolności, ile dwa różne wyobrażenia związane z różnymi nasta-
wieniami. Wytłumaczeniem uporczywości problemu byłoby również to, że każ-
dy z nas posiada owe dwa wyobrażenia, między którymi ustawicznie oscyluje. 
Wniosek: jesteśmy wewnętrznie skonfliktowani”.

152 Zgodnie z definicją tego stanowiska „odniesienie do przekonania co do istnie-
nia X stanowi jeden z istotnych składników pełnego ujęcia tego, na czym pole-
ga istnienie X – o ile X w ogóle istnieje” (Freedom and Belief, s. 12). 



189WOLNA WOL A

dania przekonania o wolności”153. Obiektywizm i Subiektywizm nie 
są opozycyjne: drugi z poglądów stanowi jedynie uzupełnienie tego 
pierwszego o  zasadniczą przesłankę, zgodnie z  którą prócz obiek-
tywnych warunków bycia wolnym potrzeba jeszcze określonego su-
biektywnego doświadczenia (np. przekonania). 

Subiektywizm nie jest poglądem wewnętrznie jednolitym. Jedna 
z jego odmian to tzw. teoria zobowiązania, której zwolennicy – zali-
czają się do nich m.in. Kartezjusz, Peter Frederick Strawson oraz Im-
manuel Kant – poszukują quasi-obiektywnego podłoża wiary w wol-
ność, znajdując je w niezbywalnym w ich ocenie poczuciu wolności. 
To, że takie doświadczenie zachodzi, pozwala uznać istnienie wolnej 
woli154. Tymczasem Galen Strawson, choć dzieli z teoretykami zobo-
wiązania przeświadczenie o zasadniczej dla bycia wolnym roli po-
czucia wolności, to nie uważa, że jest to warunek konieczny i wystar-
czający przypisania wolności. 

153 Tamże, s. 21. Terminy „Subiektywista” i „Obiektywista” zapisuję dużymi litera-
mi, aby nadać im specyficzny sens, zdefiniowany wyżej przez Strawsona. Powo-
dem takiej pisowni jest to, że dystynkcja na subiektywne/obiektywne pojawia 
się w różnych tradycjach filozoficznych i w odmiennych kontekstach. W szcze-
gólności nie należy rozumieć Subiektywizmu jako subiektywizmu, zgodnie 
z którym wolność istnieje wyłącznie subiektywnie, a więc nie sposób orzec jej 
realnego istnienia lub nieistnienia (zob. tamże, s. 258).

154 Kartezjusz (2001b, s. 40 [I.39]) pisze: „[…] to zaś, że jest wolność w naszej woli 
i że na wiele rzeczy możemy zgadzać się lub nie zgadzać według własnego uzna-
nia, tak dalece jest jasne, że należy to zaliczyć do pierwszych i najpowszechniej-
szych pojęć z tych, które nam są wrodzone”. Dalej (tamże, s. 41 [I.41]) zauwa-
ża: „[…] tak dalece świadomi jesteśmy wolności i obojętności, która jest w nas, 
że nie ma niczego, co byśmy bardziej oczywiście i doskonalej pojmowali”. Kant 
(1971, s. 88; wyróżnienie moje) również, jak się zdaje, przyjmuje przypisywane 
mu przez Strawsona stanowisko, kiedy pisze: „Każda istota, która nie może dzia-
łać inaczej, jak w imię wolności, jest dlatego właśnie w praktyce rzeczywiście 
wolna, tj. mają dla niej ważność wszystkie prawa złączone nierozdzielnie z wol-
nością, tak jak gdyby wola jej także sama w sobie była wolna i z punktu widze-
nia teoretycznej filozofii trafnie była za wolną uznana”. Co do zakwalifikowania 
Petera Fredericka Strawsona jako teoretyka zobowiązania zgadza się natomiast 
Paul Russell (1992, s. 288), który pisze, że według autora eseju Wolność a uraza 
„moralna odpowiedzialność jest w pewien sposób »daną« czy nieuniknioną ce-
chą ludzkiego życia”.
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Wskazany wyżej sposób argumentacji prowadzi do wniosku, że je-
steśmy wolni, a ponadto – jest to twierdzenie charakterystyczne dla Su-
biektywisty – jesteśmy tacy dzięki wierze w  naszą wolność. Teorety-
cy zobowiązania idą o krok dalej i twierdzą, że jesteśmy wolni głównie 
dlatego, że nie możemy nie wierzyć w naszą wolność, a nie dlatego, że 
czasem zdarza nam się w nią wierzyć155.

Strawson nie czyni tego ostatniego kroku, stąd jego Subiektywizm 
musi być rozumiany luźniej niż koncepcja teoretyków zobowiązania. 
Z tej pozycji atakuje on Obiektywizm. 

Naczelna teza Obiektywistów głosi, że wszelkie warunki ko-
nieczne i  wystarczające bycia wolnym podmiotem działania mają 
charakter obiektywny. Spośród obrońców tego stanowiska najwięk-
szą grupę stanowią zwolennicy tzw. teorii zdolnościowych, którzy 
uważają, że wolny podmiot działania ma określone zdolności, ta-
kie jak zdolność do żywienia pragnień, formułowania przekonań, 
rozumowania praktycznego oraz do zmiany (umysłowej lub fizycz-
nej)156. Zgodnie ze stanowiskiem zwolenników teorii zdolnościo-
wych koniunkcja tych lub podobnych, a w każdym razie obiektyw-
nych zdolności stanowi warunek konieczny i  wystarczający bycia 
wolnym podmiotem działania. Niekiedy warunki te nazywa się rów-
nież warunkami strukturalnymi, bowiem „w sposób oczywisty kon-
stytuują one podstawową ramę strukturalną – celowościową spraw-
czość plus samoświadomość – wszystkiego, co może być naprawdę 
warte uwzględnienia pod nagłówkiem wolnej sprawczości”157. Su-
biektywiści są innego zdania: uważają, że warunki konieczne obej-
mują ponadto subiektywną sferę podmiotu. Jedną z  odmian Su-
biektywizmu – prócz wspomnianej wyżej teorii zobowiązania – jest 
tzw. teoria nastawieniowa, głosząca, że „wśród warunków wolnego 
sprawstwa istnieją takie, które wymagają posiadania przez podmiot 

155 Freedom and Belief, s. 62. Podobnego poglądu broni Schopenhauer (2014, s. 82): 
„A więc owo, niedające się zaprzeczyć, orzeczenie samowiedzy »mogę czynić, 
co chcę«, nie zawiera nic i zgoła nic nie rozstrzyga o wolności woli”. 

156 Zob. Freedom and Belief, s. 112. Te same warunki podaje Strawson we Free 
Agents, s. 382.

157 Freedom and Belief, s. 114.
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działania własności nastawieniowych i doświadczeniowych, niepo-
ciąganych przez żadne spośród ogólnych własności ani teorii struk-
turalnych”158. Argumentacja Strawsona ma dowieść jednej z wersji 
teorii nastawieniowej, w  myśl której (subiektywną) przyczyną ko-
nieczną bycia wolnym podmiotem działania jest przekonanie o by-
ciu wolnym podmiotem działania. Wcześniej jednak podejmuje się 
on obrony jednego z  warunków zdolnościowych – samoświado-
mości, czyli zdolności do bycia świadomym samego siebie. Oba te 
twierdzenia odgrywają ważną rolę w Strawsona teorii fenomenolo-
gii wolności.

3.2. wolność a samoświadomość

Strukturalny warunek samoświadomości pełni dla Strawsona pierw-
szorzędną funkcję przy orzekaniu o byciu podmiotem wolnych dzia-
łań. Argument na rzecz tego twierdzenia jest następujący: mimo że 
świadomy podmiot, np. pies, może z pewnością podejmować decy-
zje, a nawet mieć związane z nimi przekonania, to nie można przy-
pisać mu wolności właśnie dlatego, że nie jest samoświadomy159. Jak 
przekonuje Strawson, w sytuacji wyboru pies „uważa X i Y za moż-
liwe opcje, ale nie wprost za opcje dla siebie”160. Z tego względu na-
wet jeżeli spełnia on warunki bycia podmiotem, a więc ma pragnie-
nie (rzucić się w pogoń za wiewiórką), przekonanie (wiewiórka jest 
czymś, co należy ścigać), praktycznie rozumuje (lepiej zacząć ści-
gać tę wiewiórkę, która jest bliżej) i może przejść stosowną zmianę 
(wprawić mięśnie w ruch), to bez aktualnej samoświadomości nie 
sposób nazwać jego decyzji wolną. Wolność może pojawić się dopie-
ro tam, gdzie zachodzi samoświadomość.

W kontekście tego argumentu istotne pozostaje wprowadzenie 
rozróżnienia na samoświadomość i umysłową refleksyjność (mental 
reflexivity). Drugie z tych pojęć ma szerszy zakres, nie pociąga bo-
wiem, w przeciwieństwie do pierwszego, przekonania o posiadaniu 

158 Tamże. 
159 Zob. tamże, s. 123. 
160 Tamże. 
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zjawisk umysłowych czy o istnieniu jaźni, do której te zjawiska umy-
słowe, jak się zdaje, należą161. Innymi słowy, osoba samoświadoma 
„jest w stanie być świadoma czy pojmować (przynajmniej niektóre) 
swe własności – stany mentalne, myśli czy stany niementalne – jako 
należące do niej, bez względu na to, co dokładnie to oznacza”162. Taką 
zdolność przypisuje Strawson wszystkim normalnym dorosłym  
ludziom. 

Główna rola, jaką samoświadomość odgrywa dla bycia podmio-
tem wolnych działań, wynika z tego, że stanowi ona warunek odnie-
sienia do siebie jako podmiotu, który stoi przed wyborem i może go 
podjąć w sposób wolny. Strawson nie podaje jednak filozoficznego 
argumentu na rzecz bronionego przez siebie twierdzenia, uznając, 
że wymóg, aby wolny podmiot dysponował nie tylko umysłową re-
fleksyjnością, ale i samoświadomością, jest „przytłaczająco natural-
ny”163. Dalej filozof pisze: 

Myśląc o  podmiocie działania w  wymiarze umysłowym, wymagamy 
czegoś, co mogłoby pełnić funkcję jednostkowego racjonalnego plani-
sty działania, który występuje „na miejscu” i który może być w pełni 
odpowiedzialny za własne działania. Wydaje się, że samoświadomość 
jest do tego co najmniej konieczna. Ten powód wystarczy już, by uznać 
samoświadomość za niezbędną dla wolnego sprawstwa w standardo-
wym rozumieniu164. 

Strawson zdaje sobie sprawę, że powyższe uzasadnienie odwołuje się 
do intuicji, co stanowi źródło potencjalnych zarzutów. Niemniej jed-
nak choć przyznaje, że „intuicje to tylko intuicje, trudno sobie wy-
obrazić jakiekolwiek satysfakcjonujące ujęcie wolnego sprawstwa, 
które by je negowało czy pomijało”165. Dlatego twierdzenie, że sa-

161 Tamże, s. 126.
162 Tamże, s. 128. Nie przytaczam drobiazgowej argumentacji Strawsona na rzecz 

tego twierdzenia, nie wydaje się ono bowiem kontrowersyjne. Argumentację tę 
można znaleźć tamże, s. 133–139.

163 Tamże, s. 140.
164 Tamże. 
165 Tamże.
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moświadomość to warunek konieczny bycia wolnym podmiotem 
działania, uważa on za dobrze uzasadnione. 

3.3. krytyka teorii zdolnościowych. rozwinięcie koncepcji 
nastawieniowej

Sednem nastawieniowej koncepcji Strawsona pozostaje twierdzenie, 
zgodnie z którym „przekonanie o byciu wolnym podmiotem działa-
nia jest warunkiem koniecznym bycia wolnym podmiotem działa-
nia”166. Argumentacja autora polega na przedstawieniu serii ekspery-
mentów myślowych, które mają dowodzić metafizycznej możliwości 
istnienia osób spełniających warunki strukturalne, a mimo wszystko 
niebędących wolnymi podmiotami działania. A ponieważ „warunki 
S[trukturalne] mogą być warunkami wystarczającymi wolności tyl-
ko wtedy, gdy nie ma istoty, która by je spełniała, a zarazem nie speł-
niała podejściowego warunku przekonania o  byciu wolnym pod-
miotem działania”167, to jeżeli eksperymenty te pokażą, że nie można 
być wolnym przedmiotem działania, posiadając je wszystkie, warun-
ki te okażą się niewystarczające. 

Pierwszy eksperyment myślowy odwołuje się do Widza (we 
Free Agents zwanego Theorią)168. Widz to osoba, która spełnia łącz-
nie wszelkie warunki strukturalne, a mimo to nie jest wolnym pod-
miotem działania, jest ona bowiem „niezwiązana ze swoimi pra-
gnieniami”169. 

Działa ona – i to ze względu na racje, które potrafi podać – ale jak gdy-
by to nie ona pragnie, decyduje i działa, lecz raczej jej pragnienia i prze-
konania pojawiają się poza jej indywidualnym, wewnętrznym spojrze-
niem z perspektywy widza. Powodem zaś, dla którego tak się dzieje, jest 
to, iż tak właśnie postrzega ta osoba – w ten sposób doświadcza pra-
gnień i sprawczości170. 

166 Tamże, s. 151. 
167 Tamże, s. 174. 
168 Zob. Free Agents, s. 386. Strawson (tamże, s. 400) wyjaśnia, że nazwa pochodzi 

od greckiego Θεορειν, oznaczającego widza zawodów. 
169 Freedom and Belief, s. 204. 
170 Tamże.
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Strawson proponuje zatem, byśmy wyobrazili sobie kogoś, kto może 
żywić pragnienia, formułować przekonania, praktycznie rozumo-
wać, przechodzić zmiany umysłowe i  fizyczne, a  do tego jest sa-
moświadomy, ale kogo działania są dla niego obce, gdyż nie postrze-
ga ich jako własnych działań. Sugeruje on, że tego rodzaju postacią 
jest bohater powieści Alberta Camusa Obcy, który „wydaje się ode-
rwaną, raportującą jaźnią”171. W  ocenie Strawsona taka osoba nie 
może zostać uznana za wolny podmiot działania. Skoro zaś spełnia 
ona wszystkie warunki strukturalne, dowodzi to, że nie wystarcza-
ją one do bycia wolnym podmiotem działania. Tym, czego brakuje 
w przypadku Widza, okazuje się uwzględnienie podejściowego wa-
runku zaangażowania w działanie. 

Już na pierwszy rzut oka rozumowanie to budzi wątpliwości. 
Załóżmy, że mogą istnieć ludzie, którzy swoje działania postrzega-
ją jako „coś, co się ze mną dzieje”, a nie jako „coś, co czynię”. Przy-
wołany eksperyment myślowy nie jest jednak dowodem, że jeżeli 
osoba ma permanentne subiektywne doświadczenia w rodzaju „coś 
się ze mną dzieje”, to nie jest ona wolnym podmiotem działania, 
lecz co najwyżej powtórzeniem tezy, że do bycia wolnym podmio-
tem działania konieczne pozostaje poczucie sprawstwa, tyle że wy-
rażonej w formie pobudzającej wyobraźnię historii172. Trudno zatem 
wskazać, dlaczego zwolennik teorii zdolnościowej miałby być prze-
konany powyższym eksperymentem. Można nawet przypuszczać, że 
w obliczu tej scenki jego odpowiedź brzmiałaby, że skoro Widz speł-
nia wszystkie kryteria strukturalne, to jest on wolnym podmiotem 
działania. Dodatkowo mógłby on odwołać się do powieści Camusa. 
Nawet jeżeli mordując Araba, Meursault był wyłącznie Widzem, to 
albo nie mógł zapobiec morderstwu – a wtedy złamano zdolnościo-
wy warunek możliwości fizycznej zmiany – albo mógł mu zapobiec, 
a wtedy, jako wolny podmiot, jest za nie w pełni odpowiedzialny, na-
wet jeśli nie interioryzuje swoich pragnień i przekonań.

171 Tamże. 
172 Podobny zarzut wysuwa Christman (1988, s. 483), który stwierdza, że nie spo-

sób wyobrazić sobie przeżyć Widza, a przez to nie wiadomo, czy nie ma on po-
czucia wolności. 
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Choć Strawson nie podejmuje tego zarzutu, mógłby na niego 
odpowiedzieć, wskazując, że mimo iż w teorii Widz był w stanie po-
stąpić inaczej, to „nie ma mocnego poczucia siebie jako podejmują-
cego decyzję, samodeterminującego się podmiotu działania”173, co 
skutkuje niemożliwością zmiany swojego zachowania. Innymi sło-
wy, Widz byłby kimś, kto nie wie (nie dysponuje przekonaniem), 
że jest wolnym podmiotem działania. Meursault dopuściłby się za-
tem zbrodni nie dlatego, że nie ma on możliwości fizycznej zmia-
ny (np. powstrzymania palca od naciśnięcia spustu), ale dlatego, że 
będąc Widzem, nie wie, iż może zaangażować się w przebieg wyda-
rzeń. Mimo kontrowersyjności twierdzenie Strawsona jest stosunko-
wo proste: jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, że jest wolny – a więc 
nie wie, że może działać w sposób wolny – to trudno mu przypisać 
bycie wolnym podmiotem działania174. Jak się wydaje, psychologicz-
nie rzecz biorąc, jest to charakterystyka trafna175. A zatem podmiot, 
który spełnia warunki strukturalne bycia wolnym dopiero po uświa-
domieniu sobie siebie jako odrębnej, autonomicznej jednostki, staje 
się prawdziwie wolny. Rodzi to interesujące skutki: np. konsekwent-
ny determinista, który szczerze wierzy, że nie jest wolny, istotnie nie 
byłby wolnym podmiotem właśnie za sprawą przekonania o praw-
dziwości determinizmu. To konkluzja ewidentnie odwrotna do po-
glądu zarówno stoików, jak i Barucha Spinozy, którzy utrzymywali, 
że wolność to uświadomiona konieczność. Zdaniem Strawsona jest 
wprost przeciwnie: uświadomiona (i zinterioryzowana) konieczność 
może spowodować, że wolny podmiot przestanie nim być. 

Przeciwko nastawieniowej koncepcji Strawsona można wysu-
nąć dwa poważne zarzuty, wynikające z tez, które nazywa on Zasa-
dą Integrującą oraz Zasadą Niezależności. Zasada Integrująca po-

173 Freedom and Belief, s. 205.
174 Strawson (tamże, s. 212) stwierdza, że „nie trzeba być przekonanym akurat 

przypadkiem Widza, aby przyjąć ten podstawowy punkt”. Tym samym najwy-
raźniej traktuje ten eksperyment myślowy jako narzędzie heurystyczne, a nie 
jako argument. 

175 Potwierdza to erich Fromm, który w Ucieczce od wolności opisuje sposób naro-
dzin indywidualnego podmiotu wolnego działania. Zob. Fromm 1970, s. 40–49, 
zwłaszcza fragment powieści Richarda Hughesa, Orkan na Jamajce, na s. 42–44.
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lega na uznaniu, że choć przekonanie o byciu wolnym podmiotem 
działania jest konieczne do bycia wolnym podmiotem działania, to 
nie jest niezależne od warunków strukturalnych. Wprost przeciwnie: 
jeśli wszystkie warunki strukturalne zostaną spełnione, to przeko-
nanie o byciu wolnym pojawi się nieuchronnie samo. W ten sposób 
zwolennik teorii zdolnościowej może uwzględniać wymóg stawia-
ny przez teorię nastawieniową. Strawson nie uważa jednak, by takie 
rozwiązanie było skuteczne. Aby to wykazać, proponuje jeszcze je-
den eksperyment myślowy, w którym powołuje do życia epiktetyj-
czyków – rasę istot, które, choć spełniają wszelkie warunki struktu-
ralne, żyją bez najmniejszego poczucia wolności, co wynika z tego, 
że „nie są nigdy niezdecydowane, nigdy nie wahają się, co czynić, 
nigdy świadomie nie zastanawiają się nad celami, do których dążą, 
albo nad tym, jak do nich dążyć, i którym zawsze udaje się robić to, 
co chcą”176. Zarazem epiktetyjczycy są zdolni do wyobrażania sobie 
sytuacji, że postąpili inaczej, mogą również wahać się (choć żadnej 
z tych rzeczy nigdy nie robili)177. Spełniają oni więc łącznie wszyst-
kie warunki strukturalne, a mimo to nie pojawia się w nich poczucie 
bycia wolnym, gdyż brakuje im doświadczenia wahania i wynikają-
cego zeń poczucia sprawczości178. Po raz kolejny okazuje się zatem, 
że koniunkcja warunków strukturalnych nie wystarcza do zaistnie-
nia przekonania o  byciu wolnym podmiotem działania. Strawson 
nie ma wątpliwości co do konkluzji i twierdzi, że ten, kto ją odrzu-

176 Freedom and Belief, s. 218. Nazwą tą Strawson nawiązuje do epikteta, który za-
lecał, by „dostosowywać pragnienia do okoliczności”, przez co unika się rozcza-
rowań i frustracji (tamże). 

177 Być może ta właśnie cecha odróżnia epiktetyjczyków od wspominanego przez 
Frankfurta (1997b, s. 28) lekkoducha, który działa w sytuacji całkowitego bra-
ku refleksji nad własnymi pragnieniami. Jeżeli jednak Frankfurt przypisałby 
lekkoduchom możliwość refleksji, to byliby oni tożsami ze Strawsonowskimi 
epiktetyjczykami. 

178 Strawson (Freedom and Belief, s. 219) porównuje tę sytuację ze scenariuszem, 
w którym istoty zamieszkujące jakiś świat miałyby uszy, ale w którym panowa-
łaby całkowita cisza: jego mieszkańcy nie doświadczaliby ciszy, nigdy bowiem 
nie pojawiłby się żaden dźwięk. 
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ca, „popełnia po prostu błąd antropocentryzmu – albo brakuje mu 
wyobraźni”179. 

Drugi z zarzutów, odwołujący się do Zasady Niezależności, gło-
si, że jeżeli jakieś zjawisko (czy zdarzenie) zachodzi, to przekonanie 
o jego zachodzeniu nie może być jednym z warunków jego występo-
wania. Strawson wyraża tę zasadę bardziej technicznie: 

[…] jeśli jakiś człowiek, na przykład a, posiada zwyczajne przekona-
nie faktualne, to – o  ile przekonanie to jest prawdziwe – jest ono ta-
kie ze względu na jakiś zachodzący stan rzeczy, stan rzeczy [zaś], co do 
którego a żywi przekonanie, nie może być częścią tego stanu rzeczy, ze 
względu na który jest on prawdziwy180. 

Zasada Niezależności, respektowana przez podejścia zdolnościowe, 
stanowi poważne wyzwanie dla zwolennika podejścia nastawienio-
wego. Analizy Strawsona poświęcone temu zagadnieniu są zawiłe 
i złożone; odwołuje się on m.in. do przykładów, w których konsty-
tuowanie faktów przez przekonania na ich temat istotnie zachodzi 
(jest tak w przypadku przekonania o wszechwiedzy czy przekonania 
o niemoralnym działaniu)181. Ostatecznie jednak uznaje on, że na za-
rzut ten nie ma filozoficznie satysfakcjonującej odpowiedzi. Da się 
wszak wyjaśnić proces, w ramach którego powstaje złudne wraże-
nie, że działanie jest wolne bez względu na nasze przekonania. Otóż 
poczucie wolności danego działania ma w chwili podejmowania de-
cyzji charakter tak radykalny, że nakazuje nam myśleć o sobie jako 
o  absolutnie wolnych, niezależnie od przekonań towarzyszących 
nam w  tamtej chwili. W  ten sposób umyka nam to, że to przeko-
nania o byciu wolnym konstytuują wolny podmiot działania182. Jak 
przyznaje Strawson, nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące, zwo-

179 Tamże. 
180 Tamże, s. 153.
181 Słowo „konstytuowanie” ma tu charakter techniczny, Strawson rozpatruje 

bowiem dwie możliwe relacje między wolnością a przekonaniem o wolności: 
przyczynowanie i  konstytuowanie. Jest to jednak fragment złożonych analiz, 
przeprowadzonych na łamach Freedom and Belief, które pomijam.

182 Zob. tamże s. 265. 
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lennik teorii nastawieniowej musi zaś zaakceptować, że zarzut z Za-
sady Niezależności pozostaje nierozstrzygalny. 

3.4. doświadczenia wolności, wyboru i niezdecydowania

Warto zatrzymać się przy argumencie z  epiktetyjczyków, skrywa 
on bowiem myśl, która zasługuje na rozwinięcie. epiktetyjczycy nie 
mogą być wolnymi podmiotami działania, ponieważ nie spełniają 
koniecznego warunku, jakim jest „doświadczenie niezdecydowa-
nia w  trakcie namysłu”183. Dlaczego jednak doświadczenie to od-
grywa tak ważną rolę w rozważaniach nad wolnością? Otóż w oce-
nie Strawsona jest ono zawsze werydyczne, w  przeciwieństwie do 
doświadczenia wolności184. Osoby pod wpływem sugestii hipno-
tycznej mogą mylić się co do doświadczenia wolności swych dzia-
łań, nie mogą natomiast mylić się odnośnie do wahania, jakie działa-
nie podjąć. Doświadczenie niezdecydowania lepiej nadaje się zatem 
do scharakteryzowania prawdziwej wolności, zwłaszcza że zdaniem 
Strawsona odgrywa ono zasadniczą rolę dla każdego podmiotu mo-
ralnego; nawet jeżeli podmiot podejmuje słuszne decyzje, to – o ile 
nie prowadzi on nad nimi namysłu – trudno uznać, że jego działania 
mają wartość moralną. Jak podkreśla Strawson, „naturalnie idealny 
święty, który nigdy nie wybiera na podstawie wahania, ale automa-
tycznie zawsze postępuje dobrze, wydaje się bytem pozamoralnym 
(non-moral)”185. 

Strawson za najważniejsze uznaje zatem doświadczenie niezde-
cydowania i wyboru186. To, że oba one są warunkami koniecznymi 
bycia wolnym podmiotem działania, nie stanowi jednak jeszcze do-
wodu na rzecz teorii podejściowej, można je bowiem uznać za ściśle 

183 Tamże, s. 231. 
184 Tamże.
185 Tamże, s. 257. 
186 We Free Agents (s. 383) Strawson odróżnia podstawową i rozszerzoną koncep-

cję wyboru. W podstawowym sensie pies może wahać się (czy podejmować wy-
bór), którą wiewiórkę zacząć ścigać. Rozszerzona koncepcja – a tylko ta stanowi 
warunek bycia wolnym podmiotem działania – wymaga natomiast wspomnia-
nej wcześniej samoświadomości, przez co dysponują nią wyłącznie ludzie. 
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zależne od zdolności do wahania i od zdolności do wyboru. (Straw-
son nie wyklucza, że jest to poprawna interpretacja)187. Jeżeli dodat-
kowo uznać, że wynikają one z warunków strukturalnych, które są 
ich przyczyną konieczną i wystarczającą, zwolennik teorii nastawie-
niowej traci kolejny argument na rzecz swojego stanowiska. 

W  ocenie Strawsona twierdzenie, że doświadczenie wybo-
ru i  wahania jest pociągane przez warunki zdolnościowe, okazu-
je się nieprawdziwe. Tezę tę uzasadnia następny eksperyment my-
ślowy z  możliwości istnienia człowieka, którego Strawson nazywa 
Stolidus188, mającego mocno ograniczoną osobowość, ale będącego 
„działającym celowo podmiotem, w pełni świadomym, choć bardzo 
ograniczonym w  aspekcie ogólnego pojmowania rzeczy, włączając 
w to zwłaszcza jego koncepcję własnego sprawstwa. Jest on emocjo-
nalnie otępiały oraz umysłowo niewrażliwy”189. Za sprawą tych cech

w sytuacji konkretnego wyboru jest on w pełni świadomy samego sie-
bie jako zdolnego do wyboru pomiędzy X oraz Y; jest świadomy, że 
wkrótce skłoni się ku X lub Y i wykona jedno z nich. Nie wynika stąd 
jednak, że jego myśli muszą – ipso facto – obejmować informację, że 
w jakimkolwiek znaczeniu to, co zrobi, zależy radykalnie od niego190.

Zdaniem Strawsona nawet jeżeli Stolidus jest w  stanie wybierać 
w sposób wolny – a więc ma doświadczenie wyboru – to nie będzie 
to pociągało doświadczenia wolnego wyboru. „Świadomy wszyst-
kiego, czego jest świadomy, [Stolidus] musi, [a zarazem] nie może 
decydować o  sobie ani pojmować siebie jako całkowicie wolne-
go”191. Doświadczenie wolnego wyboru pojawia się zatem tylko tam, 
gdzie występuje doświadczenie prawdziwej zależności decyzji wy-
łącznie od podmiotu działania. Stolidus tymczasem nie ma drugie-
go z tych doświadczeń i w efekcie jego ogólne doświadczenie różni 

187 Tamże. 
188 Zob. tamże, s. 384–385. Nazwa pochodzi od angielskiego stolid oznaczającego 

kogoś flegmatycznego, ale w tym kontekście nawiązuje do łacińskiego źródło-
słowu, w którym stolidus oznacza „głupi”. 

189 Freedom and Belief, s. 242.
190 Free Agents, s. 385. 
191 Tamże.
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się od doświadczenia psa tylko tym, że towarzyszy mu samoświado-
mość. Nawet jeżeli spełnia on warunki strukturalne bycia podmio-
tem wolnych działań, brakuje mu przeżyć, które mogłyby go takim 
podmiotem uczynić. 

3.5. krytyka i wnioski

W  podsumowaniu Freedom and Belief Strawson rekapituluje wa-
runki konieczne tego, by zasadnie można było mówić o  wolnym 
podmiocie. Aby podmiot był wolny, musi on być (1) w  pełni sa-
moświadomy; (2) zaangażowany (nie może być zatem oderwany od 
własnych działań jak Widz/Theoria); (3) działający celowo; (4) zdolny 
do wyboru i (5) całkowicie go świadomy, a także (6) musi mieć prze-
konanie lub wierzyć w to, że jest wolny192. Choć uzasadnieniu głów-
nego twierdzenia (6), stanowiącego sedno dyskusji między Obiek-
tywistami a  Subiektywistami, Strawson poświęcił dużo miejsca, to 
wiele osób uzna przemawiające na jego rzecz argumenty za niepo-
parte niczym intuicje. Szczególnie łatwo zakwestionować pogląd, że 
do bycia wolnym podmiotem działania niezbędne jest przekonanie 
o byciu wolnym, a nie samo pojęcie całkowitej wolności. 

Taką krytykę przeprowadza Thomas Nagel. Proponuje on eks-
peryment myślowy, którego bohaterem jest determinista spełniający 
wszelkie warunki strukturalne, a ponadto mający samoświadomość 
oraz doświadczenie wyboru. Co więcej, dysponuje on pojęciem wol-
ności, ale twierdzi, że nie jest wolny193. Załóżmy teraz – proponuje 
Nagel – że człowiek ten żyje w świecie, w którym mocno rozumiana 
wolność jest możliwa. Pytanie brzmi:

Czy nie działałby on w  iluzji, że wszystko jedynie mu się przydarza, 
a tak naprawdę byłby autorem swych czynów oraz byłby w pełni odpo-
wiedzialny za swój wybór, [np. taki, by] wybawić – lub nie – dziesięć in-
nych osób od tortur?194 

192 Freedom and Belief, s. 267.
193 Strawson (tamże, s. 247) nazywa takiego deterministę „wyrafinowanym fatali-

stą”. We Free Agents (s. 394) nadaje mu natomiast imię Moira. 
194 Nagel 1987, s. 5. 
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Stawiane przez Nagela pytanie można rozpatrywać dwojako: albo 
jako zwyczajny kontrargument, albo jako reductio ad absurdum. 
W  pierwszym przypadku ten eksperyment myślowy sugeruje, że 
można zasadnie przypisać odpowiedzialność za działania, nawet je-
żeli podmiot nie dysponuje przekonaniem o swojej wolności, a na-
wet uważa, iż jest jej pozbawiony. Da się jednak zradykalizować 
ten zarzut i przedstawić go następująco. Wyobraźmy sobie złodzie-
ja, który pod każdym względem jest normalnym człowiekiem, ale 
szczerze wierzy – być może w  wyniku lektury książek filozoficz-
nych – że wolna wola nie istnieje. Wprawdzie waha się on niekiedy, 
który dom okraść, ale nawet w tym wypadku rozumie, że decyzja nie 
należy naprawdę do niego, gdyż (jak wie z eksperymentów Benjami-
na Libeta) jego mózg podjął ją wcześniej. Strawson twierdzi, że w ta-
kim wypadku ów człowiek nie mógłby być moralnie odpowiedzialny 
za własne działania; każda kradzież stała się, a nie została popełnio-
na. To oczywiście ujęcie skrajnie nieintuicyjne. Strawson zdaje sobie 
sprawę z siły takiego reductio, ale jego odpowiedź jest wymijająca.

Czy osoba, która działa z przekonaniem, że nie jest całkowicie wolna, 
jest niezdolna do bycia ostatecznie odpowiedzialną moralnie za to, co 
robi, a  tak naprawdę jest causa sui i  dysponuje całkowitą wolnością, 
nie może być tak naprawdę wolna w swoich wyborach i działaniach? 
Stwierdziłem, że nie. Jeżeli naprawdę w ogóle nie ma ona poczucia by-
cia całkowicie wolną, wtedy nie może być całkowicie wolna, nawet je-
żeli jest causa sui. Nie wiem jednak, co powiedzieć, jeśli ktoś się z tym 
nie zgadza. W tym miejscu osiągamy koniec argumentu i być może naj-
lepiej się tu zatrzymać195. 

Krytyka Nagela stanowi odmianę zarzutu z  Zasady Niezależności, 
który po raz kolejny okazuje się nadrzędnym problemem dla zwo-
lenników Subiektywizmu. Jak wskazuje powyższy cytat, jej przyję-
cie Strawson ostatecznie uzależnia od intuicji. Wydaje się jednak, 
że zdroworozsądkowe przekonania części uczestników debaty będą 
odmienne. Dlatego zaproponowany przez filozofa pogląd lepiej po-

195 Free Agents, s. 397. 
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traktować jako interesującą propozycję alternatywną, nie zaś wnio-
sek rygorystycznie przeprowadzonego argumentu. 

4. Podsumowanie

W przypadku zagadnienia wolnej woli myśl Strawsona rozpada się 
na dwa obszary. Rozważania nad metafizycznym pytaniem, czy akty 
woli istotnie są wolne, prowadzą autora do uznania, że kwestię tę 
można rozstrzygnąć pojęciowo, odpowiedź jest zaś negatywna. Ce-
lem tego etapu nie jest zmiana myślenia o sobie i własnej wolno-
ści – mocne poczucie wolnego sprawstwa okazuje się bowiem nie-
uniknione – ale dowiedzenie, że teoretyczne debaty nad wolną wolą 
są bezprzedmiotowe. Drugi, praktyczny obszar rozważań dotyczy 
natomiast owego nieuchronnego doświadczenia wolności, które po-
jawia się niezależnie od wniosków płynących z argumentu podsta-
wowego. 

Naturalne pytanie brzmi, czy między tymi aspektami rozważań 
Strawsona zachodzi jakikolwiek związek. Odpowiedź wydaje się ne-
gatywna, co wynika zarówno z zakresu obu problemów, metody pro-
wadzonych rozważań, jak i chronologii naukowego rozwoju Straw-
sona. Są to dwa różne zagadnienia, które filozof wyraźnie rozdziela. 
Widać to zwłaszcza w  jego tekstach, które – z wyjątkiem Freedom 
and Belief – dotyczą niemal wyłącznie argumentu podstawowego. 
Choć obie kwestie Strawson rozstrzyga a priori, na podstawie ana-
lizy pojęć, to wnioski argumentu przeciwko możliwości wolnej woli 
i  całkowitej odpowiedzialności moralnej odnoszą się do aktualne-
go świata. Rozważania nad warunkami bycia podmiotem wolnych 
działań mają natomiast charakter kontrfaktyczny, ustalając kryte-
ria stosowalności pojęć. Warto wreszcie dostrzec, że rozważania nad 
poczuciem wolności obejmują wczesny etap filozofii Strawsona, sfi-
nalizowany napisaniem pracy doktorskiej, argument podstawowy 
pojawia się zaś kilka lat później. Oba te zagadnienia są wprawdzie 
omówione we Freedom and Belief, ale książka ta wyraźnie dzieli się 
na część negatywną, poświęconą polemikom z libertarianami i kom-



203WOLNA WOL A

patybilistami, oraz pozytywną, obejmującą omówienie Subiektywi-
zmu. Dla tych racji metafizykę wolności i odpowiedzialności Straw-
sona należy postrzegać jako składającą się z  dwóch niezależnych, 
choć zarazem nieskonfliktowanych części. 

Oba te aspekty łączy wyłamanie się z  typowych dyskusji pro-
wadzonych w dwudziestowiecznych odsłonach sporu o wolną wolę. 
Strawson pomija główne aspekty debaty, np. rozważania nad zasadą 
alternatywnych możliwości, którą a priori przyjmuje, nie zajmuje się 
także badaniem wewnętrznej spójności stanowisk w tym sporze. Nie 
może to jednak dziwić, stanowisko Strawsona dotyczy bowiem kwe-
stii znajdujących się na innym poziomie niż starcia między kompa-
tybilistami, deterministami oraz libertarianami. Drugi aspekt my-
śli Strawsona – Subiektywizm – nie spotkał się natomiast z szerszym 
oddźwiękiem, co wynika z tego, że „fenomenologia sprawstwa była 
raczej pomijana, przeoczana zarówno przez filozofów działania, jak 
i przez tych, którzy zajmowali się świadomością”196. Możliwe zresz-
tą, że zmieni się to w przyszłości, co – jak się zdaje – przewidywał 
Tim Bayne, twierdząc, iż „ostatnio nastąpiła eksplozja zainteresowa-
nia tym, jak to jest być podmiotem działania”197. 

Podjęty przez Strawsona projekt jest interesujący z kilku wzglę-
dów. Uwagę zwraca nie tylko rozdzielenie teoretycznego i praktycz-
nego wymiaru problemu wolnej woli, ale przede wszystkim zgoda co 
do tego, że zachodzi między nimi nieusuwalna niespójność. 

Bez względu na to, co ostatecznie postanowimy, pozostajemy z trud-
nym, danym w doświadczeniu faktem, że naprawdę stajemy przed wy-
borami oraz o  tym wiemy. Można powiedzieć, że choć nie jesteśmy 
i nie możemy być wolni, to naprawdę doświadczamy tego, jak to jest 
być wolnym. To, jak się zdaje, całkiem dobre wyrażenie „antynomii” 
wolności198. 

196 Bayne 2008, s. 182. 
197 Tamże.
198 Freedom and Belief, s. 267. W  podobnym tonie wypowiada się Nagel (1997c,  

s. 137), który uważa, że „Jesteśmy najwyraźniej skazani na to, by pragnąć cze-
goś niemożliwego”. 
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Jak zdaniem Strawsona filozofowie powinni postąpić w obliczu tej 
antynomii? Możliwe są dwa wyjścia, z  których żadne nie jest sa-
tysfakcjonujące. Pierwsze z nich polega na uznaniu, że wolna wola 
w sensie mocnym naprawdę jest niemożliwa. Jednak w ocenie Straw-
sona takie postawienie sprawy nie daje się uwzględnić w codzien-
nym życiu, jeżeli zaś udałoby się to zrobić, miałoby dramatyczne 
skutki społeczne199. Drugie wyjście opiera się na przyjęciu, że praw-
dy teoretyczne nie muszą być wzajemnie uzgadnialne, przez co moż-
na w dosłownym sensie przyjąć, że wolność jest zarazem konieczna 
i niemożliwa. Strawson odrzuca tę opcję, pociąga ona bowiem wy-
soki koszt, zmuszając do uznania, że ludzie nie są w stanie zbudować 
spójnej teorii świata200. Z konieczności opowiada się zatem za pierw-
szym z rozwiązań.

Niestety, Strawson nie zadaje pytania, które w kontekście iluzo-
ryczności poczucia wolnej woli wydaje się najważniejsze: dlaczego 
taka iluzja w  ogóle zachodzi? Czy w  grę wchodzą tu np. czynniki 
ewolucyjne? Jeżeli zaś tak, to jakie znaczenie w doborze naturalnym 
czy w życiowej praktyce odgrywa taka iluzja? Choć kwestie te po-
winni rozstrzygać raczej specjaliści od neuronauki czy psychologii 
ewolucyjnej, wydaje się, że Strawsona również winny zainteresować 
te pytania. Niestety, jego koncepcja wolności i  moralnej odpowie-
dzialności, zarówno w  wymiarze epistemologicznym, jak i  metafi-
zycznym, pomija rozważania związane z naukami kognitywistyczny-

199 Nie jest to twierdzenie, z którym zgodzi się każdy. Honderich (2001, s. 110) pi-
sze np.: „[…] na determinizm możemy reagować dwojako: poczuciem bezsil-
ności albo stanowczością, możemy uważać go za niszczący bądź za nieszkodli-
wy. Za ciemną zmorę albo po prostu za znośny aspekt naszego istnienia”.

200 Freedom and Belief, s. 276. Max Planck (2003a, s. 148) uważa, że antynomia ta 
występuje tylko dlatego, że próbujemy dowieść, które stanowisko – determi-
nizm czy indeterminizm – jest prawdziwe. Stwierdza on jednak, że „wola czło-
wieka rozważana z  naukowego punktu widzenia jest zdeterminowana, nato-
miast z subiektywnego punktu widzenia samoświadomości wola człowieka jest 
wolna. W obydwu tych twierdzeniach nie ma niejasności ani sprzeczności po-
jęciowej. Stoją one wobec siebie w sposób całkowicie skoordynowany, żadnej 
z nich nie można cenić niżej od drugiej”. Rodzi się oczywiście pytanie, czy sta-
nowisko Plancka nie jest jakąś formą antyrealizmu. Niestety, nie ma tu miejsca, 
by na nie odpowiedzieć. 
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mi. Dlatego wiele ważnych – a nawet najważniejszych dla niektórych 
filozofów – pytań nie doczekuje się odpowiedzi. 

