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wprowadzenie

Gdy w  1904 roku Rainer Maria Rilke przebywał kilka miesię-
cy w Göteborgu, duże wrażenie wywarła na nim eksperymentalna 
szkoła, której wychowankom pozostawiono niemal całkowitą swo-
bodę, zwalniając ich z większości typowych obowiązków. Zadowo-
lenie uczniów przerosło najśmielsze oczekiwania i chcieli oni zosta-
wać w klasach popołudniami, a najlepiej przebywać tam cały czas. 
Rilke napisał wówczas krótki artykuł, w którym wychwalał szwedzki 
eksperyment i podzielił się swoimi ogólniejszymi refleksjami na te-
mat ludzkiego życia:

Zdaje mi się, jakbyśmy my, dorośli, żyli w świecie, w którym nie ma 
wolności. Wolność to prawo, które porusza się, wzrasta i zmienia, doj-
rzewa wraz z ludzką duszą. Nasze prawa nie należą już jednak do nas. 
Pozostały w tyle, gdy nasze życie biegło. Zostawiliśmy je kierowani am-
bicją, chciwością, własną korzyścią, a  przede wszystkim lękiem. Nie 
chcieliśmy mieć ich ze sobą wśród fal, podczas burzy, gdy rozbijał się 
nasz statek; miały być bezpieczne. A  ponieważ pozostawiliśmy je na 
brzegu, ocalone od wszelkiego niebezpieczeństwa, to zastygły. Nasza 
nędza polega na tym, że mamy prawa z kamienia. Nie zostawia w nich 
śladu żadne z tysięcy nowych uderzeń naszej krwi, nasze życie dla nich 
nie istnieje, a ciepło serca nie wystarcza, by obsypać jasną zielenią ich 
zimne powierzchnie. Żądamy więc nowego prawa1.

W oczach Rilkego wolność jest procesem dającym nam ciągłe po-
czucie autorstwa naszych działań, ale przekształca się z biegiem lat 
w utrwalone samookreślenie. Tracąc wolność rozumianą jako pro-
ces, a więc tę, która stale nam towarzyszy, nietrudno w imię „ambi-
cji, chciwości, korzyści własnej, a przede wszystkim lęku” zaprzeczyć 

1 R. M. Rilke, Samskola, w: idem, Werke, Bd. 4, Hrsg. H. Nalewski, Insel Verlag, 
Frankfurt a. M. 1996, s. 576–582, tu: s. 577–578.
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wolności lub uznać ją za pojęcie trywialne, oznaczające czynienie 
tego, co się chce, lub możliwość postąpienia inaczej – gdyby się ina-
czej chciało. Wolność staje się wtedy synonimem łatwości, bezboles- 
ności, płynięcia z prądem pragnień.

Tęsknota za wolnością, którą wyraża Rilke, odnosi się do wol-
ności rzeczywistej, a więc ustanawiającej maksymę postępowania, 
a nie tylko do poczucia swobody, odnosi się do wolności trudnej, 
pozwalającej człowiekowi mieć poczucie samodzielnego przezwy-
ciężania przeszkód: „Cóż wiesz o łatwym? Nic. O łatwym nie mamy 
wspomnień. Gdyby więc wolno ci było wybierać, czyż nie musiałbyś 
wybrać trudnego? Czy nie czujesz, jak jest ci bliskie? Czyż nie jesteś 
z nim spokrewniony poprzez wszystkie twe miłości?”2.

Istotnym aspektem pragnienia prawdziwej wolności jest rela-
cja z Innym, któremu przypisujemy odpowiedzialność w nie mniej-
szym, a może większym stopniu niż sobie i w którego wolności chce-
my dostrzegać odzwierciedlenie wolności własnej. Wolność Innych 
oznacza wszakże, że nigdy ich do końca nie zrozumiemy ani nad 
nimi nie zapanujemy. Tę właśnie nieprzejrzystość miał na myśli Phi-
lip Roth, pisząc:

[Człowiek] myli się co do ludzi, jeszcze zanim ich spotka, jeszcze kiedy 
planuje spotkanie; potem myli się w trakcie spotkania; a na koniec wra-
ca do domu, opowiada o spotkaniu osobie trzeciej i myli się po raz ko-
lejny. Ponieważ inni z reguły mylą się tak samo co do nas, cały proces 
komunikacji jest jedną wielką fatamorganą, wypraną z realizmu, pora-
żającą farsą błędnej percepcji. […] Przecież celem życia człowieka nie 
jest prawidłowe zrozumienie innych ludzi. Życie polega na rozumieniu 
ludzi opacznie, nie raz, i nie dwa, i nie sto, aż w końcu, po głębokim na-
myśle, znów zrozumiemy ich opacznie. Po tym właśnie poznajemy, że 
żyjemy: że się mylimy3.

2 Idem, Eine Morgenandacht, w: ibidem, s. 583–584, tu: s. 584.
3 Ph. Roth, Amerykańska sielanka, tłum. J. Kozak, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 61.
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Uznanie wolności to akceptacja nieznanego, niezrozumiałego i nie-
przewidywalnego momentu w Innym4. Nie możemy zresztą bardziej 
uszanować Innego niż przez uznanie jego wolności i jej pomnażanie. 
W Requiem Rilke pisał: „[…] to jest winą, jeśli co jest winą: wolności 
tego, co się ukochało, o całą wolność własną nie pomnożyć, na któ-
rą zdobyć się można. My przecie, kiedy miłujem, mamy jedno tyl-
ko: wzajem opuścić siebie; że się dzierżym, to jest nam łatwo, uczyć 
się nie trzeba”5.