Bez względu na te braki, rażące zapewne dla tych, którzy są nie-
chętni filozoficznemu aprioryzmowi, konkluzja wynikająca ze sta-
nowiska Strawsona nie nastraja optymistycznie. Brzmi ona, że pro-
blem wolnej woli nie może znaleźć rozstrzygnięcia ze względu na 
sprzeczność danych empirycznych z głęboko zakorzenionymi intu-
icjami, których nie sposób odrzucić201. Tym samym Strawson – jak 
się zdaje – stwierdza, że nie ma żadnych widoków na zmianę tej – 
skandalicznej, jak nazywa ją Searle – sytuacji, kiedy to problem wol-
nej woli nie zbliżył się do rozwiązania od początku zaistnienia ca-
łej debaty202.

201 Podobne stanowisko zajmuje Nagel (1997c, s. 168), który w odniesieniu do za-
gadnienia wolnej woli pisze: „Mam wrażenie, że nie powiedziano na ten temat 
czegokolwiek, co chociaż zbliżałoby się do prawdy”. 

202 Searle 2007, s. 37. 





rozdział 3
jaźń

Istnieje punkt, jeden jedyny punkt w szerokim,  
niezmierzonym świecie przyrody i ducha, który wymyka się  

wszelkiej nauce […] i na zawsze pozostanie  
niedostępny: punktem tym jest własne Ja.

Max Planck1

1. Problem jaźni

1.1. Geneza problemu

Problem jaźni to następne zagadnienie metafizyczne należące do 
kanonicznego zakresu zainteresowań filozofii. Od dwóch dyskuto-
wanych wcześniej tematów różni je to, że termin „jaźń” właściwie 
nie pojawia się w  potocznym użyciu, stąd można odnieść wraże-
nie, iż należy on do przybornika abstrakcyjnej filozofii. Dzieje się 
tak zwłaszcza w języku polskim, do którego termin ten wprowadził 
Bronisław Trentowski, nadając mu sztuczne, ściśle filozoficzne zna-
czenie2. Paradoksalnie jednak zakres jego stosowania jest znacznie 
szerszy, niż mogłoby się wydawać: odgrywa on ważną rolę nie tylko 
w filozofii analitycznej, ale i w poststrukturalizmie, a także w bada-
niach nad religiami czy sztuczną inteligencją3. Bywa również szeroko 
stosowany poza obrębem filozofii, np. w psychologii, psychiatrii, hi-

1 Planck 2003c, s. 288. 
2 Przybył 2016, s. 8. 
3 Strawson (The Self and the Sesmet, s. 100) wymienia dwadzieścia pięć konteks-

tów, w jakich występuje słowo „jaźń”, z których żaden nie ma charakteru po-
tocznego. Zob. również Selves, s. 18, gdzie pojawiają się trzydzieści dwa kon-
teksty. Tadeusz Kobierzycki (2012, s. 5–8) w spisie treści wymienia dwadzieścia 
siedem głównych rodzajów jaźni. Por. również Poczobut 2013, s. 379–380. 
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storii, a nawet literaturoznawstwie. Ponadto słowo „jaźń”, nawet jeśli 
nie jest powszechnie używane w mowie potocznej, to zarówno w ję-
zyku polskim, jak i angielskim (self) bywa zastępowane wyrażeniem 
okazjonalnym „ja” (I), oznaczającym podmiot, którym jest mówią-
cy. W tym rozdziale terminy „jaźń” i „Ja” będę traktował jako rów-
nozakresowe. Zapis „Ja” dużą literą służy podkreśleniu, że słowo to 
oznacza pewien filozoficznie istotny wycinek szerszego, zwyczajnie 
stosowanego terminu „ja”. 

O tym, że problem jaźni nie jest wyłącznie skutkiem wyrafino-
wanej refleksji filozoficznej, zaświadcza krótka analiza historyczna. 
Pojęcie jaźni (atman) pojawia się już w Upaniszadach, datowanych 
na VIII wiek przed Chrystusem4. Zagadnienie to jest również żywo 
dyskutowane w filozofii starożytnej, jego początki można zaś upatry-
wać u Platona5. W obu tych źródłach refleksja nad jaźnią cechuje się 
znacznym poziomem teoretycznego zaawansowania, o czym świad-
czy m.in. sformułowanie bronionych do dziś teorii substancji i wiąz-
ki. W  tych wczesnych dyskusjach nad jaźnią pojawia się zarówno 
mnogość problemów, jak i różnorodność stanowisk. Richard Sorab-
ji wymienia kilka kontekstów starożytnego rozumienia jaźni, w tym 
kontekst biologiczny, społeczny, a nawet terapeutyczny – ten ostat-
ni charakteryzuje zwłaszcza filozofię rzymską6. Wynika stąd wielość 
odmiennych teorii jaźni. Jedne z nich traktowały ją jako material-
ną, inne jako duchową. Niektóre kładły nacisk na jej długotrwa-
łość, nie brakowało jednak ujęć przeciwnych. Pojęcie jaźni odgry-
wało również dużą rolę u Plotyna, będąc bardzo ważnym elementem 
w jego teorii stanów mistycznych7. Postać aleksandryjskiego neopla-
tonika jest szczególnie istotna, ponieważ stanowi zwornik między 
dwoma religijnie usankcjonowanymi rozumieniami jaźni: platoń-
skim, wywodzącym się od nauk orfickich i pitagorejskich, oraz au-
gustyńskim, które miało ogromny wpływ na filozofię średniowiecza. 
Nie może dziwić, że scholastycy żywo interesowali się tym proble-
mem, głosili bowiem doktrynę Sądu Ostatecznego, wyjaśnienie tej 

4 Kobierzycki 2012, s. 21.
5 Tamże, s. 23. 
6 Sorabji 1999, s. 17.
7 Tamże, s. 21. 
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hipotezy wymagało zaś odpowiedzi na pytanie, co decyduje o tożsa-
mości osobowej człowieka między jego śmiercią a zmartwychwsta-
niem. Choć większość filozofów uważała, że funkcję tę spełnia du-
sza, to nie brakowało tych, którzy zwracali uwagę na niezbywalną 
rolę ciała, a niekiedy własnością odpowiedzialną za tożsamość oso-
bową było samo ciało. Tę ostatnią koncepcję przyjmowali m.in. sta-
rożytni pisarze kościelni – Tertulian i Orygenes, znajdowali oni jed-
nak późniejszych naśladowców8. Mimo tych wyjątków dopiero wraz 
z odkryciem metafizycznych pism Arystotelesa przez filozofów śred-
niowiecza w XIII wieku nastąpiła swoista naturalizacja jaźni, czyli 
próba przynajmniej jej częściowego włączenia w porządek przyro-
dy. Co ważne, udziału w tym procesie nie brał św. Tomasz z Akwi-
nu, który interesował się wprawdzie zagadnieniem tożsamości oso-
bowej, ale – jak twierdzi Anthony Kenny – ani razu nie wspominał 
o istnieniu czegoś takiego jak jaźń9. 

Nowożytny problem jaźni – podobnie jak w przypadku świado-
mości – wyrasta z Kartezjańskiego odkrycia ego cogito i radykalnego 
oddzielenia sfery Ja od tego, co cielesne. Tak narodziło się zagadnie-
nie jaźni w kształcie znanym dzisiaj. Rozważania nad jej naturą moż-
na znaleźć w  pismach większości najważniejszych filozofów XVII 
i XVIII wieku, w wielu systemach – Gottfrieda Wilhelma Leibniza, 
Johanna Fichtego, edmunda Husserla czy Sigmunda Freuda – stano-
wi ono zaś kategorię naczelną. Nie sposób nie wspomnieć o zasad-
niczej roli, jaką w ukształtowaniu się problemu jaźni odegrał John 
Locke. Zdaniem Petera Hackera to właśnie on był „głównym spraw-
cą, który posiał ziarno zamętu, odczuwanego aż do dzisiaj”10. O ile 
bowiem problem jaźni był przez Kartezjusza podnoszony na margi-
nesie ogólniejszych badań metafizycznych, o  tyle w  Rozważaniach 
dotyczących rozumu ludzkiego pojawiło się jasno sformułowane za-
gadnienie tożsamości osobowej. Locke zauważa:

Każdy jest dla siebie tym, co nazywa swoim „ja”, czyli sobą, przy czym 
nie docieka się, czy to samo „ja” trwa nadal w tej samej substancji lub 

8 Barresi, Martin 2011, s. 37.
9 Kenny 1988, s. 39. 
10 Hacker 2010, s. 11. 
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różnych substancjach. Skoro bowiem świadomość swego „ja” zawsze 
towarzyszy myśleniu i skoro ona właśnie czyni każdego tym, co on na-
zywa sobą, przez co odróżnia się od wszystkich innych istot myślących, 
więc na tym jedynie polega tożsamość osoby, to znaczy: tożsamość 
istoty rozumnej. I tak daleko ta świadomość sięga wstecz do przeszłych 
działań lub myśli, tak daleko również rozciąga się tożsamość danej oso-
by; teraz jest ona tym samym „ja”, jakim była wówczas; „ja” zaś, któ-
re obecnie zwraca swą refleksję na działanie przeszłe, jest tym samym, 
które niegdyś je wykonało11. 

Słowa te Locke napisał w 1689 roku, a już niecały wiek później poję-
cie jaźni przeszło kolejną istotną metamorfozę: coraz częściej zaczę-
to uważać, że oznacza ono fikcję, której można co najwyżej przypi-
sać zaletę użyteczności. To właśnie z tego twierdzenia zasłynął David 
Hume, za nim zaś podążyło wielu filozofów XVIII i XIX stulecia.

Jednak nie tylko powody filozoficzne sprawiły, że jaźń spotykała 
się z próbami eliminacji. Niechęć budziła zwłaszcza religijna natura 
tego zagadnienia, wynikająca z  wielowiekowego utożsamiania jaź-
ni z duszą. Nic więc dziwnego, że kiedy w drugiej połowie XX wieku 
problem jaźni został – jako kolejny – przejęty częściowo przez nauki 
szczegółowe, na ogół dokonywano jej redukcji (a nawet eliminacji). 
Celem badań empirycznych staje się określenie, czym jest i jak po-
wstaje jaźń; na to pytanie odpowiada się, poszukując jej neuronal-
nych korelatów. Szczególną rolę odgrywają badania nad psychopa-
tologiami jaźni, które stanowią obserwacyjne potwierdzenie tezy 
o zależności jaźni od mózgu. Jednak nie wszyscy filozofowie – nawet 
ci o  sympatiach naturalistycznych – zgadzają się z  takim ujęciem. 
Daniel Dennett wskazuje np., że poszukiwania neuronalnego korela-
tu jaźni są obarczone błędem kategorialnym, nie ma bowiem w mó-
zgu jednego obszaru, który odpowiadałby za bycie jaźnią. Mimo tej 
niezgody co do kwestii szczegółowych powszechne jest przekonanie, 
że procesu naturalizacji jaźni nie da się odwrócić. John Barresi i Ray-
mond Martin zauważają: „[…] dzieje zachodniego teoretyzowania 
na temat jaźni i tożsamości osobowej są zarówno historią starań, ja-
kie ludzkość podejmuje, by wynieść się ponad resztę świata natural-

11 Locke 1955, s. 472 [II.27.9].
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nego, jak i opowieścią o tym, jak owe starania zawodzą”12. Jest to naj-
krótsze podsumowanie dotychczasowych debat nad jaźnią, trudno 
jednak na tej podstawie wyprowadzić przewidywania co do przy-
szłych losów tego zagadnienia. 

1.2. analiza problemu

Problem jaźni – podobnie jak referowane wcześniej zagadnienia 
świadomości i  wolnej woli – nie jest bynajmniej jednolity. Można 
zatem mówić nie o jednym problemie, lecz o wielu względnie nieza-
leżnych problemach. Co gorsza, dyskutowane kwestie mają bardzo 
różny charakter: zarówno metafizyczny oraz poznawczy, jak i ściśle 
pojęciowy. Dlatego uzasadnione wydaje się przeświadczenie, że ja-
kiekolwiek badania nad jaźnią powinny wychodzić od określenia, 
co dokładnie się bada i  jakie pytania powinno się zadać. Taki jest 
też cel poniższego paragrafu, przy czym proponowane zestawienie 
stanowi zaledwie wycinek szerokiego zakresu zagadnień i konteks-
tów współczesnych dyskusji, w  których pojawia się termin „jaźń”. 
Ponieważ fragment ten ma charakter narzędziowy, jego efektem jest 
zaś wypracowanie siatki pojęciowej użytecznej dla ujęcia stanowiska 
Galena Strawsona, interesuje mnie przede wszystkim jaźń w znacze-
niu filozoficznym (a nie np. socjologicznym czy psychologicznym), 
rozwijanym w ramach tradycji analitycznej (więc poza kontekstem 
filozofii kontynentalnej). 

Główne pytanie, stanowiące naturalny punkt wyjścia dla proble-
mu jaźni brzmi:

(P1) Czym jest jaźń?

Okazuje się, że bardzo trudno na nie odpowiedzieć, zwłaszcza że li-
teratura przedmiotu na ogół milczy w tej kwestii13. Rzadkie są na-

12 Barresi, Martin 2011, s. 55.
13 Jeżeli chodzi o piśmiennictwo polskie, to takowej definicji nie podaje m.in. Ro-

bert Poczobut (2013) w  artykule Naturalizowanie jaźni. Funkcjonalną quasi- 
-definicję można znaleźć u Kobierzyckiego (2012, s. 13), zdaniem którego jaźń 
odgrywa rolę „wewnętrznego ośrodka koordynacji procesów psychicznych 
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wet próby dokonania syntezy dostępnych definicji: nie podejmuje 
się jej np. żaden z autorów liczącej 750 stron pracy zbiorowej pod re-
dakcją Shauna Gallaghera The Oxford Handbook on the Self14. Nawet 
jeżeli uznamy, że ze względu na złożoność oraz wieloznaczność sfor-
mułowanie klasycznej definicji jest niemożliwe i potraktujemy po-
jęcie jaźni jako definiowane przez podobieństwo rodzinne, to nieła-
two wskazać paradygmatyczny przykład jego stosowalności. Sprawę 
komplikują względy lingwistyczne. W języku angielskim „jaźń” (self) 
łączy się z innymi pojęciami, z których pewne stanowią aspekt szer-
szego problemu jaźni. Tak dzieje się np. w przypadku terminów „sa-
moświadomość” (self-consciousness) czy „samowiedza” (self-know-
ledge), choć lista ta jest o wiele dłuższa15. 

Mimo że szczegółowa analiza pojęcia jaźni i pojęć pokrewnych 
mogłaby przynieść wiele korzyści, znacząco wykraczałaby poza te-
mat tej pracy. Pomocne może okazać się jednak przytoczenie kil-
ku klasycznych określeń, które wyznaczą przynajmniej kierunek po-
szukiwań adekwatnej definicji. Dobry punkt wyjścia stanowi Locke, 
dla którego jaźń jest „świadomą myślącą istotą, obojętnie z  jakiej 
by utworzona była substancji, duchowej czy materialnej, prostej czy 
złożonej, która doznaje świadomie przyjemności oraz bólu, może 
być szczęśliwa i nieszczęśliwa, a przeto troszczy się o siebie, jak da-
leko sięga ta świadomość”16. Hume charakteryzuje jaźń jako iden-
tyczną z percepcją, redukuje się ona zatem do wiązki wrażeń17. Ta-
kie ujęcie nazywa się na ogół teorią wiązki, która jest z kolei odmianą 
koncepcji tzw. jaźni bez posiadacza18. W koncepcji Immanuela Kan-

i  działań jednostki”. Definicja zaproponowana przez Józefa Bremera (2012,  
s. 429) jest niesatysfakcjonująca z powodów, które wskazuję poniżej. 

14 Jedynym znanym mi wyjątkiem jest krytyczna typologia definicji jaźni autor-
stwa erica Olsona (1998, s. 648–650). 

15 Barresi i Martin (2011, s. 51) podają przykłady szesnastu wyrażeń z przedrost-
kiem self. Nie jest to z pewnością lista pełna. 

16 Locke 1955, s. 481 [II.27.17].
17 Hume 2005, s. 330. 
18 Zgodnie z definicją Thomasa Nagela (1997c, s. 39) koncepcja jaźni bez posia-

dacza głosi, że „zdarzenia mentalne nie są własnościami ani modyfikacjami ni-
czego, ale po prostu zachodzą, i to ani w duszy, ani w ciele, chociaż wchodzą 
w związki przyczynowe z tym, co dzieje się w ciele”.
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ta główną rolę odgrywa Ja transcendentalne, czyli niepoznawalna 
zasada, postulowana jako źródło i przyczyna jednoczenia fenome-
nów19. Podobną definicję zaproponował Husserl: „Ja transcenden-
talne, nazywane także czystym podmiotem świadomości, jest su-
biektywnym biegunem świadomości transcendentalnej. Odgrywa 
w niej rolę czynnika organizującego od strony podmiotowej, analo-
gicznie jak przedmiot intencjonalny organizuje ją od strony przed-
miotowej”20. 

Choć czterech powyższych filozofów używa terminu „jaźń”, każ-
dy stosuje go w odmiennym sensie, a przynajmniej w innym kontekś-
cie, owe sensy, brane łącznie, wydają się zaś niemożliwe do uzgod-
nienia. Odwołanie się do innych autorów tylko zwiększyłoby zamęt, 
nie mówiąc już o sięgnięciu do prac uczonych niebędących filozo-
fami. To zaś sprawia, że znalezienie jednej adekwatnej – nie nazbyt 
wąskiej i nie zbyt szerokiej – definicji jaźni wydaje się zadaniem bez-
nadziejnym. Na potrzeby tego opracowania możemy założyć stosun-
kowo luźną (prawdopodobnie zbyt luźną) definicję, zgodnie z którą 
jaźń jest podmiotem świadomych doświadczeń, myśli i działań, cha-
rakteryzowanych jako „moje”21. Jak podkreślał William James, każ-
de doświadczenie to z konieczności doświadczenie dla kogoś. Ja jest 
właśnie tym, co ma te doświadczenia. Mówiąc o jaźni, mamy na my-
śli właśnie kogoś, kto ma doznania, kto jest podmiotem myśli oraz 
„spełniaczem aktów”. 

Następne, fundamentalne pytanie brzmi:

(P2) Czy jaźń istnieje?

19 Oprócz tego Kant używa jeszcze pojęcia Ja empirycznego. Na temat problemów 
z rozumieniem tego pojęcia oraz kłopotliwości zrekonstruowania jego relacji 
do Ja transcendentalnego zob. Czarnocka 2014. 

20 Tischner 1964, s. 538.
21 Podobną definicję proponuje Bremer (2012, s. 429), który zakłada, że „jaźń jest 

podmiotem świadomości”. Jednak rozwinięcie jego definicji budzi wątpliwości 
ze względu na pomieszanie wymiaru metafizycznego z  wymiarem epistemo-
logicznym: „Być jaźnią to być świadomym jaźni – niekoniecznie świadomym 
pojęciowo” (tamże). Teza ta – przynajmniej bez dodatkowych uściśleń – jest 
kontrowersyjna: mogą istnieć istoty, np. małe dzieci, które mają jaźń, ale nie 
dysponują samoświadomością. 
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Mimo rosnącej liczby autorów udzielających odpowiedzi przeczącej, 
odwołujących się do badań prowadzonych w obrębie nauk szczegó-
łowych, większość filozofów odpowiada na (P2) pozytywnie: twier-
dzą, że każdy człowiek jest pewnym Ja, które stanowi podmiot myśli, 
doznań oraz działań, przy czym ontyczny status owego Ja to kwestia 
wymagająca rozstrzygnięcia. Przeciwnikami istnienia jaźni są ci filo-
zofowie – można ich nazwać fikcjonalistami – którzy uważają, że jest 
ona efektem błędu poznawczego, względnie konsekwencją języko-
wego złudzenia. Do zwolenników pierwszego z tych stanowisk, fik-
cjonalizmu metafizycznego, zalicza się np. Thomas Metzinger, któ-
ry w książce Being No One stwierdza, że „nie ma takich rzeczy, jak 
istniejące w świecie jaźnie. Nikt nigdy nie był jaźnią, ani jej nie po-
siadał”22. Iluzję istnienia jaźni uzasadnia on pomyłką poznawczą: 
„Wszystko, co kiedykolwiek istniało, to świadome modele jaźni, któ-
rych nie można rozpoznać jako modeli”23. W jego ocenie jaźń jest 
wysokopoziomowym zjawiskiem neuronalnym, a  jego prawdziwej 
natury nie sposób uchwycić w ramach tzw. psychologii zdroworoz-
sądkowej. Podobnego stanowiska broni Dennett, który uważa jaźń 
za fikcję, jakkolwiek nie odmawia jej użyteczności24. Zwolennikami 
drugiej koncepcji są natomiast fikcjonaliści semantyczni. Ich poglą-
dy mogą być definiowane dwojako. Bardziej radykalni z nich, tacy 
jak np. Ludwig Wittgenstein czy Richard Rorty, uważają zagadnienie 
jaźni za kolejny pseudoproblem, wyrosły z użycia pierwszoosobowe-
go języka i pojęć okazjonalnych25. Podobnie sądzi Kenny, zdaniem 
którego rozumiana psychologicznie „»jaźń« to filozoficzny nonsens 
polegający na niezrozumieniu zaimka zwrotnego”26. Do tej grupy za-
liczają się również filozofowie – na ogół przedstawiciele nurtu kon-
tynentalnego – którzy twierdzą, że jaźń stanowi wyłącznie konstrukt 

22 Metzinger 2003, s. 1. 
23 Tamże. 
24 Dennett (2016, s. 599) pisze: „Jako taka jaźń odgrywa szczególnie ważną rolę 

w toczącej się, poznawczej gospodarce żywego ciała, ponieważ w środowisku, 
z którego aktywne ciało musi wytworzyć modele umysłowe, nic nie jest bardziej 
istotne niż model postrzegania samego siebie przez podmiot działający”. 

25 Rorty 2009, s. 51.
26 Kenny 1988, s. 4. 
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społeczny27. Umiarkowani fikcjonaliści semantyczni podkreślają na-
tomiast, że pojęcie jaźni jest zbyt nieostre czy nieprecyzyjne, aby się 
nim zajmować, stąd należy wyeliminować jaźń z  zakresu proble-
mów filozoficznych28. Różnica między fikcjonalizmem semantycz-
nym w wersji skrajnej i umiarkowanej polega zatem głównie na tym, 
że ten pierwszy pogląd wiąże się z  szerszą teorią filozoficzną, taką 
jak koncepcja gier językowych, ten drugi przynosi zaś konstatację, że 
owo pojęcie to niejasny przedmiot nierozstrzygalnych sporów. 

Każdy rodzaj fikcjonalizmu, o ile nie chce być stanowiskiem ja-
łowym, nie tylko powinien głosić twierdzenie o nieistnieniu jaźni, 
ale również tłumaczyć, w jaki sposób powstaje jej iluzja. Choć zwo-
lennicy wspomnianego podejścia podejmują takie zadanie – propo-
nują np. modele neuronalne albo korzystają z analiz językowych – ich 
koncepcje spotykają się z krytyką i są przedmiotem żywo prowadzo-
nych sporów. 

Ci, którzy odpowiadają na (P2) pozytywnie, mierzą się z drugim, 
naturalnie pojawiającym się w tym miejscu pytaniem:

(P3) Jaką naturę ma jaźń?

Pytanie to można rozumieć co najmniej na dwa sposoby. Zgodnie 
z  pierwszą interpretacją może tutaj chodzić o  znany spór między 
teorią substratu a teorią wiązki. Zwolennicy teorii substratu uważają, 
że jaźń jest czymś niezależnym od wrażeń, które są jej dane, a przez 
to stanowi ona osobną, trwałą substancję. Tego rodzaju teorii bro-
nili m.in. Kartezjusz, Locke oraz Leibniz. Ich oponenci, czyli zwo-
lennicy teorii wiązki, utrzymują, że jaźń nie jest substancją, ale wy-
czerpuje się w danych synchronicznie doświadczeniach. Odwrotnie 
zatem niż w przypadku teorii substratu jaźń nie ma wrażeń, ale nimi 
jest. Do najbardziej znanych obrońców takiego ujęcia należy Hume, 
ale opowiadają się za nim także James oraz Bertrand Russell. Moż-

27 Podobny, choć nieco inaczej poprowadzony podział proponuje Joel Kupper-
man (2001, s. 506), który dzieli ujęcia jaźni na teorie trwałej jaźni, braku jaźni 
i jaźni skonstruowanej. 

28 Do takiego wniosku dochodzi Olson 1998, s. 645. 
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na je również znaleźć w buddyzmie29. Jak zauważa Dan Zahavi, teo-
rie wiązki mają w ostatnich latach przewagę, zaś pojęcie jaźni zreifi-
kowanej, a więc rozumianej substancjalistycznie, „w zasadzie zostało 
już porzucone”30. 

W myśl drugiej interpretacji (P3) wyraża pytanie, czy jaźń jest 
niematerialna, czy materialna. W  tradycji filozoficznej przez długi 
czas powszechnie uważano, że jest ona czymś niematerialnym lub 
niefizycznym, jej natura jest bowiem umysłowa (mentalna). Z tego 
też powodu na ogół utożsamiano jaźń z duszą, choć istniały w tym 
względzie ważne wyjątki, do których zalicza się m.in. koncepcja 
Arystotelesa, epikura czy wspomnianych już pisarzy kościelnych – 
Tertuliana i Orygenesa. W XX wieku ponownie zaczęto łączyć jaźń 
z jej fizycznym podłożem, czyli ciałem, albo – co częstsze – z jakąś 
jego częścią, na ogół mózgiem. Relację między jaźnią a  mózgiem 
może cechować różny stopień redukcji. Bardziej redukcyjne stano-
wiska zakładają, że jaźń nie jest niczym innym jak aktywnością neu-
ronalną określonych obszarów mózgu. Jak dotąd nie udało się wska-
zać neuronalnych korelatów jaźni, co prowadzi niektórych filozofów 
do uznania, że jaźń jest systemem emergentnym31. 

Można wskazać jeszcze jeden sposób rozumienia (P3), wyma-
ga on jednak dodatkowego założenia, że (a) jaźń ma charakter stały 
w czasie oraz że (b) tożsamość jaźni zapewnia tożsamość osoby. Co 
warto odnotować, ani (a), ani (b) nie są logicznie pociągane przez 
żadną odpowiedź na którąkolwiek z interpretacji pytania (P3) o na-
turę jaźni. O ile (b) można uznać za założenie wiarygodne (na po-
trzeby obecnych rozważań załóżmy jego prawdziwość), o tyle (a) to 
przedmiot kontrowersji32. Przyjęcie (a) i (b) naturalnie prowadzi do 

29 Kobierzycki 2012, s. 26. Jak jednak będę wskazywał dalej, Strawson uważa dok-
trynę „jaźni bez właściciela” za pojęciową sprzeczność i  próbuje dowodzić, 
że nie jest ona częścią buddyzmu oraz filozofii Hume’a. Podobne stanowisko 
wspomina Kupperman 2001, s. 521.

30 Zahavi 2011, s. 59. Ocenę tę należy jednak traktować z powściągliwością. 
31 Zwolennikiem takiego ujęcia w piśmiennictwie polskim jest m.in. Robert Po-

czobut (2013). 
32 Można argumentować, że nie jest to prawda, gdyż przyjęcie substancjalistycz-

nej teorii jaźni oznacza, iż jest ona czymś stałym, a zatem pierwsza interpre-
tacja (P3) wyznacza określone podejście do problemu trwałości jaźni. Nie ma 
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jednego z najszerzej dyskutowanych pytań, tzw. problemu tożsamo-
ści osobowej:

(P4) Jakie są kryteria tożsamości osoby (jaźni) w czasie?

Na to pytanie składają się dwie kwestie: tego, co decyduje o tym, że 
jedna osoba zachowuje tożsamość w  czasie, oraz tego, co stanowi 
o odrębności dwóch osób. Oba zagadnienia dyskutowano już w sta-
rożytności, zaproponowane wtedy rozwiązania do dziś znajdują zaś 
zwolenników33. Jeżeli chodzi o typologizację stanowisk, głoszone po-
glądy dzieli się na tzw. pogląd prosty, utożsamiany z dualizmem sub-
stancji, w którym temat tożsamości w ogóle się pojawia (tożsamość 
jaźni jest niejako pojęciem pierwotnym, wszelkie próby jego zdefi-
niowania za pomocą innych pojęć są bowiem koliste), oraz poglą-
dy złożone, poszukujące kryterium ciągłości jaźni w czasie. Obrońcy 
poglądów złożonych dzielą się na dwa obozy: tych, którzy przyjmu-
ją somatyczne – cielesne, mózgowe bądź biologiczne kryteria toż-
samości, oraz tych, którzy uznają psychologiczne kryteria tożsamo-
ści. Ci ostatni uważają najczęściej, że takim kryterium jest pamięć34. 
Cała debata okazuje się znacznie bardziej skomplikowana, obfituje 
w drobiazgowe argumenty i kontrargumenty, a także osobliwe eks-
perymenty myślowe, polegające głównie na przedstawianiu scena-
riuszy, w których dokonuje się symetrycznego podziału mózgu czy 
mózgów, a następnie przeszczepia się je do innych ciał czy łączy z in-
nymi podzielonymi w ten sposób mózgami. Kwestię tę wzmiankuję 
ze względu na jej znaczenie dla współczesnej debaty, choć zaadapto-
wanie zarysowanych wyżej podziałów do stanowiska Strawsona oka-
że się możliwe jedynie w ograniczonym stopniu35.

tu jednak związku logicznego. Jeżeli uznamy jaźń za substancję w sensie libe-
ralnym, jako substrat czy podmiot własności (nie zaś spinozjańskim, w  któ-
rym substancja jest czymś, co istnieje koniecznie), to nic nie sprzeciwia się 
poglądowi, zgodnie z  którym istnieje wielość krótkotrwałych jaźni będących 
substancjami. 

33 Zob. Sorabji 1999, s. 22–26. 
34 Zob. Iwanicki 2011. 
35 Zob. s. 278–279.
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Inne pytanie wprowadza tradycyjne zagadnienie epistemolo-
giczne, głęboko zakorzenione w historii filozofii:

(P5) Jak poznajemy jaźń?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć, czy jaźń w ogóle jest 
poznawalna. Większość filozofów nowożytnych twierdziła, że może 
ona stanowić przedmiot mniej lub bardziej jasnego i precyzyjnego 
poznania. Ci, którzy przyjmują istnienie jaźni, na ogół sądzą, że po-
znajemy ją dzięki introspekcji, przez bezpośredni wgląd, zwany sa-
moświadomością. Przeciwne, a zarazem wpływowe stanowisko roz-
winął Kant, w  ocenie którego Ja może być wyłącznie postulatem 
rozumu, nie jest jednak dane jako fenomen, lecz co najwyżej jako 
scalająca je zasada. Dlatego „nie mamy innej wiedzy o podmiocie sa-
mym w sobie, który jako substrat leży [zarówno] u podstaw owego 
Ja, jak i wszystkich myśli”36. Również filozofowie dwudziestowieczni 
wskazywali, choć już ze względów innych niż Kant, że poznanie jaź-
ni okazuje się niemożliwe37. Druga interpretacja tego pytania pole-
gałaby na rozważeniu, co jest wiarygodnym źródłem poznania jaźni. 
I tutaj istnieje kilka możliwości, przy czym – podobnie jak w przy-
padku świadomości – główny spór toczy się między fenomenologa-
mi, którzy uważają pierwszoosobowy, introspekcyjny dostęp za wia-
rygodne źródło poznania, a heterofenomenologami, którzy starają 
się dowieść, że nasza wiedza na temat własnych stanów psychicz-
nych bywa zawodna.

Ostatnie z pytań ma charakter pojęciowy i dotyczy relacji poję-
cia jaźni do innego, wpływowego zagadnienia filozoficznego – osoby:

(P6) Jaka relacja zachodzi między pojęciem jaźni a pojęciem osoby?

Jak zauważają Barresi i Martin, „w filozoficznej teorii, podobnie jak 
i w mowie potocznej, słowa »jaźń« i »osoba« są na ogół, choć nie 

36 Kant 2001, s. 323 [A350/B406].
37 Jednym z obrońców tej tezy jest Gilbert Ryle. Wskazywane przez niego proble-

my z poznawczym dostępem do jaźni omawiam na s. 242–243.
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zawsze, rozumiane zamiennie i mają wyrażać tę samą ideę”38. Na-
leży jednak pamiętać, że pierwotne pojęcie osoby, którego sformu-
łowanie przypisuje się Boecjuszowi, funkcjonowało niezależnie od 
pojęcia jaźni. Dlatego nawet jeżeli oba te terminy występują razem, 
to jest to co najwyżej reguła ex usu, ugruntowana zwłaszcza przez 
Locke’a39. Dobrym przykładem filozofów przyjmujących niezależ-
ność obu pojęć są zwolennicy tzw. minimalnej koncepcji jaźni (jed-
nym z nich jest Strawson), uważający, że wąsko (minimalnie) rozu-
miana jaźń stanowi podłoże, które wprawdzie umożliwia powstanie 
osoby, ta ostatnia musi jednak mieć wiele dalszych cech koniecz-
nych40. Tropem tym idą również inni filozofowie, podkreślający, że 
jaźń mogą mieć zwierzęta, które (z różnych powodów) nie są uwa-
żane za osoby41. 

Podobnie jak w poprzednich rozdziałach postawione w tym pa-
ragrafie pytania z  pewnością nie wyczerpują całej złożoności pro-
blemu, lecz co najwyżej ją zaznaczają. Stanowią jednak instruktyw-
ny przewodnik po najważniejszych kwestiach poruszanych w dalszej 
części tego rozdziału. 

1.3. Galen Strawson a zagadnienie jaźni

Tak jak w  przypadku innych problemów podejmowanych przez 
Strawsona zagadnienie jaźni zainteresowało go wcześnie: rozpoczy-
nając w 1974 roku studia doktoranckie, zamierzał on podjąć problem 
samoświadomości. O tym, że jego pierwotne poglądy były dalekie od 
solidnej pracy filozoficznej, świadczy przytaczana we wstępie aneg-
dotyczna rozmowa z Garethem evansem, przeprowadzona w 1979 
roku. Choć pewne fragmenty, które wówczas powstały, ujrzały po-
tem światło dzienne (np. rozdział 9.3 Freedom and Belief, na kan-
wie którego powstał rozdział 3.5 Selves), to pierwszy systematyczny 
artykuł na temat jaźni pochodzi dopiero z 1996 roku. Jego podsta-

38 Barresi, Martin 2011, s. 33.
39 Zob. Locke 1955, s. 481 [II.27.17].
40 Zahavi 2007, s. 193.
41 Dla krótkiego omówienia relacji pojęcia jaźni oraz pojęcia osoby (wraz z odnoś- 

ną literaturą) zob. Olson 1998, s. 648–649.
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wą był wygłoszony rok wcześniej w Wolfson College wykład, zaty-
tułowany From Soul to Self. W ciągu kolejnych trzech lat ukazały się 
najważniejsze teksty Strawsona, w których wykłada on zręby swoje-
go stanowiska. Główną rolę odgrywa artykuł The Self, opublikowa-
ny w 1997 roku w czasopiśmie „Journal of Consciousness Studies”, 
a  następnie w  książce Models of the Self. Jego znaczenie nie pole-
ga jednak na tezach, które Strawson tam wykłada – stanowią one 
powtórzenie poglądów opracowanych wcześniej – ale na burzliwej 
reakcji, jaką wywołał. Ożywiona dyskusja oraz niejednokrotnie za-
sadna krytyka zmusiły Strawsona do bardziej ostrożnego i ścisłego 
wyrażenia stanowiska, co uczynił w liczącym bez mała czterdzieści 
stron eseju The Self and the Sesmet. To jednocześnie pierwsza jego 
praca, w której pojawia się większość poruszanych później wątków, 
m.in. relacja fenomenologii do metafizyki jaźni, diachroniczna jed-
ność i epizodyczna etyka, a także koncepcja sesmetów42. Selves, ka-
noniczna praca systematycznie podejmująca problem jaźni – analo-
giczna do Freedom and Belief w przypadku wolnej woli oraz Mental 
Reality w przypadku świadomości – pojawiła się dopiero w 2009 roku. 
Powstawała ona z przerwami kilkanaście lat: jej początki sięgają po-
łowy lat 90. ubiegłego wieku, znaczna jej część była zaś gotowa już 
w 2000 roku, jednak – jak stwierdza Strawson – pracę nad nią uda-
remnił brak czasu. W tym czasie Strawson prowadził wykłady z hi-
storii filozofii poświęcone m.in. koncepcji jaźni u  Hume’a, Kanta 
oraz Jamesa, co tłumaczy, dlaczego Selves stanowi nie tylko stresz-
czenie poglądów Strawsona, ale też ich osadzenie w kontekście histo-
rycznym. Książka, mimo że długa, trudna, a także – co najistotniej-
sze – zawierająca wiele kontrowersyjnych tez, spotkała się z ciepłym 
przyjęciem. Na jej kanwie Strawson wydał kilka artykułów dotyczą-
cych trzech głównych obszarów: metafizyki jaźni, epistemologii jaź-
ni i krytyki narracjonizmu, zgodnie z którym poznanie, a nawet ist-
nienie własnej jaźni oraz bycie podmiotem moralności jest możliwe 
tylko wtedy, kiedy swoje życie ujmie się w rodzaj fabuły czy histo-
rii. I to właśnie polemiki z narracjonizmem są dziś jedynym aspek-

42 Słowo „sesmet” jest akronimem, dlatego Strawson zapisuje je kapitalikami lub 
wersalikami. Odchodzę od tej konwencji, traktując je jako odmienną nazwę. 
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tem, w którym Strawson porusza zagadnienie jaźni. Najnowszy tekst 
na ten temat pochodzi z 2020 roku; dla porównania ostatnia praca 
z dziedziny epistemologii jaźni ukazała się w 2013 roku, z metafizy-
ki jaźni zaś – w 2011. 

Podobnie jak w przypadku innych przekonań Strawsona, rów-
nież w  swojej teorii jaźni niechętnie wprowadza on modyfikacje, 
stąd nie da się mówić tu o stadiach czy etapach rozwoju. Autor ten 
przyznaje, że najważniejsze poglądy opracował w  późnych latach 
70. ubiegłego wieku i  przez cztery dekady nie ulegały one zmia-
nom. Analiza jego tekstów ujawnia, że nieliczne modyfikacje doty-
czą kwestii drugorzędnych, główne rysy jego koncepcji pozostały zaś 
te same. 

Najogólniejszym punktem wyjścia dla myśli Strawsona jest 
stwierdzenie, które poniekąd sprzeciwia się uwadze Maksa Plan- 
cka, cytowanej na początku tego rozdziału. Zdaniem Strawsona by-
cie jaźnią nie stanowi tajemnicy czy głębokiej filozoficznej zagadki: 
istnieje „podstawowy wzgląd, dla którego dokładnie wiemy, czym są 
podmioty doświadczenia”43. Twierdzenie to osadzono w obserwacji 
dobrze znanej z rozdziału na temat świadomości: jeżeli wszystko jest 
doświadczeniem, doświadczenie nie może zaś istnieć bez podmio-
tów doświadczenia, to istnienie podmiotów doświadczeń okazuje się 
faktem równie pierwotnym.

Rekonstruując poniżej stanowisko Strawsona w  kwestii jaźni, 
zachowuję ważne rozróżnienie, które wprowadza on sam, wyraźnie 
oddzielające rozważania fenomenologiczne od refleksji metafizycz-
nej. Strawson broni przede wszystkim wizji jaźni jako danej w po-
znaniu bezpośrednim, a w dalszej kolejności stara się przełożyć ją 
na pewien model bytu, którego istnienie da się opisać w ramach teo-
rii metafizycznej. Oba te momenty są jednak – przynajmniej z za-
łożenia – względnie niezależne. W  szczególności fenomenologicz-
ny opis ma być metafizycznie neutralny, czyli nie zakładać istnienia 
jaźni. W praktyce fenomenologia jaźni odgrywa dla Strawsona rolę 

43 The I, The I, s. 2.
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punktu wyjścia do badań metafizycznych44. Uzasadniając taki porzą-
dek wyjaśniania, stwierdza on, że pytanie, czy jaźń istnieje, jest wtór-
ne względem pytania, czym jest jaźń: jej definicja w całości zależy od 
tego, jak jest ona dana w introspekcji, a zatem podstawą do utworze-
nia metafizycznej definicji jaźni może być tylko jej fenomenologia. 
Rozdzielenie fenomenologii i metafizyki przywodzi na myśl podob-
ne rozstrzygnięcie przy dociekaniach nad wolnością. Istotnie, zasto-
sowana metoda pozostaje w obu przypadkach taka sama, choć w za-
gadnieniu jaźni oba te momenty da się uspójnić. 

W  świetle tych uwag można się zastanawiać, czy wyróżnienie 
osobnego podrozdziału, w  którym omawiam Strawsona krytykę 
narracjonizmu, jest zasadne – wszak narracjonizm to stanowisko 
dotyczące odczuwania jaźni, stąd rozsądne wydaje się włączenie go 
w zakres rozważań fenomenologicznych. Zastosuję tu jednak inne 
kryterium podziału, które pozwala oddzielić rozważania teoretycz-
ne od praktycznych. Narracjonizm jest stanowiskiem o nastawieniu 
opisowym, ale również normatywnym, drugi z tych aspektów ma zaś 
docelowo odpowiadać na pytanie, jaki wpływ w wymiarze praktycz-
nym ma postrzeganie swojego życia jako historii albo – wprost prze-
ciwnie – jako serii luźno powiązanych epizodów. To zarazem jedyny 
aspekt systematycznej myśli Strawsona mający związek z aksjologią. 