Niektóre pojęcia, które są powszechnie używane i uznawane za 
ważne, są zarazem trudne do jednoznacznego zdefiniowania, nie-
uchwytne lub wysoce kontrowersyjne, budząc przez to niechęć do 
ich stosowania w nauce. Jest to bez wątpienia przypadek pojęcia wol-
ności. Jego niejasność może rodzić myśl, by się nim nie zajmować, 
ale zarazem wzbudza w wielu filozofach, teoretykach społecznych, 
a zapewne też wśród tych, którzy sięgnęli po prezentowaną książkę, 
pytanie, dlaczego tak niejasne pojęcie tak często służy do definiowa-
nia istoty człowieczeństwa. Wydaje się, że rozumiemy wolność intu-
icyjnie, a mimo to ani filozofom, ani socjologom nie jest łatwo naszą 
intuicję sensownie wyrazić i uzasadnić. Nawet jeśli naiwnie wierzy-
my w coś, czego nie mamy, to dla teoretyków społecznych nie mogą 
pozostawać obojętne źródła i sens tej wiary. Toteż pierwszym waż-
nym tropem w badaniach wolności jest jej znaczenie praktyczne. Lu-
dzie oczekują uznania swej wolności od innych, nawet jeśli nie do 
końca pojmują, czym wolność jest ani czemu służy. 

Człowiek pożąda oczywiście wielu innych dóbr oprócz wolno-
ści: więzi społecznych, przyjemności, wiedzy. Wolność wyróżnia się 

4 Okoliczność tę podkreśla Niklas Luhmann, pisząc o źródłach nowożytnego in-
dywidualizmu: „Do niemal nieakcentowanych, a chyba najważniejszych powo-
dów nowożytnego faworyzowania indywiduum należy to, że indywidua mogą 
być przedstawiane jako osoby i w tej formie mogą symbolizować niewiado-
my charakter przyszłości. Można znać osoby, a  jednak nie wiedzieć, jak 
będą postępować. Ta swoista integracja przeszłości i  przyszłości zinstytucjo-
nalizowana jest w semantycznej formie indywiduum/osoby oraz w społecznej 
koncesji wolności” (N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 1998, s. 1018–1019).

5 R. M. Rilke, Requiem za przyjaciółkę, tłum. S. Napierski, https://wolnelektury.pl/ 
/katalog/lektura/requiem-za-przyjaciolke/ (dostęp: 14.05.2019).
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na ich tle między innymi tym, że pragniemy jej mimo tego, że nie 
wiemy, jakie skutki przyniesie. Owszem, przewidujemy, do czego 
mogą doprowadzić nasze działania, ale nawet gdy te kalkulacje są 
najbardziej staranne, nie możemy trafnie prognozować wszystkich 
konsekwencji podejmowanych decyzji. Rodzi to pytanie: dlacze-
go chcemy być wolni? A jeszcze dobitniej: dlaczego chcemy pono-
sić odpowiedzialność za owe nieprzewidziane, a może nawet szko-
dliwe skutki działań? Kwestia ta nabiera nawet większej jaskrawości 
w  odniesieniu do Innych, których wolność częstokroć cenimy tak 
jak swoją, a przecież w jeszcze mniejszym stopniu wiemy, do czego 
może ona prowadzić.

Istota wolności nie wyczerpuje się oczywiście w roszczeniu do 
wolności, które ludzie wysuwają w relacjach z Innymi, zwłaszcza że 
w praktyce chętnie poddają się władzy i różnym zniewalającym ich 
siłom. Nawet jeśli uważają wolność za coś pożądanego, to dużo istot-
niejszy wydaje się inny aspekt ich stosunku do niej. Ujawnił się on 
już wyżej w naszym rozróżnieniu wolności rzeczywistej i poczucia 
wolności. Otóż wolność jest czymś, co ludzie sobie wzajemnie przy-
pisują jako specyficznie ludzką cechę, służy więc do opisywania 
ludzkiej rzeczywistości, a  także do wyjaśniania ludzkich działań. 
Innymi słowy, w przypadku wolności zdaje się, że pożądamy cze-
goś, co już nam przysługuje. Rozwiązanie tego paradoksu, które 
można znaleźć w cytowanej wyżej Samskoli Rilkego, każe traktować 
wolność jako pojęcie stopniowalne. Jest ona, jak pisze poeta, czymś, 
co „wzrasta w nas” i może się od nas oddalać w postaci produktów 
naszych decyzji i działań. Działania mogą więc być mniej lub bar-
dziej wolne, ale nawet gdyby nie można w nich już było dostrzec śla-
du naszych własnych decyzji, gdyby dawały się w pełni wytłumaczyć 
wpływami zewnętrznymi, to nadal skłonni bylibyśmy zakładać, że 
w człowieku tkwi nienaruszalne jądro wolności, ośrodek decyzyjny, 
który w sprzyjających warunkach może się uzewnętrznić6. 

6 Na omawiany paradoks zwrócił uwagę Ludwig Feuerbach, gdy w Istocie wiary 
w ujęciu Lutra pisał: „Dopiero najwyższa wolność jest wolnością – wol-
nością zdecydowaną, prawdziwą, pewną, odpowiadającą pojęciu wolności. To, 
co daje się stopniować, waha się jeszcze między sobą i  własnym przeciwień-
stwem, między byciem i niebyciem. Tak na przykład artysta niskiej rangi, a więc 
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Choć w  prezentowanej książce jest mowa głównie o  wolności 
ontologicznej, to trzeba zaznaczyć, że filozofia społeczna zajmuje się 
w nie mniejszym stopniu wolnością w znaczeniu prawno-politycz-
nym, a więc prawnie i politycznie określoną swobodą postępowania, 
którą mogą cieszyć się poddani władzy państwowej. Chodzi w szcze-
gólności o prawa podmiotowe, wolności osobiste, jak również prawa 
polityczne. W odniesieniu do tak rozumianej wolności duże znacze-
nie ma zasadnicza równość obywateli pod względem przyznanych 
im uprawnień i  zasada wzajemnego ograniczania się indywidual-
nych sfer możności postępowania. Abstrahując od licznych kom-
plikacji struktury wzajemnych praw i  obowiązków, warto zauwa-
żyć, że istotną racją istnienia wolności prawnej i politycznej 
jest przekonanie o ontologicznej wolności człowieka7. To ze 
względu na nią przypisuje się ludziom odpowiedzialność, ale także 