Warto na koniec zauważyć, że prócz wymienionych w tym pa-
ragrafie elementów charakterystycznych dla całej filozofii Strawso-
na – względnej stałości poglądów oraz metody odwołującej się do 
tego, co dane bezpośrednio – można tu znaleźć jeszcze jeden typo-
wy rys jego twórczości, mianowicie odejście, a nawet gorącą polemi-
kę z przekonaniami ojca. Galen Strawson rozwija swoją koncepcję 
jaźni w opozycji do myśli Petera Fredericka Strawsona, która zosta-
je poddana gruntownej krytyce. Jedną z największych zasług auto-
ra Indywiduów wydaje się próba powrotu do inspirowanej Arystote-
lesem metafizyki, sprzeciwiającej się radykalnemu kartezjańskiemu 
podziałowi na sferę ciała i ducha45. Galen Strawson uznaje tymcza-

44 Jak zauważa Strawson (The Self, s. 409), „w tym miejscu zachodzi fundamental-
na zależność: dociekania metafizyczne na temat natury jaźni są podporządko-
wane badaniom fenomenologicznym poczucia jaźni”.

45 Zob. Szubka 1995, s. 139.
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sem, że to posunięcie eliminuje jedno z podstawowych znaczeń ter-
minu „jaźń”, zgodnie z którym jest ona czysto umysłowym centrum 
człowieka. To sprawia, że w przypadku pytania o naturę jaźni poglą-
dy ojca i syna różnią się w sposób bodaj najbardziej fundamental-
ny. Objętość tej pracy nie pozwala na dokładne zbadanie tych róż-
nic, będą one jednak okazjonalnie wspominane. Dadzą one również 
podstawę do wyrażenia pewnych uwag natury psychologicznej, któ-
re sformułuję w zakończeniu. 

2. fenomenologia i ontologia jaźni

2.1. Poczucie jaźni

Strawsona koncepcja jaźni – analogicznie do rozważań nad świado-
mością – wychodzi od spostrzeżenia, że jej fenomenalnego istnie-
nia nie sposób podważyć. Jaźń jest dana bezpośrednio, przez specy-
ficzne doświadczenie, zwane „poczuciem jaźni” (the sense of the self) 
lub doświadczeniem jaźni (self-experience)46. Ogólnie zdefiniowa-
ne poczucie jaźni to „poczucie, jakie ludzie mają co do siebie jako 
istniejących, dokładnie zaś – obecnych umysłowo, mentalnie okre-
ślonych, będących jednostkowymi istotami umysłowymi, które są 
świadomymi podmiotami doświadczenia”47. Takie sformułowanie 
wskazuje na najważniejsze cechy jaźni, pojawiające się w jej dozna-
niu. Strawson dokonuje ich zestawienia, dzięki czemu uzyskuje ka-
talog przymiotów jaźni lokalnej, a więc konkretnej jaźni ludzkiej48. 

46 The Self and the Sesmet, s. 102. Strawson odróżnia dwojakie znaczenie self-expe-
rience: self-experience to w jego terminologii doświadczenie siebie samego (nie-
koniecznie własnej jaźni), zaś self-experience oznacza konkretnie odczucie 
własnej jaźni. Ponieważ w języku polskim dysponujemy zwrotami samoświado-
mość oraz doświadczenie jaźni, różnicę tę oddaję terminologicznie, a nie wiel-
kością liter. 

47 The Self, s. 407.
48 Katalog ten po raz pierwszy pojawia się w The Self (tamże) i nie ulega większym 

zmianom w ciągu lat, z wyjątkiem kolejności elementów.
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Jego zdaniem cechy te są powszechne i pojawiają się w przypadku 
wszystkich zdrowych ludzi49. 

Sformułowana przez myśliciela definicja, która wyszczególnia 
naczelne cechy danej bezpośrednio jaźni, głosi, że jaźń to: „(1) pod-
miot doświadczenia, który jest (2) pojedynczą (3) trwającą (4) umy-
słową (5) rzeczą […], będącą (6) podmiotem działania [oraz] mającą 
pewną (7) osobowość”50. Jej właściwe zrozumienie wymaga rozpa-
trzenia znaczenia każdego z tych elementów składowych. 

Najtrudniejszy do obrony, a nawet do klarownego przedstawie-
nia, okazuje się warunek (1) bycia przez jaźń podmiotem doświad-
czenia. Kwestia ta budzi pytania dotyczące wymogów, jakie musi 
spełniać podmiot – w  szczególności, czy konieczne jest doświad-
czenie posiadania ciała (ucieleśnienie). Ponieważ jest to zagadnie-
nie budzące w ostatnich latach liczne kontrowersje, jego omówieniu 
poświęcę następny paragraf. Na razie warto odnotować, że zdaniem 
Strawsona cecha ta okazuje się kluczowa i stanowi konieczny waru-
nek zachodzenia doświadczenia jaźni51. 

Warunek (2) dotyczący pojedynczości bywa przez filozofa ro-
zumiany dwojako. We wczesnych pracach (np. The Self) pojawiające 
się w tym aspekcie słowo singularity Strawson rozumie jako jedność, 

49 Można kwestionować, że jedno, wspólne wszystkim ludziom doświadczenie 
jaźni, które pozwalałoby na wydobycie jej najważniejszych cech, w ogóle ist-
nieje. W odpowiedzi Strawson (tamże) utrzymuje, że doświadczenie jaźni jest 
podobne dla wszystkich ludzi żyjących na świecie, możliwe jest zatem mówie-
nie o nim in abstracto, bez uwzględniania ewentualnych różnic kulturowych. 
W innym miejscu – Introduction (2005), s. VI – Strawson stwierdza: „Poczu-
cie jaźni powstaje w sposób niemalże nieuchronny z podstawowych cech ludz-
kiego doświadczenia i w żadnym razie nie jest wytworem »zachodniej« kultury, 
a tym bardziej niedawnym jej produktem, jak niektórzy nierozsądnie mniema-
ją”. Przeciwnego zdania jest m.in. Sorabji 1999, s. 15. 

50 Selves, s. 3. Dla porównania warto podać cechy, które Strawson wymienia w jed-
nym z wcześniejszych tekstów (The Self, s. 407). Są to: (1) bycie rzeczą; (2) umy-
słowa natura; (3) jedność; (4) posiadanie osobowości; (5) ontologiczna odręb-
ność; (6) bycie podmiotem doświadczenia; (7) bycie podmiotem działania. 
W The Self and the Sesmet (s. 106) Strawson za naczelny warunek uważa nato-
miast bycie podmiotem doświadczenia.

51 Strawson (Selves, s. 8) pisze: „Jaźń jest z pewnością – istotowo – podmiotem 
doświadczenia”. 
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a więc w sensie, w  jakim inni autorzy – np. Barry Dainton – uży-
wają słowa unity52. Warunek ten wyraża poczucie, że jaźń nie tylko 
stanowi zespolenie przyczynowe, jak w przypadku stosu szklanych 
kulek, ale także jest jedna w  najmocniejszym sensie, analogicznie 
do pojedynczej kulki53. Owa jedność, występująca zarówno w  po-
rządku synchronicznym, jak i diachronicznym, to cecha konieczna. 
Niekiedy Strawson rozumie jedność również jako warunek, zgod-
nie z którym jaźń jest odczuwana jako wyodrębniona całość wzglę-
dem zachodzących w niej zjawisk, takich jak myśli, pragnienia czy 
doświadczenia. W  nowszych pracach (m.in. w  Selves) cecha onto-
logicznej odrębności zostaje utożsamiona z byciem przez jaźń rze-
czą, rozumienie jedności zostaje zaś zawężone i dotyczy tylko aspek-
tu synchronicznego54.

Cecha (3), czyli trwałość, odpowiada w terminologii Strawsona 
za jedność diachroniczną55. Ludziom towarzyszy poczucie, że jaźń, 
którą obecnie mają czy nią są, istniała w przeszłości i będzie istnieć 
w przyszłości, stąd cechę tę można nazwać również doświadczeniem 
ciągłości jaźni. Należy jednak pamiętać, że mówienie o ciągłości jaź-
ni dopuszcza ujęcia takie jak przyjmowany przez Jamesa strumień 
świadomości, który istnieje bez posiadacza. Warunek ten głosi na-
tomiast, że istnieje coś stałego, co ma wrażenia charakteryzowane 
jako strumień. 

Warunek (4) bycia przez jaźń czymś umysłowym wydaje się jed-
nym z najbardziej dyskusyjnych warunków. Nie jest przede wszyst-
kim jasne, czy cokolwiek takiego jak czysto mentalna jaźń może być 
w ogóle dane w naszym poznaniu. Niektórzy współcześni filozo-
fowie – np. Quassim Cassam czy José Bermúdez – uważają, że do-
świadczenie jaźni zakłada doświadczenie ciała; podobny pogląd 
można też znaleźć u przedstawicieli szkoły fenomenologicznej. Dru-

52 Dainton 2008, s. 4. 
53 Dla odparcia zarzutu, że jedność stanowi kategorię metafizycznie względną, 

zob. The Self, s. 413.
54 Przez cechę „bycia czymś osobnym” (distinct) Strawson (Selves, s. 46) rozumie 

oddzielność umysłowego Ja od ciała. Doświadczenia tak rozumianej oddzielno-
ści w ogóle nie uznaje jednak za należące do doświadczenia jaźni (tamże, s. 146). 

55 Tamże, s. 46.
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gi problem ma charakter epistemologiczny. Jak zauważył Gilbert 
Ryle, umysłowa jaźń wydaje się warunkiem poznania, ale już od cza-
sów Arystotelesa twierdzi się, że sama pozostaje pośrednikiem prze-
zroczystym (medium quod), a zatem jest niepoznawalna56. Skoro zaś 
jaźń nie może poznawać samej siebie, to nie może także znać swo-
jej natury. Strawson dostrzega oba te problemy; próby odpowiedzi 
na nie będą przedmiotem dwóch następnych paragrafów. Przyzna-
je on również, że warunek umysłowości jaźni nie jest w pełni jasny, 
uważa jednak, iż fakt ten nie odgrywa roli na poziomie fenomenolo-
gicznego opisu jaźni: nawet jeżeli nie wiemy, co dokładnie oznacza 
słowo „umysłowy”, jesteśmy w stanie zgodzić się, że doświadczenie 
jaźni niewątpliwie różni się od jakiegokolwiek doświadczenia cieles- 
nego57. 

Formułując warunek (5) bycia przez jaźń rzeczą, który przez 
długi czas odgrywał rolę naczelną, Strawson chce podkreślić, że fe-
nomenalnie dana jaźń jest czymś innym niż „tylko stanem czy włas- 
nościami lub czymś podobnym, względnie zdarzeniem albo proce-
sem bądź ich serią”58. Choć ta negatywna charakterystyka może się 
wydać niezadowalająca, Strawson nie oferuje jej doprecyzowania, 
warunek ten, mimo jego intuicyjnej oczywistości, traktuje bowiem 
jako najmniej jasny, głównie ze względu na brak jednoznacznej defi-
nicji tego, czym jest rzecz. Mówiąc językiem metafizyki, można naj-
krócej stwierdzić, że jaźń jest dana jako substancja albo jako subs-
trat (choć Strawson nie używa tych nazw, uznając je za zbyt uwikłane 
teoretycznie). Doświadczenie jaźni zawsze polega zatem na tym, że 
jest ona dana jako coś, co przechodzi rozmaite procesy czy zmia-
ny, ale pozostaje względem nich niezależna. Nie wszyscy zgodzą się 
z tym wnioskiem – istnieje grupa filozofów, którzy uważają, że moż-
na mieć doświadczenie jaźni jako wiązki wrażeń. Klasyczną uwagę 
tego rodzaju czyni Hume:

56 Zarzut ten można również znaleźć w  starożytnych pismach buddyjskich 
(madhjamace), gdzie stwierdza się, że „nawet najostrzejszy miecz nie może się 
przeciąć; czubek palca nie może dotknąć samego siebie. Citta [umysł] nie zna 
samego siebie” (Murti 1980, s. 317–318).

57 Selves, s. 67.
58 The Self, s. 412.
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Co do mnie, to gdy wnikam najbardziej intymnie w to, co nazywam 
moim ja, to zawsze natykam się na jakąś poszczególną percepcję, tę czy 
inną, ciepła czy chłodu, światła czy cienia, miłości czy nienawiści, przy-
krości czy przyjemności. Nie mogę nigdy uchwycić mego ja bez jakiejś 
percepcji i nie mogę nigdy postrzegać nic innego niż percepcję59. 

Teza ta okazuje się popularna również dzisiaj, jej zwolennicy często 
odwołują się zaś do buddyzmu60. Jednak w ocenie Strawsona feno-
menalny warunek bycia przez jaźń rzeczą jest niepodważalny. Ar-
gumentuje on, że wzmiankowane koncepcje nie mówią o doświad-
czeniu niesubstancjalności, lecz o  braku doświadczenia trwałej 
substancjalności; ponadto nawiązuje do poglądów Kanta61. 

Następny warunek, czyli (6) bycie podmiotem działania (agent), 
Strawson rozumie dwojako: szeroko i  wąsko. W  znaczeniu szero-
kim warunek ten mówi, że jaźń jest w podstawowym sensie aktyw-
na, a zatem jest podmiotem działań. Znaczenie wąskie, które Straw-
son uważa za bardziej interesujące, wychodzi natomiast od pytania, 
„czy doświadczenie siebie obejmuje esencjalnie doświadczenie sie-
bie jako zdolnego do celowego (intentional) działania, np. działania 
wolitywnego lub rozmyślnie zainicjowanego”62. W  ocenie filozofa 
przynajmniej w wypadku człowieka doświadczenie takie istotnie się 
pojawia. Częścią naszego doświadczenia Ja jest zatem zdolność do 
działania w sposób wolny i celowy. 

Cecha (7), czyli posiadania osobowości, dotyczy istnienia pew-
nych względnie stałych własności, ujmowanych jako należące do 
podmiotu. Choć Strawson nie poświęca jej wiele miejsca, to jest ona 
intuicyjnie uchwytna – Ja wydaje się powiązane z naszą osobowo-
ścią oraz cechami charakteru. Przekonanie to podziela wielu au-

59 Hume 2005, s. 330.
60 Zob. np. bezpośrednią polemikę ze Strawsonem w: Hayward 1998. 
61 The Self and the Sesmet, s. 113. Ustęp, na który powołuje się Strawson, brzmi: 

„Każdy więc musi koniecznie uważać siebie samego za substancję, myślenie zaś 
tylko za przypadłości swego bytu i za określenia swego stanu” (Kant 2001, s. 322 
[A349/B406]).

62 Selves, s. 186. Należy podkreślić, że w tym pytaniu Strawson podejmuje zagad-
nienie doświadczenia sprawstwa, które jest niezależne od tego, czy takie spraw-
stwo okaże się metafizycznie możliwe. 
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torów: np. Joel Kupperman zauważa, że „charakter możemy rozu-
mieć jako podstawę jaźni, albo jako coś względem niej wtórnego”63. 
W obu przypadkach postrzega się jaźń jako centrum osobowości. 

Wymienione wyżej siedem warunków dotyczy tego, jak odczu-
wana jest jaźń przez ludzi. Celem Strawsona nie jest jednak wyłącznie 
ludzka, a więc lokalna koncepcja jaźni, lecz ujęcie globalne, obejmu-
jące wszelkie istoty, które mogą mieć jaźń. Aby odkryć tę płaszczy-
znę, autor odwołuje się do eksperymentów myślowych oraz przy-
padków chorobowych, pozwalających wykluczyć te cechy, których 
brak nie przekreśla występowania jaźni. Taka eliminacja prowa-
dzi do sformułowania koncepcji minimalnej jaźni, uwzględniającej 
możliwość zachodzenia najbardziej rudymentarnych form jaźni64. 
Minimalna jaźń jest zatem jaźnią w najbardziej ogólnym sensie, wy-
kraczającą poza lokalną, jedynie ludzką perspektywę.

Pierwsza wyeliminowana cecha nie została pierwotnie włączona 
w zestawienie tego, jak odczuwana jest jaźń, w późniejszych pracach 
była zaś brana pod uwagę wyłącznie po to, by ostatecznie ją usunąć: 
chodzi o (3) diachroniczną trwałość bądź długotrwałość jaźni. Dla 
wielu ludzi cecha ta jest nie tylko istotna, ale po prostu niezbędna65. 
Uznanie jej iluzoryczności zaskakuje o tyle, że na ogół ci, którzy bro-
nią istnienia jaźni, chcą wykazać, iż jest ona czymś, co trwa w cza-
sie. Ci natomiast, którzy sprzeciwiają się długotrwałości jaźni, zado-
walają się zazwyczaj przyjęciem jakiejś wersji teorii wiązki. Strawson 
tymczasem stwierdza, że jaźń jest wprawdzie odczuwana jako (5) 
rzecz, zarazem jednak uważa, że nie jawi się ona jako trwała. Takie 
ujęcie filozof nazywa modelem pereł lub – w późniejszych pracach – 
modelem przemijalności (transience view), w którym „wiele mental-
nych jaźni istnieje pojedynczo i jedna po drugiej, jak perły naszyjni-

63 Kupperman 2001, s. 505. Ten autor – jak można zobaczyć dalej – przyjmuje ra-
czej tę drugą możliwość. 

64 Strawson nie jest bynajmniej jedynym filozofem, który posługuje się pojęciem 
minimalnej jaźni. Inni filozofowie konstruujący tego rodzaju koncepcje to  
np. Kai Vogeley i Shaun Gallagher (2011, s. 119). 

65 Jej wagę podkreśla chociażby Poczobut 2013, s. 382. 
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ka”66. Metafory te mogą sugerować, że stanowisko Strawsona zbliża 
się do koncepcji strumienia świadomości. Tak jednak nie jest: Straw-
son wprost odrzuca ten pogląd, mówiąc, że dana w doświadczeniu 
jaźń nie ma ciągłości i nie jest homogeniczna, jak chce James, lecz 
składa się z wielu odrębnych jednostek67. 

Jak Strawson uzasadnia twierdzenie o iluzorycznym charakterze 
doświadczenia długotrwałości jaźni? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest łatwa, gdyż w tym aspekcie jego myśl bywa niejasna. Na ogół, 
jak się zdaje, twierdzi on, że doświadczenie takie nie jest koniecz-
ne, ponieważ „są również takie istoty ludzkie, które nie zawsze my-
ślą o  jaźni w ten sposób, oraz mogą być takie, które nie myślą tak 
nigdy”68. Sam zalicza siebie do tej grupy, przyjmując, że jego świado-
mość jest pozbawiona w znacznym stopniu (choć zapewne niecałko-
wicie) aspektu retencyjności i protencyjności69. Argument brzmiał-
by zatem, iż jest logicznie możliwe – a  niekiedy i  aktualne – że 
doświadczenie jaźni pojawia się niezależnie od doświadczenia sie-
bie jako trwałego w czasie. 

Czasami Strawson stara się argumentować, że doświadczenie 
długotrwałej jaźni jest logicznie niemożliwe. Jego zdaniem punktem 
wyjścia dla tego doświadczenia pozostaje bycie w  dwóch różnych 
momentach różnymi jaźniami (np. J1 i  J2), które są zarazem w  ja-
kiś sposób zjednoczone. Pytanie brzmi: jaka relacja zachodzi mię-
dzy J1 i J2? Istnieją dwie możliwości: albo między nimi występuje wy-
łącznie różnica jakościowa, a więc w zakresie posiadanych przeżyć, 
albo możemy mówić o różnicy numerycznej, a zatem o dwóch róż-
nych jaźniach. Strawson uważa, że żadna z tych możliwości nie jest 
satysfakcjonująca: jakościowa różnica między J1 i J2 „nie wystarczy”, 

66 The Self, s. 424. „Model przemijalności” pojawia się po raz pierwszy w The Self 
and the Sesmet (s. 129), przy czym odnosi się on do metafizycznego, a nie feno-
menalnego ujęcia jaźni.

67 Selves, s. 224 i n. 
68 Tamże, s. 93.
69 Strawson (tamże, s. 233) pisze: „Kiedy James mówi, że »niełatwo byłoby sobie 

wyobrazić znalezienie świadomości człowieka tak ograniczonej do teraźniej-
szości, że nie miałaby ona żadnego pojęcia o tym, co działo się wcześniej«, je-
stem skłonny powiedzieć, że tak jest przez cały czas w moim wypadku, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o myślenie”. 
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różnica numeryczna wymaga zaś odrzucenia koncepcji trwałej jaź-
ni70. Trudno jednak zrozumieć, na czym polega wskazywana przez 
Strawsona niewystarczalność zmian jakościowych. Ci, którzy mó-
wią o doświadczeniu trwałości jaźni, mają wszak na myśli poczucie, 
że mimo ciągłych zmian, zachodzących przez całe życie, doznawane 
doświadczenia są przyporządkowywane do jednego i niezmienne-
go centrum czy punktu widzenia. Niestety, Strawson nie podejmuje 
tego zarzutu; zamiast tego sugeruje, że doświadczenie długotrwało-
ści jaźni jest zakorzenione w ciągłości ciała71. Pozwala mu to wpraw-
dzie utrzymać broniony pogląd za pomocą stwierdzenia, że w jed-
nym (długotrwałym) ciele może istnieć wiele krótkotrwałych jaźni, 
ale cały argument przypomina atak na chochoła. 

Ostatecznie zatem jedynym argumentem jest być może samo 
doświadczenie Strawsona, który powiada: „[…] nie mam poczucia, 
że to, kim jestem, jest czymś, co ma długotrwałą ciągłość diachro-
niczną”72. Niejednokrotnie odwoływanie się do własnych przeżyć 
stanowi dla niego równoważność dowodu:

Kiedy jestem sam i rozmyślam, postrzegam swoje fundamentalne do-
świadczenie świadomości jako coś, w czym świadomość cały czas się 
rozpoczyna, jak gdyby znikąd, sformułowanie „jak gdyby znikąd” nie 
wskazuje zaś żadnego pozytywnego sensu poprzedzającego czasowo 
okres nieświadomości (choć zarazem go nie wyklucza) – lecz tylko cał-
kowity początek73. 

Nawet jeżeli przyjąć, że Strawson rzeczywiście tak właśnie odczu-
wa swoją jaźń, doświadczenie znacznej większości ludzi jest diame-
tralnie inne. Jak zauważa Kupperman, „każdy rodzi się z jaźnią, któ-
ra pozostaje identyczna z samą sobą, przez całe życie danej osoby, 
niezależnie od zmian charakteru i samej tej osoby”74. Wydaje się, że 

70 Tamże, s. 90.
71 Tamże, s. 91.
72 Tamże, s. 93. W  innym miejscu (tamże, s. 202–203) Strawson wzbogaca 

swe intuicje o opisy przypadków medycznych, które mają potwierdzać jego 
koncepcję. 

73 Tamże, s. 238. 
74 Kupperman 2001, s. 509.
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to właśnie ten pogląd oddaje sposób, w jaki znaczna część z nas od-
czuwa swoją jaźń. Skłania to do uznania, że postrzeganie własnego 
Ja i jego treści nie jako strumienia, lecz oddzielnych impulsów, jest 
bardzo rzadkie i może się nie nadawać do wyprowadzania bardziej 
ogólnych wniosków. Strawson ignoruje te wątpliwości i uważa dłu-
gotrwałość jaźni za cechę, którą należy z pewnością wyeliminować. 

Drugą cechą niewchodzącą w zakres minimalnej jaźni jest (7) po-
siadanie osobowości. Argumentem na rzecz tego twierdzenia okazu-
je się doświadczenie: „[…] większość ludzi miewa krótkotrwałe do-
świadczenie samych siebie jako czegoś w rodzaju czystego centrum 
świadomości, nie jako czegoś oddzielnego, ale jako pozbawione-
go osobowości, odartego z jednostkowych cech charakteru, wyabs-
trahowanego punktu widzenia”75. Możliwe jest zatem pojęcie jaźni 
jako całkowicie niezależnej od osobowości. Jak zauważa Strawson, 
jeśli zgodzimy się, że istnieją ludzie, którym brak poczucia ciągło-
ści jaźni, to „doświadczenie »Ja« jako w pewnym sensie nowego za 
każdym razem jest (jak mniemam) fundamentalne oraz powszech-
ne, mimo że przesłaniają je dobrze znane, przeciwne nawyki myśle-
nia, które można jasno dostrzec w refleksji”76. Wsparciem dla tej tezy 
są również raporty osób, które nie postrzegają siebie jako obdarzo-
nych konkretną osobowością. Strawson wielokrotnie przytacza ich 
świadectwa (chodzi m.in. o Thomasa Nagela, Iris Murdoch i Gerar-
da Hopkinsa), konkludując, że jednoznacznie dowodzą oni, iż moż-
na być jaźnią, nawet jeżeli nie jest ona określona przez osobowość77.

Trzecią cechą wyeliminowaną przez Strawsona z zakresu mini-
malnej jaźni jest (6) bycie podmiotem działania. Punkt ten wiąże 
się z eksperymentem myślowym przyjmującym możliwość istnie-
nia Widza, przeprowadzonym we Freedom and Belief, dowodzą-
cym – przypomnijmy – że można spełniać wszelkie warunki wol-
nego działania (w tym bycie samoświadomą jaźnią), a mimo to nie 
mieć poczucia bycia wolnym podmiotem działania. Wynika z tego, 
że poczucie sprawczości jest niezależne od odczuwania jaźni. Argu-

75 The Sense of the Self (1999), s. 139. 
76 Tamże, s. 148. 
77 Selves, s. 186. 
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mentację tę rozwija autor również w późniejszych pracach, gdzie po-
jawia się inny eksperyment myślowy – z  Czystego Obserwatora78. 
Jest to

nieruchoma, poznawczo dobrze wyposażona, wysoce receptywna, sa-
moświadoma, racjonalna, wyrafinowana istota, która ma dużą wiedzę 
na temat swojego otoczenia, a także najpewniej ma pełne i intensyw-
ne poczucie siebie jako obserwatora, choć nie ma zdolności do żadne-
go rodzaju intencjonalnego działania, a nawet pojęcia możliwości ta-
kiego działania79. 

Strawson uważa, że żadne racje nie przemawiają przeciwko istnie-
niu tego rodzaju istoty. Jeżeli zaś jest ona możliwa, dowodzi to, że 
możliwe jest też posiadanie jaźni nawet wtedy, gdy dana istota nie 
jest podmiotem działania. Warto wspomnieć, że aby rozumowa-
nie to działało, niezbędne okazuje się dowiedzenie, że – wbrew nie-
którym filozofom – przekonania, wyobrażenia czy decyzje, a  więc 
operacje mentalne, nie są działaniami. Strawson poświęca jeden ze 
swych tekstów próbie dowiedzenia, że tak istotnie jest80.

W ten sposób Strawson dociera do odpowiedzi na pytanie, jaka 
jest minimalna forma doświadczenia jaźni: musi ono obejmować 
bycie (1) podmiotem doświadczenia, który jest (2) pojedynczą (5) 
rzeczą (4) umysłową. Taką minimalną jaźń Strawson określa na-
zwą „sesmet”, wywodząc ją od akronimu Subject of Experience that is 
a Single Mental Thing81. Naczelnym twierdzeniem autora jest utoż-
samienie sesmetu z  jaźnią za pomocą założenia nazywanego tezą 
o równoważności82. A zatem metafizyczne pytanie o to, czy istnie-
je jaźń, okazuje się równoważne pytaniu, czy istnieje coś, co speł-

78 Zob. Mental Ballistics, s. 228; Selves, s. 187. Dla przeciwnego stanowiska zob. Vo-
geley, Gallagher 2011, s. 119 i n.

79 Mental Ballistics, s. 228. Brak pojęcia możliwości działania intencjonalnego jest 
zarazem jedną z różnic między Widzem a Czystym Obserwatorem. 

80 Zob. tamże. 
81 Zob. The Self and the Sesmet, s. 118.
82 Selves, s. 54. Zgodnie z tym założeniem „jaźnie istnieją wtedy i tylko wtedy, jeśli 

istnieje coś, co ma własności denotowane przez te elementy myśli, których ce-
chy pojawiają się w każdej prawdziwej postaci doświadczenia jaźni”. 
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nia warunki bycia podmiotem doświadczenia, będącego pojedynczą 
rzeczą umysłową. To jednak założenie, które – jak zauważa Straw-
son – można zakwestionować. 

Pytanie, czy sesmety istnieją, może być rozpatrywane niezależnie od 
pytania, czy istnieją jaźnie. Jeśli na przykład twierdzi się, że jaźnie mu-
szą być bytami niematerialnymi, można odpowiedzieć twierdząco na 
pytanie, czy istnieją sesmety, i przecząco (albo wstrzymać się od roz-
strzygnięcia) na pytanie, czy istnieją jaźnie83. 

Na etapie badań fenomenologicznych zastrzeżenie to nie odgrywa 
większej roli. Dlatego, choć należy o nim pamiętać, w dalszej części 
tego rozdziału będę posługiwał się pojęciem jaźni dostosowanym do 
definicji Strawsona, a zatem zawężonym do definicji sesmetu. 

2.2. koncepcja podmiotu doświadczenia. Polemika z korporyzmem

Jedno z najistotniejszych pytań pojawiających się przy okazji zagad-
nienia fenomenalnej natury jaźni brzmi: czym w bezpośrednim po-
znaniu jest podmiot doświadczenia? W ocenie Strawsona owo do-
świadczenie wskazuje, że podmiot ma naturę czysto umysłową. Aby 
takie stanowisko dało się utrzymać, należy wykazać, że na żadnym 
etapie wyjaśniania natury podmiotu nie jest konieczne odwoływanie 
się do jakichkolwiek faktów cielesnych. Ujęcie takie ma jednak opo-
nentów, zwanych przez Strawsona korporystami. Utrzymują oni, że 
warunkiem koniecznym bycia podmiotem doświadczenia jest moż-
liwość odniesienia do kryteriów cielesnych, np. do doświadczenia 
ucieleśnienia lub do doświadczania swego otoczenia. Do najważ-
niejszych zwolenników korporyzmu zalicza się m.in. Peter Frederick 
Strawson84. Wbrew tej koncepcji Galen Strawson przyjmuje teorię 

83 Tamże, s. 208. 
84 Polska literatura filozoficzna dysponuje zbliżonym terminem „animalizm”. Ma-

riusz Grygianiec (2016, s. 296) definiuje animalizm jako stanowisko głoszące 
m.in., że „każda osoba ludzka jest identyczna z jakimś ludzkim organizmem, 
tj. z jakimś przedstawicielem gatunku zwierzęcego Homo sapiens”. Definicja ta 
wyraźnie wskazuje jednak na rozumienie metafizyczne, stąd zasadne wydaje się 
odróżnienie go od epistemologicznie definiowanego korporyzmu. Na kartach 
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wąskiego podmiotu i utrzymuje, że można być podmiotem wyłącz-
nie na podstawie posiadania odpowiednich treści mentalnych85. Na 
pozór dociekania filozofa nad fenomenologią podmiotu doświad-
czenia mają dwa momenty: negatywny, polegający na krytyce kon-
cepcji szerokiej (korporyzmu), oraz pozytywny, w którym broni on 
koncepcji wąskiej. Niełatwo jednak je od siebie odróżnić – argumen-
ty przeciwko pierwszej z nich mają jednocześnie wspierać tę drugą.

Dyskusję tę warto przedstawić nieco inaczej, spór toczy się bo-
wiem nie tylko o to, co dane w doświadczeniu, ale przede wszystkim 
o to, do czego odnosi się zaimek zwrotny „Ja”. Zazwyczaj przyjmu-
je się, że istnieją dwa odniesienia dla tej nazwy: „Ja” może oznaczać 
zarówno całego człowieka, rozumianego jako ciało, jak i pewien byt 
mentalny, którego istnienie wydaje się niezależne od aspektu cie-
lesnego. W  ocenie Petera Fredericka Strawsona większość sporów 
o  naturę jaźni dotyczyło tego, czy Ja w  znaczeniu mentalnym od-
nosi się do substancji, jak chciał Kartezjusz, czy może tylko do po-
zbawionej posiadacza wiązki wrażeń. Jak jednak zauważa on dalej, 
„zarówno kartezjanin, jak też zwolennik teorii jaźni bez właściciela 
głęboko mylą się, twierdząc, co każdy z nich musi uczynić, że istnie-
ją dwa użycia zaimka »ja«, i że w jednym z nich oznacza on coś, cze-
go nie oznacza w drugim”86. Toteż cechą dystynktywną korporystów 
jest uznanie tego sporu za bezzasadny: Ja, o  naturę którego toczy 
się dyskusja, po prostu nie ma. Jedno z odniesień terminu „Ja” zo-
staje zatem wyeliminowane, kryteria bycia podmiotem doświadcze-
nia – a w konsekwencji bycia jaźnią – mają z kolei charakter wyłącz-
nie cielesny. Ja jest więc identyczne z osobą, osoba zaś – identyczna 
z ciałem. Jak zauważa Galen Strawson, jego ojciec stoi na stanowi-
sku, że przy takim podejściu „użycie terminu »jaźń« jest niepotrzeb-

Selves (s. 125) Strawson uogólnia definicję korporyzmu i traktuje to pojęcie jako 
stanowisko, zgodnie z którym do doświadczenia bycia podmiotem niezbędne 
jest posiadanie tego, co nieumysłowe; ciało – rzecz jasna – spełnia ten warunek. 

85 Wąska koncepcja podmiotu i  teoria minimalnego podmiotu nie są tymi 
samymi poglądami: ten pierwszy dotyczy bowiem natury bezpośrednio danego 
podmiotu (czy jest on cielesny, czy umysłowy), ten drugi zaś – zestawu cech, 
którymi się charakteryzuje. 

86 P.F. Strawson 1980, s. 95. 
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ne i wprowadza w błąd”87. On tymczasem zamierza bronić pojęcia 
jaźni niezależnego od pojęcia osoby, dlatego, idąc w tym względzie 
za klasyczną filozofią, uznaje, że zasadne jest mówienie o dwóch od-
niesieniach terminu „Ja” – szerokim (thick), zbieżnym z  rozumie-
niem korporystów, a więc dotyczącym (również) ciała, oraz wąskim 
(thin), którego warunki zaistnienia są całkowicie niezależne od fak-
tów cielesnych – kryterium bycia podmiotem doświadczenia ma zaś 
charakter zarówno (choć nie zarazem) cielesny, jak i psychologiczny. 
Mówiąc najkrócej, celem Strawsona staje się wykazanie, że – wbrew 
korporystom, a  zwłaszcza swemu ojcu – termin „Ja” nie jest jed-
noznaczny. „Z pewnością Ja bywa używane w odniesieniu do isto-
ty ludzkiej rozumianej jako całość, czasami zaś odnosi się do jaźni; 
w obu tych przypadkach dysponujemy nieco odmiennymi warunka-
mi tożsamości, z których jedne są częścią drugich”88. Teza ta domaga 
się jednak uzasadnienia i obrony, zwłaszcza przed atakami ze strony 
tych, którzy uważają, że homonimia słowa „Ja” jest pozorna. 

Zdaniem Strawsona motywy wyeliminowania czysto psycho-
logicznego odniesienia terminu „Ja” mogą mieć dwojaki charak-
ter: semantyczny bądź fenomenologiczny. Pierwszy z nich dotyczy 
fikcjonalistów semantycznych, którzy – przypomnijmy – głoszą, że 
posługiwanie się pojęciem Ja w znaczeniu umysłowym to uleganie 
językowemu złudzeniu. Wykorzystując wprowadzone wyżej poję-
cia, fikcjonalizm semantyczny można przedstawić jako tezę, zgod-
nie z którą podwójne użycie Ja to efekt błędnego przeświadczenia, 
że poza dostępnym publicznie ciałem, stanowiącym przedmiot od-
niesień innych użytkowników języka, istnieje odrębne, mentalne Ja, 
znane tylko jego posiadaczowi. Fikcjonaliści semantyczni stwierdza-
ją – powołując się przy tym głównie na argument z błędnych analo-
gii językowych, którymi posługują się zwyczajni użytkownicy języ-
ka – że mentalne Ja nie istnieje, jedynym odniesieniem dla pojęcia 
jaźni jest zaś ciało. 

Strawson przeprowadza ostrą krytykę tego stanowiska, wycho-
dząc od założenia, że „ludzie (przynajmniej ci niebędący filozofami) 

87 I and I, s. 204.
88 Tamże, s. 206.



236 ROZDZIAŁ 3 

nie są aż tak głupi”89. W jego ocenie większość z nas dysponuje poję-
ciem mentalnej jaźni silnie osadzonym w poczuciu pewności odnoś- 
nie do jej istnienia, której nie sposób zignorować. Taka odpowiedź 
nie zraża jednak fikcjonalistów, argumentujących, że „wiara w jaźń, 
która jest różna od istoty ludzkiej, jest gramatyczną iluzją wytwarza-
ną przez zaimek zwrotny”90, obraz zaś, zgodnie z którym „jaźń jest 
okiem wewnętrznego spojrzenia” i  „uchem wewnętrznego słysze-
nia”91, to oczywista filozoficzna chimera. Wystarczy odwołać się do 
językowej praktyki, w której poza kontekstem filozoficznym nie uży-
wamy podstawowego dla Strawsona rozróżnienia na jaźń w sensie 
cielesnym oraz jaźń w sensie umysłowym, by uznać, że obie jaźnie są 
jednym i tym samym – empirycznie obserwowanym i doświadcza-
nym ciałem. 

Tego rodzaju krytyka, często przywoływana przez zwolenników 
Wittgensteina, jest w  ocenie Strawsona obarczona nieusuwalnym 
błędem92. Każdy, kto chce argumentować, że umysłowa jaźń nie ist-
nieje, ponieważ nie jest ona dana w publicznym języku, z góry zakła-
da wniosek, którego broni: wszak zasadniczą cechą mentalnej jaźni 
pozostaje to, że nie jest ona dostępna w publicznym języku. Jak za-
uważa Strawson, 

odwołanie się do zwyczajnego, codziennego użycia języka publiczne-
go w  celu rozwiązania problemu filozoficznego jest prawdopodobnie 
bardziej niewłaściwe w przypadku problemu jaźni niż w jakimkolwiek 
innym problemie, a to dlatego, że zwyczajne, codzienne użycie języka 
publicznego oddaje publiczną, trzecioosobową perspektywę [ujmowa-
nia] rzeczy93.

Strawson uważa zatem, że jeżeli w punkcie wyjścia przyjmiemy, iż 
odniesienia dla terminów używanych w języku są dostępne publicz-
nie, nie może dziwić, że wszelkie terminy prywatne będą wydawać 

89 Against Corporism, s. 430.
90 Kenny 1999, s. 39–40.
91 Tamże, s. 40. 
92 Strawson (Selves, s. 20) ma wątpliwości, czy także Wittgenstein by na nią 

przystał.
93 Against Corporism, s. 432. 
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się puste. Nie wynika stąd jednak, że terminy te istotnie są puste, 
a jedynie, że nie uchwytuje ich zastosowana metoda. 

Drugi ze sposobów argumentacji na rzecz korporyzmu opiera 
się na stwierdzeniu, że doświadczenie ciała jest niezbędne do zacho-
dzenia doświadczenia Ja. Część filozofów (takich jak wzmiankowany 
wcześniej Peter Frederick Strawson, współcześnie Quassim Cassam, 
historycznie zaś – Immanuel Kant)94 utrzymuje, że doświadczenie 
jaźni może zachodzić wtedy i tylko wtedy, kiedy jednocześnie zacho-
dzi doświadczenie ciała. Strawson zgadza się „z Wundtem, iż jest tak 
w przypadku człowieka”, ale dodaje: „[…] nie sądzę jednak, by było 
tak w każdym przypadku”95. Choć zatem ludzkie podmioty muszą 
mieć doświadczenie ciała, fakt ten nie dotyczy wszelkich możliwych 
podmiotów. A ponieważ Strawson poszukuje globalnej, a nie lokal-
nej koncepcji jaźni, to nawet jeżeli korporyzm można słusznie orzec 
o ludziach, nie da się go ekstrapolować na jaźnie należące do innych 
istot lub jaźnie czysto możliwe. Nie oznacza to bynajmniej, że Straw-
son sympatyzuje z jakąś wersją poglądu Kartezjusza, zgodnie z któ-
rym podmiot jest całkowicie niematerialny; stanowisko tu omawia-
ne ma charakter wyłącznie poznawczy, a nie metafizyczny. Ponadto 
celem krytyki korporyzmu nie jest próba uzasadnienia dualizmu. 
Strawson uważa, że w najnowszych debatach nadmierną przewagę 
ma „entuzjazm względem ciała”96, a nawet „nadmierna fiksacja na 

94 Kant (2001, s. 246 [A226/B277]) pisze: „Przedstawienie »Jestem«, wyrażają-
ce świadomość, która może towarzyszyć wszelkiemu myśleniu, jest wpraw-
dzie tym, co zawiera w sobie bezpośrednie istnienie [pewnego] podmiotu, ale 
nie jest jeszcze poznaniem, a więc i nie poznaniem empirycznym, a więc do-
świadczeniem; albowiem do tego należy prócz myśli o czymś istniejącym jesz-
cze naoczność, w tym wypadku wewnętrzna, co do której [formy], tzn. co do 
czasu podmiot musi być określony, a do tego są bezwzględnie potrzebne przed-
mioty zewnętrzne, tak iż w następstwie tego samo doświadczenie wewnętrz-
ne jest możliwe tylko pośrednio i tylko dzięki [doświadczeniu] zewnętrznemu”. 
Pogląd ten jest jednak znacznie starszy: Sorabji (1999, s. 16) przypisuje go już 
Arystotelesowi. 

95 Self, Body and Experience, s. 308. 
96 Tamże.
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punkcie ciała, modna obecnie – niemalże do poziomu histerii – w fi-
lozofii umysłu”97. 

Współczesne debaty nad korporyzmem toczą się głównie w od-
niesieniu do kategorii samoświadomości. Choć – jak pamiętamy – 
Strawson przyjmuje szersze pojęcie jaźni, to akceptuje, że jej do-
świadczenie jest podstawą doświadczenia samoświadomości, stąd 
stanowisko to można sformułować w ramach tej właśnie konwen-
cji terminologicznej98. Tak wyrażony korporyzm byłby stanowi-
skiem broniącym tzw. warunku doświadczenia ciała, zgodnie z któ-
rym, aby mieć samoświadomość, „należy mieć doświadczenie ciała 
(albo konkretnego bytu nieumysłowego)”99. We współczesnej deba-
cie pojawia się również ściślej sprecyzowana wersja tego poglądu, 
według której „aby być samoświadomym, należy być świadomym 
lub postrzegać siebie jako ucieleśnionego albo istniejącego w aspek-
cie nieumysłowym”100. Tę drugą tezę Strawson nazywa warunkiem 
doświadczenia ucieleśnienia. 

Zarówno warunek doświadczenia ciała, jak i wynikający z niego 
warunek doświadczenia ucieleśnienia ma zdaniem Strawsona pod-
stawę w przekonaniu, że jaźń jest rzeczą. Ściśle mówiąc, „nie można 
myśleć o sobie jako o odrębnie samoświadomym, o ile nie doświad-
cza się lub nie pojmuje siebie jako rzeczy, rozumianej w odpowied-
nio mocnym sensie”101. Choć doświadczenie jaźni jako (5) rzeczy 
jest w  ocenie Strawsona słuszne, nie wynika z  niego ani warunek 
doświadczenia ciała, ani warunek ucieleśnienia. Przemawia za tym 
to, że występowanie doświadczeń oraz towarzyszących im pierwszo-

97 Against Corporism, s. 430. 
98 Selves, s. 161. 
99 Self, Body and Experience, s. 311. W Selves, s. 125 Strawson osłabia ten warunek. 

Przyczyną takiej zmiany jest obserwacja, że da się go uzgodnić z  idealistycz-
ną filozofią George’a  Berkeleya, zachowuje on bowiem wewnętrzną spójność 
mimo braku jakichkolwiek ciał. Zmodyfikowany warunek korporyzmu gło-
si, że „samoświadomość wymaga doświadczenia, które ma charakter bycia do-
świadczeniem ciała”. 

100 Selves, s. 126. Por. również pierwotną, nieznacznie inną wersję w Self, Body and 
Experience, s. 312. Stanowiska takiego broni np. Bermúdez 2011, s. 157.

101 Self, Body and Experience, s. 314.
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osobowych sądów w  rodzaju „Jestem szczęśliwy” byłoby możli-
we nawet wtedy, kiedy podmiot nie byłby ucieleśniony102. Skoro zaś 
w takim twierdzeniu nie ma żadnej niespójności, to korporyzm, któ-
ry kładzie nacisk na logiczne powiązanie istnienia jaźni z ucieleśnie-
niem, jest fałszywy. 

Argument ten wydaje się niezadowalający, gdyż jego przesłan-
ka stanowi powtórzenie wniosku, którego ma on dowodzić. Dlatego 
Strawson stara się jednocześnie wytłumaczyć, na czym polega błąd 
korporystów: jego zdaniem przyjmują oni, że do bycia samoświado-
mym podmiotem doświadczenia konieczne jest kryterium pozwa-
lające odróżnić Ja od nie-Ja. Strawson uważa, że twierdzenie to jest 
prawdziwe, nie zgadza się jednak na podzielane przez korporystów 
założenie, iż owo kryterium demarkacyjne musi mieć charakter epi-
stemologiczny. W  ocenie filozofa – i  wbrew korporystom – warun-
ki wystarczające do zaistnienia samoświadomości mają charakter 
logiczno-pojęciowy. Oba rodzaje kryteriów są niezależne, a zatem na-
wet jeżeli do bycia samoświadomym konieczne jest posiadanie od-
powiednich pojęć, nie wynika stąd bynajmniej, że potrzebne są kry-
teria empiryczne. Owe warunki logiczno-pojęciowe to: posiadanie 
pojęć siebie, doświadczenia oraz podmiotu doświadczenia, a także 
myślenie o  sobie jako o  rzeczy (bycie), rozpoznawanie siebie oraz 
posiadanie logiczno-pojęciowych kryteriów tożsamości podmio-
towej103. Strawson konkluduje, że podmiot może być przedmiotem 
własnego myślenia, a więc może być samoświadomy nawet wtedy, 
gdy nie ma żadnych empirycznych (publicznych lub cielesnych) kry-
teriów własnej tożsamości104. 

W nowszych pracach – np. w opublikowanym w 2009 roku ar-
tykule Against Corporism – Strawson podaje inne argumenty prze-
ciwko korporyzmowi. Źródłem większości z nich jest ludzkie bezpo-
średnie doświadczenie, zarówno to zdroworozsądkowe, jak i badane 
metodami naukowymi. Dostarcza ono wielu przykładów, w których 
ludzie odbierają siebie jako czysto umysłowe jaźnie, nawet jeżeli ich 

102 Tamże, s. 319.
103 Tamże, s. 331.
104 Tamże, s. 325. 
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podstawą jest posiadanie ciała. Celem Strawsona nie jest już jedno-
znaczne odrzucenie korporyzmu. Jego argumenty są „znacznie bar-
dziej skromne i  z  gruntu rzeczy pośrednie”. Następnie stwierdza: 
„Chcę po prostu dać pewne podstawy, użyteczne dla tych, którzy 
uważają, że myśl, iż podmiot jest różny od całego bytu [organizmu] 
ludzkiego, powinna zyskać nieco poważania”105. Nadal jednak utrzy-
muje on przekonanie, że „centralnym czy fundamentalnym spo-
sobem, w  jaki my – a  przynajmniej wielu z  nas – doświadcza czy 
pojmuje siebie przez większość czasu, jest dokładnie owo [doświad-
czenie] wewnętrznego istnienia, wewnętrznej obecności, które nie 
jest tym samym, co [doświadczenie] całego ludzkiego ciała”106. 

Powyższe rozważania mają za zadanie dowieść poprawności wi-
zji (1) podmiotu doświadczenia jako czegoś (4) umysłowego. Je-
śli dodatkowo przyjmiemy, że jaźń jest również (2) pojedynczą (5) 
rzeczą, możemy uznać, iż Strawson osiągnął swój cel: bezpośrednio 
dane są nam wszystkie cechy konieczne i wystarczające bycia sesme-
tem. Warto jednak potraktować przedstawione w tym paragrafie ro-
zumowania jako ważne niezależnie od głównej linii argumentacji. 
Odrzucenie korporyzmu wydaje się rezultatem istotnym per se, po-
dobnie jak obrona dwojakiego odniesienia dla terminu „Ja”. Ta dru-
ga kwestia powróci zarówno przy rozważaniach metafizycznych, jak 
i w dyskusji nad narracjonizmem. 

2.3. Przejście od fenomenologii do metafizyki jaźni

Mimo że dotychczasowe rozważania dotyczyły wyłącznie fenome-
nologii jaźni, mają one prowadzić do wniosków metafizycznych. 
Kolejność taka jest podyktowana przeświadczeniem Strawsona, że 
„rozsądne badania metafizyczne dotyczące istnienia i  natury jaźni 
muszą opierać się na dociekaniach fenomenologicznych co do cha-
rakteru doświadczenia świadomości”107. efektem tych ostatnich re-
fleksji jest wypracowanie dwóch koncepcji jaźni. Jedna z nich – szer-

105 Against Corporism, s. 430. 
106 Selves, s. 23.
107 Tamże, s. 55. 
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sza – obejmuje wszelkie własności, które w  potocznym, ludzkim 
poznaniu jawią się jako koniecznie z  nią powiązane. Druga – bę-
dąca efektem filozoficznej krytyki tej pierwszej – prowadzi do sfor-
mułowania teorii minimalnej jaźni. Jedno z najważniejszych twier-
dzeń Strawsonowskiej metafizyki jaźni polega na uznaniu, że jaźń 
w pierwszym rozumieniu prawdopodobnie nie istnieje. Charaktery-
styka jej lokalnej odmiany

konstytuuje odpowiedź na lokalne pytanie fenomenologiczne i  daje 
podstawy do sformułowania następującej wersji pytania metafizyczne-
go: „Czy jaźnie istnieją tak, jak jawią się w ludzkim doświadczeniu sie-
bie?”. Myślę, że odpowiedź brzmi „nie”, i pod tym względem zgadzam 
się z Jamesem, Dennettem, wieloma – a może nawet wszystkimi – bud-
dystami, prawdopodobnie również z Hume’em, a nawet z Fichtem108. 

Sądzi on natomiast, że można dowieść – posługując się pozornym 
pleonazmem – metafizycznego istnienia jaźni minimalnej109. Rekon-
strukcji podejmowanych przez Strawsona prób dowiedzenia tego 
twierdzenia będzie poświęcona reszta tego podrozdziału. Wcześniej 
jednak należy zwrócić uwagę na charakterystyczne dla tego autora 
uzależnienie badań metafizycznych od rezultatu dociekań epistemo-
logicznych. W przypadku jaźni etap ten okazuje się niezbędny, a za-
razem podatny na zarzuty.

Twierdzenie Strawsona, zgodnie z którym fenomenologia jaźni 
może stanowić podstawę badań metafizycznych, jest obarczone dwo-
ma założeniami. Ten, kto chce go bronić, musi przyjąć, że (a) jaźń 
w ogóle jest poznawalna oraz że (b) jej natura jest taka jak w bezpo-
średnim poznaniu, a zatem że fenomenologia to wiarygodne źródło 
wiedzy. Oba te założenia nie są bynajmniej niekontrowersyjne. Jeżeli 
chodzi o  pierwsze z  nich, to choć prima facie nie budzi ono wąt-
pliwości, nadspodziewanie często kwestionowano je w historii filo-
zofii. Jak widzieliśmy, odrzucali je m.in. Arystoteles oraz buddyści, 
w XVIII wieku podważył je zaś Kant, który lokuje jaźń w świecie no-
umenalnym, przez co uznaje, że jakakolwiek wiedza o niej jest nie-

108 The Self and the Sesmet, s. 107. 
109 Tamże, s. 118. 
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możliwa. Zdaje się, że Strawson początkowo nie docenia wagi tego 
argumentu: w jednym ze swych wczesnych tekstów uznaje go za za-
sadny, ale wyciąga z niego konkluzję, w myśl której „musimy zało-
żyć, iż jaźń jest czymś więcej niż to, co dane w jej poczuciu”110. Rze-
czywistość jest zatem szersza niż zjawisko, co mimo wszystko nie 
oznacza, że poznanie jaźni jest niewiarygodne – zachowuje ono swo-
ją ważność, choć należy pamiętać, iż jest wybrakowane, bo nie obej-
muje w całości tego, czym jest jaźń. 

Strawson nie podaje jednak żadnych argumentów za swoim sta-
nowiskiem, te zaś wydają się szczególnie potrzebne, wskazany wy-
żej zarzut niepoznawalności jaźni pojawia się bowiem również poza 
aspektem myśli Kanta. W  XX wieku podnosił go m.in. Ryle, któ-
ry argumentował, że jaźń – jako przezroczysta perspektywa – sama 
nie może być przedmiotem poznania111. W podobnym tonie wypo-
wiadał się wcześniej James, zauważając, że „żaden stan subiektyw-
ny, kiedy jest obecny, nie jest swoim własnym przedmiotem: owym 
przedmiotem jest zawsze coś innego”112. Jeszcze wcześniej argumen-
tował w ten sposób Auguste Comte:

Gdy jednak chodzi o obserwację własnych fenomenów intelektualnych 
w trakcie ich przebiegu, jest to jawną niemożliwością. Myślące indywi-
duum nie może rozszczepić się na dwie części, z których jedna rozmy-
śla, podczas gdy druga obserwuje ją przy rozmyślaniu. Obserwujący 
organ i obserwowany przedmiot są w  tym wypadku identyczne, jak-
że by zatem mogło dojść do obserwacji? Ta rzekoma metoda psycholo-
giczna jest więc już z samej swej zasady nie do zastosowania113.

Główny zarzut dotyczy tutaj tego, że świadomość nie może być jed-
nocześnie przedmiotem i podmiotem poznania. Strawson – co oczy-
wiste – nie zgadza się z  tym stwierdzeniem: jego zdaniem nie ma 
żadnych argumentów, które nie pozwalałyby świadomości uchwyty-

110 Tamże, s. 103. 
111 Ryle 1970, s. 312–318. 
112 James 1890, s. 190.
113 Fragment ten pojawia się w Course de Philosophie Positive. Cyt. w przekładzie 

Włodzimierza Galewicza za: Brentano 1999, s. 47. 



243JAŹń

wać samej siebie, przynajmniej w pewnych aspektach114. Podnoszo-
ny przez oponentów introspekcji Arystotelesowski zarzut, że oko nie 
może postrzegać samo siebie, jest w jego ocenie przykładem błęd-
nej analogii: wprawdzie „oko nie może postrzegać samo siebie, ale 
Ja nie przypomina oka”115. Błąd ten tłumaczy Strawson tendencją do 
zbyt radykalnego oddzielania podmiotu od przedmiotu doświadcze-
nia, dokonywanego już w punkcie wyjścia, którego nie da się później 
przezwyciężyć. To właśnie wprowadzenie podziału na Ja jako obser-
watora i Ja jako przedmiot obserwacji prowadzi do uznania, że sa-
moobserwacja nie jest możliwa116. 

Stanowisko to Strawson rozwija w następnych latach, poświęca-
jąc kilka tekstów zagadnieniu poznania samego siebie. Ogólna teza, 
jakiej broni, głosi, że poznanie świadomości pozostaje możliwe, po-
nieważ przynajmniej w  niektórych aspektach nie jest to poznanie 
tetyczne, czyli przedmiotowe117. Dodanie „przynajmniej w  niektó-
rych aspektach” okazuje się ważne, ponieważ Strawson próbuje cza-
sem bronić również tetycznych odmian samoświadomości, nie roz-
strzyga jednak, czy podane przez niego argumenty są decydujące118. 
(W dalszej części będę dla uproszczenia przyjmował, że samoświa-
domość ma dla Strawsona charakter wyłącznie nietetyczny). Świa-
domość nie jest więc dana samej sobie jako zewnętrzny przedmiot, 
który poznaje się analogicznie do rzeczy dostępnych wzrokowo czy 
słuchowo. Jest ona wprawdzie poznawana czy doświadczana, ale nie 
widziana – stanowi źródło poznania, które choć może przywodzić 
na myśl przezroczysty pośrednik, nie powinno być traktowane jako 

114 The Self and the Sesmet, s. 116. 
115 Radical Self-Awareness, s. 292.
116 Selves, s. 179.
117 Strawson (tamże, s. 177) powołuje się na Arthura J. Deikmana. W innym miej-

scu (Radical Self-Awareness, s. 285–286) cytuje on dodatkowo Bernarda Loner-
gana, Samuela Alexandra i psychologa Louisa Sassa, którzy, jak się zdaje, po-
dzielają jego podejście.

118 W Radical Self-Awareness (s. 292) próbuje on bronić jakiejś wersji teorii tetycz-
nej, choć nie sądzi, by dało się ją zastosować jako źródło wiedzy na temat bieżą-
cych przeżyć podmiotu.
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całkowicie niewidoczne119. Każdy akt świadomości zawiera zatem 
nieusuwalny moment samoświadomości, czyniący każde poznanie 
refleksyjnym120. Często stosowaną metaforą obrazującą tę ideę jest 
blask ognia, który jednocześnie oświetla sam siebie. Ową nietetycz-
ną samoświadomość Strawson nazywa niekiedy świadomością w tle 
(background awareness), choć nie wyklucza, że może być ona rów-
nież pierwszoplanowa121. W ten sposób jest on w stanie pokazać, jak 
możliwe jest poznanie samego siebie bez przyjmowania radykalnego 
podziału na przedmiot i podmiot, którego zarówno Ryle, jak i znacz-
na część współczesnych filozofów analitycznych nie potrafią prze-
zwyciężyć122.

Podnoszone w tym rozdziale dylematy mogą wydać się wydu-
mane filozofom znającym inne tradycje niż anglosaska filozofia ana-
lityczna. W szczególności polscy uczeni stwierdzą najprawdopodob-
niej, że wzmiankowane tu trudności zostały rozwiązane co najmniej 
kilka dekad temu, np. w pismach Romana Ingardena. Istotnie, od-
wołanie się do tradycji fenomenologicznej, której przedstawiciele 
wprowadzali wiele odróżnień dotyczących tego, jak poznajemy świa-

119 Strawson (Against Corporism, s. 438) pisze: „Ci, którzy uważają, że normalne 
ludzkie doświadczenie zewnętrznego świata całkowicie zajmuje pole świado-
mości w taki sposób, że w standardowych warunkach nie mamy żadnego ro-
dzaju świadomości zachodzenia naszej świadomości, ci, którzy utrzymują, że 
wrażenia czy czucia, które składają się na doświadczenia świata, są przezroczy-
ste niczym szkło, przez co na ogół jesteśmy ich zupełnie nieświadomi, całkowi-
cie fałszują niezwykłe bogactwo, gwałtowność, subtelność, złożoną różnorod-
ność i nieprzerwaną ciągłość codziennego doświadczenia”.

120 Self-Intimacy, s. 17. 
121 Radical Self-Awareness, s. 288.
122 Strawsona koncepcja samoświadomości jest nieco bardziej złożona, gdyż twier-

dzi on, że nawet nietetyczna forma samoświadomości ma charakter relacyjny, 
a przez to jest strukturalna. O ile zatem Jean-Paul Sartre – jeden ze zwolenni-
ków nietetycznej teorii samoświadomości – traktował ją jako hipotezę wyjaś- 
niającą nierelacyjność samopoznania, utrzymywał bowiem, że jeden z poten-
cjalnych członów relacji poznawczej, czyli świadomość, jest niebytem, przez co 
relacja ta nie zachodzi, o tyle Strawson łączy oba te, tradycyjnie przeciwstawia-
ne twierdzenia: „[…] refleksywność jest z pewnością kwestią relacyjności, a co 
więcej – jest taka z istoty” (Self-Intimacy, s. 20). Tłumaczy on swój ruch tym, 
że nawet jeżeli świadomość jest aktualnie pozbawiona treści, to wciąż pozosta-
je ona w relacji sama ze sobą – tą relacją jest właśnie tożsamość (tamże, s. 22).
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domość, z pewnością byłoby pomocne w ścisłym wyrażeniu przeko-
nań Strawsona. Nie ma tu wprawdzie miejsca na próbę takiego prze-
kładu pojęć i stanowisk, dość jednak wspomnieć, że pogląd, którego 
Strawson broni w kilku tekstach, stanowi jakąś próbę uzasadnienia 
prostej koncepcji świadomości towarzyszącej czy – jak nazywał ją 
Ingarden – intuicji przeżywania123. Ostatecznie bowiem cel obu fi-
lozofów jest taki sam: chodzi o zakwestionowanie teorii samoświa-
domości jako porządku wyższego rzędu, w której samoświadomość 
to władza poznawcza mająca dokonywać bezpośredniego poznania 
stanów niższego rzędu124. Strawson odrzuca wprawdzie tę koncep-
cję z innego powodu niż Ingarden, który widział w niej źródło moż-
liwego regresu w nieskończoność, ale rezultat okazuje się wspólny 
dla nich obu. Niestety, Strawson nie dysponuje tego rodzaju apara-
tem pojęciowym, zdaje sobie jednak sprawę, że jest on potrzebny125. 

Obrony wymaga również drugie założenie, umożliwiające przej-
ście od epistemologii do metafizyki, brzmiące, że bezpośrednie do-
świadczenie stanowi wiarygodne źródło wiedzy o  metafizycznej 
naturze jaźni. Jest to – podobnie jak w  poprzednim wypadku – 
twierdzenie często krytykowane w  najnowszej filozofii. Uważa się, 
że fenomenologia dzieli problemy związane z weredycznością intro-
spekcji czy psychologii zdroworozsądkowej w ogóle, stąd nie nada-
je się do tego, aby na jej podstawie zbudować teorię metafizyczną126.

123 W koncepcji Ingardena intuicja przeżywania to „stan, który towarzyszyć może 
aktowi świadomości, powodując, że fakt dokonywania tego aktu jest dla pod-
miotu niewątpliwy bez konieczności dokonywania refleksji, czyli skierowania 
następnego aktu na ten pierwszy, co prowadziłoby do nieskończonego regresu” 
(Chrudzimski 1996, s. 138). 

124 Taki model rozwija m.in. Stępień 1971, s. 106–109.
125 Radical Self-Awareness, s. 288: „Te kwestie [pojęciowe] wymagają ostrożnego 

rozważenia (ostrożnej terminologii), stąd nie będę ich tu podejmował”. Nieste-
ty, refleksje nad terminologią służącą do ujęcia poznania świadomości nie poja-
wiają się w żadnym późniejszym tekście. 

126 Jak zauważa Poczobut (2013, s. 373), „introspekcja ani fenomenologiczna anali-
za sposobu, w jaki doświadczamy siebie w trakcie realizacji czynności świado-
mych, nie dają odpowiedzi na pytania ontologiczne dotyczące natury i sposobu 
istnienia jaźni – nie wyjaśniają również przyczyn ani mechanizmów powstawa-
nia wielorakich zaburzeń i dysfunkcji systemu Ja”. 
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Argument ten nie spotyka się z  żadną odpowiedzią ze stro-
ny Strawsona. Nie wiadomo, dlaczego mielibyśmy przyjąć, że sa-
moświadomość to godne zaufania źródło wiedzy. Filozof nie podaje 
żadnych powodów, by wykluczyć, że minimalna jaźń powinna obej-
mować własności, których nie wymienia, ani że część z podanych 
cech powinna zostać wyłączona poza jej obręb: odpowiedniość mię-
dzy fenomenologicznym i metafizycznym pojęciem jaźni jest przez 
niego założona z góry127. Jaźnią okazuje się zatem to, co spełnia po-
dane przez Strawsona poznawcze warunki bycia jaźnią. Problem 
wiarygodności poznania samoświadomego nie zostaje w ten sposób 
rozstrzygnięty. Być może autor zakłada, że istnienie i  natura jaźni 
wiarygodnie przejawiają się w tym, jak jest ona dana. Biorąc jednak 
pod uwagę to, że przy zagadnieniu wolnej woli wyraźnie wskazu-
je on na sprzeczność między fenomenologią a metafizyką wolności, 
można podnosić zarzut, iż relacja ta jest w przypadku jaźni co naj-
mniej nieoczywista. Tego rodzaju wątpliwości Strawson niestety nie 
uwzględnia. To tym bardziej osobliwe, że na możliwości oraz wiary-
godności przejścia między fenomenologią a metafizyką jaźni opiera-
ją się wszelkie rozważania nad tą drugą. 

2.4. metafizyka jaźni w aspekcie pojęciowo-logicznym

Założywszy, że badania fenomenologiczne wyznaczają kierunek roz-
ważań metafizycznych, można przejść do zasadniczego dla drugie-
go z tych aspektów pytania: czy jaźń istnieje? U Strawsona przyjmu-
je ono ściślej określoną formę, „próbując określić, czy jaźnie istnieją, 
czy nie”, musimy bowiem ustalić, „czy istnieją takie przedmioty, 
które mają własność bycia podmiotem, rzeczą, czymś umysłowym 
i czymś pojedynczym, wraz z dalszą cechą, która wynika z ich połą-
czenia – bycia sesmetem”128. 

Strawsona metafizyka jaźni ma dwa aspekty. Pierwszy z nich sta-
nowi próbę dowiedzenia, że sesmety istnieją, co – biorąc pod uwagę 
to, że ich występowanie jest dane bezpośrednio – sprowadza się do 

127 Selves, s. 57.
128 Tamże, s. 207. 
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wskazania i opisu cech sesmetów oraz relacji zachodzących między 
ich własnościami129. Ten etap dociekań, można go nazwać etapem 
pojęciowo-logicznym, będzie przedmiotem tego paragrafu. Dru-
gi aspekt polega zaś na wskazaniu, jakie miejsce zajmują sesmety 
w strukturze świata. etapowi temu, opartemu na wnioskach płyną-
cych z rozstrzygnięć pojęciowo-logicznych, będzie poświęcony na-
stępny paragraf130. 

Mówiąc dotychczas o cechach sesmetu, Strawson miał na my-
śli to, jak jest on poznawczo dany. Teraz natomiast konieczne oka-
zuje się metafizyczne wyjaśnienie jego właściwości: bycia podmio-
tem, rzeczą, czymś umysłowym i czymś jednym. Warto zacząć od 
dwóch ostatnich cech, którym filozof poświęca najmniej miejsca. 
Bycie czymś umysłowym czy mentalnym traktuje on jako własność 
oczywistą, co wynika stąd, że taką naturę ma doświadczenie, któ-
re z pewnością zachodzi i nie daje się zredukować do czegoś, co 
nim nie jest. Druga z cech – pojedynczość – nie jest szczegółowo 
omawiana przez Strawsona, polega bowiem na wskazaniu kryte-
riów pozwalających określić tożsamość sesmetu, co prowadzi z ko-
lei do znacznie bardziej skomplikowanego zagadnienia: co to znaczy, 
że sesmet jest rzeczą. 

Zdaniem Strawsona nie ma wątpliwości, że jaźń (czyli sesmet) 
to rzecz131. Wiemy o tym, ponieważ naczelną własnością rzeczy jest 
bycie jednością. Stąd, jeżeli jaźń by nią nie była, to nie spełniała-
by warunku, który Kant przypisywał jej jako warunek konieczny – 
jednoczenia fenomenów132. Czym są jednak rzeczy? W  tej kwestii 
Strawson wyraźnie się waha. Na kartach Selves twierdzi, że katego-
ria ta obejmuje byty fundamentalne – bez względu na to, czym są – 

129 Strawson (The Self and the Sesmet, s. 132) stwierdza, że jaźnie to „przedmioty, 
których istnienie jest tak pewne, jak istnienie doświadczenia”.

130 Strawson (tamże, s. 266) podkreśla, że celem jego metafizyki jaźni jest do-
wiedzenie prawdziwości dwóch twierdzeń: (a) że sesmety istnieją, a  także że  
(b) są przedmiotami fizycznymi. Zaproponowany podział stara się uwzględniać 
to rozróżnienie. 

131 Równorzędnie Strawson używa terminów „przedmiot” oraz „substancja”, pierwsze 
litery tych trzech słów – thing, object oraz substance – skraca zaś czasami do 
akronimu TOS (Fundamental Singleness, s. 68).

132 Tamże, s. 69.
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a także to, co jest z nich złożone, np. stoły albo krzesła133. Zarazem 
Strawson podejmuje zagadnienie demarkacji między zwyczajnym 
skupiskiem bytów fundamentalnych oraz takim ich zbiorem, który 
konstytuuje rzecz. Rozważając ten problem, okazjonalnie przychy-
la się on do podejścia Petera van Inwagena, tzw. minimalizmu bio-
logicznego, zgodnie z którym istnieją wyłącznie proste cząstki i byty 
biologiczne134. Ostatecznie nie rozstrzyga tego zagadnienia, czyni 
jednak pewne założenie, głoszące, że rzecz jest konstytuowana przez 
tzw. mocne zespolenie (strong unity). To ostatnie stanowi warunek 
konieczny i wystarczający bycia rzeczą. 

Rozważania te bezpośrednio odnoszą się do zagadnienia jaźni, 
Strawson zakłada bowiem – prawdopodobnie na podstawie pewno-
ści, z  jaką cecha ta jest dana w  bezpośrednim poznaniu – że „nie 
ma lepszych pretendentów do roli [przedmiotów] »mocno zespolo-
nych« niż podmioty doświadczenia”135. A zatem to nie stoły i krzesła, 
lecz jaźnie okazują się przedmiotami w najściślejszym sensie. Kon-
kurentem takiego ujęcia mógłby być wyłącznie monizm numerycz-
ny, zgodnie z którym jedynym bytem mocno zespolonym jest cały 
Wszechświat. Tej spinozjańskiej możliwości Strawson nie wyklucza, 
a nawet z nią sympatyzuje136. Jeżeli jednak uznać, że prawdziwa jest 
koncepcja mikropoziomowa (smallism), wtedy jaźnie to paradygma-
tyczne przedmioty mocno zespolone – znacznie mocniej niż prze-
ciętne przedmioty fizyczne. Niestety, na tej konstatacji urywają się 
rozważania Strawsona na temat mocnego zespolenia, stąd stanowi-
sko to nie zostaje doprecyzowane. 

Choć mocne zespolenie stanowi podstawę zachodzenia jedno-
ści synchronicznej, to nie odpowiada za jedność diachroniczną, tę 
bowiem Strawson odrzuca. Sesmety nie są czymś, co trwa: ich jed-
ność jest wyłącznie chwilowa, a zatem podmioty doświadczeń bez-
ustannie pojawiają się i znikają. Czas ich trwania waha się w ocenie 
Strawsona od czasu Plancka do trzech sekund, choć może również 

133 Selves, s. 294.
134 Tamże, s. 296.
135 Fundamental Singleness, s. 69.
136 Zob. Selves, s. 422. Spinozyzm nazywa zaś „uroczym stanowiskiem” (Funda-

mental Singleness, s. 92). Zob. również Identity Metaphysics, s. 5.
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wynosić wieczność, jak np. mogłoby być – przynajmniej teoretycz-
nie – w przypadku Boga137. Jego dokładne ustalenie pozostawia on 
naukowcom. 

Najbardziej złożone okazuje się zagadnienie istnienia i  natury 
podmiotu doświadczenia. Jednocześnie odgrywa ono główną rolę, 
ponieważ podmiot doświadczenia i jaźń są dla Strawsona termina-
mi de facto synonimicznymi. Występowanie podmiotów doświad-
czenia to jego zdaniem prawda pojęciowa, oparta wyłącznie na prze-
konaniu – które wyrażali wcześniej m.in. Gottlob Frege i William 
James – że niemożliwe wydaje się istnienie doświadczenia bez prze-
żywającego je podmiotu138. Doświadczenie jest z konieczności do-
świadczeniem dla kogoś, przez co nie sposób go nawet pomyśleć 
bez posiadacza. Jak zauważa Strawson w jednej ze swych wczesnych 
prac, „nie może być doświadczenia bez podmiotu doświadczenia, 
ponieważ każde doświadczenie jest z  konieczności dla kogoś lub 
czegoś – doświadczającego lub podmiotu doświadczenia”139. Z tego 
też względu doktryna tzw. jaźni bez posiadacza, której zwolenni-
kami są – jak potocznie się uważa – Hume i przynajmniej niektó-
rzy buddyści, jest w ocenie Strawsona wewnętrznie sprzeczna. Rów-
nież empiria zaświadcza, że bycie podmiotem doświadczenia nie jest 
czymś rzadkim – na świecie istnieją ich w  tej chwili setki miliar-
dów140. Nie może zatem dziwić, że istnienie podmiotów doświadcze-
nia powinno być uwzględnione w każdej metafizyce. 

137 Zob. Selves, s. 398. W jednym z wcześniejszych tekstów Strawson (The Self and 
the Sesmet, s. 111) twierdzi – całkowicie arbitralnie – że czas trwania takiej jaźni 
to pół godziny.

138 Selves, s. 269. James (1890, s. 331), pisze: „[…] myśli, o których istnieniu wiemy, 
nie latają na wolności, lecz każda z nich wydaje się należeć do konkretnej oso-
by, która je myśli, i do nikogo innego”. Sydney Shoemaker (1996, s. 10) również 
podkreśla tę myśl: „Biorę za oczywistą prawdę pojęciową, że doświadczenie jest 
z konieczności doświadczeniem dla podmiotu doświadczenia i wymaga istnie-
nia tego podmiotu w takim samym znaczeniu jak zginanie gałęzi wymaga [ist-
nienia] gałęzi”.

139 Mental Reality, s. 129. Myśl ta pojawia się już w jednej z pierwszych prac Straw-
sona; zob. Consciousness, Free Will, and the Unimportance of Determinism, s. 6.

140 Jak zauważa Strawson (Selves, s. 268), twierdzenie to jest prawdziwe niezależnie 
od prawdziwości panpsychizmu.



250 ROZDZIAŁ 3 

Odpowiedź na pytanie, jaką naturę mają podmioty doświadcze-
nia lub – mówiąc prościej – czym one są, okazuje się znacznie bar-
dziej złożona. Strawson wychodzi od przedstawienia trzech koncep-
cji podmiotu: szerokiej, tradycyjnej i wąskiej141. Zgodnie z koncepcją 
szeroką „istoty ludzkie i inne czujące stworzenia, rozważane jako ca-
łość, są podmiotami doświadczenia”, zgodnie zaś z koncepcją stan-
dardową czy – jak czasem zwie ją Strawson – tradycyjną „podmio-
tem doświadczenia jest pewnego rodzaju trwały wewnętrzny punkt 
(locus) świadomości, wewnętrzny ktoś, wewnętrzna umysłowa obec-
ność”142. Pierwsza z nich głosi zatem, że podmiotem doświadczenia 
jest cały człowiek, druga natomiast, że to „coś stale istniejącego, co 
jest ze swej natury różne od istoty ludzkiej, rozważanej jako całość, 
a nie z nią tożsame”143, np. mózg czy dusza. Obu tym ujęciom Straw-
son przeciwstawia koncepcję wąską: „[…] podmiot doświadczenia 
jest czymś, co istnieje tylko wtedy, gdy istnieje doświadczenie, bę-
dące doświadczeniem tego podmiotu”144. A zatem w myśl ostatniej 
koncepcji podmiot doświadczenia jest nim jedynie wtedy, kiedy do-
świadcza. Pogląd ten wydaje się jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych twierdzeń Strawsona145.

Zarówno szeroka, jak i standardowa koncepcja podmiotu mają 
tę zasadniczą zaletę, że uwzględniają zdroworozsądkowo rozumia-
ne pojęcie podmiotu doświadczenia, zgodnie z  którym podmiot 
może istnieć również wtedy, kiedy nie ma żadnych doświadczeń. 

141 Można z pewnością wskazywać analogie między rozważaniami nad korpory-
zmem a odpowiedzią na pytanie, czym jest podmiot doświadczenia. Nie robię 
tego jednak, gdyż obie te kwestie są względnie niezależne, ich powiązanie mo-
głoby zaś zatrzeć rozgraniczenie epistemologii i metafizyki. 

142 Selves, s. 324. 
143 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 

the Content of the Experience?, s. 282.
144 Selves, s. 324. W The Minimal Subject (s. 261) Strawson streszcza tę zasadę: „Wą-

ski podmiot doświadczenia istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje doświad-
czenie należące do tego podmiotu”. 

145 Pogląd ten Strawson przypisuje m.in. Kartezjuszowi i Hume’owi. Zob. What is 
the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and the Con-
tent of the Experience?, s. 284. O  tym, że jest on możliwy do pogodzenia np. 
z teorią duszy, zob. Fundamental Singleness, s. 73.
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Jako tożsamy z ciałem, a nie z jakimikolwiek procesami mentalny-
mi, nie przestaje zatem istnieć, kiedy procesy te ustają. Tymczasem 
wąska koncepcja podmiotu głosi, że podmiot istnieje tylko w trak-
cie aktualnego zachodzenia zjawisk psychicznych. Tezę, która uza-
leżnia istnienie podmiotu doświadczenia od doświadczenia oraz 
doświadczenia od podmiotu doświadczenia, będę nazywał tezą 
o współzależności. Wynika z niej, że między okresami, w których nie 
ma doświadczeń (np. w chwilach snu bez marzeń), podmiot znika, 
po przebudzeniu zastępuje zaś go nowy podmiot. Strawson począt-
kowo bez zastrzeżeń przyjmuje tę konkluzję, a co więcej – nie uważa, 
by była ona problematyczna, prócz tego, że godzi w nasze potoczne 
intuicje146. W późniejszych pracach łagodzi stanowisko i stwierdza, 
że rozwiązaniem tego problemu może być przyjęcie, iż świadomość 
zachodzi bez przerw cały czas, dzięki czemu da się zachować hipo-
tezę o tożsamości człowieka, nawet jeśli jest on wąskim podmiotem 
doświadczenia147. Nie zmienia on jednak swojego naczelnego prze-
konania, zgodnie z którym „nie może być podmiotu doświadczenia 
w danym czasie, o ile nie istnieje dla niego jakieś doświadczenie, któ-
rego jest on podmiotem w tym czasie”148.

Dlaczego Strawson uznaje wąską koncepcję podmiotu wraz 
z tezą o współzależności? Jednym z najważniejszych powodów wy-
daje się przyjęte poprzednio założenie, że sesmet ma naturę umy-
słową, co oznacza, iż kryteria bycia podmiotem doświadczenia nie 
mogą mieć charakteru cielesnego. Strawson stara się podać przy 
tym niezależną argumentację. Ma ona początkowo wyłącznie cha-
rakter negatywny i polega na przerzuceniu ciężaru dowodu na opo-
nenta149. Niekiedy również pisze on: „[…] stwierdzenie, że podmio-

146 The I, The I, s. 8.
147 Tamże, s. 9.
148 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 

the Content of the Experience?2, s. 156. Dwójka w indeksie górnym oznacza, że 
cytowany fragment pochodzi ze znacznie zmodyfikowanej wersji oryginalnego 
tekstu, która została opublikowana w 2008 roku w tomie Real Materialism and 
Other Essays. 

149 Strawson (What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Expe-
rience, and the Content of the Experience?2, s. 180) prowokacyjnie pyta: „Jaki 
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ty doświadczenia to rzeczy, które mogą istnieć bez doświadczenia, 
jest decyzją terminologiczną”150. Spostrzeżenie to można wprawdzie 
przełożyć na zdanie warunkowe: jeżeli zgodzić się, że wąska koncep-
cja podmiotu obowiązuje, to istotnie nie ma podmiotu doświadcze-
nia bez doświadczeń oraz doświadczeń bez podmiotu doświadczeń. 
Nie jest to jednak teza eksplanacyjnie owocna, powtarza bowiem po 
prostu zasadnicze założenie wąskiego rozumienia podmiotu. Fakt 
ten dostrzega m.in. Sydney Shoemaker, który argumentuje prze-
ciwko tej koncepcji, podając taki oto przykład: załóżmy, że włas-
ność bycia mężem jest koniecznie powiązana z własnością posiada-
nia żony. Mimo to „ktoś, kto jest mężem, może istnieć, nie mając 
żony”151. Rozumowanie Strawsona nie dowodzi zatem, że podmiot 
znika w chwili, gdy nie istnieje. Co więcej, przynajmniej na pierw-
szy rzut oka jest ono znacznie mniej atrakcyjne niż np. konkurencyj-
na teoria Barry’ego Daintona, który definiuje jaźń dyspozycyjnie – 
jako zdolną do posiadania doświadczeń, ale niekoniecznie mającą je 
przez cały czas152.

W późniejszych pracach Strawson obiera inną strategię: pragnie 
pokazać, że koncepcje wąskiego i normalnego czy szerokiego pod-
miotu są kompatybilne. Dzięki temu można (a nawet należy) przy-
jąć jego stanowisko, nawet jeżeli jest się zwolennikiem innego roz-
wiązania. Autor stwierdza: 

[…] wąskie podmioty z pewnością istnieją w zdefiniowanym wyżej zna-
czeniu, bez względu na pogląd na ich ostateczną kategorię ontologicz-
ną. Istnieją one z pewnością, ponieważ na pewno istnieje doświadcze-
nie, mówienie zaś o wąskim podmiocie jest mówieniem o pewnej cesze 
naszej rzeczywistości w świetle tego, że istnieje nasze doświadczenie153. 

jest dowód, że podmiot doświadczenia może istnieć wtedy, gdy nie zachodzi 
doświadczenie?”. 

150 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 
the Content of the Experience?, s. 298.

151 Shoemaker 2009.
152 Dainton 2008, s. 24.
153 Fundamental Singleness, s. 72. 
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Najwyraźniej mamy tu jednak do czynienia z błędem non sequitur. 
Definicja wąskiego podmiotu zakłada tezę o współzależności, a za-
tem równoważność między doświadczeniem a  jego podmiotem. 
O  ile niemożliwość występowania doświadczeń bez podmiotu nie 
budzi dużych kontrowersji, o  tyle Strawson wciąż nie podał po-
wodów, by przyjąć występowanie zależności przebiegającej w dru-
gą stronę. Co więcej, to właśnie ta druga implikacja – jeżeli istnieje 
podmiot doświadczenia, to musi istnieć posiadane przez niego ak-
tualnie doświadczenie – sprawia, że niemożliwe staje się uzgodnie-
nie wąskiej oraz szerokiej koncepcji podmiotu i większości koncep-
cji tradycyjnych154. 

Teza o współzależności, choć sama w sobie kontrowersyjna, sta-
nowi przesłankę znacznie ważniejszego twierdzenia: o  tożsamo-
ści doświadczenia i  podmiotu doświadczenia. Tę drugą tezę, która 
głosi, że nie ma realnej różnicy między doświadczeniem a podmio-
tem doświadczenia, a przez to są one tym samym, będę nazywał tezą 
o identyczności. Jest ona jednocześnie elementem szerszej ramy me-
tafizycznej, mającej na celu odrzucenie podziału na substancje i przy-
padłości. Argument na rzecz tezy o  identyczności Strawson rozpo-
czyna od akceptacji Kartezjańskiego twierdzenia, zgodnie z którym 
różnica między rzeczami może być dwojaka – realna lub pojęciowa:

Różnica realna między dwoma zjawiskami (a zatem prawdziwa onto-
logiczna wielość) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy mogą one „istnieć 
osobno”, różnica wyłącznie pojęciowa między nimi zachodzi zaś wtedy 
i tylko wtedy, gdy są one pojęciowo oddzielne, ale nie mogą osobno ist-
nieć, jak [w przypadku] trójboczności i trójkątności155. 