dający się sterować, waha się między byciem artystą a niebyciem artystą. Do-
piero artysta pierwszej rangi jest bezwarunkowo, bezsprzecznie artystą: tylko 
ostatni, najwyższy stopień – tylko extremum jest zawsze dopiero prawdą. […] 
Nazwa »wolna wola« nie pasuje do człowieka, ale jest boskim tytułem i imie-
niem, którego nikt nie powinien ani nie może nosić, gdyż jedynie wzniosły bo-
ski Majestat, gdyż jedynie Bóg i Pan czyni (jak mówi Psalm 115) to, co chce 
i  jak zechce, w niebie, na ziemi, w morzu i w otchłani” (L. Feuerbach, Wy-
bór pism, t. 2, tłum. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1988, s. 95). Wynika z tego, jak dalej pisze Feuerbach, że 
„[…] wolność Boga idzie w parze tylko z poddaństwem człowieka; jeśli 
zaś jestem wolny, to przede wszystkim wolny jestem także od Boga” (ibidem,  
s. 97). Człowiek może więc w uprawniony sposób mówić o Bogu tylko w obli-
czu braku, niedostatku. Ponieważ obraz Boga stanowi projekcję wyobrażonej 
pełni własnych możliwości człowieka, to należałoby wnosić, że wolność ludzka 
jest zawsze dążeniem, ale jako taka musi mieć źródło, pierwowzór w człowieku. 

7 Duże znaczenie ma tu stanowisko Immanuela Kanta: „Jednak pojęcie zewnętrz-
nego prawa w ogólności wynika całkowicie z pojęcia wolności w zewnętrznym 
stosunku ludzi wobec siebie i nie ma nic wspólnego z celem, który w natural-
ny sposób mają wszyscy ludzie (zamysł szczęśliwości), oraz zaleceniem środ-
ków jego osiągnięcia; a więc także z tego względu ten ostatni nie musi znaleźć 
się w owym prawie jako ich wyznacznik. Prawo jest ograniczeniem wolności 
każdego do warunków jej zgodności z  wolnością każdego innego w  stopniu, 
w jakim ta ostatnia jest możliwa wedle ogólnego prawa” (I. Kant, Über den Ge-
meinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis,  
w: idem, Schriften zur Geschichtsphilosophie, Reclam, Stuttgart 1974, s. 118–165, 
tu: s. 136).
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oczekuje od nich kreatywności. Na ontologicznym założeniu wolności 
wspiera się także nadzieja na to, że w społeczeństwie, w którym wszy-
scy cieszą się szerokim zakresem wolności, zapanuje powszechny do-
brostan – niezależnie od tego, jak ludzie będą z wolności korzystać.

Warto spojrzeć na związek między ontologią a polityką wolno-
ści od strony negatywnej. Zanegowanie ontologicznego znaczenia 
wolności mogłoby szybko doprowadzić do znacznego ograniczenia 
wolności osobistych i politycznych, nietrudno bowiem znaleźć ar-
gumenty na rzecz takiego działania. Czyż ludzie nie marnotrawią 
ogromnych zasobów jako konsumenci i producenci? Czyż nie do-
prowadzają do zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatu? Czyż 
nie podejmują pochopnych decyzji, dając się zwodzić obietnicom 
ugrupowań populistycznych? Oczywiście, wolność wykazuje ten-
dencję do samoograniczania – jest ono jej istotą, wszak każda decy-
zja jest formą ustalenia przebiegu przyszłych zdarzeń. Ale czy war-
to czekać na rozstrzygnięcia wolnych ludzi i dla nich ryzykować? Jak 
wiele jesteśmy w stanie dla nich poświęcić? Poza tym, czyż wolność 
niektórych nie jest cenniejsza od innych? Jeśli tak, to oczywiście ze 
względu na skutki, jakich spodziewamy się po decyzjach określo-
nych osób, co oznacza z kolei deprecjację uniwersalizmu wolności 
jako wartości autotelicznej. Nie ulega wątpliwości, że uznanie po-
wszechnej wolności i  jej szerokie gwarancje to w historii ludzkich 
społeczeństw raczej wyjątek niż reguła i niewiele wskazuje na to, by 
wiara w wolność ontologiczną miała na zawsze pozostać niepodwa-
żalną racją wolności osobistych i politycznych.

Tytułowa aporia wolności, której jest poświęcona ta książka, nie 
dotyczy bynajmniej tylko mitycznej wolności woli, wszak, jak zo-
baczymy, nawet pojęcie woli jest niejednoznaczne. Musimy jed-
nak pamiętać, że wielosetletnie spory o wolność w filozofii zachod-
niej koncentrowały się właśnie na wolnej woli. Spór wokół tego, czy 
wola ludzka jest choćby częściowo niezdeterminowana i  jako taka 
ma wpływ na działanie, nie był jeszcze w  pełni wyartykułowany 
w  starożytności, kiedy większe znaczenie przypisywano stosunko-
wi człowieka do konieczności, której podlega. Już wtedy dostrzega-
no wszakże rozdźwięk między świadomością człowieka a otaczają-
cym go światem. Jak pisał Bernard Williams:
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Tragedia grecka nie chce właśnie przedstawiać istot ludzkich pozosta-
jących w idealnej harmonii ze swym światem i nie pozostawia miejsca 
dla świata, który – jeśli byłby w pełni rozumiany – mógłby nam wska-
zać, jak pozostawać z nim w harmonii. Istnieje rozdźwięk między tym, 
czym jest postać tragiczna w swej konkretności i przygodności, a spo-
sobami, na jakie wpływa na nią świat8. 

Owa niespójność staje się, według interpretacji Williamsa, bardziej 
niezrozumiała, gdy nie dotyczy świadomie stawianych sobie przez 
ludzi celów, lecz ich stosunku do społeczeństwa:

W  niektórych przypadkach ten rozdźwięk jest zrozumiały w  sensie 
wzajemnie niezgodnych ludzkich celów. W  innych przypadkach nie 
jest w pełni zrozumiały i nie daje się kontrolować. Może to dotyczyć 
rzeczywistości społecznej nie mniej niż świata zawierającego nadna-
turalne konieczności. Interakcja postaci lub indywidualnego projek-
tu z siłami, strukturami lub okolicznościami, które mogą go zniszczyć, 
może zachować znaczenie bez obecności bogów lub wyroczni9. 