Dalsza linia argumentacji wydaje się prosta: skoro podmiot nie może 
istnieć bez doświadczeń, doświadczenia nie występują zaś bez pod-
miotu, to między podmiotem a doświadczeniem zachodzi różnica 

154 Jedynym wyjątkiem byłaby tradycyjna koncepcja podmiotu, w której przyjmuje 
się istnienie duszy. Jeżeli uznać – idąc za Kartezjuszem – że jej przymiotem jest 
myślenie, to dusza spełnia warunki bycia wąskim podmiotem doświadczenia.

155 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 
the Content of the Experience?, s. 295. 
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co najwyżej pojęciowa. A  zatem – konkluduje Strawson – między 
doświadczeniem (treścią doświadczenia) a  podmiotem doświad-
czenia występuje relacja tożsamości: podmiot doświadczenia i do-
świadczenie są jednym i tym samym. 

Kartezjańskie twierdzenie o  identyczności tożsamości przed-
miotów oddzielnych pojęciowo wywołuje intuicyjny sprzeciw i po-
winno zostać dogłębnie przedyskutowane. W szczególności ważne 
jest pytanie, czy zasada ta rzeczywiście daje się odnieść do wszyst-
kich przypadków oraz czy podział na przedmiot i własności mu pod-
lega156. Strawson nie proponuje jednak takiego omówienia, co dziwi 
tym bardziej, że stanowisko to niesie poważne konsekwencje metafi-
zyczne. Uznaje on np., że jeżeli mam w tym momencie wrażenie ko-
loru białego, to nie tylko kolor biały nie może istnieć beze mnie jako 
podmiotu, ale również ja nie mogę istnieć bez aktualnie danego mi 
doświadczenia koloru białego157. W ten sposób zbliża się on do kon-
cepcji Leibniza i, jak się zdaje, akceptuje jakąś mocną wersję esencja-
lizmu. Choć stanowisko Strawsona ma z pewnością słabe punkty, to 
przyświecająca mu idea jest stosunkowo prosta: nigdy nie postrze-
gamy własnej jaźni jako pozbawionej treści, co nasuwa wniosek, że 
jaźń i  jej treści są identyczne. Pierwsza część tego argumentu nosi 
ślady inspiracji myślą Hume’a, druga stara się zaś (w  sposób cha-
rakterystyczny dla racjonalistów) wywieść konsekwencje z tej pierw-
szej158. Strawson przyjmuje obydwie. Część filozofów zaakceptuje co 
najwyżej tezę o współzależności, inni natomiast – być może więk-
szość – odrzuci obie tezy. Nie ma w tym nic dziwnego: teza o współ-
zależności oraz teza o identyczności to interesujące propozycje, ale 
wydają się one zbyt radykalne dla większości współczesnych meta-
fizyków. Co gorsza, ich wspólne wyłożenie prowadzi do paradok-
salnego stwierdzenia, że doświadczenie nie istnieje bez podmiotów 

156 Strawson najwyraźniej dostrzega trudność w podanym przez siebie przykładzie 
i w wydanym w 2008 roku przedruku pierwotnego artykułu osłabia tezę o iden-
tyczności, która zaczyna obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do konkretów. 
Zob. What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, 
and the Content of the Experience?2, s. 181.

157 Korespondencja osobista z 31 stycznia 2019 roku. 
158 Takie rozumowanie można znaleźć, choć nie wprost, w Selves, s. 416. 
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doświadczeń, które same okazują się konglomeratem doświadczeń, 
czyli ich mocnym zespoleniem. Mimo wielu artykułów i książki po-
święconej temu zagadnieniu Strawsonowi nie udało się wykazać, że 
twierdzenie to jest metafizycznie wiarygodne.

2.5. metafizyka jaźni – zastosowanie

Wiemy już, że sesmety to wąsko rozumiane podmioty, tożsame z do-
świadczeniem, które dzięki mocnemu zespoleniu stanowią umysło-
wy konglomerat szeroko rozumianych wrażeń, zachowujący syn-
chroniczną tożsamość. Czas odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: 
czy jesteśmy jaźniami – sesmetami, czyli wąsko rozumianymi pod-
miotami?159 A jeżeli tak, to jak włączyć je (czyli nas) w szerszą ramę 
materialistycznej metafizyki Strawsona?

Na pierwsze z tych pytań Strawson odpowiada niejednoznacznie:

W  jednym względzie jesteśmy oczywiście podmiotami w  sensie sze-
rokim, istotami ludzkimi ujmowanymi w całości. Jesteśmy zatem rze-
czami, które – jako podmioty – mogą ziewać czy się drapać. W innym 
względzie jednak jesteśmy tak samo niesamodzielni jak dłonie czy ser-
ca. Jako te [drugie] podmioty doświadczenia jesteśmy rzeczami [znaj-
dującymi się] „w środku” (w dosłownym sensie, jeżeli przyjmiemy ma-
terializm), podmiotami neuronalnej synergii160. 

Czy Ja jest więc sesmetem albo wąsko rozumianym podmiotem, 
a może całą istotą ludzką? Odpowiedź Strawsona brzmi: Ja jest obie-
ma tymi rzeczami. Wynika to stąd, że „Ja” stanowi termin wielo-
znaczny, odnoszący się do dwóch różnych rzeczy: całego ciała bądź 
wąsko rozumianej, czysto mentalnej jaźni. Strawson przyrównuje tę 
sytuację do wieloznaczności słowa „zamek”, które może oznaczać 
albo sam budynek, albo budynek wraz z murami obronnymi, fosą 
oraz terenem, na którym leży161. Analogicznie: człowiek, który mówi 

159 Relacja tożsamości między jaźnią a wąskim podmiotem jest skomplikowana, 
ale nie wydaje się zanadto kontrowersyjna. Dla powodów takiego utożsamienia 
zob. tamże, s. 332.

160 Tamże, s. 328–329. 
161 The Self and the Sesmet, s. 131. 



256 ROZDZIAŁ 3 

„Ja”, może mieć na myśli albo samą świadomość, rozpatrywaną nie-
zależnie od ciała, albo siebie w aspekcie świadomości oraz własno-
ści cielesnych. Relacja między Ja w jednym rozumieniu (sesmetem) 
oraz Ja w drugim rozumieniu (ciałem) jest przykładem relacji części 
do całości162. Nie ulega wszak wątpliwości, że Strawson uważa kon-
cepcję wąskiego podmiotu za fundamentalną dla teorii jaźni. Z tego 
też względu zauważa on: „[…] myśl, że istnieją takie rzeczy, jak sze-
roko rozumiane podmioty, pasożytuje na prawdach dotyczących 
istnienia cech rzeczywistości, które nazywam wąsko rozumianymi 
podmiotami”163.

Czy jednak ludzka jaźń może rzeczywiście być sesmetem, sko-
ro ten ostatni trwa zaledwie ułamki sekund? Strawson na to pyta-
nie odpowiada twierdząco i  uznaje, że „podstawowa forma naszej 
świadomości to dziurawa seria erupcji świadomości z tego, co nie-
świadome, choć dziury te są na ogół niewidoczne w zwyczajnej in-
trospekcji”164. Na potwierdzenie swojej tezy podaje on wyniki badań 
psychologicznych, które pokazują, że człowiek jest w stanie osiągnąć 
skupienie na jednej myśli przez nie więcej niż trzy sekundy, po czym 
zastępuje ją inna myśl. W późniejszych pracach wykorzystuje on na-
tomiast koncepcję „aktualnie zachodzącego zdarzenia” (living oc-
currence), zgodnie z którą jaźń jest trwającym ułamek sekundy „te-
raz”, zmieniającym się dla każdej chwili naszego życia. W kontekście 
wąskiego podmiotu doświadczenia nie sposób zatem mówić o jaź-
ni, lecz o jaźniach: krótkotrwałych podmiotach, które pojawiają się 
i znikają, tworząc szereg luźno powiązanych zdarzeń. 

Biologicznym podłożem sesmetów jest mózg. Nie stanowi on 
jednak substratu wyłącznie dla jednej jaźni, ani nawet dla ich na-
stępujących po sobie ciągów165. Nie da się bowiem wykazać, że pod-

162 Tamże. 
163 Selves, s. 329. Ponadto – jak zauważa Strawson w późniejszym tekście – gdyby 

jego oponent uznał, że przyjmuje on istnienie zbyt wielu podmiotów, to uznał-
by ciała czy mózgi (a więc podmioty w sensie szerokim i tradycyjnym) za wtór-
ne względem podmiotu w najściślejszym sensie, czyli podmiotu rozumianego 
wąsko (I and I, s. 216).

164 The Self and the Sesmet, s. 130.
165 Zob. tamże, s. 119; zob. również Selves, s. 348.
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miot, którym jesteśmy obecnie, to jedyne mocne zespolenie w ob-
rębie naszego mózgu, stąd musimy dopuszczać ewentualność, że 
w każdym momencie w mózgu człowieka istnieje więcej niż jeden 
podmiot. Niezaprzeczalne wydaje się również to, że nasza obec-
na jaźń – ów krótkotrwały byt – stanowi efekt synergii neuronów166. 
Choć Strawson zdaje sobie sprawę, że jest to niepoparte żadnym ar-
gumentem założenie, to okazuje się ono integralną częścią jego ma-
terializmu167. Dotychczas nakreślona wizja, choć spekulatywna, 
w  rzeczywistości jest jeszcze bardziej radykalna, musimy przecież 
pamiętać, że – zgodnie z postulatem wyeliminowania podziału na 
podmioty i  ich przypadłości – sesmety to nie własności czy stany 
mózgu, jak sugerowałby powyższy opis, ale fizyczne rzeczy, z któ-
rych ów mózg się składa168. 

Podsumowując, jaźń, czyli wąski podmiot, jest sesmetem – trwa-
jącym ułamek sekundy podmiotem doświadczenia, którego fizyczną 
podstawą jest stan mózgu169. Aby podkreślić tymczasowość owego 
podmiotu, Strawson używa kilku, w zamyśle synonimicznych pojęć, 
takich jak „synergiczne podmioty”, „wąskie podmioty”, „impulsy do-
świadczenia” czy „doświadczeniowo zjednoczone okresy doświad-
czenia”170. Ostatecznie nie rozstrzyga on ani jak długo istnieją sesme-
ty, ani jakie są kryteria ich indywiduacji171. Nie podejmuje również 

166 Tamże, s. 273; zob. również I and I, s. 209. 
167 The Minimal Subject, s. 207.
168 Strawson (The Self and the Sesmet, s. 124) stwierdza: „Można argumentować, że 

sesmety to najlepsi dostępni kandydaci do bycia przedmiotami fizycznymi”. 
169 Strawson (The Phenomenology and Ontology of the Self, s. 47) pisze: „Wydaje mi 

się, że sesmety najlepiej pretendują do roli tego, co można nazwać »jaźniami«, 
o  ile tylko rozważamy ontologiczne pytanie »Czy jaźnie istnieją?« w  świetle 
zdrowego rozsądku i  w  kontekście tradycyjnego problemu, odniesionego do 
przypadku człowieka”.

170 Selves, s. 399. Warto zauważyć, że nazwa „impulsy doświadczenia” nasuwa 
oczywiste skojarzenia z „kroplami doświadczenia” (droplets of experience), któ-
ry to termin pojawia się jako jeden z najważniejszych terminów w filozofii pro-
cesualistycznej, m.in. u  Alfreda Northa Whiteheada i  Charlesa Hartshorne’a. 

171 Strawson (The Self and the Sesmet, s. 129) zauważa: „[…] jeśli rozróżnianie i li-
czenie tych doświadczeniowo odrębnych okresów doświadczenia jest czynno-
ścią wysoce – w sensie epistemologicznym – niepewną, to samo dotyczy licze-
nia sesmetów”. 
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zagadnienia, czy między sesmetami zachodzą przerwy, czy nakłada-
ją się one na siebie. W opozycji do krótkotrwałego, wąsko rozumia-
nego podmiotu istnieje Ja jako szeroki, materialny podmiot, zacho-
wujący ciągłość w czasie. Ma on jednak charakter wtórny, mówienie 
o nim zostaje zaś podyktowane głównie względami praktycznymi. 

Zarysowana wyżej koncepcja z pewnością jest oryginalna, co nie 
może dziwić, biorąc pod uwagę, w jakim stopniu stanowi pogwał-
cenie potocznych intuicji, towarzyszących naszemu myśleniu o so-
bie. Ów zarzut niewiarygodności, choć ważny, ma jednak charakter 
zewnętrzny, tzn. nie wskazuje na wewnętrzną niekoherencję w po-
glądach Strawsona. Dlatego do jego omówienia powrócę we frag-
mentach zamykających ten rozdział. Na razie warto zwrócić uwagę 
na dwa inne zagadnienia, inherentne dla zarysowanego wyżej po-
glądu. Pierwsze z  nich dotyczy wewnętrznej niespójności Straw-
sona koncepcji jaźni, drugie wskazuje zaś, że ignoruje on istotny 
problem, stwarzany przez zaproponowany model jaźni jako syner-
gii neuronów. 

Pierwszy zarzut odnosi się do niezgodności między weredycz-
nością bezpośredniego doświadczenia a założeniem, zgodnie z któ-
rym okazuje się ono zawodne co najmniej w przypadku jednej ce-
chy, danej z pełną oczywistością – diachronicznej ciągłości jaźni. Na 
potrzeby tego argumentu załóżmy, że oparcie rozważań metafizycz-
nych na tym, co dane bezpośrednio, jest możliwe do obrony. Jeżeli 
jednak fenomenologię traktuje się jako wiarygodne źródło wiedzy 
o naturze jaźni, to trudno orzec, dlaczego jest ona zwodnicza w jed-
nym szczególnym przypadku – długotrwałości jaźni172. Jak podkreś- 
la Strawson, „w przypadku samego doświadczenia to, jak rzeczy się 
jawią lub jakie się wydają, odpowiada temu, jakie naprawdę są: rze-
czywistość, o  której mówimy, jest tym zjawiskiem (appearing) lub 
pozorem (seeming)”173. Długotrwałość jaźni łamie tę zasadę. Zauwa-
ża to zresztą Strawson, kiedy w innym miejscu pisze: „W ujęciu fe-
nomenologicznym doświadczenie może się wydawać doskonale cią-
głe, nawet jeżeli jest metafizycznie dziurawe. Może się ono również 

172 Zarzut tego rodzaju podnoszą Dainton 2011, s. 130, a także Stokes 2011, s. 621 i n.
173 Selves, s. 286.
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wydawać dziurawe fenomenologicznie, nawet jeżeli jest całkowicie 
ciągłe metafizycznie”174. Filozof próbuje uniknąć tego problemu, su-
gerując, że doświadczenie jaźni nie zawiera doświadczenia jej dłu-
gotrwałości; odwołuje się on przy tym głównie do własnej fenome-
nologii. Jednak pozytywna teza metafizyczna pociąga uznanie, że 
większość z nas fundamentalnie myli się co do natury własnej jaź-
ni. Ostatecznie Strawson przyznaje: „[…] sensowne wydaje się zało-
żenie, że ludzie mogą błędnie określać ogólny charakter swojego do-
świadczenia procesu świadomego w bezpośrednich sądach na jego 
temat”175. Ta niezgodność kładzie się jednak cieniem na wiarygod-
ności bezpośredniego doświadczenia. Strawson jest zatem zmuszo-
ny albo obniżyć stopień asercji, z  jakim uznaje prawdziwość opar-
tych na nim sądów metafizycznych, albo przyjąć, że długotrwałe 
jaźnie istnieją. Oba twierdzenia naruszają fundamenty jego koncep-
cji jaźni. Niestety, ta aporia nie znajduje żadnego komentarza w jego 
pracach. 

Drugą istotną trudnością, której Strawson również szerzej nie 
komentuje, pozostaje problem kombinacji dla jaźni. Jedną z  naj-
ważniejszych przeszkód na drodze do przyjęcia panpsychizmu był 
brak przekonującej odpowiedzi na pytanie, jak wielość drobin do-
świadczenia łączy się w jednorodne przeżycie176. Ta sama trudność 
pojawia się przy problemie jaźni. Może mieć ona dwie odmiany: 
diachroniczną i synchroniczną. Diachroniczny problem kompozycji 
dla jaźni polega na trudności z wyjaśnieniem, jak wielość odrębnych 
jaźni daje poczucie jedności świadomości; Strawson odpowiada na 
tę kwestię, twierdząc, że owo poczucie jest zwodnicze. Problem syn-
chroniczny dotyczy natomiast tego, jak wielość aktualnie rozsianych 
w mózgu neuronów, które tworzą aktualne przeżycie, jest w stanie 
zyskać fenomenalną własność jednolitości177. Jego rozwiązaniu ma 
służyć koncepcja mocnego zespolenia. Ma za nie – a tym samym za 
trwałość różnych cech związanych z naszym życiem psychicznym – 
odpowiadać ściśle określona struktura funkcjonalna:

174 The I, The I, s. 9.
175 Selves, s. 231.
176 Zob. s. 123–128.
177 Problem ten w odniesieniu do koncepcji Strawsona podnosi Lowe 2011, s. 589.
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Jaźń, będąca systemem mózgowym, jest wysoce złożonym, trwałym 
zestawem fizycznych struktur, które mogą być uważane za pojedynczą 
strukturę czy system, w taki sposób, aby móc być uznaną za „jaźń”, po-
chodzącą z określonych połączeń funkcjonalnych między różnymi, fi-
zjologicznie rozróżnialnymi częściami178. 

Powraca tu pytanie: dlaczego neurony w mózgu mogą być uznane za 
jedną rzecz? Strawson odpowiada, że mówienie o mózgu jako jed-
nej rzeczy jest możliwe tylko przy liberalnym rozumieniu terminu 
„rzecz”, choć nie skłania go to do podania jakiejś ściślejszej defini-
cji179. Mimo powoływania się na mocne zespolenie, które ma konsty-
tuować rzecz, Strawson stwierdza, że owa relacja nie ma charakteru 
wyjaśnienia180. Można zatem domniemywać, że stanowi ona hipote-
zę ad hoc, dodawaną do teorii w celu wytłumaczenia naczelnej ce-
chy jaźni, czyli jedności. Takie skojarzenia naturalnie pojawiają się 
w chwili, kiedy Strawson powołuje się na dwóch innych zwolenni-
ków tezy fundamentalnej jedności: Kartezjusza i Kanta181. W przy-
padku tych filozofów ich teza jest jednak eksplanacyjnie owocna, je-
den z nich lokuje bowiem stany świadomości w trwałej substancji, 
a drugi w transcendentalnym bycie, o którym nie możemy nic po-
wiedzieć, ale którego skutki działania odczuwamy w każdej chwili 
naszego życia. Dlatego problemu kombinacji nie sposób przypisać 
żadnemu z  nich. W  przypadku Strawsona dzieje się inaczej: musi 
on najpierw wyjaśnić, jak wielość wrażeń należy do jednej jaźni, 
która – jak pamiętamy – jest identyczna z tymi wrażeniami. Takiego 
wyjaśnienia w pracach autora brakuje, a sugestie, że mamy tu do czy-
nienia ze słabą emergencją, tylko wzmacniają jego potrzebę182. Za-
gadnienie to wydaje się ważne o tyle, że bez niego niemożliwe może 
okazać się utrzymanie materializmu, a przynajmniej traci on – na 
rzecz poglądu kartezjańskiego – walor najprostszego wyjaśnienia183. 

178 Selves, s. 363.
179 Tamże.
180 Fundamental Singleness, s. 62.
181 Tamże, s. 83 i n. 
182 Zob. tamże, s. 89.
183 Zob. Lowe 2011, s. 591.
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Wszak to właśnie jedność świadomości była co najmniej od czasów 
Plotyna jednym z argumentów na rzecz konieczności przyjęcia nie-
podzielnego podłoża świadomości, czyli duszy184. Jeżeli teoria Straw-
sona nie potrafi przekonująco wyjaśnić tej cechy, to z pewnością tra-
ci ona ważny atut. W  ten sposób problem, który filozof uważa za 
„stosunkowo łatwy do rozwiązania”185, takiego rozwiązania nie do-
czekuje się wcale.

3. Przeciwko tożsamości narracyjnej

3.1. określenie narracjonizmu

Przedstawione powyżej Strawsona rozumienie jaźni nie tylko ma 
konsekwencje dla zagadnień ściśle metafizycznych, ale stoi również 
u podstaw jego polemik z narracjonizmem. Ten ostatni jest popular-
nym dziś poglądem z pogranicza antropologii filozoficznej, metafi-
zyki i psychologii, ma on jednak swoje zastosowania w wielu innych 
dziedzinach, m.in. w teologii czy teorii sztucznej inteligencji. Szcze-
gólne znaczenie odgrywa on we współczesnej humanistyce, która 
od około trzech dekad przeżywa zjawisko nazywane „zwrotem nar-
racjonistycznym”186. Choć można się zastanawiać, czy w tak szero-
kim spectrum zastosowań da się mówić o jednym pojęciu narracjo-
nizmu, to nie ulega wątpliwości, że wspólna wszystkim tym ujęciom 
jest teza o doniosłości narracyjności: określonego sposobu spojrze-
nia, akcentującego diachroniczną ciągłość danego zjawiska – zwłasz-
cza ludzkiego życia – która pozwala na ujęcie go w ramy „historii” 
czy „fabuły”. Cechą takiej „historii” jest przede wszystkim wskaza-
nie czasowych oraz przyczynowych związków między pojedynczymi 

184 Barresi, Martin 2011, s. 34. Przyznaje to Strawson, analizując Kantowski paralo-
gizm dotyczący duszy. Zob. Selves, s. 382–383.

185 Tamże, s. 327.
186 Na temat źródeł tego pojęcia, a także problemów, jakie generuje, zob. Bohusze-

wicz 2013, s. 305–307. 
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zdarzeniami w naszym życiu, dzięki czemu nabierają one sensu i sta-
ją się bardziej zrozumiałe187. 

W  tym podrozdziale, zgodnie z  intencją Strawsona, będzie 
mowa wyłącznie o narracjonizmie i narracyjności (czyli odpowied-
nio: stanowisku i własności) w znaczeniu filozoficznym. Jednak na-
wet takie zawężenie wciąż pozostawia wiele niejasności. Wynika-
ją one stąd, że stanowisko to łączy się przede wszystkim z filozofią 
kontynentalną, w której ma ono nieco inne znaczenie niż w filozofii 
analitycznej. Gdy chodzi o tę pierwszą, to – jak zauważa Paweł Bo-
huszewicz – narracjonizm „jest częścią niesubstancjalistycznej, post- 
fenomenologicznej filozofii podmiotu, za której prekursora uznaje 
się Heideggera”188. Jego rozwinięcia dokonał natomiast twórca her-
meneutyki, Paul Ricoeur, dlatego Marya Schechtman proponuje, 
by tę odmianę narracjonizmu nazywać hermeneutyczną189. Główne 
rysy tego podejścia można znaleźć również u niektórych filozofów 
z kręgu anglosaskiego: reprezentatywnymi przykładami są Charles 
Taylor oraz Alasdair MacIntyre. Tymczasem narracjonizm w  filo-
zofii analitycznej – wywodzony na ogół od Daniela Dennetta kon-
cepcji jaźni jako „środka narracyjnej ciężkości” – stanowi nie tylko 
zawężenie, ale i  znaczącą modyfikację tez hermeneutycznego nar-
racjonizmu190. Przede wszystkim zmianie ulega stosowana termi-
nologia. Podstawą narracjonizmu kontynentalnego czy hermeneu-
tycznego jest – jak twierdzi Bohuszewicz – dekonstrukcja opozycji 

187 Velleman 2003, s. 4. Ta funkcja narracjonizmu staje się ewidentna w psycholo-
gicznym rozumieniu tego kierunku, które wspiera dziś m.in. Dan McAdams. 
Twierdzi on np., że „narracyjna tożsamość jako nieustannie rozwijana i zinter-
nalizowana historia, którą człowiek tworzy, aby nadać swemu życiu spójność, 
cel i sens […], służy z jednej strony zrozumieniu rozmaitych i często trudnych 
do pogodzenia doświadczeń, czyli jest czynnikiem integrującym osobowość, 
z drugiej ma charakter prospektywny – wyznacza sposób ustosunkowania się 
do świata, dobór oraz sposób realizacji zadań, a także nastawienie uczuciowe, 
przyjmowanie takich, a nie innych ról itd.” (Oleś, Puchalska-Wasyl 2005, s. 53).

188 Bohuszewicz 2013, s. 307. 
189 Schechtman 2011, s. 395.
190 Zob. Dennett 2016, s. 576. Myśl tę rozwija Dennett 1992. Na temat znaczenia 

Dennetta dla rozwoju narracjonizmu zob. Schechtman 2011, s. 397. 
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język–świat oraz język–podmiot, obca nurtowi analitycznemu191. Co 
więcej, pojęcia ważne dla odmiany kontynentalnej, takie jak np. toż-
samość, życie czy przywoływany już podmiot, albo są przez filozo-
fów analitycznych rozumiane inaczej, albo w ogóle nie pojawiają się 
w ich wykładni narracjonizmu. Zamiast tego interesuje ich głównie 
teoria jaźni, przy czym pojęcie jaźni ma dla przedstawicieli obu tra-
dycji inne znaczenie. Strawson nie wydaje się tu wyjątkiem. Jego ro-
zumienie narracjonizmu jest podwójnie zawężone: prócz tego, że ma 
charakter filozoficzny, dotyczy właśnie analitycznie rozumianego za-
gadnienia jaźni. 

Mówiąc najogólniej, analityczny narracjonizm głosi, że „mniej 
lub bardziej spójna jaźń (albo obraz siebie) […] jest konstytuowa-
na przez przeszłość i przyszłość w różnych historiach, które my oraz 
inni możemy o sobie opowiadać”192. Krótki przegląd literatury wy-
starczy jednak, by przekonać się, że ta wstępna definicja nie rozwie-
wa wielu wątpliwości, a nawet je mnoży. Podstawowe pytanie brzmi 
bowiem: jaka jest relacja między narracyjnością a jaźnią? Niektórzy 
filozofowie uważają, że narracyjność to warunek zaistnienia jaźni193. 
Jak pisze Zahavi, najbardziej radykalna, metafizyczna wersja narra-
cjonizmu da się ująć w „twierdzenie, że jaźń jest bytem skonstru-
owanym narracyjnie i że każdy dostęp do jaźni jest narracyjnie za-
pośredniczony”194. Nieco łagodniejsza, epistemologiczna odmiana 
narracjonizmu jest inspirowana poglądami Ricoeura, który utrzy-
mywał, że bez narracyjności nie będzie możliwe zrozumienie jaź-
ni195. Najsłabsze, opisowe stanowisko głosiłoby natomiast, że ludzie 
mają tendencję do postrzegania swojego życia w  sposób narracyj-
ny, nie wynikają stąd jednak żadne doniosłe konsekwencje filozo-
ficzne. Taki pogląd polegałby zatem co najwyżej na tym, że „narra-

191 Bohuszewicz 2013, s. 309.
192 Gallagher 2000, s. 16.
193 Zob. Schechtman 2011, s. 410. Dennett (2016, s. 586) pisze: „[…] nasze bajki są 

snute, lecz zwykle ich nie snujemy; one snują nas. Nasza ludzka świadomość 
i nasza narracyjna osobowość/jaźń są jej wytworem, a nie ich źródłem”. 

194 Zahavi 2007, s. 184. 
195 Arca 2018, s. 82.
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cyjność odgrywa ważną rolę w konstytuowaniu pewnych wymiarów 
czy aspektów bycia jaźnią”196. 

Osadzenie myśli Strawsona w tej klasyfikacji nie jest bynajmniej 
łatwe. Autora Against Narrativity interesują przede wszystkim pyta-
nia, czy człowiek postrzega oraz czy powinien postrzegać swoje ży-
cie na sposób narracyjny, które składają się na opisowy (poznawczy) 
i normatywny aspekt narracjonizmu. Ogólnie rzecz biorąc, narracyj-
ność jest według Strawsona inną nazwą dla poczucia psychologicz-
nej ciągłości, narracjonizm zaś „jest tezą empiryczno-psychologicz-
ną na temat sposobu, w jaki zwyczajne ludzkie istoty doświadczają 
swoich żyć: mówi ona, kim jesteśmy i jaka jest nasza natura”197. Uwa-
gi te, jak się zdaje, sugerują, że Strawson rozumie narracjonizm 
w najsłabszym z przywołanych sensów. Można wskazać jednak frag-
menty jego prac, które uzasadniają mocniejsze, np. metafizyczne, 
zrekonstruowanie tezy narracjonizmu198. Ponieważ żadne sformu-
łowanie skrajniejszej wersji narracjonizmu nie pojawia się explicite 
w tekstach Strawsona, należy uznać, że ma on na myśli tezę słabszą. 

Jak podkreślałem, w  rekonstrukcji Strawsona owa teza składa 
się z dwóch aspektów: opisowego i normatywnego. Co do pierwsze-
go z nich zwolennicy narracjonizmu utrzymują, że nadrzędnym ele-
mentem percepcji własnej jaźni i  jej działań jest poczucie, że życie 
układa się w pewną całość199. Twierdzą oni zatem, że „istoty ludzkie 
na ogół widzą, żyją czy doświadczają swoich żyć jako jakiegoś ro-

196 Zahavi 2007, s. 184.
197 Narrativity and Non-Narrativity, s. 775. W  innym miejscu Strawson pisze:  

„[…] bycie narracyjnym oznacza w moim rozumieniu posiadanie pewnej cha-
rakterystyki psychologicznej” (‘We Live Beyond any Tale that We Happen to 
Enact’, s. 106; cudzysłów jest integralnym elementem tytułu tekstu, który jest 
jednocześnie cytatem). 

198 W Narrativity and Non-Narrativity (s. 777) Strawson podaje cytaty, które mogą 
być interpretowane w myśl tej tezy. W jednym z późniejszych tekstów (‘We Live 
Beyond any Tale that We Happen to Enact’, s. 107) używa on również nazwy 
„teza o narracyjnej samokonstytucji”, która przynajmniej zawiera metafizycznie 
rozumianą tezę narracjonizmu. Ponieważ jednak nie wiadomo, jak metafizycz-
nie interpretować relację konstytucji, kwestia ta nadal jest niejasna. 

199 Strawson (Against Narrativity, s. 430) szczególnie akcentuje to, że w jego defi-
nicji narracjonizmu postrzeganie siebie oznacza postrzeganie siebie jako jaźni, 
a nie całego ciała. 
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dzaju narracji czy historii, a przynajmniej ich zbioru”200. Takie ujęcie 
bywa uzupełniane o twierdzenie, że postrzeganie jaźni w ten sposób 
stanowi nie tylko bierną percepcję przeszłości, ale i punkt wyjścia do 
twórczego wpływu na przyszłość. Jak zaznacza Zahavi, na gruncie 
koncepcji jaźni narracyjnej „odpowiedź na pytanie »Kim jestem?« 
stanowi raczej opowieść o własnym życiu”201. Narracyjność nie ma 
zatem wyłącznie funkcji sprawozdawczej, ale również modyfikują-
cą czy konstytuującą jaźń. Dlatego też Zahavi dodaje, że „od tego, 
jaką opowieść opowiadamy (my oraz inni) o sobie, zależy, kim je-
steśmy”202. Uwaga ta jest inspirowana przede wszystkim poglądami 
Charlesa Taylora, który stwierdza: „[…] gdy projektuję moje życie 
na przyszłość i aprobuję jego dotychczasowy kierunek, albo też na-
daję mu nowy, wówczas projektuję przyszłą opowieść, bieg całego 
życia”203. 

Oprócz tezy czysto opisowej, określającej, czym jest narracjo-
nizm, stanowisko to może wyrażać też tezę normatywną, głoszącą, że 
„doświadczanie czy pojmowanie swojego życia jako narracji jest do-
brą rzeczą: bogate spojrzenie narracyjne jest kluczowe dla dobrego 
życia oraz dla bycia osobą w prawdziwym i pełnym sensie”204. Twier-
dzenie to może pojawić się w dwóch wersjach: słabszej i mocniejszej. 
Ta pierwsza – zbieżna z podaną definicją – wskazywałaby, że tożsa-
mość narracyjna ma pozytywny wpływ na bycie autentycznym pod-
miotem działania, przy czym ową autentyczność można rozumieć 
np. w kategoriach moralnych. Zdaje się, że wyraża ją Jean Baudril- 
lard, który – zdiagnozowawszy ludzki epizodyzm – stwierdza: „[…] je-
steśmy jedynie epizodycznie przewodnikami sensu, w istocie, w głę-
bi, stanowimy masę, przez większość czasu wiodąc życie paniczne 

200 Tamże, s. 428.
201 Zahavi 2011, s. 67.
202 Tamże.
203 Taylor 2001, s. 94. Uwagę tę potwierdzają, choć w  innym kontekście, bada-

nia psychologiczne. Jak wspomina J. David Velleman (2006, s. 214–215), ludzie 
chętniej głosują, jeżeli najpierw zapyta się ich o deklarację. Próbują oni zatem 
uzgodnić życie z opowieścią o nim. 

204 Against Narrativity, s. 428.
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i czysto przypadkowe, obok lub poza sferą sensu”205. Narracjonizm 
to dobry sposób, by owej „paniczności” i  „przypadkowości” zapo-
biegać. Narracyjność normatywna w mocnym sensie głosiłaby na-
tomiast, że posiadanie tożsamości narracyjnej jest koniecznym wa-
runkiem bycia moralnym podmiotem działania: tylko narracyjna 
ciągłość życia gwarantuje spójność planów oraz ich realizacji, sta-
łość intencji, sumienia, a także innych cech, ważnych dla moralnego 
życia206. Teza ta tworzy atrakcyjną przeciwwagę dla nauk szczegóło-
wych, które, jak się wydaje, traktują człowieka jako istotę biologicz-
ną, pozbawioną sfery teleologii. Dzięki narracyjności możliwe staje 
się ukazanie życia w innym świetle, a zarazem bez kwestionowania 
obiektywnych twierdzeń biologii czy psychologii ewolucyjnej. Jak 
pisze Schechtman, „to podkreślanie sensu jest częstym motywem 
podejścia narracyjnego, ponieważ narracyjność jest szczególnie do-
brym sposobem uchwycenia tego aspektu ludzkiego doświadcze-
nia”207. Poszczególne ludzkie działania mogą nie mieć sensu; ten po-
jawia się dopiero wtedy, kiedy ujmie się je w pewną historię i ukaże 
w świetle większej całości. 

Strawson proponuje klasyfikację, w której zestawia możliwe po-
dejścia do opisowego i  normatywnego składnika narracjonizmu. 
W  rezultacie przedstawia cztery stanowiska208. Polegają one kolej-
no na: (1) przyjęciu tezy opisowej i odrzuceniu tezy normatywnej – 
twierdzenie takie głosiłoby, że choć ludzie istotnie postrzegają swo-
je życie jako historię, to konsekwencje takiego podejścia nie są wcale 
pozytywne209; (2) odrzuceniu tezy opisowej i przyjęciu tezy norma-

205 Baudrillard 2006, s. 18. 
206 Nie jest to jedyna możliwość normatywnej oceny narracyjności. Jak wskazu-

je Schechtman (2011, s. 401), istnieją autorzy, którzy podejściu narracyjnemu 
przypisują pewne pozytywne aspekty, dotyczące czytania umysłów innych ludzi 
czy umiejętności przyjmowania zewnętrznej perspektywy.

207 Tamże, s. 402.
208 Poniższy podział opracowano na podstawie Against Narrativity, s. 429.
209 Strawson przypisuje taki pogląd Sartre’owi i stoikom. Sartre (2005, s. 50) istotnie 

stwierdza: „Na to właśnie nabierają się ludzie: człowiek jest zawsze opowiada-
czem zdarzeń, żyje otoczony swoimi zdarzeniami i zdarzeniami innych, wszyst-
ko, co się z nim dzieje, widzi poprzez nie; i usiłuje przeżywać swoje życie tak, 
jakby je opowiadał”.
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tywnej – zwolennicy tego ujęcia utrzymują, że choć ludzie nie mają 
na ogół podejścia narracyjnego, to niesie ono niezaprzeczalne zale-
ty, które powinny skłonić ich do tego sposobu postrzegania siebie210; 
(3) przyjęciu tezy opisowej i normatywnej – podejście to charaktery-
zuje wiele współczesnych poglądów, według których znaczna więk-
szość ludzi podchodzi do swojego życia jako do narracji oraz życie to 
mogłoby być jeszcze lepsze, gdyby wzmocnić przekonanie o narracyj-
ności211; (4) odrzuceniu tezy opisowej i normatywnej – tego rodzaju 
pogląd sprowadza się do uznania, że nie żyjemy wcale w sposób nar-
racyjny i nie jest nam to potrzebne, aby prowadzić pełne, bogate życie. 

Strawson dopuszcza model (1), sam opowiada się jednak za mo-
delem (4)212. Stąd główna jego teza brzmi: „[…] istnieją głęboko nie-
narracyjni ludzie, a  także istnieją dobre sposoby życia, które rów-
nież są głęboko nienarracyjne”213. W innym miejscu stwierdza: „Nie 
sądzę, że prawdą jest, iż istnieje tylko jeden ogólny – narracyjny – 
sposób, w jaki (zdrowi) ludzie mogą myśleć o sobie w szerszej per-
spektywie niż teraźniejsza”214. Stanowisko to jest podstawą Strawso-
nowskiej krytyki narracjonizmu.

3.2. narracjonizm, diachronizm i epizodyzm

W  ocenie Strawsona podstawę narracyjności stanowi doświadcze-
nie, które nazywa on doświadczeniem własnej diachroniczoności, 
pozwalające „uważać siebie – rozumianego jako jaźń – za coś, co ist-
niało w (dalekiej) przeszłości i będzie istnieć w (odległej) przyszło-
ści”215. Jego przeciwieństwem jest doświadczenie epizodyczności, 
zgodnie z którym dana bezpośrednio jaźń nie ma ani przeszłości, ani 

210 W ocenie Strawsona pogląd ten można dostrzec u Plutarcha. Zob. również So-
rabji 1999, s. 17.

211 Takie stanowisko utrzymuje m.in. Dennett (1992, s. 114), który uważa, że narra-
cyjność – będąca próbą zebrania „całego materiału naszego życia w jedną do-
brą historię” – jest wprawdzie fikcją, ale użyteczną.

212 Against Narrativity, s. 433.
213 Tamże, s. 429.
214 ‘We Live Beyond any Tale that We Happen to Enact’, s. 114.
215 Against Narrativity, s. 430. 
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przyszłości216. W świetle tego doświadczenia życie składa się z luźno 
powiązanych fragmentów; epizodyzmowi towarzyszy jednak prze-
świadczenie, że „ma się długotrwałą ciągłość odnoszoną do całego 
ciała”217. Choć doświadczenia diachroniczne i epizodyczne są sobie 
przeciwne, to stanowią dwa krańce szerokiego spectrum. Podmioty 
nie tylko różnią się swoim miejscem na tym spectrum: poszczególny 
podmiot może przejawiać podejście bardziej diachroniczne i epizo-
dyczne w różnych momentach swojego życia, a nawet w tych samych 
momentach, ale w odniesieniach do różnych rzeczy218. 

Jednak doświadczenie diachroniczności nie wystarczy jeszcze 
do powstania przekonania o narracjonizmie. Konieczne okazuje się 
„doświadczenie swojego życia jako narracji”219. Jego źródłem jest na-
tomiast to, co Strawson nazywa „tendencją do znajdowania formy” 
(form-finding tendency), czyli do poszukiwania spójności, jedności 
czy wzorów w obrębie własnego życia220. Jedną z odmian tej tenden-
cji pozostaje skłonność do opowiadania historii, która – jak twier-
dzi Strawson – wraz z  doświadczeniem diachroniczności stanowi 
warunek wystarczający do zaistnienia narracyjności221. To właś-
nie konieczność odczuwania swojego życia jako narracji, do czego 
samo doświadczenie diachroniczności nie wystarczy, powoduje, że 
diachronizmu nie należy utożsamiać z narracjonizmem, a przez to – 

216 W nowszych pracach (np. w Selves, s. 14) Strawson zmienia terminy „diachro-
nizm” i „epizodyzm” na – odpowiednio – „endurantyzm” oraz „impermanen-
tyzm”. Używam jednak jego poprzedniej konwencji terminologicznej, ponieważ 
wydaje się ona bardziej naturalna, terminy „diachronizm” i „epizodyzm” suge-
rują zaś opozycyjność, której „endurantyzm” i „impermanentyzm” nie mają. 

217 Against Narrativity, s. 430.
218 Strawson (tamże, s. 431) jest zdania, że nawet człowiek, który na ogół ma doświad-

czenie epizodyczne, może mieć również nastawienie narracyjne, np. w stosun-
ku do zawstydzających zdarzeń w przeszłości i odległych zdarzeń w przyszło-
ści, takich jak śmierć. To, że rozróżnienie na diachronizm i epizodyzm sugeruje 
ujęcie zero-jedynkowe, skłania Strawsona do zmiany terminów na diachronizm 
i niediachronizm (Narrativity and Non-Narrativity, s. 775). 

219 Against Narrativity, s. 439.
220 Tamże, s. 441.
221 Strawson (tamże, s. 443) pisze: „[…] opowiadanie historii pociąga znajdowanie 

formy, opowiadanie historii wraz z poszukiwaniem formy są zaś z pewnością – 
w sposób trywialny – wystarczające dla narracyjności”. 
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narracjonizmu nie można przeciwstawiać epizodyzmowi. Właści-
wy podział przebiega na linii narracjonizm–nienarracjonizm oraz 
diachronizm–epizodyzm. 

Podstawą zakwestionowania przez Strawsona koncepcji nar-
racyjnej jest uznanie, że cechą fenomenalnie danej jaźni nie jest jej 
długotrwałość. Takie podejście wyklucza zatem rozumienie życia, 
w  którym staje się ono historią opowiadaną przez jednego narra-
tora. „Niektórzy ludzie żyją trybem narracyjnym i błędnie zakłada-
ją, że inni też tak robią: doświadczają swojego życia jako czegoś, co 
ma określony kształt i historię, trajektorię narracyjną”222. Uwaga ta, 
która po raz pierwszy pojawia się w The Sense of the Self, okaże się 
w kolejnych latach zarzewiem jednej z podstawowych tez stanowi-
ska Strawsona, zgodnie z którą narracyjny sposób patrzenia na czło-
wieka nie jest bynajmniej uniwersalny. W tym samym tekście autor 
podaje powody, dla których podejście to nie spotyka się z jego uzna-
niem. Naczelną przyczyną pozostaje osobiste doświadczenie: „Nie 
mam poczucia życia jako czegoś w formie narracji i prawie zupełnie 
nie interesuje mnie moja przeszłość. Moja osobista pamięć jest bar-
dzo uboga, przez co rzadko wpływa na moją obecną świadomość”223. 
Taka argumentacja ma oczywiście bardzo ograniczoną siłę przeko-
nywania, z czego Strawson doskonale zdaje sobie sprawę – nie może 
on wszak wykluczyć, że w swym poczuciu jaźni jest „częścią małej 
mniejszości”224. Nie taki wydaje się jednak jego cel: ujęcie to ma być 
przełamaniem obowiązującej ortodoksji i pokazywać, że narracjo-
nizm nie jest a priori prawdziwy. Jak zauważa w jednym z najnow-
szych tekstów, „sercem tego zarzutu względem podejścia narracyjne-
go jest po prostu podkreślanie ludzkiej różnorodności w wymiarze 
interpersonalnym, przeciwstawione tym, którzy twierdzą, że istnieje 
tylko jeden dobry dla nas sposób życia”225. Dlatego w każdej następ-
nej pracy poświęconej narracjonizmowi Strawson podaje dokładnie 
ten sam argument – powołuje się na świadectwa swoje oraz innych 
osób, które nie przejawiają narracyjności względem swojego życia. 

222 The Sense of the Self (1996), s. 21.
223 Tamże, s. 22. 
224 Tamże.
225 The I, The I, s. 14.
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Przeciwko narracjonizmowi normatywnemu Strawson przy-
wołuje natomiast argumenty z  zakresu nauk szczegółowych, które 
dowodzą, że takie postrzeganie swojego życia prowadzi prędzej czy 
później do samooszukiwania się – to niejako naturalna konsekwen-
cja działania ludzkich mózgów. „Wniosek jest jasny: im więcej so-
bie przypominamy, opowiadamy na nowo, prowadzimy o sobie nar-
rację, tym bardziej rośnie ryzyko odejścia od trafnego rozumienia 
samego siebie, od prawdy o swoim istnieniu”226. Zarzut ten głosił-
by zatem, że to, co narracjoniści nazywają dobrym moralnie życiem, 
opiera się – przynajmniej po części – na fałszu227. Strawson twier-
dzi, że dla większości narracjonistów wniosek ten jest nie do przy-
jęcia, co powinno ich skłaniać do odrzucenia swojego stanowiska. 
Co więcej, wbrew temu, co sądzą narracjoniści, ujęcie swojego ży-
cia w opowieść nie jest warunkiem koniecznym tego, by było ono 
dobre. Nawet jeżeli pewne jego aspekty, jak np. znajdowanie for-
my, mogą odgrywać taką rolę, to sam narracjonizm nie jest wyma-
gany228. Tu również Strawson podaje wiele przykładów – zarówno 
prawdziwych, jak i zaczerpniętych z literatury – mających dowodzić 
tego twierdzenia.

Stanowisko Strawsona wywołało liczne odpowiedzi zwolenni-
ków narracjonizmu. Wydaje się, że w szczególności jedna z nich sta-
nowi istotną trudność. Schechtman zauważa, że stwierdzenie Straw-
sona można sprowadzić do myśli: „Przez całe swoje życie jestem 
epizodystą i nie ma to żadnych negatywnych konsekwencji dla mo-
jej moralności”. Jednak wypowiadając takie stwierdzenie, „Strawson 
mówi nam dokładnie coś na temat swojej głębszej natury i warto-
ści, które kształtują jego życie rozpatrywane jako całość”229. Wskazu-
je to, że być może Strawson nie jest konsekwentny i nie zdaje sobie 
sprawy, że jego twierdzenie na rzecz epizodyzmu zakłada narracjo-
nizm. Filozof odpowiada na ten zarzut dwojako. Jego pierwsza re-
plika brzmi, że wersja narracjonizmu, jakiej broni ten argument, jest 

226 Against Narrativity, s. 447.
227 Narrativity and Non-Narrativity, s. 777.
228 Na temat znajdowania formy jako warunku dobrego życia zob. Against Narra-

tivity, s. 448.
229 Schechtman 2011, s. 409. 
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banalna. Jak zauważa, „jeśli ktoś stwierdza, jak niektórzy, że robie-
nie kawy jest narracyjne czy wymaga narracyjności, ponieważ nale-
ży myśleć przyszłościowo o właściwej kolejności działania, przez co 
codzienne życie zawiera wiele takich narracji, to twierdzenie to uwa-
żam za trywialne”230. Strawson utrzymuje zatem, że narracjonistom 
chodzi o coś znacznie więcej niż prostą konstatację, że ludzie pla-
nują własne działania. W związku z drugą odpowiedzią zwraca on 
natomiast uwagę, że narracjonizm i  nienarracjonizm tworzą spec-
trum, stąd jego stanowisko nie jest skrajne. Mimo że Schechtman 
nie podejmuje tej odpowiedzi, to jej stanowisko można wykorzystać, 
by rozwinąć replikę na ten kontrargument. Skoro Strawson nie jest 
skrajnym epizodystą, nie może on wykluczyć, że radykalna wersja tej 
koncepcji niesie negatywne konsekwencje. Biorąc pod uwagę pewne 
przypadki chorobowe, w których pamięć o przeszłych wydarzeniach 
redukuje się do kilku sekund, można zasadnie wątpić, czy życie takie 
jest równie wartościowe moralnie jak życie ludzi ujmujących swo-
je działania narracyjnie, nawet jeżeli owa narracyjność przyjmuje 
formy ekstremalne. A zatem autobiograficzny argument Strawsona 
nie tylko nie obala narracjonizmu, ale może być też dowodem, że 
umiarkowana narracyjność jest koniecznym sposobem postrzegania 
swojego życia przez każdego normalnego człowieka, czyli na stano-
wisko odwrotne do tego, którego próbuje on dowieść231. 

3.3. etyka epizodyczna

Jeden z  zarzutów pod adresem koncepcji epizodyzmu Strawsona 
wiąże się z jego stwierdzeniem, że stanowisko to nie pociąga żadne-
go zubożenia warstwy emocjonalnej człowieka czy – mówiąc ogól-

230 Against Narrativity, s. 172.
231 Podobnego poglądu broni – odwołując się do Ricoeura – Kristofer Camilo Arca 

(2018, s. 75). Twórca hermeneutyki utrzymuje bowiem, że narracjonizm jest wa-
runkiem koniecznym poznania i zrozumienia własnej jaźni, a więc warunkuje 
stwierdzenia w rodzaju „Moja jaźń ma charakter epizodyczny”. Przed zarzutem 
z nieświadomego narracjonizmu Strawson broni się w artykule The Unstoried 
Life, przy czym jego argumentacja ponownie sprowadza się do uwagi: „[…] nie 
uważam, by »narracja autobiograficzna« odgrywała jakąkolwiek doniosłą rolę 
w tym, jak doświadczam świata” (tamże, s. 292).
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nie – sposobu życia. Jeżeli narracjonizm potraktuje się jako sposób 
nadawania poszczególnym epizodom naszego życia sensu, to jego 
odrzucenie, jak się wydaje, z  konieczności powoduje negatywne 
konsekwencje w tej sferze. Dotyczy to w szczególności życia moral-
nego, które zakłada bycie stałym podmiotem, mającym zdolność do 
rozumienia wartości własnych czynów dzięki retrospektywie oraz 
do planowania działania w  kontekście bycia tą samą osobą. Takie 
właśnie argumenty podaje Kathleen Wilkes, krytykując epizodycz-
ną etykę Strawsona. 

Moralność to kwestia planowania przyszłych działań, szacowania kon-
sekwencji, doświadczania wyrzutów sumienia i skruchy, akceptowania 
odpowiedzialności, nagrody oraz kary. Zjawiska te zarówno zakotwi-
czają się w przeszłości, jak i wychodzą ku przyszłości. […] epizodyczne 
życie nie mogłoby być bogate moralnie i emocjonalne; musimy posia-
dać życie lub jaźń, które trwają. Jesteśmy – i musimy być – stosunkowo 
stabilnymi systemami intencjonalnymi232. 

Wilkes argumentuje, że w pełni rozwinięte życie moralne wymaga 
stałego podmiotu moralnego, który realizuje wiele występujących 
w różnym czasie zjawisk, takich jak podejmowanie działania, jego 
kontrolowanie, a  następnie ponoszenie konsekwencji. W  przeciw-
nym razie podmiot moralności przypominałby osoby autystyczne 
albo z chorobą Alzheimera233. Warunku tego epizodyzm Strawsona 
nie jest w stanie spełnić, przez co – wbrew jego intencjom – poważ-
nie modyfikuje nasze życie i zubaża je moralnie. 

Przeświadczenie, że moralność jest możliwa tylko tam, gdzie 
możemy mówić o stałym podmiocie, często pojawia się w filozofii; 
wyraził je m.in. Thomas Reid234. Również Roman Ingarden podkreś-
lał, że odpowiedzialność za działania ma trwanie czasowe, to zaś po-
woduje, że w niektórych przypadkach nie wiadomo, kto jest odpo-
wiedzialny za dane zdarzenie. Taką sytuacją może być np. całkowita 
i nieodwracalna utrata pamięci: jeżeli przyjmie się kryterium pamię-

232 Wilkes 1998, s. 155. 
233 Tamże.
234 Gallagher 2011, s. 16. 
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ciowe tożsamości osobowej, to wydaje się, że osoby, która zapadła 
na amnezję, nie sposób obciążyć odpowiedzialnością za działania 
sprzed zaniku pamięci. W przypadku Strawsona podmiot przesta-
je istnieć nie ze względu na niespełnienie jakiegokolwiek warunku 
tożsamości osobowej, ale z tego powodu, że krótkotrwałość wynika 
z samej jego natury.

Pierwotnie Strawson odpowiada, że kontrargument Wilkes nie 
dotyczy jego stanowiska, które nie jest skrajną wersją epizodyzmu. 
Teza autorki jest jednak bardziej ogólna: każde epizodyczne do-
świadczenie siebie eliminuje możliwość pełnego życia moralnego. 
Zapewne z tego powodu Strawson w kolejnych latach rozwija swoje 
uwagi, zebrane następnie w jedynym tekście z pogranicza metafizy-
ki i aksjologii, zatytułowanym Episodic Ethics. 

Główny argument Strawsona polega na wskazaniu, że nawet je-
żeli nie ma się wrażenia ciągłości własnego życia psychicznego, to 
przeszłe doświadczenia bez wątpienia wpływają na obecne zacho-
wania. Dlatego do bycia podmiotem moralności wystarczy to, by 
w chwili wykonywania działania dysponować takimi własnościami, 
jak poczucie odpowiedzialności czy gotowość do odczuwania skru-
chy. Przekonanie to wzmacnia również poczucie, że choć fenome-
nalnie dane Ja nie ma ciągłości, to fizycznie dany podmiot działania 
zachowuje swoją tożsamość, a przez to jest podmiotem moralnego 
działania, co z kolei sprawia, że przypisywanie odpowiedzialności – 
winy i zasługi – wciąż pozostaje zasadne. Wprawdzie kiedy wypo-
wiadam zdanie „Na ławie oskarżonych siedzi Jan, który w zeszłym 
roku zastrzelił Piotra”, to mam na myśli nie wąsko rozumiany pod-
miot (mentalnego Jana), lecz jego ciało (podmiot w  sensie szero-
kim), nie zmienia to jednak tego, że istnieje stałe odniesienie dla mo-
jego sądu.

Można mimo to argumentować, że nawet jeżeli epizodysta może 
postępować tak, by uwzględniać wyrzuty sumienia czy skruchę, to 
jego działanie nie jest racjonalne. Obie te emocje moralne mogą po-
jawiać się jeszcze długo po dopuszczeniu się czynu, a zarazem od-
noszą się nie do ciała, lecz do wąsko rozumianego podmiotu. Są 
one jednocześnie niezbędne dla moralności. Skrucha to szczególnie 
istotny przypadek, ponieważ, jak zauważa John Davenport, „pod-
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miot – aby mówić o skrusze – musi w pełni utożsamiać się z moral-
nym odrzuceniem przeszłego działania oraz ze swym pragnieniem 
poprawy”235. epizodyzm tymczasem, jak się zdaje, tego nie uwzględ-
nia, przeszłe czyny traktując tak, jak gdyby należały do innej osoby. 

W  odpowiedzi Strawson przyjmuje radykalne rozwiązanie: 
twierdzi, że skrucha i wyrzuty sumienia to emocje moralne, które – 
jak każde emocje – nie są racjonalne236. Nie mają one zatem żadne-
go znaczenia same z siebie – mogą co najwyżej regulować przyszłe 
zachowania, a  tym samym być użyteczne praktycznie237. W ocenie 
Strawsona za jego poglądem przemawia również fenomenalnie do-
świadczana moralność: to właśnie emocje moralne stanowią źródło 
poczucia odpowiedzialności, a nie odwrotnie238. Nie odbiera to jed-
nak naszym emocjom moralnym autentyczności, więc nie skutkuje 
koniecznością ich zawieszenia czy odrzucenia239. Niestety, nie odpo-
wiada on na pytanie, dlaczego owe emocje traktuje się jako swoiste 
zworniki moralności i czy w ogóle można wciąż mówić o realizmie 
moralnym, skoro jego podstawowe elementy okazują się użyteczny-
mi fikcjami.

Strawson uważa przy tym, że uda się wskazać wyjątki od zary-
sowanej reguły, czyli przypadki, w których epizodyzm istotnie pro-
wadzi do zaniku określonych uczuć moralnych. Jednym z nich jest 
uczucie urazy, generujące chęć zemsty. W  ocenie Strawsona do-
świadczenie epizodyczne niweluje oba te poczucia – uraza została 
bowiem doznana przez kogoś, kto już nie istnieje, a ten, kto dopusz-
cza się zemsty, jest kimś innym niż ten, komu wyrządzono krzyw-
dę240. Oczywisty zarzut brzmi jednak, że skoro doświadczenie epi-
zodyczne eliminuje urazę, to uniemożliwia również autentyczne 
poczucie wdzięczności. Nie mniej poważne problemy napotyka-

235 Davenport 2012, s. 128.
236 Episodic Ethics, s. 92.
237 Tamże, s. 93. 
238 Tamże, s. 98.
239 Niemniej jednak Nagel (2009, s. 34) podejrzewa, że uczucia moralne epizo-

dysty, takiego jak Strawson, mogą bardzo różnić się od doświadczeń moralnych 
zwolennika diachronizmu. 

240 Episodic Ethics, s. 108.
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ją w  tym ujęciu ludzkie relacje – jak miłość czy przyjaźń – z któ-
rych część jest z konieczności długotrwała. Strawson nie zgadza się 
z tymi stwierdzeniami i uważa, że można mieć te uczucia, a jedno-
cześnie nie rozpatrywać ich przez pryzmat przeszłości241. Trudno 
mimo wszystko oprzeć się intuicyjnej sile przeświadczenia, że tego 
rodzaju relacja pozbawiona odniesienia do historii osoby jest w jakiś 
sposób zubożona. Strawson najwyraźniej zauważa ten zarzut, uzna-
je jednak, że:

epizodyści mogą odpowiedzieć, że być może tak jest, ale [z  drugiej 
strony] niebezpieczeństwa sentymentalnego samooszukiwania i konfa-
bulacji są wprost niesamowite, epizodyści mogą zaś mieć również do-
datkową zaletę – mogą żyć tak, by być obecnymi w teraźniejszości […], 
co jest niemożliwe w  przypadku kogoś, kogo współdzielona historia 
jest lub ma skłonność do bycia żywą w myśli jako właśnie współdzielo-
na historia danej osoby242. 

Choć fragment ten jest trudny do klarownej interpretacji, Strawson, 
jak się zdaje, wyraża w nim dwa argumenty. Zgodnie z pierwszym 
z  nich, rozpatrywanym już wcześniej, doświadczenie diachronicz-
ności jest obarczone ryzykiem błędu. Drugi głosi natomiast, że do-
świadczenie epizodyczności pociąga za sobą szczególną wartość: do-
świadczenie relacji jako „tu i  teraz”. Niestety, trudno rozstrzygnąć, 
jakie korzyści miałyby płynąć z takiego ujęcia; nawet jeżeli takowe 
są, to Strawson ich nie wskazuje. Trzeba więc uznać, że jedyny argu-
ment na rzecz asymetryczności między uczuciami urazy a wdzięcz-
ności wynika z doświadczenia samego Strawsona. O słuszności ta-
kiej interpretacji zaświadczają cytaty, np. ten, w  którym stwierdza 
on: „[…] moje własne doświadczenie – bez względu na to, czy obar-
czone samooszukiwaniem, czy nie – podpowiada mi, że uczucie 
wdzięczności jest trwałe, podczas gdy uczucie urazy – nie”243. Osta-
tecznie zatem, podobnie jak w poprzednich argumentach przeciwko 

241 W tym celu Strawson wielokrotnie odwołuje się m.in. do Michela de Montaigne’a, 
którego nazywa „wielkim epizodystą”. Zob. np. tamże, s. 109.

242 Tamże, s. 110. 
243 Tamże, s. 112.
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narracjonizmowi, rozstrzygnięcie należy do towarzyszących Straw-
sonowi intuicji. 

3.4. Podmiotowość a problem śmierci

Jednym z często poruszanych przez Strawsona, choć na ogół trakto-
wanych skrótowo, zagadnień jest problem śmierci. Filozof dostrze-
ga dwie dyskusyjne kwestie z nim związane. Jedna z nich to pytanie, 
dlaczego śmierć jest zła. Próbując odnieść się do tej kwestii, czyni 
on pewne komentarze do teorii deprywacyjnej, zgodnie z którą zło 
śmierci wynika z tego, że pozbawia nas ona dobra, jakiego doświad-
czylibyśmy, gdybyśmy nadal żyli. Stanowisko to uważa on jednak za 
nieatrakcyjne dla zwolenników nie tylko epizodyzmu, ale również 
narracjonizmu244. Drugie zagadnienie dotyczy osobistego, emocjo-
nalnego podejścia do śmierci, które – jak wyznaje Strawson – po-
zostaje dla niego ważne od czasów dzieciństwa245. Na pierwszy rzut 
oka może się wydawać, że rozmyślania te w ogóle nie powinny poja-
wić się w filozofii Strawsona: obecne Ja jest wszak nietrwałe, przez co 
śmierć nie może go dotyczyć, a ponadto nie ma poczucia, że to właś-
nie Ja w przyszłości umrze. Często podkreśla on jednak, że – mimo 
prawdziwości wyrażonego w tym podrozdziale poglądu – śmierć sta-
nowi istotny wyjątek i jest ona zmartwieniem nawet dla kogoś, kogo 
doświadczenia są w mocnym sensie epizodyczne. Jak tłumaczy:

Kiedy w grę wchodzi wieczność – wieczne nieistnienie – luka między 
[aktualnym] Ja a śmiercią, która wynika stąd, iż wciąż mam nieokreślo-
ną długość życia [przed sobą], zbliża się do nicości (podobnie jak skoń-
czona liczba w porównaniu z nieskończoną). A zatem śmierć – wiecz-
ne nieistnienie – jawi się jako coś, co ma znaczenie dla [aktualnego] Ja, 
nawet jeśli owo Ja nie ma jasnej przyszłości, choćby jutro246. 

Takie podejście łatwo można wytłumaczyć błędem poznawczym – 
bez względu na to, z jakiej perspektywy spoglądamy na Ja, nie jest 

244 Zob. I Have No Future. 
245 Tamże, s. 99.
246 The Self, s. 420–421. 
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ono tym, co umiera. Choć uzasadnione wydaje się współczucie dla 
przyszłego Ja lub emocjonalna reakcja na wieczne nieistnienie, to nie 
sposób powiedzieć, by nieskończone nieistnienie zmieniało cokol-
wiek w kwestii tego, kto istnieje w danej chwili. Podjęta przez Straw-
sona próba uzasadnienia, dlaczego śmierci może bać się nawet epi-
zodysta, sugeruje zatem niespójność z  jego innymi twierdzeniami. 

Z  tą propozycją wiąże się również drugi problem. Otóż sko-
ro, jak twierdzi Strawson, krótkotrwała świadomość „wystrzeliwu-
je z nicości”, by po chwili do niej powrócić, to śmierć poszczegól-
nego aktualnego Ja nie różni się niczym od śmierci przyszłego Ja; 
to drugie będzie po prostu istnieć nieco krócej247. Oba te argumen-
ty dowodzą kontrintuicyjnego wniosku, że śmierć nie jest wyjątko-
wym wydarzeniem w życiu człowieka, lecz jedynie unicestwieniem 
pewnego (wąskiego) Ja, po którym nie ma już następnego Ja. Jak za-
uważa Kathy Behrendt, tego rodzaju konstatacja powinna prowadzić 
do przyjęcia znanego rozumowania epikura, zgodnie z którym lęk 
przed śmiercią jest nieracjonalny, ponieważ w żadnym wypadku nie 
dotyczy ona żyjącego człowieka248. Ostatecznie dzieje się jednak ina-
czej: Strawson nie uważa śmierci za zło oraz wie, że – jako epizo-
dysty – nie dotyczy go ona, a jednocześnie uważa lęk przed nią za 
uzasadniony. Twierdzeń tych nie da się uzgodnić, ale – jak pisze au-
tor – „wszystko, co mogę powiedzieć, to że jest to prawdziwy raport 
na temat moich uczuć: nawet jeżeli jest on niespójny”249.

4. Podsumowanie

Stanowisko Strawsona w  kwestii jaźni obejmuje wiele interesują-
cych, a zarazem radykalnych idei, które wywołały duży odzew w lite-
raturze. Do najważniejszych należy zaliczyć koncepcję minimalnego 
podmiotu, odrzucenie korporyzmu, uzależnienie badań metafizycz-

247 O wystrzeliwaniu świadomości z nicości pisze Strawson w The Sense of the Self 
(1999), s. 146. 

248 Behrendt 2007, s. 135 i n.
249 I Have No Future, s. 97.
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nych od fenomenologii jaźni, teorię sesmetów, a także krytykę nar-
racjonizmu. Każdy z  tych aspektów myśli Strawsona zasługuje na 
szczegółowe rozwinięcie, są to bowiem wątki, które znalazły swo-
je miejsce we współczesnych debatach nad zagadnieniem jaźni. Nie 
może dziwić, że reakcja na te tezy jest w większości przypadków po-
lemiczna: rozstrzygnięcia, które proponuje filozof, na ogół stanowią 
odejście od najpopularniejszych dziś poglądów, a  niekiedy ich za-
przeczenie.

Jeszcze jedna, szczególna cecha wizji Strawsona prowokuje licz-
ne głosy sprzeciwu. Otóż, jak już niejednokrotnie widzieliśmy, jest 
on przeciwnikiem teorii wiązki, wszelkie doktryny tzw. jaźni bez 
posiadacza uważa zaś za absurdalne. Z drugiej strony jego koncep-
cja jaźni okazuje się niesatysfakcjonująca dla większości obrońców 
teorii substratu, których do przyjęcia tego stanowiska skłania prze-
świadczenie o istnieniu trwałej jaźni. Strawson tymczasem odrzuca 
również to twierdzenie. Jego koncepcja okazuje się więc niemożliwa 
do przyjęcia zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony sporu. Nie 
dziwi zatem uwaga Strawsona: „[…] pod wieloma względami moja 
pozycja sytuuje mnie bliżej tych, którzy zaprzeczają istnieniu jaźni, 
niż tych, którzy jej istnienie potwierdzają, ale ponieważ [na pytanie 
o  istnienie jaźni] odpowiadam twierdząco, tracę sympatię po obu 
stronach”250. 

Takie podejście ma znacznie dalej idące konsekwencje, ujaw-
niające się w szczególności w dyskusjach nad kryteriami tożsamości 
osobowej. Stanowisko Strawsona wyłamuje się z typowych rozwią-
zań tego problemu, a nawet sugeruje jego nierozstrzygalność. Mamy 
bowiem nie jedno, ale dwa potencjalne kryteria tożsamości, z któ-
rych żadne nie odpowiada za tożsamość jaźni. Kryterium cieles- 
ne jest użyteczne praktycznie, ale w ocenie Strawsona niekonieczne dla 
bycia jaźnią, a  zatem nie nadaje się do orzekania o  jej tożsamości 
w wymiarze metafizycznym. Wszelkie kryteria psychologiczne nie 
mają natomiast zastosowania, ponieważ mówienie o  trwałej men-
talnej jaźni nie ma sensu. Choć Strawson nie wygłasza wprost tego 
twierdzenia, to zagadnienie tożsamości osobowej, jak się zdaje, uwa-

250 Selves, s. 5.
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ża on za pseudoproblem, oparty przede wszystkim na błędnym prze-
świadczeniu, że mówienie o stałym podmiocie w ogóle jest sensow-
ne, a  wtórnie na nierozpoznaniu, że spór między zwolennikami 
kryterium cielesnego oraz kryterium psychologicznego zasadza się 
na odmiennym rozumieniu homonimicznego terminu „Ja”. 

Nie wynika stąd bynajmniej, że takie rozwiązanie wyczerpuje 
(a  właściwie unieważnia) wszystkie możliwe pytania odnośnie do 
tożsamości osobowej. Strawson uznaje, że ciało jest mimo wszyst-
ko jednym z odniesień terminu „Ja”, stąd pytanie, jakie przyjmuje on 
kryteria jego tożsamości, okazuje się z pewnością sensowne. Czy są 
to kryteria ciągłości czasoprzestrzennej? A może chodzi raczej o cią-
głość funkcjonalną? Strawson nie tylko nie udziela odpowiedzi, ale 
nawet jej nie poszukuje. Wydaje się, że pojęcie tożsamego ciała trak-
tuje jako pragmatyczne, a zatem nie uważa, by można było podać ja-
kiekolwiek kryteria metafizyczne. Z drugiej strony posługuje się on 
pojęciem mocnego zespolenia, które z pewnością nie ma statusu wy-
łącznie pragmatycznego. Niestety, nie przedstawia on warunków by-
cia rzeczą mocno zespoloną, a  tym bardziej zachowania tożsamo-
ści w czasie przez taką rzecz. To prawda, że Strawson wyłamuje się 
z utartych schematów debaty nad jaźnią, wynika to jednak nie tylko 
z nietypowości jego filozofii, ale również z nieokreśloności pewnych 
tez, które pozwalałyby zaklasyfikować jego stanowisko. 

Strawson nie jest kontynuatorem żadnego ze współczesnych po-
glądów metafizycznych, korzysta jednak obficie z historycznych po-
przedników. Inspiracją są dla niego autorzy należący do różnych tra-
dycji, tacy jak: Immanuel Kant, John Locke, David Hume, Baruch 
Spinoza, Friedrich Nietzsche czy William James. Warto w tym miej-
scu porównać jego myśl z Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem, któ-
ry może stanowić interesujący kontekst dla jego teorii jaźni251. Obu 
filozofów łączy przede wszystkim przekonanie, że ostatecznym two-
rzywem świata okazują się mentalne, świadome podmioty o różnym 
stopniu percepcji. Pod tym względem sesmet przypomina monadę 

251 Strawson (What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Expe-
rience, and the Content of the Experience?, s. 313) pisze: „[…] czuję, że Leibniz 
powinien być po mojej stronie, ale nie wiem o nim wystarczająco dużo”. Zob. 
również Selves, s. 349. 
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Leibniza; analogia ta wydaje się tym bardziej trafna, że podobnie jak 
mogą istnieć nieobdarzone samoświadomością sesmety, tak dopusz-
czalne jest istnienie monad pozbawionych apercepcji252. Obaj filozo-
fowie zgadzają się co do istnienia monad naczelnych, przy czym kry-
teria bycia monadą naczelną są dla nich różne. Co więcej, u Leibniza 
można dostrzec ideę zbliżoną do Strawsona wąskiej koncepcji pod-
miotu, dokładnie zaś do tezy o współzależności: nie ma monad, które 
nie miałyby aktualnych postrzeżeń253. Jednocześnie niemiecki filozof 
bardzo prosto rozwiązuje problem tożsamości monady w dwóch od-
cinkach czasu przedzielonych okresem bez wrażeń: twierdzi po pro-
stu, że takich okresów nie ma254. Autor Monadologii przyjmował po-
nadto tezę co najmniej podobną do tezy o identyczności, za naturę 
monady odpowiadają wszakże jej cechy wewnętrzne i tylko one od-
różniają ją od innych monad. W  takim wypadku bycie daną mo-
nadą i posiadanie określonych własności jest jednym i tym samym. 
Oczywiście można wskazać istotne różnice. Główna z nich polega 
na tym, że monady to trwałe substancje, które nie mogą powstać ani 
zginąć bez interwencji Boga. Nie są one natomiast statyczne, Leib-
niz przypisuje im bowiem wewnętrzną dynamikę255. Ponadto sesme-
ty – inaczej niż monady – mogą na siebie wpływać, a także działać 
w sposób wolny (przy odpowiednim rozumieniu słowa „wolny”). 
Ogólnie jednak koncepcję Strawsona można z pewnymi zastrzeże-
niami potraktować jako wyraźne, choć zapewne nieświadome na-
wiązanie do monadologii. Dość powiedzieć, że w obu przypadkach 

252 Jak jednak wskazywałem w rozdziale pierwszym (3.4), zdaje się, że w nowszych 
pracach Strawson wycofuje się z przeświadczenia, że pozbawione samoświado-
mości podmioty doświadczenia są możliwe. 

253 „Nie wynika stąd, by wtenczas substancja prosta była bez żadnej percepcji. Jest 
to dla wyżej przytoczonych powodów nawet niemożliwe; nie może ona bowiem 
zginąć, nie może się też ostać bez jakiejkolwiek modyfikacji, która jest niczym 
innym, jak jej percepcją” (Leibniz 1991, s. 52).

254 „Zatem, ponieważ przebudzeni z omdlenia zdajemy sobie sprawę ze swych per-
cepcji, musieliśmy je mieć bezpośrednio przedtem, chociaż z tego nie zdawali-
śmy sobie sprawy” (tamże, s. 53).

255 „Przyjmuję też za rzecz uznaną, że wszelkie jestestwo stworzone podlega zmia-
nie, a więc monada stworzona też, a nawet, że zmiana ta jest w każdej monadzie 
nieustająca” (tamże, s. 48).
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kategoria świadomego podmiotu czy pierwszoosobowego punktu 
widzenia ma wyższość nad tym, co nieświadome i pozbawione su-
biektywności. 

Tytuł najważniejszej książki Strawsona, w której podejmuje on 
problem jaźni, brzmi w przekładzie – Jaźnie: próba metafizyki rewi-
zyjnej. Stanowi on nie tylko zaznaczenie autonomii, a nawet sprze-
ciwu względem poglądów ojca, ale przede wszystkim dobrze od-
daje spekulatywny charakter rozważań młodego Strawsona. Nie 
może zatem dziwić, że owa spekulatywność, a zwłaszcza wynikają-
ca z niej niezgodność z intuicją, to częsty zarzut przeciwko ogólnej 
idei Strawsona, ważący na jej ostatecznej wiarygodności. W recen-
zji Selves Barry Dainton zauważa: „[…] konkluzja, do której dociera 
Strawson w przypadku jaźni, jest radykalna i trudna do zaakcepto-
wania”256. Jeszcze mocniejsza okazuje się ocena Petera van Inwagena:

Rozumiem Galena teorię jaźni, wielu jaźni i sesmetów (podmiotów do-
świadczenia, które są pojedynczą rzeczą umysłową) – a przynajmniej 
tak mi się wydaje, ale jednocześnie muszę poczynić pewien wysiłek, by 
uwierzyć, że Strawson naprawdę przyjmuje to, co nazywa swoimi po-
glądami na temat jaźni257.

Aby zdać sobie sprawę z tej niewiarygodności, wyobraźmy sobie, że 
ktoś wypowiada taki oto raport: „Jestem właśnie w kinie, widzę na 
ekranie jadący samochód, a teraz słyszę narastającą muzykę”. Zdro-
worozsądkowo uważamy, że każdy z tych raportów dotyczy jedne-
go podmiotu. Zdaniem Strawsona mamy tu do czynienia z trzema 
różnymi podmiotami: w kinie znajduje się podmiot szeroki (ucieleś- 
niony), raporty o  aktualnych przeżyciach należą zaś do podmiotu 
wąskiego, który – jako że ciągle się zmienia – jest inny w momencie 

256 Dainton 2011, s. 127. 
257 Van Inwagen 2004, s. 479. Podobne zastrzeżenia nie co do fałszywości, lecz co 

do wiarygodności poglądów Strawsona na jaźń zgłasza Olson (1998, s. 654): 
„Każdy, kto dociera do wniosku, że nikt z nas nie istnieje, a przynajmniej, że nie 
istnieje dłużej niż kilka sekund, musiał popełnić gdzieś błąd, podobnie jak ktoś, 
kto dochodzi do wniosku, że ruch jest niemożliwy”. 
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raportowania obrazu, inny z kolei w późniejszym momencie rapor-
towania dźwięku258.

Van Inwagen zdaje sobie sprawę, że niewiarygodność jakiejś 
teorii metafizycznej jest zawsze relatywna i dotyczy wiarygodności 
w porównaniu z posiadanym zbiorem przekonań. Dlatego, choć nie 
uważa on tego kontrargumentu za rozstrzygający, stawia istotne py-
tanie: czy Strawson sam wierzy w to, co twierdzi – że świat składa się 
z  ciągłej erupcji doświadczeń, tworzących krótkotrwałe podmioty, 
które bez przerwy pojawiają się i giną? Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, należy zrozumieć, że zdaniem Strawsona metafizyka nie tyl-
ko może być dziwaczna, ale nawet powinna taka być. Jednym ze źró-
deł jego metafizyki rewizyjnej jest bowiem obserwacja, że do tego 
rodzaju przebudowania zdroworozsądkowej siatki pojęciowej zmu-
sza nas współczesna nauka, w szczególności fizyka kwantowa. Wy-
daje się zatem, że to – paradoksalnie – chęć wygłaszania twierdzeń 
zgodnych ze współczesną naukową ortodoksją skłania Strawsona do 
akceptacji tak osobliwych tez, jak te, które pojawiają się w jego teorii 
jaźni. Udaje się tu dostrzec analogię do słynnego eksperymentu my-
ślowego – stołu eddingtona – w którym brytyjski fizyk zastanawia 
się, czy stół, na którym właśnie pisze, jest makroskopowym przed-
miotem mający twardy blat, czy gotującym się zbiorem cząstek-fal. 
Odpowiedź na to pytanie brzmi, że stół jest obiema tymi rzeczami 
naraz. Można oczywiście ujmować stół w ramach metafizyki opiso-
wej, kiedy jednak chce się odsłonić jego drugi aspekt, należy wyjść 
poza jej obręb. Wydaje się, że podobnej myśli broniłby też Strawson. 
Jego metafizyka jest zatem przede wszystkim wizją, w ramach której 
poszukuje on aporii, stanowiących wyzwanie dla powszechnie po-
dzielanych koncepcji metafizycznych. 

Uwaga ta nie eliminuje jednak wszystkich wątpliwości. Jaźń 
spełnia bowiem w filozofii nie tylko funkcję jednoczenia wrażeń, ale 
również potencjalnie nieśmiertelnego podmiotu doświadczeń (jak 
u Kartezjusza), a przynajmniej stałego podmiotu moralności, na co 
uwagę zwracają przeciwnicy etyki epizodycznej. Jeżeli jaźń w  uję-
ciu Strawsona nie spełnia tej funkcji, można się zastanawiać, czy jest 

258 Na tego rodzaju konsekwencję wprost godzi się Strawson w I and I, s. 213.
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ona w ogóle warta chcenia. Choć Strawson nie odnosi się wprost do 
tego pytania, to można domyślić się, jak by się do niego ustosunko-
wał: wskazałby na pewno, że istnienie takiej długotrwałej jaźni nie 
odgrywa żadnej znaczącej roli w naszym życiu. Jak bowiem widzie-
liśmy przy okazji dyskusji z narracjonizmem, jego wizja moralno-
ści i prowadzenia dobrego życia obowiązuje także (a nawet przede 
wszystkim) wtedy, kiedy jesteśmy podmiotami mniej lub bardziej 
epizodycznymi. Być może również stwierdziłby, że choć kategoria 
jaźni w jego rozumieniu nie spełnia pokładanych w niej nadziei, dys-
ponujemy innymi pojęciami, które mogłyby odgrywać tę rolę. Jed-
nym z nich jest pojęcie osoby259. Podejście Strawsona do niego róż-
ni się w zależności od pracy. W The Self and the Sesmet, gdzie osobę 
rozumie jako podmiot w znaczeniu szerokim, jest on zmuszony ra-
dykalnie rozdzielić oba pojęcia. Jednak w późniejszych publikacjach 
zwraca uwagę, że nie istnieje jedno pojęcie osoby, jego zakres zależy 
zaś ostatecznie od teorii filozoficznej, w ramach której się pojawia260. 
W przypadku osoby jej „długotrwałość z pewnością nie jest przesą-
dzona. Jeśli przez dwie sekundy istniałaby istota jakościowo iden-
tyczna ze mną w trakcie dwóch sekund mojego życia, to z pewnością 
byłaby ona osobą i zasługiwałaby na takie jej traktowanie”261. Straw-
son wiąże zatem osobę z jaźnią, a więc przyjmuje czysto psychicz-
ne rozumienie tej pierwszej; najwyraźniej idzie w  tym miejscu za 
Lockiem. Ponieważ jednak uzależnia on rozumienie osoby od kon-
kretnej koncepcji, nie wyklucza, że mogą istnieć inne teorie filozo-
ficzne, gdzie osoba może odgrywać rolę, której nie jest w stanie ode-
grać jaźń. 

Na zakończenie warto rozważyć jeszcze jeden potencjalny po-
wód osobliwości Strawsona koncepcji jaźni. Otóż możliwe wydaje 
się również mniej życzliwe jej odczytanie, zgodnie z którym stano-
wi ona przede wszystkim zbiór hipotez ad hoc, których celem jest 
obrona założeń będących zwornikami całej jego myśli. Tak dzieje 
się np. w przypadku polemik z szeroką koncepcją podmiotu, opar-

259 Uwagę, że pojęcie jaźni w rozumieniu Strawsona wydaje się praktycznie nie-
przydatne, stąd należy zastąpić je pojęciem osoby, zgłasza Wilkes 1998, s. 16.

260 Selves, s. 328. 
261 Tamże.
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tą na dyskusjach z  korporyzmem. Jak się zdaje, ich jedynym za-
miarem jest dowiedzenie, że doświadczenie wewnętrzne to mimo 
wszystko wiarygodne źródło wiedzy. Gdyby bowiem szeroka kon-
cepcja podmiotu była stanowiskiem, którego nie sposób wykluczyć, 
oznaczałoby to, że doświadczenie bezcielesności, podkreślane jako 
realne od czasów Kartezjusza, byłoby zwodnicze i kładłoby się cie-
niem na wiarygodności introspekcji. Podobnie rzecz się ma w przy-
padku tezy o tożsamości doświadczenia i podmiotu doświadczenia: 
można wskazywać, że jest ona jedynie szczegółową egzemplifikacją 
szerszej idei odnoszącej się do tożsamości podmiotu i jego przypa-
dłości. Wydaje się zatem, że pogląd ten to nie tyle propozycja wy-
sunięta przez Strawsona, ile konsekwencja, której nie może on od-
rzucić pod groźbą popadnięcia w niespójność. Analogiczna sytuacja 
dotyczy porzucenia narracjonizmu: Strawson musi zrezygnować 
z tezy, że narracjonizm jest prawdziwy, inaczej bowiem nie mógłby 
pogodzić metafizycznego sądu o krótkotrwałości jaźni z przeświad-
czeniem, że przeciwko tezie tej nie może przemawiać doświadcze-
nie. W tym kontekście epizodyczna etyka jest ceną, jaką filozof musi 
zapłacić, by jego misterna konstrukcja, oparta na wiarygodności tre-
ści introspekcyjnych, mogła utrzymać spoczywający na niej ciężar.

Za tego rodzaju interpretacją przemawiają również inne ob-
serwacje. Strawson niejednokrotnie podkreśla, że większość jego 
koncepcji narodziła się jeszcze przed napisaniem pierwszej książ-
ki, część z nich znalazła zaś wyraz właśnie we Freedom and Belief. 
Nieżyczliwy interpretator mógłby zarzucać autorowi sztywność my-
ślenia i niezdolność do rewizji własnej myśli. Mógłby on też wysu-
nąć tezę, że świadectwa bezpośredniego doświadczenia, które peł-
nią istotną funkcję np. przy uzasadnianiu epizodyzmu, są nieszczere. 
W rzeczywistości to jedyny sposób, by Strawson mógł nadać wiary-
godność swojej teorii. Ostatecznie może on liczyć jedynie na moc 
perswazyjną sfałszowanych świadectw introspekcyjnych, a  nie na 
rzeczową argumentację. 