Williams dochodzi do wniosku, że we współczesnej kulturze może-
my obserwować swoisty powrót do starożytnego fatum, przeniesie-
nie punktu ciężkości ludzkich niepokojów z wolności woli jako ją-
dra człowieczeństwa na tragizm losu sprowadzonego na indywidua 
przez nie same, tyle że w postaci bezosobowych sił społecznych:

Znajdujemy się w  sytuacji etycznej, która wykracza nie tylko poza 
chrześcijaństwo, lecz również poza jego Kantowskie czy Heglowskie 
dziedzictwo. Jesteśmy ambiwalentni w odniesieniu do tego, co osiągnę-
ły istoty ludzkie, oraz żywimy nadzieję odnośnie do tego, jak powinny 
żyć (zwłaszcza w postaci wciąż silnego ideału, iż powinny żyć bez kłam-
stwa). Wiemy, że świat nie został stworzony dla nas ani my dla świata, 
że historia nie przekazuje opowieści o określonym celu, jak również, że 
nie istnieje perspektywa poza światem czy historią, z której mogliby-
śmy mieć nadzieję na uwiarygodnienie naszych działań10.

8 B. Williams, Shame and Necessity, University of California Press, Berkeley 1993, 
s. 164–165.

9 Ibidem, s. 165.
10 Ibidem, s. 167.
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Starożytny problem fatum zyskał nowe oblicze za sprawą chrześci-
jaństwa, które bardzo silnie dowartościowuje człowieka, wyposa-
żając go w wolną wolę jako wyróżniającą cechę. W miejsce relacji 
między beznamiętną rzeczywistością a niezawinioną odpowiedzial-
nością pojawia się stosunek między dwiema osobami: wszechwład-
nym, ale pełnym miłości wobec człowieka Bogiem, a człowiekiem, 
będącym niedoskonałym obrazem Boga i  ponoszącym odpowie-
dzialność wobec niego. Z  czasem filozofia chrześcijańska zaczyna 
skupiać swą uwagę na człowieku i jego walorach poznawczych, wy-
różniających go spośród reszty przyrody11. Chociaż człowiek dzia-
ła w świecie rządzonym przez konieczne prawa, to stanowi w nim 
wyjątek, potrafiąc ów świat kształtować i ponosząc za to odpowie-
dzialność. Tomasz z Akwinu podkreśla wagę rozumu w warunko-
waniu przyszłości, nie zaprzeczając wszakże konieczności tego, co 
teraźniejsze, i temu, że wolna wola ma swoją przyczynę, Poruszycie-
la. Ideę przygodności synchronicznej wprowadził nieco później Jan 
Duns Szkot, koncentrując uwagę na akcie woli, który, jego zdaniem, 
nie może być wolny, o ile nie mógłby być inny, niż jest12. Był to istot-
ny moment w dziejach sporu wokół wolności woli, ponieważ Szkot 
skierował uwagę na to, że przyjęcie założenia, iż człowiek ma wolną 
wolę, wymusza opracowanie nowej metafizyki, bardziej subtelnej niż 
metafizyka tradycyjna13.

11 Apogeum tego kierunku stanowi myśl włoskiego Odrodzenia. Por. G. Pico del-
la Mirandola, Mowa o godności człowieka, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010. Choć wolność ludzka ma dla Pico głów-
ne znaczenie, to trzeba pamiętać, że według włoskiego filozofa Bóg pozostawia 
człowiekowi pewien wachlarz możliwości i jedynie orientując się w swym życiu 
na poznanie Boga, człowiek może utrzymać i zmaksymalizować swą wolność. 
W tym sensie humanizm nie jest zapowiedzią transhumanizmu. Por. R. Becker, 
Der Mensch will über den Menschen hinaus. Hinweise zur Ideengeschichte des 
„homo creator“, w: Interdisziplinäre Anthropologie, Hrsg. G. Hartung, M. Herr-
gen, Springer Fachmedien, Wiesbaden 2016, s. 165–186. 

12 Szerzej por. M. Koszkało, Kontyngencja, wolność, indywidualność – Jan Duns 
Szkot a  tradycja Arystotelesowska, „Roczniki Filozoficzne” 2017, t. 45, nr 4,  
s. 37–58.

13 Nowe kontury nadał temu zadaniu Jan Łukasiewicz, postulując ideę logiki wie-
lowartościowej. Por. J. Łukasiewicz, O determinizmie, w: idem, Z zagadnień lo-
giki i filozofii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1961, 
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Narodziny nowożytnego racjonalizmu nie oznaczały bynaj-
mniej odrzucenia wolności woli w imię mechanistycznej koncepcji 
świata. Na przykład myśl Kartezjusza wydaje się pod tym względem 
kontynuacją średniowiecznego sposobu myślenia o człowieku i jest 
zrozumiała tylko na tle chrześcijańskiego krajobrazu intelektual-
nego Europy. Napięcie między wolnością a koniecznością wyraża 
się już jednak u  francuskiego filozofa jako dualizm natury ludz-
kiej. Z jednej strony autor Medytacji o pierwszej filozofii reprezen-
tuje skrajny mechanicyzm, na który wielokrotnie później utyski-
wano, ale z drugiej broni tezy o nieograniczonej wolności ludzkiej. 
Pisze na przykład:

Nie mogę się też uskarżać, że otrzymałem od Boga wolę, czyli wolność 
decyzji o niedostatecznym zasięgu i doskonałości, bo wiem z doświad-
czenia, że rzeczywiście nie posiada ona żadnych granic. I wydaje mi się 
rzeczą ze wszech miar godną uwagi, że wszystko inne, co jest we mnie, 
nie jest ani tak wielkie, ani tak doskonałe, bym nie mógł pomyśleć, że 
mogłoby być jeszcze większe czy doskonalsze. […] Jedynie tylko wolę, 
czyli wolność decyzji stwierdzam u siebie w tak wielkim stopniu, że nie 
znajduję idei niczego większego od niej; tak że przede wszystkim dzię-
ki niej poznaję, iż jestem w pewnej mierze na obraz i podobieństwo 
Boga stworzony14. 

Choć radykalne Oświecenie francuskie położyło nacisk na determi-
nistyczny obraz świata, sprowadzając wolność, jak Wolter, do zgod-
ności działania z wolą, to nie można zapominać o tym, że nieco póź-
niej klasyczna filozofia niemiecka wykazała najwyższe mistrzostwo 
intelektualne w  uzasadnieniu i  dowartościowaniu wolności woli. 
Jednocześnie umiarkowane skrzydło Oświecenia francuskiego, re-
prezentowane zwłaszcza przez Anne-Robert-Jacques’a Turgota, za-

s. 114–126. W kontekście debat wokół determinizmu o znaczeniu Łukasiewicza 
por. H. Rosnerowa, Dylematy pojęcia wolności. Próba wprowadzenia analityczne-
go, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993, s. 35–52. Jako propozycję innej me-
tafizyki dopuszczającej „miękki determinizm” (na podstawie idei realności świa-
tów możliwych) por. również: D. Lewis, Counterfactuals, Blackwell, Oxford 2001.

14 R. Descartes, Medytacje o  pierwszej filozofii, tłum. M. i  K. Ajdukiewiczowie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 61–62.
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chowało chrześcijańską koncepcję wolności, by wywodzić z niej wi-
zję postępu15. 

Współczesna myśl filozoficzna nie porzuciła problematyki wol-
nej woli, ale odeszła od alternatywy wolnej woli i determinizmu. Bez 
wątpienia Oświecenie kierowało debatę właśnie na te tory – przez 
jednoczesne dowartościowanie wolności i  przerażanie demonem 
Laplace’a. Jednak dla współczesnych filozofów większe znaczenie 
ma sposób, w jaki do tego problemu ustosunkowała się anglosaska 
tradycja empirystyczna. Pionierem charakterystycznej dla niej ar-
gumentacji był Thomas Hobbes, który konsekwentnie bronił me-
chanicyzmu i  definiował wolność jako brak przeszkód działania. 
W  podobnym duchu David Hume uzasadniał brak sprzeczności 
między deterministyczną wizją świata a wolnością. Osadzając swój 
kompatybilizm w szerszym programie sekularyzacji filozofii, zdo-
łał doprowadzić do daleko idącego zapoznania sporów średniowie-
cza. Choć jego pogląd, wzmocniony stanowiskiem tak sławnych my-
ślicieli, jak John Stuart Mill, Peter Strawson czy Harry Frankfurt, 
zdołał się szeroko upowszechnić w nauce, to problem zgodności po-
glądu o istnieniu wolności woli z determinizmem (lub indetermini-
zmem) ma oczywiście kilka innych rozwiązań. Po pierwsze – liber-
tarianizm, głoszący współistnienie praw przyrody z  wolną wolą, 
która im nie podlega. Stanowisko to jest trudne do obrony nie tylko 
dlatego, że wykracza poza naukowy pogląd na świat, lecz także dla-
tego, że musi obronić możliwość wolnej woli zarówno przed deter-
minizmem, jak i  indeterminizmem. Dlatego też pojawiają się roz-
wiązania postulujące istnienie różnych faz wolnego podejmowania 
decyzji, na przykład fazy racjonalnego, a zarazem deterministyczne-
go opracowywania opcji działania, a następnie fazy losowego wybo-
ru jednej z opcji. Drugim stanowiskiem alternatywnym wobec kom-
patybilizmu jest wywodzący się jeszcze z filozofii Barucha Spinozy 
twardy niekompatybilizm, który uznaje determinizm oraz in-
determinizm za koncepcje niezgodne z jakąkolwiek sensowną ideą 

15 Por. obszerniej: J. Israel, A Revolution of the Mind. Radical Enlightenment and 
the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, 
Princeton 2010, s. 7–8.
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wolności woli. Znaczenie praktyczne tego stanowiska jest nie do 
przecenienia, ponieważ przeważnie nie pozwala ono na akceptowa-
ne przez kompatybilistów przypisywanie ludziom odpowiedzialno-
ści za swoje czyny. 

Debata między wymienionymi poglądami ożywiła się w filozo-
fii drugiej połowy dwudziestego wieku za sprawą książki Petera van 
Inwagena z 1983 roku16. Jeśli determinizm jest prawdziwy, powia-
da van Inwagen, to nasze działania są skutkami przeszłych zdarzeń 
i  praw przyrody. Jednak ani te zdarzenia, ani prawa nie zależą od 
nas. Wynika z tego, że nasze działania także od nas nie zależą. Dys-
kusja, jaką wywołał argument van Inwagena17 oraz, z drugiej strony, 
liczne odkrycia biologii i neuronauk sprawiają, że nie słabnie zain-
teresowanie problematyką wolności woli, a oprócz kompatybilizmu, 
wielu zwolenników zyskują sobie także libertarianizm i twardy nie-
kompatybilizm. 

Pytanie o wolność daje o sobie znać nie tylko w refleksjach poe-
tów i filozofów, dodaje bowiem kolorytu codziennym doświadcze-
niom ludzi, którzy w zależności od tego, czy są pełni entuzjazmu, czy 
fatalistycznego przygnębienia, utyskują na marność własnego życia 
wobec bezwzględnego losu lub głoszą swą twórczą moc. W związku 
z tym także filozofom nieobce jest rozważanie wolności z perspek-
tywy osobistej i zaangażowanej. Dobrym przykładem jest pismo Po-
wołanie człowieka, w którym Johann Gottlieb Fichte nie przemawia 

16 P. van Inwagen, An Essay on Free Will, Oxford University Press, Oxford 1983.
17 Por. zwłaszcza wysoko ceniony przez van Inwagena artykuł Davida Lewisa, 