Choć tego rodzaju atak nigdy nie pojawił się, co zrozumiałe, 
drukiem, to można podejrzewać, że co bardziej złośliwi przeciwni-
cy Strawsona postrzegają jego refleksję na temat jaźni w taki właś-
nie sposób. Nie uważam jednak takiej interpretacji za wiarygodną, 
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mimo że nie da się jej jednoznacznie wykluczyć. Trudno kwestiono-
wać, że są aspekty teorii jaźni Strawsona, które stanowią niechcia-
ną konsekwencję jego bardziej ogólnych twierdzeń, lecz nie wynika 
stąd bynajmniej, że są one nieszczere. Ostatecznie bodaj każdy więk-
szy system metafizyczny pociąga konsekwencje popadające w kon-
flikt z  intuicjami, co nie znaczy przecież, by były one sprzeczne 
z tym, co dany filozof naprawdę myśli. Trudno zresztą uznać za wia-
rygodny pogląd, zgodnie z którym Strawson napisał setki stron teks-
tów na temat jaźni tylko po to, by bronić przekonań, których praw-
dziwość wyklucza. Choć ten argument ad hominem z pewnością nie 
rozwiewa wszystkich wątpliwości, kwestionuje interpretacje zarzu-
cające filozofowi intelektualną nieuczciwość. 

Nie oznacza to oczywiście, że poglądy Strawsona są w kwestii 
jaźni jasne i klarowne. Wprost przeciwnie: poszczególne argumenty 
okazują się nie zawsze przekonujące, pojęcia bywają mętne, niektóre 
twierdzenia wydają się zaś miejscami wzajemnie niekoherentne. To 
wszystko sprawia, że Strawsona koncepcja jaźni to z pewnością pro-
jekt, który – choć zaawansowany – jest daleki jeszcze od ukończe-
nia. Strawson zresztą najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę. Jak bo-
wiem zauważa: „nie jestem pewny, czy Valéry ma rację, kiedy mówi, 
iż wiersz nigdy nie jest ukończony, lecz co najwyżej porzucony, wiem 
jednak, że jest tak w przypadku filozofii”262. Jeżeli uznać, że celem 
Strawsona jest – jak twierdzi on sam – „próba jakiegoś rozjaśnienia 
podmiotu, Ja, jaźni czy »pierwszej osoby«”263, to wydaje się, że nie 
udało mu się go jak dotąd osiągnąć. Nie odbiera to jednak wartości 
jego refleksji: argumenty tego autora są szeroko dyskutowane w li-
teraturze, jego teoria sesmetów stanowi zaś interesujące rozwinięcie 
panpsychizmu, a  zarazem inspirację dla naukowców spoza filozo-
fii264. Co bodaj najważniejsze: refleksja Strawsona nad jaźnią, jak się 
wydaje, daje podstawę wielu bardziej ogólnym twierdzeniom meta-
fizycznym, budującym szerszą ramę dla jego metafizyki.

262 The Subject of Experience, s. XI.
263 Tamże.
264 Na przykład Jun Tani (1998) wykorzystał Strawsona koncepcję jaźni, by zaim-

plementować ją do robotów.





zakończenie

Nowa myśl wprowadza nową alternatywę;  
wcale nie zaciągamy mniejszego długu u jakiegoś myśliciela,  

gdy przyjmujemy alternatywę, którą on odrzucał.
Alfred North Whitehead1 

1. metafizyka rewizyjna Strawsona

1.1. metafizyka czy metafizyki?

Jedno z najważniejszych pytań, sformułowanych już we wstępie tej 
pracy, brzmi: czy można mówić o metafizyce Galena Strawsona, czy 
może raczej o  różnych metafizykach dotyczących osobno proble-
mów świadomości, wolnej woli i jaźni? Dotąd dało się odnieść wra-
żenie, że choć istnieją pewne wspólne problemy czy rozwiązania, 
które przewijają się przez myśl Strawsona i stanowią – przynajmniej 
z biograficznego punktu widzenia – organiczną całość, to są one uj-
mowane oddzielnie. Jest to wrażenie poniekąd słuszne. Nawet jeżeli 
istnieje spójny system poglądów, który można nazwać metafizyką 
Strawsona, to nie jest to system o tak dużym stopniu złożoności jak 
w przypadku innych metafizyków analitycznych. Filozof nie porusza 
wielu kanonicznych dla tej dyscypliny zagadnień, jak chociażby pro-
blemu tożsamości rzeczy w  czasie, sporu między endurantyzmem 
a perdurantyzmem czy problemu liczby rzeczy istniejących w świe-
cie. Co gorsza, mimo że nazywa siebie materialistą, nie sposób przy-
pisać mu szczegółowej wizji ontologii bytów materialnych2. Jest to 
tym bardziej zaskakujące, że w jego środowisku problemy te uważa-
no za główne zagadnienia filozofii: zarówno Derek Parfit, jak i Syd-
ney Shoemaker – dwóch ważnych metafizyków XX wieku – współ-

1 Whitehead 1929, s. 11.
2 Na ten fakt zwraca uwagę m.in. van Inwagen 2004, s. 486.
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pracowało ze Strawsonem, ten pierwszy jako promotor rozprawy 
doktorskiej, drugi zaś jako współautor jednego z artykułów. Można 
stąd wysunąć wniosek, że jeżeli Strawson nie porusza tych kwestii, to 
czyni to całkowicie świadomie. Dlaczego zatem je pomija?

Odpowiedź wydaje się dwojaka. Przede wszystkim Strawson 
niejednokrotnie podkreśla, że filozofia jest pełna sporów, każde 
nowe stanowisko czy twierdzenie natychmiast spotyka zaś się z od-
powiedzią strony przeciwnej. Można stąd wywnioskować, że na ogół 
unika on debat, które nie dają szans na choćby potencjalne rozstrzy-
gnięcie, zwiększają natomiast prawdopodobieństwo jałowych spo-
rów. Taką interpretację potwierdzałoby to, że zarówno w przypadku 
zagadnienia świadomości, jak i wolnej woli jest on pewny, że przy-
najmniej główne tezy jego stanowiska nie dają się podważyć3. Drugi 
powód, dla którego Strawson pomija znaczną część współczesnych 
dyskusji metafizycznych, wynika, jak się wydaje, z jego coraz silniej 
rysującego się w ostatnich latach przekonania, iż większość z nich 
okazuje się bezprzedmiotowa, ponieważ wykorzystywany w nich ję-
zyk ma charakter potoczny, a przez to nie przystaje do prawdziwej 
natury rzeczywistości. Największy wpływ na to twierdzenie mają 
bodaj lektury pism Bertranda Russella i Arthura eddingtona, które 
skłoniły Strawsona do uwzględnienia w swych poglądach naukowe-
go obrazu świata, w szczególności sugerowanego przez odkrycia fi-
zyki kwantowej. Filozof uważa zatem, że dotychczasowy język meta-
fizyki pozostaje spadkiem po wizji rzeczywistości, której dziś nie da 
się utrzymać. Przeświadczenie to stoi u podstaw najnowszej tenden-
cji w pismach Strawsona: tzw. metafizyki rewizyjnej, zwanej również 
w jednym z jego niepublikowanych jeszcze tekstów metafizyką iden-
tycznościową. Stanowi ona zarazem próbę zarysowania ogólniejszej 
wizji metafizycznej. 

Podział na metafizykę opisową i  rewizyjną jest jednym z  naj-
ważniejszych osiągnięć Petera Fredericka Strawsona. Zgodnie z po-
daną przez niego definicją „metafizyka opisowa zadowala się opi-

3 W odniesieniu do problemu wolnej woli Strawson (Przeciw wolnej woli i całko-
witej odpowiedzialności moralnej – wywiad z Galenem Strawsonem, s. 4) stwier-
dza: „Argument za niemożliwością całkowitej odpowiedzialności moralnej wy-
daje mi się w sposób oczywisty prawdziwy i całkowicie niepodważalny”.
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sywaniem rzeczywistej struktury naszego myślenia o  świecie, zaś 
metafizyka rewizyjna zajmuje się tworzeniem lepszej struktury”4. Pe-
ter Frederick Strawson jest jednym z najbardziej znanych zwolenni-
ków metafizyki opisowej. Tymczasem Galen Strawson deklaruje się 
jako zwolennik metafizyki skrajnie rewizyjnej, jego naczelne twier-
dzenie głosi zaś, że „zwyczajne myślenie nie jest przewodnikiem po 
ścisłych prawdach metafizycznych albo wiarygodności”5. Dotyczy to 
zarówno filozofii, jak i nauki – obie powinny unikać zdroworozsąd-
kowych intuicji, zwłaszcza tych, które mają swe źródło w potocznym 
języku6. Największą wadą obrazu świata generowanego przez ten ję-
zyk okazuje się separatyzm, czyli wprowadzanie fałszywych odróż-
nień i dychotomii, obecnych i w mowie codziennej, i w metafizyce 
opisowej. Strawson odrzuca ten pogląd, co zmusza go do poszuki-
wań ujęcia konkurencyjnego, przezwyciężającego język potoczny 
i klasyczną metafizykę7.

Nim przejdę do szczegółowego omówienia tej kwestii, war-
to uchylić potencjalny zarzut niekoherencji w  poglądach Strawso-
na. W jego pracach można bowiem znaleźć liczne uwagi sugerujące, 
że źródłem solidnej wiedzy filozoficznej jest odwołanie się do zdro-
wego rozsądku, zwłaszcza do powszechnie podzielanych przeko-
nań. Rozpatrując np. pojęcie świadomości, apeluje on, by porzucić 
jej obecne rozumienie filozoficzne i wrócić do tego, „co ono ozna-
czało, zanim zaczęło się filozofować, a więc kiedy na przykład mia-
ło się sześć lat”8. Również odrzucenie kompatybilizmu czy uznanie 
pewnych własności jaźni Strawson uzasadnia albo zdrowym rozsąd-
kiem, albo ogólnie podzielaną opinią ludzi niebędących filozofami. 
Skoro jednak metafizyka rewizyjna oraz odwołanie się do zdrowe-
go rozsądku nie dadzą się pogodzić, ta pierwsza wymaga bowiem 
porzucenia zdroworozsądkowych schematów pojęciowych, na któ-

4 P.F. Strawson 1980, s. 7.
5 The Self and the Sesmet, s. 126. 
6 The Phenomenology and Ontology of the Self, s. 299.
7 Owo jednoczące ujęcie ma – wedle Strawsona – „odkrywać identyczność tam, 

gdzie inne stanowiska metafizyczne, zahipnotyzowane mocą języka, wprowa-
dzają podziały i różnice” (Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 82).

8 Knowledge of the World, s. 125.
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rych opiera się nasza wiedza potoczna, to czy oba podejścia mogą 
być koherentne? 

Odpowiedź Strawsona na ten zarzut polega na wskazaniu, że 
obrona oraz odrzucenie zdrowego rozsądku nie są czynnościami 
równoczesnymi: w analizach filozoficznych odwołanie do zdrowe-
go rozsądku powinno poprzedzać jego zasadną krytykę9. Pierwszy 
z tych etapów jest niezbędny, ponieważ dyskusje filozoficzne nie tyl-
ko opierają się na pojęciach zaczerpniętych z języka potocznego, ale 
również dalece zmieniają ich sens, często w sposób, którego filozo-
fowie nie są świadomi. Za przykład może posłużyć termin „świa-
domość”, nazywany przez Strawsona pojęciem szklanym czy prze-
zroczystym, czyli takim, który „bez względu na to, jak rozumiany, 
zawsze znaczy coś innego, niż to, co naprawdę znaczy”10. Jego apele, 
by powrócić do zdroworozsądkowego postrzegania świata, są pró-
bą skorygowania filozoficznych wypaczeń. Nie oznacza to jednak, 
że tak oczyszczony obraz świata daje się ostatecznie utrzymać – sta-
nowi on co najwyżej podstawę do wypracowania nowego, zrewido-
wanego schematu pojęciowego, który będzie uwzględniał zarówno 
twierdzenia filozoficzne, jak i obraz świata dostarczany przez naukę, 
przynajmniej w tym zakresie, w jakim jest ona w stanie powiedzieć 
coś o naturze rzeczywistości. 

Metafizyczny rewizjonizm stanowi pogląd, a raczej zbiór poglą-
dów, które można nazwać metafizyką Galena Strawsona w ogólnym 
rozumieniu. W każdej z jego koncepcji filozoficznych da się dostrzec 
próbę przebudowania zastanego schematu pojęciowego, rewizji po-
wszechnie przyjmowanych rozróżnień i podziałów, a  także przeła-
mania utartych sposobów podejścia do problemów filozoficznych. 
Szersze rozumienie metafizyki rewizyjnej przejawia się w podejmo-
wanych przez Strawsona próbach alternatywnego względem stan-
dardowej metafizyki sposobu opisu świata. Ostatnie kilka prac ujaw-

9 Strawson – Introduction (2008), s. 2 – pisze: „[…] jeżeli »Zdrowym Rozsąd-
kiem« nazwiemy główną część opinii, które – jak się twierdzi – stanowią część 
zdrowego rozsądku poza filozofią, to możemy powiedzieć, że zarówno w filozo-
fii, jak i w nauce zdrowy rozsądek regularnie prowadzi do odrzucenia Zdrowe-
go Rozsądku”.

10 Intentionality and Experience: Terminological Preliminaries, s. 43.
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nia jednak dalej idące, znacznie bardziej radykalne zmiany. Synteza 
jego uwag, rozsianych w różnych, w tym nieopublikowanych jeszcze, 
tekstach, pozwala zrekonstruować najbardziej aktualne twierdzenie 
Strawsona, który przyjmuje, że filozofowie popełniają błąd, utrzy-
mując podziały na: (1) umysł i materię; (2) własności kategoryczne 
i własności dyspozycyjne; (3) podmioty i przedmioty; (4) substan-
cje i przypadłości; (5) rzeczy i procesy11. Uzasadnienie błędności po-
działu (1) na umysł i materię podawałem w rozdziale pierwszym, na 
(3) substancje i przypadłości zaś – w trzecim. Główny argument na 
rzecz pozorności pozostałych dystynkcji jest bardzo podobny i opie-
ra się na wykorzystanym wcześniej podziale na różnicę pojęciową 
i realną12. Jak wskazuje autor, każda z opozycyjnych par jest możliwa 
do odróżnienia jedynie w pierwszym znaczeniu, a zatem na grun-
cie metafizyki można je utożsamić. Ponieważ jednak twierdzenia 
te są dalekie od oczywistości, a ponadto w niektórych przypadkach 
Strawson proponuje również inne rodzaje uzasadnienia, kwestie te 
wymagają choćby krótkiego komentarza13. 

W przypadku podziału na (2) własności kategoryczne i dyspo-
zycyjne, który odgrywa główną rolę dla współczesnych zwolenni-
ków monizmu fundamentalnego, Strawson argumentuje, że „nie ma 
prawdziwej różnicy między nimi, ponieważ nic nie może mieć da-
nego istnienia kategorycznego i nie mieć odnośnego istnienia dys-
pozycyjnego, a zarazem nic nie może mieć właściwego mu istnienia 
dyspozycyjnego bez posiadania odpowiedniego istnienia katego-
rycznego”14. Struktura dyspozycyjna przedmiotów jest zatem ugrun-
towana w ich własnościach kategorycznych, co prowadzi do wnio-

11 Wiele z  tych rozróżnień odrzucał również Alfred North Whitehead (1929,  
s. 49), który dostrzegał, że „współczesna filozofia koncentruje się na trudno-
ściach w  opisie świata przy wykorzystaniu podziału na podmiot i  predykaty, 
substancję i jakości, partykularia i uniwersalia”. 

12 Zob. s. 253–255.
13 W jednej z najnowszych prac (Identity Metaphysics, s. 3) Strawson wprowadza 

wiele dalszych równoważności, takich jak „bycie to jakość” czy „bycie to umysł”. 
Ostatecznie jednak sprowadzają się one do krytyki podziałów wyszczególnio-
nych wyżej. 

14 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 
the Content of the Experience?2, s. 172.
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sku, że ta pierwsza nie może zmieniać się niezależnie od tej drugiej. 
Mówiąc metaforycznie, dyspozycje nie są czymś, co pływa na po-
wierzchni własności kategorycznych, lecz stanowią ich integralny 
element. 

Wielu filozofów nie zgodzi się z  tą konkluzją. Jeżeli Strawson 
miałby rację, to dwa przedmioty o tych samych własnościach katego-
rycznych nie mogłyby mieć różnych własności dyspozycyjnych, po-
dobnie jak przedmioty o tych samych własnościach dyspozycyjnych 
nie mogłyby mieć odmiennych własności kategorycznych. Niemoż-
liwa byłaby również zmiana rzeczy ze względu na własności dyspo-
zycyjne, ale przy zachowaniu własności kategorycznych i odwrotnie. 
Twierdzenia te są nieintuicyjne. Możemy sobie np. wyobrazić sztab-
ki żelaza, które unoszą się na wodzie, a  więc mają inne własności 
dyspozycyjne – wymagałoby to jedynie zmiany praw przyrody, a nie 
jakiejkolwiek zmiany w  obrębie własności kategorycznych przed-
miotu15. 

W odpowiedzi Strawson zauważa, że częścią własności katego-
rycznych jest również to, jak zachowają się one przy obowiązywaniu 
danych praw przyrody. A zatem dyspozycja do tonięcia sztabki żela-
za w wodzie nie zmienia się w wyobrażonym świecie, w którym uno-
si się ona na powierzchni, w ogóle nie ma bowiem takiej dyspozycji. 
Rzeczywista własność – mająca zdaniem Strawsona charakter kate-
goryczny – to dyspozycja do tonięcia w wodzie przy prawach przy-
rody P1 (które obowiązują w naszym świecie) oraz do unoszenia się 
na jej powierzchni przy prawach przyrody P2 (dotyczących świata 
wyobrażonego)16. 

Jak konkluduje Strawson, „każde bycie jest byciem kategorycz-
nym”17, gdzie przez „bycie” rozumie on termin „własność”, pozba-

15 Analogicznie: możemy powołać się na dobrze znany przykład zaproponowany 
przez Hilary’ego Putnama i utrzymywać, że na Bliźniaczej Ziemi istnieje sub-
stancja, która ma dokładnie te same własności dyspozycyjne co woda na Ziemi, 
ale różni się od niej swoją kategoryczną naturą. 

16 The Identity of the Categorical and the Dispositional, s. 277. Ponownie moż-
na się zastanawiać, czy Strawson nie przyjmuje jakiejś skrajnie mocnej wersji 
esencjalizmu. 

17 Tamże, s. 278.
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wiony bagażu teoretycznego. Własności dyspozycyjne zatem nie 
istnieją. Wydaje się, że wbrew pozorom twierdzenie to nie ma da-
lekosiężnych konsekwencji dla metafizyki Strawsona. Dzięki tej te-
zie może on odrzucić metafizyczny realizm strukturalistyczny, 
a także uznać, że mając poznawczy dostęp do dyspozycji, poznaje-
my własności kategoryczne. Nie rozwiązuje to jednak – naczelne-
go dla monizmu fundamentalnego – problemu poznawczego dostę-
pu do własności kategorycznych18. Nawet jeżeli zgodzić się z ujęciem 
Strawsona, nie oznacza to, że rzecz dana nam jako czerwona jest ka-
tegorycznie czerwona – właśnie na takim twierdzeniu zależy moni-
stom fundamentalnym – ale że jedną z jej własności kategorycznych 
pozostaje wywoływanie w podmiocie wrażenia koloru czerwonego, 
a zatem, że nigdy ta oto konkretna rzecz nie mogłaby wywoływać in-
nego wrażenia (pod groźbą utraty tożsamości). W ten sposób zapro-
ponowane przez Strawsona rozwiązanie nie wnosi nic do problemu 
powiązania naszej – strukturalnej w poznaniu naukowym oraz jako-
ściowej w poznaniu potocznym – wiedzy z wiedzą na temat tego, jaki 
naprawdę jest świat. 

Strawson odrzuca również podział (4) na substancje i przypa-
dłości czy – posługując się jego terminami – przedmiot i własności. 
Jest to dystynkcja mocno osadzona w naszym języku, ale błędna; na 
oba te fakty zwracał uwagę Bertrand Russell, krytykując Kartezjusza:

Przyjmuje się tu, że świat składa się z mniej lub bardziej trwałych przed-
miotów o zmiennych stanach. Koncepcja ta wywodzi się z myśli pier-
wotnych metafizyków, którzy wynaleźli język i których zadziwiała róż-
nica pomiędzy żywym wrogiem w bitwie oraz martwym po zgładzeniu, 
zachodząca mimo tego, że była to ta sama osoba, której najpierw się 
bali, a potem ją zjedli. Taką właśnie genezę ma zdrowy rozsądek i jego 
założenia. Z żalem stwierdzam, że stanowczo zbyt wielu filozofów uwa-
ża za swój obowiązek schlebiać zdrowemu rozsądkowi, a przez to – bez 
wątpienia nieświadomie – bić pełne czci pokłony przed dzikimi prze-
sądami kanibali19.

18 Por. rozdział pierwszy (3.4). 
19 Russell 1956, s. 148. 
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Także Strawson uważa, że kategoria stałego przedmiotu o  zmien-
nych stanach, którą znajdujemy w tak prostych zdaniach, jak „Woda 
jest zimna”, stanowi podłoże metafizycznych błędów. Nie dotyczą 
one jednak wyłącznie przyjmowania możliwości istnienia nagich 
partykulariów, czyli przedmiotów bez własności, ale również – ak-
ceptacji stanowiska przeciwnego, czyli teorii wiązki, zgodnie z któ-
rą mogą istnieć własności bez przedmiotu. Obie te koncepcje Straw-
son odrzuca, wyrastają one bowiem z tego samego, sformułowanego 
w  języku potocznym pytania, czy przedmiot jest czymś więcej niż 
sumą własności. Tradycyjne koncepcje metafizyczne, mimo że prze-
ciwstawne, przyjmują ten sam błędny model eliminacji – bądź to 
przedmiotu, bądź własności. Strawson uważa tymczasem, że pod-
miot i jego własności są w dosłownym sensie jednym i tym samym20. 
Początkowo nie uzasadnia on tego twierdzenia, odwołuje się nato-
miast do filozofów, którzy to czynią21. Jednym z nich ma być m.in. 
Immanuel Kant, gdy pisze: „[…] w stosunku zaś do substancji [ce-
chy] nie są właściwie jej podporządkowane, lecz są sposobem ist-
nienia samej substancji”22. W późniejszych pracach Strawsona moż-
na znaleźć argumentację z niemożliwości czystego partykulare. Jak 
sam pisze, „istnieć oznacza z konieczności być takim albo innym, to 
znaczy mieć tę lub inną naturę, a zatem mieć (aktualne, konkretne) 
własności”23. Mimo że argument ten nie jest wynalazkiem Strawso-
na, jego kariera w filozofii sięga zaś co najmniej George’a Berkeleya, 
to na ogół był on używany jako wnioskowanie na rzecz teorii wiąz-
ki. Strawson tymczasem uważa, że ona również jest nie do przyjęcia, 
i pyta: „[…] dlaczego powinniśmy akceptować [możliwość istnienia] 
własności bez przedmiotów, skoro odrzuciliśmy [istnienie] przed-

20  Strawson (The Self and the Sesmet, s. 127) stwierdza jednak – cokolwiek niefra-
sobliwie – że „przedmioty są niczym [więcej jak] zbiorami przejawianych włas- 
ności”. Należy pamiętać, że przedmioty i własności nie są przez niego rozumiane 
w  sposób tradycyjny, stąd deklaracja taka nie czyni z  niego zwolennika teo-
rii wiązki. 

21 The Self and the Sesmet, s. 127.
22 Kant 2001, s. 373 [A414/B441].
23 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 

the Content of the Experience?, s. 299.
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miotów bez własności?”24. Rozwiązanie problemu polega zatem na 
uznaniu tego podziału za językowe złudzenie25. 

Takie ujęcie generuje jednak trudność: skoro rzecz jest identycz-
na ze swoimi własnościami, to w jaki sposób może być ona tożsama 
w czasie, mimo zmian własności. Strawson uznaje, że nie da się orzec 
takiej tożsamości rzeczy w czasie, ponieważ „założenie o ciągłej toż-
samości rzeczy mimo zmian to ludzka konwencja”26. Nie stosuje on 
wprawdzie żadnego argumentu, stawia wszakże wyzwanie zwolen-
nikom przeciwnego ujęcia: „[…] ci, którzy pragną odrzucić obecne 
stanowisko, muszą podać niezależne (niejęzykowe) argumenty me-
tafizyczne, aby poprzeć swój pogląd”27. 

Jedno z  najważniejszych twierdzeń Strawsona, które pozwala 
zaliczyć jego myśl rozwijaną w ostatniej dekadzie do filozofii pro-
cesu, dotyczy rezygnacji z podziału (5) na rzeczy oraz procesy. Fi-
lozof uważa, że rozróżnienie to jest nie tyle błędne, ile powierzchow-
ne. Ma tego dowodzić współczesna fizyka, która zamiast trwałych 
obiektów elementarnych postuluje zmienne pola, co sprawia, że ter-
min „rzecz”, odniesiony do bytów na poziomie atomowym, ma cha-
rakter metaforyczny. Taki pogląd dotyczy większej grupy filozo-
fów, m.in. Whiteheada czy Russella. W odróżnieniu jednak od nich 
(zwłaszcza od tego pierwszego) Strawson nie rezygnuje z językowej 
konwencji oddzielania rzeczy i procesów, uznaje bowiem, że mogą 

24 Tamże.
25 Ludwig Gierstl i Ludwig J. Jaskolla (2012, s. 93) klasyfikują stanowisko Strawso-

na jako wersję tzw. rdzeniowej teorii tropów. Nie wydaje się jednak, że mają oni 
rację. Jak bowiem wskazuje Peter Simons (1994, s. 568), charakteryzując ten po-
gląd: „[…] rdzeń [rzeczy] jest wiązką, która służy jako substrat dla luźniejszych 
wiązek tropów akcydentalnych i wyjaśnia ich występowanie razem”. Tymcza-
sem u Strawsona nie sposób w ogóle mówić ani o tropach, ani o wiązkach. Jak 
przestrzega zresztą Strawson (The Identity of the Categorical and the Dispositio-
nal, s. 281), rozumienie jego koncepcji w taki sposób, iż „jest to tylko »stara teo-
ria wiązki« […] pokazuje, że ktoś wciąż jej nie zrozumiał albo (mówiąc inaczej) 
wciąż obstaje przy nieadekwatnym rozumieniu »przedmiotu« i  »własności«”.

26 The Identity of the Categorical and the Dispositional, s. 281.
27 What is the Relation Between an Experience, the Subject of an Experience, and 

the Content of the Experience?, s. 301.
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istnieć pewne korzyści wynikające z  posługiwania się starą siatką 
pojęciową. Niestety, bliżej ich nie precyzuje28. 

W najnowszych pracach argument Strawsona za procesualizmem 
nie opiera się jedynie na odkryciach naukowych, lecz jest uzasadnia-
ny odwołaniem do szerszej ramy metafizycznej, będąc konsekwencją 
utożsamienia własności kategorycznych i  dyspozycyjnych. Częścią 
owych własności są m.in. moce przyczynowe, które w  ten sposób 
stają się esencjalnym składnikiem wszystkich rzeczy, z czego wyni-
ka, że istotą każdego przedmiotu jest aktywność. Dzięki temu, wyko-
rzystując argument z podziału na różnicę pojęciową i realną, Straw-
son wyprowadza wniosek, iż rzecz i jej aktywność są tym samym29. 
Utrzymuje on więc, że istnieją nie rzeczy, lecz entelechie – aktywne 
porcje energii, do których ostatecznie sprowadza się świat. A zatem 
bycie oraz proces są tożsame. 

Te intuicje znalazły wyraz w  tzw. metafizyce w  dwunastu sło-
wach, którą Strawson rozwija w najnowszych tekstach. Składają się 
na nią cztery (pierwotnie sformułowane w języku niemieckim) za-
łożenia: (1) Materia to energia; (2) Bycie to powstawanie; (3) Bycie 
to jakość; (4) Bycie to umysł. Z punktu widzenia procesualizmu naj-
ważniejsze są twierdzenia (1) i (2). Twierdzenie (1) jest motywowane 
odkryciami fizyki, w których energię (czy – mówiąc inaczej – aktyw-
ność) uważa się za podstawowe tworzywo rzeczywistości. Strawson 
doszukuje się tu paraleli z poglądami Arystotelesa i Gottfrieda Wil-
helma Leibniza, którzy jego zdaniem bronili tezy, że „co nie działa, 
nie istnieje. Najbardziej podstawową charakterystyką substancji jest 
to, co działa”30. Prowadzi go to do uznania twierdzenia (2), będącego 
jednoznaczną deklaracją procesualizmu: jeżeli bycie jest równoważ-
ne z powstawaniem czy stawaniem się, to „wszystko jest procesem 
[…]. Bycie to działanie, aktywność. Na wskroś procesualistyczna wi-
zja rzeczywistości jest nieunikniona”31.

28 Selves, s. 304.
29 Identity Metaphysics, s. 13. 
30 Mind and Being: The Primacy of Panpsychism, s. 77.
31 Tamże, s. 78. Na marginesie warto odnotować, iż wynika z tego, że to, co nie 

działa, w ścisłym sensie nie istnieje. Jest to zarazem kolejny argument przeciw-
ko podziałowi na bierne substraty i zmieniające się własności. Strawson pisze: 



297Z AKOńCZeNIe

Wydaje się, że ten kierunek w filozofii Strawsona, który jest ex-
plicite wyrażany w najnowszych pracach, wyznacza prawdopodob-
ną trajektorię jego przyszłych rozważań. Metafizyka identyczności 
stanowi efekt radykalnej rewizji tradycyjnych poglądów metafi-
zycznych i  próbę skonstruowania obrazu świata jako zbudowane-
go z energii procesu o charakterze jakościowym. Strawson okazuje 
się więc jednym z nielicznych procesualistycznych filozofów pierw-
szych dekad XXI wieku. 

Wciąż jednak bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak najnowsze 
rozważania Strawsona mają się do tez głoszonych przez niego w po-
przednich dekadach, a zatem czy odrzucenie separatyzmu może for-
mować pojęciową ramę jego metafizyki. Pytanie to jest tym bar-
dziej zasadne, że krytyka separatyzmu rozwija się przede wszystkim 
w kontekście rozważań nad świadomością, stąd trudno odnieść ją do 
wniosków płynących z namysłu nad jaźnią, a w szczególności wol-
ną wolą. Co gorsza, Strawson nie jest konsekwentny w odrzucaniu 
języka metafizyki separatystycznej, stąd nie wiadomo, czy, a  jeżeli 
tak, to w  jakim zakresie podstawowe dla dwóch ostatnich proble-
mów twierdzenia można przełożyć na język procesów. To sprawia, 
że na jedno z najważniejszych pytań tej pracy, które brzmi „Czy po-
glądy metafizyczne Strawsona tworzą spójną wizję?”, nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi. Chciałbym jednak zaproponować trzy możli-
we interpretacje filozofii Strawsona, stanowiące rozstrzygnięcie tej 
kwestii. 

Zgodnie z pierwszą propozycją myśl omawianego autora tworzy 
spójny pod kątem metodologiczno-pojęciowym system, oparty na 
konkretnej wizji metafizycznej. Interpretacja ta wydaje się mało wia-
rygodna, przede wszystkim dlatego, że konsekwentnie zastosowana 
rewizja pojęciowa pojawia się w pracach wydanych w ostatniej deka-
dzie, a zarazem wchodzi w konflikt z dużą liczbą tez pojawiających 
się we wcześniejszych tekstach, sformułowanych w języku tradycyj-
nej metafizyki. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że poglądy 

„Nie ma metafizycznie fundamentalnej różnicy między substancją i atrybutem. 
[…]. Nie ma różnicy między nagim byciem (najbardziej nagim, jak tylko bycie 
może być) i byciem-jak: między byciem i byciem-w-jakiś-sposób” (tamże, s. 80). 
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Strawsona dałoby się dostosować do nowej ramy pojęciowej, mimo 
że sam nie podejmuje na szerszą skalę takiej próby32. 

Druga, przeciwna interpretacja wskazywałaby, że w myśli Straw-
sona nie należy doszukiwać się żadnej programowej spójności, jego 
poglądy włączają się bowiem w prowadzone dziś debaty metafizycz-
ne w sposób przypadkowy. Obrona tej interpretacji może przebiegać 
dwojako. Można twierdzić, że myśl Strawsona jest zbyt różnorodna, 
jej spoiwo zbyt skąpe, a zmiany, jakie przechodziła w ciągu lat, zbyt 
radykalne, by móc nadać jej spójną formę. Nie wyklucza to wszak-
że koherencji poszczególnych aspektów tej filozofii, która wprawdzie 
ulegała zmianom, ale da się prześledzić ich bieg. Bardziej radykal-
na wersja tej interpretacji głosiłaby, że filozofia Strawsona stanowi 
zespół niepowiązanych poglądów, przyjmowanych w zależności od 
okoliczności i zmieniających się w czasie tak, że nie da się zrozumieć 
jej transformacji. Ostatnia z tych interpretacji wydaje się jednak nie 
do utrzymania – przeczy jej fakt, którego starałem się dowieść, że 
myśl Strawsona dotyczącą poszczególnych problemów da się spój-
nie zrekonstruować, zmiany w obrębie jego filozofii są zaś możliwe 
do zrozumienia. Umiarkowanej wersji twierdzenia o niekoherencji 
nie sposób natomiast wykluczyć, mimo że z taką wizją nie zgodził-
by się filozof. 

Ostatnią wreszcie interpretację można potraktować jako po-
średnią między tymi skrajnościami. Zgodnie z nią filozofia Straw-
sona ma przede wszystkim charakter aporetyczny, jej celem jest zaś 
problematyzacja obecnych debat metafizycznych. Biorąc pod uwa-
gę zamierzoną kontrowersyjność tez Strawsona, a także liczne uwa-
gi krytyczne dotyczące współczesnej filozofii analitycznej, rozwiąza-
nie takie wydaje się prawdopodobne. Metafizykę Strawsona można 
wówczas potraktować jako program w głównej mierze negatywny, 
którego celem jest problematyzacja powszechnie dziś przyjmowa-
nych stanowisk, wtórnie zaś – jako pozytywną próbę rozwinięcia 
ujęć alternatywnych. Odpowiada to roli, jaką autor ten odgrywa we 

32  Specyficzny jest status problemu wolnej woli, który wydaje się niezależny od 
metafizyki identycznościowej. Fakt ten można potraktować albo na korzyść 
możliwości spójnej interpretacji, albo przeciwko niej.
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współczesnej filozofii analitycznej. Jego uwagi wymierzone w zwy-
czajowo rozumiany materializm oraz mocną emergencję stanowią 
poważne wyzwanie dla zwolenników tych koncepcji. Argument 
przeciwko możliwości wolnej woli i  odpowiedzialności moralnej 
wraz z  towarzyszącymi mu zarzutami pod adresem kompatybili-
zmu czynią z niego jednego z najważniejszych teoretyków tych pro-
blemów. Sprzeciw wobec korporyzmu, a także zdecydowane wystą-
pienie przeciwko narracjonizmowi bez wątpienia pozwoliły obu tym 
stanowiskom na lepsze – ostrożniejsze i bardziej rozbudowane – uargu-
mentowanie. Największą zaletą takiego rozumienia poglądów Straw-
sona jest to, że – inaczej niż koncepcja mocno uspójniająca – uwzględ-
nia ona wszystkie jego poglądy, wraz z koncepcją wolnej woli, która, 
jak się wydaje, stanowi przeszkodę na drodze do koherentnej wizji 
jego metafizyki, zaś – w przeciwieństwie do interpretacji epizodycz-
nej – pozostaje ona życzliwa autorowi. Dlatego choć rozstrzygnięcie, 
która z interpretacji jest poprawna, wydaje się niemożliwe, istnieją 
powody, by skłaniać się ku tej ostatniej.

1.2. filozofia Strawsona na tle historycznych i współczesnych nurtów 
filozoficznych

Strawson jest jednym z tych filozofów analitycznych, którzy nie tyl-
ko są świadomi tradycji filozoficznej, ale na jej kanwie snują włas- 
ną myśl. Jak mogliśmy się już przekonać, w swoich pracach często 
przywołuje on poglądy filozofów, takich jak: Kartezjusz, John Locke, 
David Hume, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche 
oraz William James. Jednak to, że bywają oni wymieniani w jednym 
ciągu, daje powód, by pytać, według jakiego kryterium dobiera on fi-
lozoficznych przodków. Niekiedy uzasadnione wydaje się podejrze-
nie, że takiego klucza nie ma, a Strawson, który wyraźnie dąży do 
zjednywania sobie historycznych sojuszników, popada w eklektyzm. 
Jest to opinia tym bardziej zasadna, że często rozważa on historycz-
ne poglądy poza kontekstem epoki, interpretując je w sposób moż-
liwie zbliżony do własnego stanowiska. To właśnie instrumentalne 
cytowanie autorów nowożytnych i współczesnych sprawia, że Straw-
son jest w stanie powiązać tak różne stanowiska, jak empiryzm, mo-
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nadyzm i procesualizm. Choć zatem pozostaje on krytyczny wzglę-
dem programowego ahistoryzmu filozofii analitycznej i odwołuje się 
do tradycji filozoficznej, to czyni to wybiórczo i nie zawsze w spo-
sób, który spotyka się z aprobatą zawodowych historyków filozofii33. 
Mimo to zarzut eklektyzmu nie wydaje się zasadny. Strawson wy-
biera wprawdzie odpowiadające mu poglądy, ale nie kompiluje ich 
przypadkowo, lecz świadomie włącza w  obręb swojej myśli. Moż-
na się o tym przekonać, śledząc jego nawiązania do Kartezjusza oraz 
brytyjskich empirystów. 

W przypadku inspiracji Kartezjuszem poglądy Strawsona wpi-
sują się w nurt przeciwstawny temu, który w XX i XXI wieku zdo-
minował filozofię analityczną. W  ostatnich dekadach pod adre-
sem autora Medytacji o pierwszej filozofii wysuwano wiele zarzutów, 
oskarżając go m.in. o  rozwijanie filozofii sprzecznej z  nauką oraz 
o forsowanie twierdzeń motywowanych wyłącznie religijnie. Nawet 
jeżeli część z  tych i  podobnych zarzutów jest słuszna, to zdaniem 
Strawsona aprioryczne odrzucanie wszystkich poglądów Kartezju-
sza szkodzi filozofii: dotyczy to w szczególności takich aspektów, jak 
wiarygodność introspekcji, istnienie świadomości czy poczucie ist-
nienia jaźni. Przykładem filozofa popełniającego ten błąd jest Daniel 
Dennett, który sformułowań „intuicje kartezjańskie” czy „kartezjań-
ski teatr” używa wyłącznie w  znaczeniu pejoratywnym. W  ocenie 
Strawsona taka reakcja jest przesadzona i wypacza współczesną me-
tafizykę: dzisiejsi filozofowie „w trakcie dyskusji nad naturą umysłu 
z taką obawą próbują uciec od poglądu, który nazywają »kartezjani-
zmem«, że mają tendencję do odrzucania wszystkiego, co w stano-
wisku tym słuszne, wraz z tym, co w nim błędne”34. 

33 Strawson – Introduction (2008), s. 3 – pisze: „To smutne, a czasami irytujące 
lub zabawne, kiedy widzi się filozofów wpadających w pułapkę radosnego my-
ślenia, że właśnie natknęli się na coś nowego, a tymczasem zupełnie nie zna-
ją oni prawdziwej historii tradycji, w ramach której pracują, i unikają pomocy 
ze strony tego, co spisano pod nagłówkiem historii filozofii”. Na temat nieorto-
doksyjnego odczytania klasycznych poglądów filozoficznych zob. przypis 317  
na s. 135.

34 Against Corporism, s. 442. Strawson (Selves, s. 26) pisze nawet o  „furii anty- 
kartezjanizmu”. 
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Nie oznacza to bynajmniej, że Strawson jest w  sensie ścisłym 
kartezjanistą. Choć występuje w obronie Kartezjusza, a także często 
się z nim zgadza, to na ogół przystaje na te poglądy, które interpre-
tuje samodzielnie. Dlatego jego stanowisko można ująć jako „anty-
antykartezjanizm”, czyli połączenie sprzeciwu wobec antykartezjani-
zmu z  jednoczesnym nieopowiadaniem się po stronie Kartezjusza. 
Strawson wyraża je choćby wtedy, gdy stwierdza, że „możemy mieć 
dobry powód, by odrzucić niektóre części poglądów Kartezjusza na 
umysł – na przykład jego dualizm substancji – ale jest on znacznie 
bliżej prawdy na temat umysłu i doświadczenia niż większość filozo-
fów analitycznych w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat”35. 

Myśl Strawsona kontynuuje również wiele wątków klasycznego, 
brytyjskiego empiryzmu. Nie bez przyczyny Hume i  Locke to bo-
haterowie historycznofilozoficznych książek Strawsona, którzy wraz 
z  kontynuatorami tej tradycji – Jamesem i  Russellem – stanowią 
znaczący kontekst jego najważniejszych poglądów. Inspiracja em-
pirystami przekłada się przede wszystkim na najbardziej charakte-
rystyczny rys filozofii Strawsona, czyli odwoływanie się do bezpo-
średniego doświadczenia, ustanawiającego punkt wyjścia dla badań 
metafizycznych. Wyraźne oddzielanie poznawczego i metafizyczne-
go aspektu dociekań jest zarazem powodem, dla którego Strawson 
oponuje przeciwko nazywaniu go empirystą. empiryzm rozumie on 
bowiem jako pogląd, zgodnie z którym „treść naszej koncepcji natu-
ry rzeczywistości daje się ostatecznie wyprowadzić z, a przez to daje 
się również ostatecznie zredukować do zmysłowej treści naszego do-
świadczenia”36. Nie może zatem dziwić, że w jego ocenie pogląd ten 
miesza ze sobą metafizykę i epistemologię.