który pisał między innymi: „Krótko mówiąc, jako (naciągany) miękki deter-
minista, który akceptuje konieczne dodatkowe przesłanki i zasadę logiki zdań 
kontrfaktycznych, jestem w obowiązku przyjąć, że gdybym uczynił to, co po-
trafię – podniósł rękę – to jakieś prawo przyrody zostałoby złamane. »Oznacza 
to – wyostrza swe stanowisko mój oponent – że rościsz sobie prawo do łama-
nia samych praw przyrody. Tak niewielkim wysiłkiem! To w istocie niezwykła 
moc! Umiesz także giąć łyżki?« Pogląd mojego oponenta nie jest jednak cał-
kiem słuszny. Zastąpił bowiem miękką tezę, którą akceptuję, mocną tezą, którą 
wraz z nim odrzucam. […] Tak więc uważam, że byłbym zdolny do podniesie-
nia ręki i gdybym tak zrobił, prawo [przyrody] zostałoby złamane, ale nie zga-
dzam się, że oznacza to, iż jestem zdolny do łamania [tego] prawa” (D. Lewis, 
Are We Free to Break the Laws?, „Theoria” 1981, Vol. 47, Issue 3, s. 112–121, tu: s. 113). 
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bezosobowo i neutralnie, jak wielu współczesnych filozofów, lecz pe-
łen zaangażowania opowiada w pierwszej osobie o różnych poglą-
dach na wolność, rozpatrując ją z przyczynowo-skutkowego, feno-
menologicznego, a wreszcie praktycznego stanowiska. Tendencja do 
opisywania wolności z perspektywy osobistej nie wydaje się tylko ro-
mantyczną manierą. Wiele wskazuje bowiem na to, że dla nauki wol-
ność nie jest wcale problemem – świat można opisywać i wyjaśniać, 
nie odwołując się wcale do tego pojęcia. Zupełnie inaczej sprawa wy-
gląda z osobistego punktu widzenia. Działając, nie możemy bowiem 
wyzbyć się świadomości, że z każdym naszym czynem – tak doko-
nanym, jak planowanym – wiąże się wybór, który, zgodnie z domyśl-
nym założeniem, dokonuje się w naszej świadomości. Problemem fi-
lozoficznym nie jest to, czy to założenie jest prawdziwe, a raczej jego 
moc praktyczna i nieustępliwość18. Jak pisał Søren Kierkegaard:

Całkowitą prawdą jest to, co mówią filozofowie: że życie rozumieć trze-
ba, myśląc o nim wstecz. Zapominają jednak o innym twierdzeniu, że 
życie trzeba przeżyć do przodu. Im bardziej uważnie myślimy nad tym 
twierdzeniem, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że w  żadnym 
konkretnym momencie życie nie może być w pełni zrozumiałe; wła-
śnie dlatego, że nie ma żadnego momentu, w którym czas całkowicie 
by się zatrzymał, aby umożliwić mi myślenie wstecz19. 

Osobiste przywiązanie do własnej wolności – częsty temat literatu-
ry pięknej, muzyki i filmu – zdaje się wszakże niewygodne dla filo-

18 Osobisty ton dzieła Fichtego rodzi pokusę, by odczytywać zawarte w nim rosz-
czenie do wolności w sposób historyzujący – jako pokłosie rewolucji francu-
skiej. Tak na przykład Marek Siemek pisał, projektując idee Georga Wilhel-
ma Friedricha Hegla na Fichtego: „Idea rewolucji lat dziewięćdziesiątych jest 
więc kulturowym dziedzictwem rewolucji; epoka nie czyta jej z ksiąg filozofów, 
lecz żyje nią, oddycha” (M. J. Siemek, Spontaniczność i refleksja. O problematy-
ce wolności w filozofii Fichtego, w: idem, Dzieła, t. 3, Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 35–86). Prowadzi to Siemka do wniosku, 
że „zabieg Fichtego polega na odwróceniu idei Kantowskiej: poznanie ma tu 
być uzgodnione z wolnością jako swym warunkiem, a nie wolność z warunka-
mi poznania” (ibidem, s. 43).

19 S. Kierkegaard, Journals and Papers, Vol. 4, transl. A. Hannay, Penguin, Harmonds- 
worth 1996, s. 161.
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zoficznego kompatybilizmu. Przykładem może być fragment książki 
jednego ze współczesnych przedstawicieli tego stanowiska, Daniela 
Dennetta. Przywołuje on przypadek osoby, którą neurochirurg po-
informował o wszczepieniu jej do mózgu urządzenia kontrolującego 
każdą decyzję. Dennett każe nam wierzyć, że osoba ta zmieni swo-
je postępowanie na całkowicie nieodpowiedzialne, będzie pozwalać 
sobie na czyny, na które w innej sytuacji by się nie odważyła20. Fi-
lozof nie pisze jednak, czy i on ulegałby podobnym pokusom, a nie 
wolał wierzyć we własną wolną wolę, zwłaszcza że pisze: „Nie dowo-
dzę tego rodzaju wolnej woli, w którą większość ludzi chce wierzyć, 
i  wiem o  tym. Ale uważam, że oni się mylą, chcąc w  nią wierzyć, 
i mylą się, jeśli w nią wierzą”21. Pod koniec swoich rozważań o wolnej 
woli Dennett zaskakuje nas jeszcze jedną woltą, twierdząc, że choć 
zrozumienie podstaw odpowiedzialności moralnej to „najtrudniej-
szy, jak i  najważniejszy problem filozoficzny, przed którym dzisiaj 
stoimy”22, „sytuacja wygląda tak, jak powinna”23, wszak „błędny po-
gląd głoszony przez wpływowych naukowców mógłby ograbić ludzi 
z uprawnionego i poprawiającego życie rodzaju wolnej woli”24. Brak 
jednoznaczności w słowach Dennetta odzwierciedla – jak się zda-
je – jego paternalistyczny dystans i pogrążenie w świecie spekulacji 
teoretycznych. Zapewne tego rodzaju dystans miał właśnie na myśli 
Fichte, gdy przekonywał, że kwestii wolności człowieka nie można 
rozstrzygnąć na podstawie posiadanej wiedzy. Dennettowi można 
by więc zadedykować następujące słowa Fichtego: „Chciałeś wie-
dzieć, a wybrałeś w tym celu fałszywą drogę. Szukałeś wiedzy tam, 
dokąd żadna wiedza nie sięga”25. 

20 D. Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, tłum. Ł. Kurek, 
Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 479–481.

21 Ibidem, s. 529. Jak na ironię, pogląd, który Dennett przypisuje większości ludzi, 
Spinoza rezerwuje dla filozofów, pogląd Denetta autor Etyki uważa zaś najwy-
raźniej za charakterystyczny dla „tłumu” (B. Spinoza, Etyka, tłum. I. Myślicki, 
Akme, Warszawa 1991, s. 204).

22 D. Dennett, op. cit., s. 546.
23 Ibidem, s. 545.
24 Ibidem.
25 J. G. Fichte, Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk, Antyk, Kęty 2002, s. 68.
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Prezentowana książka nie jest poświęcona osobistym zmaga-
niom, ani tym bardziej filozoficznym próbom podołania debacie 
o istnieniu wolności woli. Poza tym, że wielowiekowe próby poda-
nia zadowalającej odpowiedzi napawają pesymizmem co do możli-
wości dodania czegoś istotnie nowego, nie wspominając o sformuło-
waniu jakiegoś rozstrzygającego dowodu na rzecz któregokolwiek ze 
stanowisk, tematem tej książki są przede wszystkim perypetie teorii 
socjologicznej, a nie filozofii. Cóż jednak wspólnego ma teoria so-
cjologiczna ze wspomnianym pytaniem? Czy nie zajmuje się raczej 
swoim szczególnym przedmiotem niż sporem, który od tak daw-
na spędza sen z  powiek filozofom? W  istocie socjologia rozumia-
na jako nauka empiryczna stawia zupełnie inne pytania, a odpowia-
dając na nie, nie angażuje się w  debaty dotyczące swych założeń. 
Charakterystyczną cechą nauki jest wszak badanie świata na podsta-
wie wcześniej przyjętych przesłanek – heurystycznych lub praktycz-
nych26. Ruch odwrotny, to znaczy badanie samych założeń z punk-
tu widzenia ich relacji wewnętrznych i możliwych konsekwencji, jest 
zadaniem, które stawiają sobie z reguły filozofowie. Będziemy więc 
oddzielać teorię socjologiczną, która opiera się na określonych 

26 Jan Woleński zakwestionował uniwersalną założeniowość nauki w znaczeniu lo-
gicznego wynikania jej twierdzeń z przekonań filozoficznych (por. J. Woleński, 
O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki, w: Z zagadnień filozofii nauk 
przyrodniczych, red. S. Butryn, Res Publica Press, Warszawa 1991, s. 7–16). Mam 
tu jednak na myśli innego rodzaju założeniowość, o której pisał Max Weber, gdy 
nieprzekonujące okazały się dlań dwa sposoby uzasadnienia sensu nauki: jako 
wewnętrznego powołania oraz drogi do szczęścia, przyrody, sztuki lub Boga. 
„Mówi się dziś często – powiada Weber – o nauce »bezzałożeniowej«. Czy coś 
takiego istnieje? To zależy, co się przez to rozumie. Każda praca naukowa zakła-
da ważność reguł logiki i metodyki – tych ogólnych podstaw naszej orientacji 
w świecie. Z tym, że te założenia są, przynajmniej dla naszego szczegółowego 
pytania, najmniej problematyczne. Zakłada się jednak również, że to, co wynika 
z pracy naukowej, jest ważne w sensie »warte wiedzy«. Tutaj też tkwią najwyraź-
niej wszystkie nasze problemy. Wszak to założenie nie jest możliwe do udowod-
nienia za pomocą środków naukowych. Można je co najwyżej interpretować ze 
względu na jego ostateczny sens, który trzeba odrzucić lub przyjąć, w zależno-
ści od własnego ostatecznego stosunku do życia” (M. Weber, Nauka jako zawód 
i powołanie, w: idem, Polityka jako zawód i powołanie. Wybór pism, tłum. P. Dy-
bel, A. Kopacki, Znak, Kraków 1998, s. 111–140, tu: s. 130).
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założeniach, by ukierunkowywać i  systematyzować badania empi-
ryczne oraz pomagać wyjaśniać ich wyniki, od teorii społecznej, 
badającej założenia nauk społecznych i  ich wzajemne powiązania. 

Ukryte lub formułowane explicite przekonania na temat wolności 
człowieka i natury badanej rzeczywistości stanowią zatem przedmiot 
teorii społecznej. Interesuje się ona zarówno tym, jakie założenia 
przyjmuje teoria socjologiczna, jak też tym, do jakich konsekwencji 
one prowadzą. Jak zobaczymy, charakterystycznym problemem so-
cjologii i innych nauk społecznych jest przyjmowanie jednocześnie 
dwóch założeń: o wolności człowieka, jak też o tym, że pra-
wa nauk społecznych wolność tę wykluczają. To stanowisko 
przybiera bardzo różne formy, ale przeważnie nie pozwala teoriom 
społecznym uniknąć trudności wiążących się z  tym, że definiują 
one wolność inaczej niż filozofowie broniący kompatybili-
zmu. Wprawdzie teorie społeczne aspirują przeważnie do tego, by 
iść tropem Hume’a, ale w istocie noszą dużo wyraźniejsze ślady kan-
tyzmu. Waga tej problematyki sprawia, że zarówno teorie społecz-
ne, jak też – za nimi – socjologia, angażują się systematycznie 
w debatę na temat wolności, choć najczęściej w sposób ukryty 
i nieświadomy. Wyjaśnienie tego zjawiska oraz niektórych jego kon-
sekwencji teoretycznych jest głównym zadaniem książki, którą Czy-
telnik ma w ręku. Podkreślmy jednak raz jeszcze, że jej celem nie jest 
odpowiedź na filozoficzne pytanie o istnienie wolnej woli.

Jak zobaczymy, mylne jest przekonanie, że tezy na temat wol-
ności wynikają z  teorii społecznych nieoczekiwanie czy w  sposób 
niezamierzony. W większości przypadków jest tak, że teorie te mają 
na celu uzasadnianie określonego stanowiska odnośnie do wolno-
ści, choć zadania tego wyraźnie nie ujawniają lub mu wprost za-
przeczają. Jak wykażemy, podejmowane próby określania wolności 
i jej godzenia z głoszonym (często w innych kontekstach) determi-
nizmem z reguły nie prowadzą do zadowalających rezultatów. Toteż 
przedstawiane stanowiska okazują się ostatecznie niespójne, a  po-
glądy na temat wolności stanowią najsłabsze ogniwa wielu systemów 
teoretycznych. 