Jak się jednak wydaje, spór o  to, czy Strawson jest empirystą, 
czy nie, ma charakter wyłącznie terminologiczny i wynika z przyj-
mowanej przez niego, niefortunnie sformułowanej definicji37. Jej ak-
ceptacja prowadzi go do uznania, że ta etykieta ma duży ładunek 

35 Selves, s. 159. 
36 Knowledge of the World, s. 157. 
37 W  jednej ze swych pierwszych prac utożsamia empiryzm z  weryfikacjo-

nizmem, co również jest przykładem braku wynikania. Zob. Realism and 
Causation, s. 275. 
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teoretyczny, którego chce on uniknąć. Jest to chyba jednak reakcja 
przesadzona. James charakteryzuje empiryzm jako pogląd, który 
„w procesie wyjaśniania kładzie nacisk na część, element, indywidu-
um i traktuje całość jako zbiór elementów, a powszechnik jako abs-
trakcję”38. Jego radykalna odmiana oznacza natomiast, że empiryzm 
„nie może włączać w swoją strukturę żadnego elementu, który nie 
byłby bezpośrednio doświadczany (directly experienced), jak rów-
nież wykluczać z niej jakiegokolwiek bezpośrednio doświadczanego 
elementu”39. Jeżeli zatem Strawson akceptuje, że to, co dane bezpo-
średnio, jest niepodważalne – a co do tego nie ma wątpliwości – to 
jest on nie tylko empirystą, ale nawet empirystą radykalnym. 

Można też wskazać dwóch filozofów, którzy antycypują przynaj-
mniej część poglądów Strawsona, o czym jednak ten ostatni, jak się 
zdaje, nie wie. Jednym z nich jest Whitehead. Wydaje się, że Straw-
son nie docenia autora Process and Reality, od którego mógłby za-
czerpnąć wiele cennych inspiracji, zwłaszcza w  aspekcie sformu-
łowania procesualizmu. Być może na przeszkodzie stoi trudność 
związana z  terminologią, której używa Whitehead. Można jednak 
żałować, że Strawson nie podejmuje mimo wszystko wysiłków, by 
wzbogacić swą refleksję o ten niewątpliwie ważny kontekst. Drugim 
filozofem, do którego Strawson nieświadomie nawiązuje (a raczej – 
nawiązuje coraz bardziej świadomie z upływem czasu), jest edmund 
Husserl. Strawson powiela zresztą niektóre z  rozwiązań zapropo-
nowanych przez twórcę tradycji fenomenologicznej i jego uczniów, 
szczególnie w aspekcie poznawalności jaźni. Niestety, przynależność 
Husserla do nurtu kontynentalnego sprawia, że odwołania do idei 
jego czy Franza Brentana są w pismach Strawsona niezwykle skąpe. 

Zarówno Whitehead, jak i Husserl, których myśl stanowi mniej 
lub bardziej wyraźne źródło poglądów Strawsona, są luźno bądź 
wcale niezwiązani z  tradycją analityczną. Fakt ten jest znamienny, 
zwłaszcza że – z wyjątkiem Russella – Strawson właściwie nie nawią-
zuje (a jeżeli już, to głównie krytycznie) do filozofów analitycznych. 
Trudno się temu dziwić: od początku XX wieku metafizykę rugowa-

38 James 2012, s. 51.
39 Tamże, s. 52. 
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no z zakresu zainteresowań filozofii analitycznej, stąd jej radykalna, 
maksymalistyczna wersja, jaką proponuje Strawson, nie miała bez-
pośrednich poprzedników. Każe to jednak zadać pytanie: czy, a je-
żeli tak, to w  jakim sensie Strawson jest w  ogóle filozofem anali-
tycznym? Odpowiedź na nie zależy od tego, jak zdefiniujemy filozofa 
analitycznego. Jeżeli uwzględnimy definicję, w myśl której wykorzy-
stuje on aparat formalny lub proponuje ostrożną analizę języka po-
tocznego, to Strawson prawdopodobnie nie zaliczałby się do tej gru-
py. Mimo okazjonalnego stosowania aparatu formalnego jego myśl 
jest daleka od ścisłości, której wierni byli Russell, George edward  
Moore czy Alfred Jules Ayer. Co więcej, Strawson uważa przywiąza-
nie do formalizmu za szkodliwe, zauważając, że „ścisłe argumenty 
mogą być bardzo dobre, ale ciągle obniżają jakość debaty filozoficz-
nej, nadając jej ton scholastyczny i spychając ją ku nieważnym dro-
biazgom albo wymysłom”40. 

Wbrew temu można jednak wykazać, że Strawson przynajmniej 
w dwóch istotnych względach podąża za tradycją analityczną. Inspi-
racje te widać zwłaszcza w metodzie, jaką się posługuje. W pracach 
z zakresu wolnej woli i jaźni pozostaje on pod wyraźnym wpływem 
klasycznej analizy pojęciowej, której zadanie wiąże się z określeniem 
warunków stosowalności pojęć. Głównym celem Freedom and Be-
lief jest wskazanie – czysto hipotetycznych w świetle argumentu za 
niemożliwością wolnej woli – kryteriów orzekania wolności. Po-
dobnie dzieje się w przypadku koncepcji minimalnej jaźni, rozwi-
janej m.in. w Selves, również dotyczącej podmiotów czysto hipote-
tycznych. Aby osiągnąć ten cel, a zatem wskazać minimalny zestaw 
warunków koniecznych i  wystarczających do bycia jaźnią, Straw-
son niejednokrotnie powołuje się bądź na przypadki patologicz-
ne, bądź na eksperymenty myślowe. Wykorzystanie zwłaszcza tych 
ostatnich budzi wątpliwości, za pomocą wymyślonych scenariu-
szy Strawson rozstrzyga bowiem najważniejsze kwestie metafizycz-
ne. Jak wskazują Søren Overgaard i Thor Grünbaum, Strawson idzie 
w tym względzie za Hume’em, który uważał, że wszelkie sądy em-

40 Introduction (2008), s. 3. 
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piryczne mogą mieć swoje kontrfaktyczne odpowiedniki41. Celem 
Strawsona jest zatem pokazanie, że twierdzenia, które atakuje – np. 
neobehawioryzm czy korporyzm – nie są prawdziwe na mocy ko-
nieczności logicznej, a więc da się je zakwestionować42. Jednak wy-
korzystywanie eksperymentów myślowych od kilkunastu lat spoty-
ka się z krytyką niektórych filozofów analitycznych, którzy twierdzą, 
że nie jest to narzędzie nadające się do prowadzenia rzetelnej reflek-
sji filozoficznej43. Można argumentować, że w przypadku Strawso-
na stanowią one klasyczny przykład tego, co Dennett nazywa „pompą 
intuicji” – obrazują daną sytuację z nadzieją, że zastąpią obiektyw-
ny dowód na rzecz możliwości jej zachodzenia. Na ogół Strawson 
chce w ten sposób przerzucić ciężar dowodu na oponenta, wyma-
ga bowiem od niego, by ten wskazał, w jakim aspekcie zaprezento-
wana scenka zawodzi. Jak się wydaje, taki brak sprzeczności w opi-
sie ma znikomą wartość dowodową, jest to wszakże kryterium zbyt 
słabe, by zaświadczać o metafizycznej możliwości. Taki zarzut mógł-
by zgłosić zarówno David Chalmers, który dzieli pojmowalność na 
negatywną (brak sprzeczności) oraz pozytywną (faktyczne wyobra-
żenie sobie), jak i Husserl, który odróżnia mówienie o czymś od wy-
obrażania sobie czegoś, twierdząc, że niektóre możliwości logiczne 
są „faktualnie absurdalne”44. Obaj zapewne byliby zdania, że przy-
najmniej niektóre z eksperymentów myślowych Strawsona nie speł-
niają warunku pozytywnej wyobrażalności. Niemniej jednak wyko-
rzystanie tego narzędzia do rozstrzygania kryteriów stosowalności 
pojęć stanowi jedną z cech filozofii analitycznej i może świadczyć, że 
Strawson należy do tego nurtu. 

Dziedzictwo tradycji analitycznej przejawia się również w zało-
żeniach, które przyjmuje Strawson: naturalizmie oraz umiarkowa-

41 W słynnym cytacie z Hume’a  (2005, s. 49) czytamy: „Jest ustaloną maksymą 
w metafizyce, że cokolwiek umysł pojmuje jasno, to zawiera implicite ideę moż-
liwego istnienia, albo, innymi słowy, że cokolwiek możemy sobie wyobrazić, to 
nie jest absolutnie niemożliwe”.

42 Overgaard, Grünbaum 2007, s. 10.
43 Zob. Gendler 2000; Dennett 2015, a z autorów polskich – Brożek, Jadacki 2012. 

Obrońcą przeciwnego stanowiska jest przede wszystkim Chalmers 2002. 
44 Zob. Chalmers 2002, s. 150; Overgaard, Grünbaum 2007, s. 11 i n. 
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nym scjentyzmie. Motyw naturalizmu, rozumianego jako wyklu-
czenie istnienia Boga czy niezależnych od mózgu dusz, przewija się 
w większości prac tego autora. Stanowisko to nie zostało nigdy przez 
niego dowiedzione: jest założeniem, które – jak można się domyślić – 
wynika z  respektu dla najistotniejszych cech filozofii analitycznej. 
Umiarkowany scjentyzm przejawia się natomiast w jego poważaniu 
dla twierdzeń nauki oraz w próbie ich uwzględnienia w filozoficz-
nym obrazie świata. Jak zauważa Strawson, „dobra filozofia pozo-
staje blisko współczesnej jej nauki i pod pewnymi względami sta-
nowi jej przedłużenie”45. Ponadto filozofia i nauka „mają ten sam 
cel – obie poszukują prawdziwych lub, jeżeli okazuje się to niemożli-
we, najlepszych ujęć tego, jak się mają rzeczy”, choć, z drugiej strony, 
„ich metody są bardzo różne”46. Należy jednak dodać zastrzeżenie, 
iż Strawson zdecydowanie sprzeciwia się twierdzeniom – charakte-
rystycznym dla niektórych odmian nurtu analitycznego – że filozo-
fia w epoce dominacji nauki bądź to jest niepotrzebna, bądź speł-
nia funkcję czysto praktyczną, dostarczając np. słownika dla „nauki 
zjednoczonej”. 

Można zgłosić zarzut, pojawiający się również w  tej pracy, 
w myśl którego Strawson w zbyt małym stopniu korzysta z najnow-
szych osiągnięć nauk, a  przez to da się mu co najwyżej przypisać 
scjentyzm czysto deklaratywny i instrumentalny. Świadomość, wol-
na wola i jaźń to tematy rozległych studiów neurologów, kognitywi-
stów, psychologów poznawczych i  ewolucyjnych, a  także naukow-
ców z wielu innych dziedzin, z których osiągnięć Strawson właściwie 
nie czyni użytku. Można jednak wskazać ważny powód, dlaczego 
korzysta on niemal wyłącznie z odkryć fizyki (zwłaszcza kwantowej) 
bez odwoływania się do innych nauk, w których każdy z podejmo-
wanych przez niego problemów jest szczegółowo rozważany. Otóż 
metafizyka Strawsona stawia sobie za cel przede wszystkim odpo-
wiedź na najstarsze pytanie filozofii: o arche, naturę tego, co ostatecz-
nie tworzy świat. Tymczasem żadna nauka z zakresu kognitywistyki nie 
podnosi tego zagadnienia, tworzywo świata nie jest bowiem – ani nie 

45 Introduction (2008), s. 1. 
46 Selves, s. 13.
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może być – przedmiotem jej zainteresowań. Strawson to zwolennik 
autonomii metafizyki, dlatego choć może on uważać wyniki nauk 
szczegółowych za ważne czy interesujące, to nie stanowią one głów-
nego aspektu jego refleksji. Uznanie dla odkryć fizyki kwantowej 
bierze się natomiast najpewniej stąd, że jest to dyscyplina najbliższa 
metafizyce, która odpowiada na pytanie, jaką naturę ma rzeczywis-
tość. Mimo że osiągnięcia tej pierwszej nie są konkluzywne – 
wszak fizykę charakteryzuje milczenie – to daje ona dobrą podsta-
wę do złamania potocznych intuicji, a tym samym do otwarcia się 
na spekulacje. Toteż odwołanie się do nauki może rzeczywiście mieć 
charakter instrumentalny, nie zmienia to jednak tego, że naukowy 
obraz świata zarówno stanowi inspirację dla myśli Strawsona, jak 
i weryfikuje – przynajmniej do pewnego stopnia – prawdziwość jego 
koncepcji. W tym właśnie sensie można go nazwać umiarkowanym 
scjentystą. 

Odpowiedź na pytanie, czy Strawson jest filozofem analitycz-
nym, zależy zatem od kryteriów, jakie powinien spełniać ktoś nale-
żący do tej tradycji. Jeżeli nurt ten uznać za krańcowo różny od in-
telektualnej spekulacji, to wydaje się, że Strawson nie spełnia tego 
warunku. Możliwe jednak, że nie sposób mówić o  jednej filozo-
fii analitycznej, trwającej od ponad stu lat. Być może więc najlepiej 
określić Strawsona jako analityka nowego typu, odrzucającego wi-
zję tego nurtu jako dokonującego swoistej terapii filozofii wyłącznie 
przez oczyszczanie jej języka z „czynników chorobotwórczych”, czyli 
pojęć niejasnych, nieostrych, a na ogół – jak się okazywało po ana-
lizie – pustych. Współczesna filozofia analityczna – choć wciąż po-
trafimy prześledzić jej tradycję i znaleźć źródła w pismach Russella 
i Moore’a – coraz dalej, jak się wydaje, odchodzi od tego, co stano-
wiło jej pierwotny impuls, czyli walki ze spekulatywnymi teoriami. 
Rewizyjna metafizyka Strawsona jest jaskrawym przykładem takich 
właśnie spekulacji, z którymi na początku XX wieku walczyli pierw-
si filozofowie analityczni.

Rodzi się w tym miejscu naturalna pokusa, by uznać przymiotnik 
„analityczna”, określający współczesną filozofię anglosaską głównego 
nurtu, za nieadekwatny. Taka opinia nie jest jednak powszechnie po-
dzielana. Jak zauważa Marcin Miłkowski w odpowiedzi na tekst Ta-
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deusza Szubki, który w tytule pytał o zmierzch filozofii analitycznej, 
„Filozofia to taka dziedzina, w której autorefleksja doprowadza nie-
kiedy do niezwykłego wręcz poplątania i zawikłania. Wieszczony po 
wielekroć koniec takiej czy innej filozofii bardzo często okazuje się li 
tylko wieszczbą, a  nie rzeczywistością”47. Choć owe wróżby zawo-
dzą „bardzo często”, raz na jakiś czas jednak się sprawdzają, istnie-
nie zaś dziejowych koniunktur, które wynoszą pewne style myśle-
nia, by następnie doprowadzić do ich upadku, nie podlega dyskusji. 
Dlatego nie da się wykluczyć, że jesteśmy właśnie świadkami naro-
dzin nowego paradygmatu, w którym do łask powrócą zaawansowa-
ne badania metafizyczne. Istnieje wprawdzie wielu przeciwników ta-
kiego ujęcia, którzy najczęściej odwołują się do nauk empirycznych, 
upatrując w nich nadzieję na rozwikłanie najważniejszych zagadek, 
z  jakimi zmaga się metafizyka. Krytycy mogliby jednak odrzec, że 
takie podejście jest pomieszaniem myślenia życzeniowego i błędne-
go, konfrontacyjnego postrzegania relacji między filozofią a  inny-
mi dyscyplinami naukowymi. Współcześni filozofowie widzą ogra-
niczenia tego podejścia i wbrew niemu snują odważne spekulacje. 
Dlatego filozofia analityczna, która jeszcze pół wieku temu pozosta-
wała zdominowana przez scjentystów i materialistów, coraz szerzej 
dopuszcza do debaty uczonych o  innych poglądach, tolerując tym 
samym coraz większe odejście od swych wyjściowych założeń. Być 
może to krótkotrwały zryw, a może zapowiedź większego procesu. 
Bez względu na to, który scenariusz okaże się właściwy, Galen Straw-
son jest czołową postacią tego nowego nurtu myśli analitycznej, któ-
rego rozwój może prowadzić do wyjścia poza ciasne ramy filozofii 
uprawianej w świecie anglosaskim przez ostatnie sto lat. 

Nie bez związku z tym tematem pozostaje niewątpliwie ważny 
kontekst filozofii Galena Strawsona, którym jest myśl jego ojca, sir 
Petera Fredericka Strawsona, jednego z  najważniejszych filozofów 
XX wieku. Wpływ ojca na syna – mimo że raczej negatywny – był 
z pewnością znaczący: Galen Strawson początkowo nie interesował 
się filozofią, kiedy zaś już się nią zajął, zaczął rozwijać swoją myśl 
w opozycji do poglądów ojca. Widać to zarówno w ogólnym zamy-

47 Miłkowski 2005, s. 249.
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śle metafizyki rewizyjnej, jak i w każdym z trzech omawianych w tej 
książce aspektów, najwyraźniej bodaj w przypadku wolnej woli. Pró-
by przeciwstawienia się poglądom ojca są widoczne już w tytułach 
najważniejszych prac Galena Strawsona, czyli we Freedom and Belief 
(Wolność a przekonanie), stanowiącym nawiązanie do eseju Wolność 
a uraza, oraz w dziele Selves: An Essay in Revisionary Metaphysics 
(Jaźnie: próba metafizyki rewizyjnej), będącym swoistym przeciwień-
stwem tytułu Indywidua: próba metafizyki opisowej. Galen Strawson 
okazjonalnie zauważa też, że wpływ jego ojca na tradycję analitycz-
ną był zbyt duży i nie zawsze pozytywny48. Z drugiej strony nie na-
leży zapominać, że nie tylko zredagował on książkę z tekstami ojca, 
ale także zadedykował mu zbiór esejów Real Materialism. Peter Fre-
derick Strawson czytał również prace syna i komentował je, choć ten 
nigdy nie dziękował mu za zgłoszone sugestie. Ów mniej lub bar-
dziej ewidentny konflikt można rozumieć dwojako.

Pierwsza, psychologiczna interpretacja głosiłaby, że poglądy 
Galena Strawsona stanowią próbę zaznaczenia filozoficznej auto-
nomii. Ponieważ nie może on konkurować popularnością i  wpły-
wowością z Peterem Frederickiem Strawsonem, stara się zbudować 
własną koncepcję, przeciwstawną (najpewniej w nie do końca świa-
domy sposób) do poglądów ojca. Niektórzy krytycy Galena Straw-
sona, optujący za tą interpretacją, zarzuciliby mu również koniunk-
turalizm i próbę zbicia naukowego kapitału na popularności ojca49. 

Druga interpretacja wskazywałaby, że różnica ta wynika z orygi-
nalności obu myślicieli, którzy – jeżeli rozpatrywać ich jako równo-
rzędnych – wywarli duży wpływ na współczesne dla nich dyskusje 
filozoficzne. Przeciwstawność ujęć obu filozofów może być zaś – jak 
sugeruje Robert Kane – dobrym probierzem tego, jak w ciągu jedne-
go pokolenia zmieniła się filozofia. W odniesieniu do problemu wol-
nej woli pisze on:

Myślę, że spór pomiędzy Strawsonami ukazuje coś więcej niż tylko wie-
loletnią rodzinną dysputę. Stanowi on przykład zmiany pokoleniowej 

48 I and I, s. 223.
49 Oczywiście pogląd ten nie został nigdy wyrażony w  druku, ale kilkukrotnie 

spotykałem się z nim w trakcie prywatnych rozmów. 
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w podejściu do tradycyjnych problemów filozofii, jaka zaszła w ciągu 
ostatnich dekad w  anglojęzycznym świecie. Artykuł starszego Straw-
sona, Wolność a uraza, pojawił się w latach 60., w okresie największe-
go triumfu filozofii języka potocznego, kiedy powszechnie uważało się, 
że potoczny język powinien być rozpatrywany samodzielnie, poza kon-
tekstem szkodliwych spekulacji filozoficznych. Natomiast w latach 80., 
kiedy ukazała się Freedom and Belief młodszego Strawsona, filozofowie 
mniej chętnie przypisywali ostatnie słowo w kwestiach filozoficznych 
językowi potocznemu, zaś tradycyjne problemy metafizyczne trakto-
wali bardziej poważnie50. 

Choć pierwsza z tych interpretacji, kładąca nacisk na warstwę psy-
chologiczną, pozostaje spójna i nie sposób jej a priori odrzucić, to 
wydaje się, że bliższa prawdy jest druga z nich. Argument na jej rzecz 
wygląda następująco: co najmniej od początku lat 60. XX wieku za-
częto dostrzegać, że program analizy pojęciowej w kształcie zapro-
ponowanym przez Russella i Moore’a nie spełnia pokładanych w nim 
nadziei, jednym zaś z tych, którzy przeciwstawili się tej metodzie, był 
właśnie Peter Frederick Strawson51. Jednak, jak zauważają Piotr Gu-
towski i Tadeusz Szubka, dopiero „w latach osiemdziesiątych filozo-
fia analityczna ulega istotnemu przekształceniu, w wyniku którego 
filozofia języka traci prymat centralnej dyscypliny. Jej miejsce zaj-
muje filozofia umysłu”52. Odejście od filozofii języka powoduje ra-
dykalne zmiany w  metodzie filozoficznej, prowadzące do ożywie-
nia metafizyki rewizyjnej. Być może zatem – paradoksalnie – Galen 
Strawson dokończył jedynie destrukcji starych metod filozofowania, 
nadwerężonych już przez jego ojca. Jeżeli zaś tak, to zamiast o prze-
ciwieństwie ich poglądów powinniśmy być może mówić o  konse-
kwentnej kontynuacji dekonstrukcji metod klasycznej filozofii anali-
tycznej, która zakończyła się triumfalnym powrotem spekulatywnej 
metafizyki. 

Dlatego nawet jeżeli spór między Strawsonem ojcem a Strawso-
nem synem ma wymiar osobisty – a trudno przyjąć, by było inaczej – 

50 Kane 1998, s. 85.
51 Gutowski, Szubka 1998, s. 33–34. 
52 Tamże, s. 37. 
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to warto postrzegać go jako mimo wszystko dyskusję nad tym, czym 
jest filozofia i  jakie są jej zadania. Jedno pokolenie wystarczyło, by 
od negacji metafizyki przejść do jej uprawiania w powściągliwej for-
mie, dwa zaś – by doczekać powstania spekulatywnego, maksymali-
stycznego systemu. Różnica zdań między Strawsonami może być za-
tem przede wszystkim widziana jako pokoleniowa zmiana w obrębie 
filozofii analitycznej.

2. Podsumowanie

W monografii przedstawiłem poglądy metafizyczne Galena Straw-
sona na temat świadomości, wolnej woli i jaźni. We wstępie zaryso-
wałem przedmiot, cel oraz metodę pracy, a także postawiłem pytania 
badawcze. Następnie przedstawiłem biografię Strawsona, wskazując, 
że stanowi ona istotny klucz interpretacyjny, pomocny – a być może 
nawet niezbędny – do zrozumienia jego poglądów. 

W rozdziale pierwszym, poświęconym problemowi świadomo-
ści, wyszedłem od historii tego zagadnienia, wskazując rolę, jaką dla 
ustanowienia obecnego jego kształtu odegrali Galileusz oraz Kar-
tezjusz. Zrekonstruowałem z  kolei rozpowszechnione rozumienie 
terminów „redukcjonizm”, „naturalizm”, „fizykalizm” oraz „materia-
lizm”, będących pojęciową ramą sporu. Omówienie myśli Strawsona 
zacząłem od prześledzenia rozwoju jego refleksji nad kwestią świa-
domości. Punktem wyjścia dla rekonstrukcji jego poglądów stały się 
polemiki z  neobehawioryzmem, stanowiące jednocześnie krytykę 
weryfikacjonizmu. Następnie szczegółowo przedstawiłem monizm 
fundamentalny, wskazując miejsce Strawsona we współczesnych de-
batach nad tym poglądem, a  także zaprezentowałem krytykę tego 
stanowiska. Kolejny podrozdział został poświęcony panpsychizmo-
wi. Zaproponowałem jego podział oraz wskazałem tę wersję, któ-
rą przyjmuje Strawson. Omówiłem również trudności, jakie niesie 
przyjęcie tej koncepcji. W podsumowaniu zwróciłem uwagę na no-
watorstwo podejścia Strawsona do problemu świadomości, a jedno-
cześnie paralelę między jego autorskimi poglądami a ujęciem Kar-
tezjusza.
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Rozdział drugi, poświęcony wolnej woli, rozpocząłem od reflek-
sji historycznych. Dalej dokonałem systematyzacji stanowisk zajmo-
wanych we współczesnych debatach nad wolnością i moralną odpowie-
dzialnością. Na tym tle przedstawiłem myśl Strawsona. Wyszedłem od 
uwag biograficznych, by zaprezentować argument podstawowy prze-
ciwko możliwości wolnej woli i moralnej odpowiedzialności. Na omó-
wienie to składa się analiza pojęć, rekonstrukcja rozumowania oraz 
osadzenie go w ramach debat kompatybilizm–inkompatybilizm. Na-
stępnie przedstawiłem możliwe sposoby krytyki takiego ujęcia. Ko-
lejny podrozdział dotyczył fenomenologii wolnej woli. Omówiłem 
w nim argument Strawsona na rzecz tezy, że bycie wolnym i moral-
nie odpowiedzialnym jest możliwe tylko wtedy, gdy podmiot ma od-
powiednie przekonania. Przedstawienie tego stanowiska poprzedza-
ło odróżnienie Obiektywizmu (tzw. podejścia strukturalistycznego) 
od Subiektywizmu (teorii zobowiązania i  teorii nastawieniowych). 
Jeszcze dalej zaprezentowałem różne eksperymenty myślowe, któ-
re w ocenie Strawsona mają przemawiać na rzecz Subiektywizmu. 
W podsumowaniu sugerowałem, że obie te części dyskusji nad wol-
ną wolą nie dadzą się połączyć, a skonfliktowanie braku możliwości 
wolnych działań i radykalnego poczucia wolności generuje nieroz-
strzygalną antynomię. 

W rozdziale trzecim omówiłem Strawsona poglądy na jaźń. Po-
dobnie jak w poprzednich rozdziałach wyszedłem od analiz histo-
rycznych, a także rekonstrukcji ramy pojęciowej, niezbędnej dla dal-
szych rozważań. Dalej wskazałem główne punkty rozwoju myśli 
Strawsona nad tym zagadnieniem. W kolejnym podrozdziale omó-
wiłem zagadnienie poczucia jaźni, czyli jej fenomenologię. Zrekon-
struowałem Strawsona teorię „minimalnej jaźni”, a następnie omó-
wiłem spory, jakie toczy on z  korporyzmem, czyli stanowiskiem 
uzależniającym bycie podmiotem od posiadania doświadczenia cia-
ła. Streszczenie Strawsona metafizyki jaźni poprzedzała próba zrefe-
rowania argumentacji na rzecz relacji między ujęciem jaźni w sen-
sie poznawczym i  metafizycznym. Przechodząc do omówienia tej 
drugiej kategorii, zaprezentowałem Strawsona koncepcję sesmetów, 
czyli krótkotrwałych podmiotów doświadczeń. Dalsza część tego 
rozdziału przedstawiała krytykę, jaką Strawson kieruje pod adresem 
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narracjonizmu. Dokonałem najpierw omówienia tego stanowiska 
oraz przedstawiłem argumenty Strawsona przeciw niemu. Następ-
nie omówiłem etykę epizodyczną, będącą konsekwencją odrzuce-
nia narracjonizmu. Uwagi zawarte w podsumowaniu miały przede 
wszystkim wskazać na osobliwość Strawsona koncepcji jaźni, a tak-
że odpowiedzieć na pytanie, czy jest ona wiarygodna.

Zamierzeniem tej monografii nie było omówienie wszystkich 
poglądów Strawsona, dlatego część z nich nie została tu zaprezento-
wana. Dotyczy to w szczególności zagadnienia przyczynowości, któ-
remu autor ten poświęcił kilka prac. Nie odwołuję się też do jego 
tekstów krytycznoliterackich, które choć stanowią interesujące za-
plecze jego filozofii, są na ogół wtórne względem jego stricte nauko-
wych tez. Pominąłem również historycznofilozoficzne prace Straw-
sona, które tworzą znaczącą część jego dorobku, ale nie odgrywają 
roli pierwszoplanowego źródła, pomocnego przy omawianiu jego 
koncepcji. Uzasadnienie dla tej wybiórczości, polegającej na ogra-
niczeniu do tytułowych tematów, podsuwa niejako Strawson, kiedy 
zauważa: „[…] mawia się, że ludzkie życie opiera się na trzech złu-
dzeniach: złudzeniu romantycznej miłości, wolnej woli oraz jaźni”53. 
Wielu współczesnych filozofów analitycznych dodałoby, że najwięk-
szym być może złudzeniem jest istnienie świadomości, stanowiącej 
niewyczerpane źródło debat w  tzw. problemie umysł-ciało. Na tej 
podstawie, z wyłączeniem – skądinąd interesującego filozoficznie – 
problemu romantycznej miłości, został zakreślony temat tego opra-
cowania; Strawson przeciwstawia się tendencjom do eliminowania 
tych zagadnień, a przynajmniej dostrzega, że każde z nich jest ufun-
dowane na bezpośrednim doświadczeniu, którego nie sposób zigno-
rować. Stąd też moja uwaga ogniskuje się na tych kwestiach: stano-
wią one ratio essendi wielkich debat metafizycznych, odpowiedzi, 
jakich udziela Strawson, świadczą zaś o jego umysłowej samodziel-
ności, oryginalności, ale również dobrej znajomości tradycji. 

Tak szeroki zakres zagadnień poruszanych przez bohatera mo-
jej pracy sprawia, że zajmuje on naczelne miejsce we współczesnych 
debatach metafizycznych. W przypadku koncepcji świadomości za-

53 The Self and the Sesmet, s. 126. 
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licza się on do czołowych panpsychistów, jedną zaś z jego zasług jest 
spowodowanie odrodzenia tej koncepcji w połowie lat 90. XX wie-
ku. Jeśli chodzi o problem wolnej woli, odegrał ważną rolę w sfor-
mułowaniu współczesnej wersji klasycznego argumentu z niemoż-
liwości bycia przyczyną samego siebie. Jako metafizyk zajmujący się 
jaźnią rozwinął on interesującą teorię wąskiego podmiotu doświad-
czenia, a  także miał duży wpływ na kształtowanie się narracjoni-
zmu. Prócz tego zapoczątkował (przynajmniej na gruncie filozofii 
analitycznej) coraz bujniej rozwijającą się tzw. fenomenologię po-
znawczą, w  ramach której dyskutuje się to, w  jaki sposób dane są 
różne stany mentalne: przekonania, pragnienia czy myśli. Nie mo-
żemy również zapominać, że Strawson miał licznych uczniów, zaj-
mujących dziś poczesne miejsce wśród młodych filozofów. Jednym 
z  nich jest Philip Goff, obecnie profesor Durham University, zna-
ny przede wszystkim z rozwijania kosmopsychizmu. Drugi to pra-
cujący na Uniwersytecie w Hajfie Saul Smilansky, który jest jednym 
z  ważnych teoretyków problemu wolnej woli. Choć obaj rozwijają 
swoje stanowiska niezależnie od tez Strawsona, pozostają wciąż pod 
jego wyraźnym wpływem: Goff jest panpsychistą, Smilansky utrzy-
muje natomiast, że wolna wola to złudzenie. Wydaje się, że obaj będą 
odgrywać ważną rolę w filozofii najbliższych lat. 

Mimo to na pytanie, czy Galen Strawson to wybitny filozof o po-
tencjalnie dużym wpływie na przyszłą filozofię, należy odpowiedzieć: 
prawdopodobnie nie. Jego dotychczasowe miejsce w świecie filozofii 
anglosaskiej, choć z pewnością znaczące, nie gwarantuje mu pozy-
cji wśród najbardziej popularnych i najczęściej cytowanych autorów. 
Myśl Strawsona, wprawdzie oryginalna, ma – jak podkreślałem – 
przede wszystkim charakter aporetyczny, co pozwala mu wpływać 
na obecną debatę, ale spełnia głównie funkcję utylitarną. Mówiąc 
najkrócej: filozofia Strawsona, wbrew pozorom stwarzanym przez 
jej odmienność na tle poglądów ostatnich dekad ubiegłego i pierw-
szych dekad obecnego stulecia, nie jest ani całkowicie nowa, ani tym 
bardziej przełomowa. Nie na tym jednak polega jej doniosłość; waż-
niejsze wydaje się to, że nieustannie zaprasza ona do dyskusji, przez 
swe śmiałe tezy zmusza do refleksji, prowokuje intelektualnie. Tym 
samym spełnia ona funkcję przypisywaną filozofii co najmniej od 
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czasów Sokratesa, przemierzającego ulice Aten z przeświadczeniem, 
że prawda rodzi się tylko tam, gdzie dialog, a nawet spór. W najgor-
szym wypadku, chociaż ten – jak sądzę – nie zachodzi, metafizy-
ka Galena Strawsona stanowi instruktywny przewodnik po błędach 
myślenia. W najlepszym zaś – zaczyn interesujących zmian w filozo-
fii, których siły i kierunku nie da się na razie przewidzieć.
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Summary

The main subject of this book is the philosophical views of a  British 
philosopher, Galen John Strawson (b. 1952), in the fields of consciousness, 
free will, and the self. Strawson is one of the leading contemporary 
metaphysicians: his ideas are popular with english-speaking scholars and 
are becoming more and more influential in recent debates. This work is 
the first study on his philosophy. Its aim is not only a  reconstruction of 
Strawson’s ideas and their critical assessment, but also putting them in the 
context of contemporary as well as historical quarrels about title subjects.

The book consists of five parts.
In the Introduction, I  discuss the aim of my work. I  also provide 

a  justification for my choice of the subject – Strawson’s thought – and 
I give reasons for why I believe his philosophy may be interesting for Polish 
readers. Next, I pose research questions that I am going to answer in my 
book. Finally, I  present a  short biography of Strawson that may be, as 
I suggest, a key to understanding his views. 

In Chapter 1, I discuss Strawson’s conception of consciousness. I start 
with historical remarks on the sources of the so-called mind-body problem, 
which are, most plausibly, the ideas of Galileo and Descartes. Next, I  try 
to clarify the standard meaning of some terms widely used in the debates 
about mind, such as reductionism, naturalism, physicalism, and materialism. 
Then I  discuss Strawson’s views. First of all, I  summarize the arguments 
against neobehaviorism one can find in his book Mental Reality (1994). 
Next, I present his more recent ideas. In his latest works, Strawson defends 
a view called fundamental monism, which, according to his interpretation, 
inevitably leads to panpsychism. The reasoning for fundamental monism 
consists of independent premises. Strawson gives various (yet similar) 
arguments in different works; thus, taking them all into account, 
I reconstruct the “core argument” for panpsychism that can be expressed 
in eight premises: 

(1) The Indispensability of experience Thesis: conscious experience is 
the only source of concrete knowledge that is certainly true; 
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(2) The Inferential Thesis: any knowledge on what is not conscious 
experience is inferential; 

(3) The Structural Thesis: inferential knowledge concerns only extrinsic 
properties: structures, dispositions, and causal roles; 

(4) The Fundamental Thesis: apart from extrinsic properties, there are 
intrinsic properties that constitute structures, have dispositions, and play 
causal roles; 

(5) The Agnostic Thesis: we don’t know the intrinsic properties, unless 
they are given to us directly; 

(6) The Monistic Thesis: there is only one kind of stuff that constitutes 
reality; 

(7) The No-Radical-emergence Thesis: conscious experience cannot 
emerge from something that is not conscious experience; 

(8) Panpsychism: the fundamental stuff of reality is wholly experiential.
each of these premises – discussed at length in Chapter 1 – is 

vulnerable to criticism, which is the reason why I present the most popular 
counterarguments. I do not decide whether the premises are true (whether 
the argument is sound), but I do suggest that the reasoning is valid. 

Reaching that point, I  discuss panpsychism. I  define four kinds of 
this view. Having such a conceptual frame, I  try to characterize the kind 
of panpsychism defended by Strawson. I  also offer comments on the 
problems of panpsychism, which are idealism, the combination problem, 
and the so-called agnostic counterargument. In the final part of this chapter, 
I present Strawson’s reply to a commonly raised objection for the counter- 
-intuitiveness of panpsychism.

Chapter 2 is devoted to the problem of free will. As before, I start with 
metaphilosophical reflection on the history of the problem and the most 
important questions it generates. Then I present Strawson’s basic argument 
for the impossibility of true freedom and ultimate responsibility. The 
argument consists of several premises, such as the conceptual identity (or at 
least strong dependency) of free will and moral responsibility or criticism 
of compatibilism. The core of the argument is to show that neither being 
causa sui (a cause of oneself) nor self-determination is possible. We need, 
then, to make a choice between hard determinism and luck (randomness 
of decisions). each of these explicitly excludes the possibility of moral 
responsibility. In the second part of the chapter, I  present Strawson’s 
considerations on the phenomenology of free will. The main claim 
Strawson defends is that a necessary (but not sufficient) condition of being 
a free agent is having a suitable belief that one is a free agent. This subjective 
theory of freedom, as Strawson calls it, is opposed to objective theories, 
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holding the necessary and sufficient conditions of free agency are not beliefs 
but certain capacities. In the summary of the chapter, I  try to answer the 
question whether these two parts of Strawson’s theory of freedom – the basic 
argument and the phenomenology of free agency – may be compatible. 
I suggest that the answer is negative. 

Chapter 3 concerns Strawson’s theory of the self. In the first part, I discuss 
the historical context of the problem and present a conceptual scheme for 
the quarrels about the self. Having such background, I present Strawson’s 
theory. I start with his phenomenology of the self (the sense of the self.) On 
the basis of these investigations, Strawson constructs a  theory of the self 
where such self is called a sesmet: an acronym from “subject of experience 
that is a single mental thing.” Next, I move to his criticism of corporism, 
a view that one’s sense of the self necessarily involves bodily experiences. 
These phenomenological investigations serve only as a  cornerstone for 
metaphysical considerations. However, to make such transition between 
epistemology (phenomenology) and metaphysics, Strawson needs to prove 
that it is possible. This step is vulnerable to objections of such philosophers 
as Immanuel Kant or Gilbert Ryle who believed – although for different 
reasons – that one cannot know one’s self. As I  suggest, Strawson fails to 
answer that challenge. Setting this aside, his metaphysics of the self is based 
on a  claim that selves are just sesmets – short-lived, ultimate subjects of 
experience that, at the same time, are just bundles of experiences. Finally, 
I  move to Strawson’s criticism of narrativism, a  popular conception that 
people feel their lives as constituting some sort of a story and that this feeling 
of “narrativity” is a necessary condition for a good life. In the final part of 
the chapter, I try to answer the question whether one can familiarize with 
such an incredulous – as Peter van Inwagen calls it – conception of selves.

In the final chapter, I try to present a more general frame of Strawson’s 
metaphysics. I describe his latest views – so-called identity metaphysics – that 
reveal similarities to process philosophy. I also try to settle his conceptions 
in the context of modern and contemporary philosophy. I  conclude that 
his ideas are mostly aporetic, which, nevertheless, doesn’t make them less 
valuable. What is more, his bold theories gain more and more attention in 
recent debates.
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Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

2017
Karol Kłodziński, „Officium a rationibus”.  

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  

Relacje między identyfikacjami Francuzów  
algierskiego pochodzenia

Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy 
Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego 

liberalizmu
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  
Knuda Rasmussena



Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  
Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych.  
Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach  

w perspektywie filozofii Adama Smitha
Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  

Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  
mniejszości językowych Europy

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. 
Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  
Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty

Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący
Przemysław Wewiór, Wstępując w ślady Salomona.  

Religia i nauka w myśli Francisa Bacona
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens 

a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa 
anglosaskiego

2018
Radosław Bugowski,  Miasto w ruchu.  

Studium z dziejów przemieszczania na przykładzie społeczeństwa 
Torunia 1891–1939

Waldemar Bulira, Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej.  
Od totalitaryzmu do postmodernizmu

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Dyskurs polityczny  
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

Katarzyna Kalinowska-Sinkowska, Praktyki flirtu i podrywu. 
Studium z mikrosocjologii emocji



Marek Węcowski, Dylemat więźnia.  
Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele

Przemysław Wiatr, W cieniu posthistorii.  
Wprowadzenie do filozofii Viléma Flussera

2019
Michał Kaczmarczyk, Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej

Maciej Kassner, Pragmatyzm i radykalny liberalizm.  
Studium filozofii politycznej Johna Deweya

Michał Mokrzan, Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego  
kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Maciej Mycielski, W „naszym pogrobowym położeniu”.  
Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym

Kamil Pietrowiak, Świat po omacku.  
Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności

Rafał Rutkowski, Norweska kronika Mnicha Teodoryka.  
Północna tradycja historyczna wprowadzona w nurt dziejów  

powszechnych (koniec XII wieku)
Agata Stasik, Współwytwarzanie wiedzy o technologii.  

Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości
magdalena wnuk, Kierunek Zachód, przystanek emigracja.  

Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji  
i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności

2020
Ewa Brzeska, Recepcja twórczości Samuela Becketta w Polsce

Aleksandra Grzemska, Matki i córki. Relacje rodzinne  
i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku

Jacek Jarocki, Świadomość, wolna wola, jaźń.  
Metafizyka Galena Strawsona



Miłosz Stelmach, Przeczucie końca.  
Modernizm, późność i polskie kino

w PrzyGotowaniu

Katarzyna Setkowicz, Romans rycerski  
a początki zawodu pisarza w Hiszpanii  