Zanim przejdziemy do systematycznego omówienia poszczegól-
nych teorii społecznych, które są w naszym przekonaniu reprezen-
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tatywne dla najważniejszych nurtów myślenia o wolności, a zarazem 
zdobyły sobie największą popularność wśród badaczy społecznych, 
scharakteryzujemy pokrótce przyczyny napięcia między społecznym 
determinizmem a ideą wolności. Jego źródeł można dopatrywać się 
we wspomnianym wyżej sporze filozofów Oświecenia o to, czy czło-
wiek jest tylko częścią przyrody poruszaną przez obce mu siły, jak 
głosili Julien Offray de La Mettrie i Paul d’Holbach, czy też jego de-
cyzje stanowią może pierwsze ogniwa łańcuchów przyczynowych, 
jak chcieli Immanuel Kant czy Johann Gottlieb Fichte. Stanowisko 
Kanta było możliwe do utrzymania na początku dziewiętnastego 
wieku, ponieważ można było wtedy zakładać, że ludzkie decyzje nie 
poddają się prawom nauki i nie należą do deterministycznego ob-
razu świata27. Sytuacja ta zmieniła się jednak na skutek intensyw-
nego rozwoju statystyki na przestrzeni dziewiętnastego wieku. Jej 
uniwersalne zastosowanie, jak też dostrzeżenie przewagi praw pro-
babilistycznych w nauce, stanowiły ważny motyw porzucania deter-
minizmu na rzecz indeterminizmu, ale nie sprzyjało to wcale zwo-
lennikom idei wolności woli, mimo tego, że otwarto wówczas drzwi 
współczesnym spekulacjom na temat „mózgu kwantowego” i  nie-
zdeterminowania decyzji. Indeterminizm w żaden sposób nie ogra-
nicza bowiem uniwersalizmu praw przyrody, lecz zwiększa ich za-

27 W  tym duchu utrzymana jest zresztą bardziej współczesna, błyskotliwa pró-
ba interpretacji stanowiska Kanta jako nieimplikującego sprzeczności, a auto-
rem tej koncepcji jest Donald Davidson. Por. D. Davidson, Zdarzenia mental-
ne, tłum. T. Baszniak, w: idem, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 163–193. Według Davidsona zdarzenia men-
talne nie tylko nie podlegają prawom fizykalnym, ale nawet prawom, które mia-
łyby podobny do nich charakter i w tym sensie są anomalne. Jednocześnie nie 
ma przeszkód, by traktować je jako przyczyny zdarzeń fizykalnych. Powiąza-
nie wolności z przypadkowością, nieprzewidywalnością dało o sobie znać w pa-
radoksach frapujących innego przedstawiciela klasycznej filozofii niemieckiej, 
Friedricha Schellinga. W swym słynnym tekście o wolności pisał: „To, co irra-
cjonalne i  przypadkowe, co przy formowaniu się istot, szczególnie organicz-
nych, okazuje się powiązane z koniecznością, dowodzi, że działała tu nie tylko 
sama geometryczna konieczność, ale uczestniczyły również wolność, duch i sa-
mowola” (F. Schelling, Badanie filozoficzne nad istotą ludzkiej wolności, tłum.  
K. Krzemieniowa, w: R. Panasiuk, Schelling, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1988, s. 203–223, tu: s. 213).
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kres. W szczególności statystyka społeczna pozwoliła dostrzec coś, 
co mogłoby przerazić filozofów niemieckich przełomu osiemnaste-
go i  dziewiętnastego wieku, a  mianowicie prawidłowości rządzące 
ludzkimi decyzjami i zachowaniami w dużej skali. To one pozwoli-
ły Émile’owi Durkheimowi przemianować „moralność” w „normal-
ność”, jak też kazały mu poszukiwać ponadludzkiej siły rządzącej in-
dywidualnymi wyobrażeniami, nawet gdy indywidua nie zdają sobie 
z tego sprawy, naiwnie wierząc we własną sprawczość28. Jak trafnie 
zauważył Ian Hacking:

[…] uważa się powszechnie, że Durkheim odrzucił Queteleta i  go 
przezwyciężył. W żadnym razie. Mimo surowej krytyki pod adresem 
Queteleta, pozostawał w  jego duchu. […] Powód, dla którego muszą 
istnieć siły kosmiczne działające na populację i wytwarzające tenden-
cje do samobójstw polega na tym, że nie może istnieć inne wyjaśnie-
nie równowagi statystycznej. Durkheim był bez wątpienia członkiem 
francuskiej szkoły statystycznej. Cóż mogło być bliższe temu, z czego 
Knapp kpił jako z astronomicznej koncepcji społeczeństwa, niż pogląd 

28 Klasycznym przykładem są Durkheimowskie wyjaśnienia zróżnicowania dys-
trybucji poszczególnych typów samobójstw. Rzeczywiste przyczyny (należą-
ce, według autora, do odrębnego „świata”) ujawniają jedynie dane statystycz-
ne, a nie świadome indywidualne motywacje. Por. É. Durkheim, Samobójstwo. 
Studium z socjologii, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 387–
–409. W naszym kontekście szczególnie dobitny wydaje się następujący frag-
ment: „A  zatem podstawowe twierdzenie, że fakty społeczne są obiektywne, 
twierdzenie, które udowodniliśmy w  innej pracy i  które uważamy za zasadę 
metody socjologicznej, znajduje w statystyce moralnej, a zwłaszcza w statysty-
ce samobójstw, nowy, szczególnie przekonujący dowód. Niewątpliwie jest ono 
niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Zawsze jednak wtedy, kiedy nauka ujaw-
nia ludziom istnienie nieznanej siły, spotyka się z niedowierzaniem. Jeśli nale-
ży zmienić system zastanych idei, aby zrobić miejsce nowemu porządkowi rze-
czy i utworzyć nowe pojęcia, ludzie się temu opierają. Niemniej należy dojść do 
porozumienia. Jeżeli socjologia istnieje, może polegać jedynie na badaniu jesz-
cze nieznanego świata, różniącego się od światów badanych przez inne nauki. 
Otóż ten świat to nic innego niż układ faktów” (ibidem, s. 391). Uwagę zwraca 
to, że w cytowanym fragmencie Durkheim wyraża świadomość tego, jak bar-
dzo wyjaśnienia możliwe dzięki statystyce idą na przekór zdrowemu rozsądko-
wi, a więc, jak możemy się domyślać, ludzkiej wierze w samostanowienie i de-
cydowanie o własnych działaniach. 
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Durkheima, że statystyka społeczna jest produktem sił, które porów-
nać można tylko do sił kosmicznych działających na nas z zewnątrz?29

Statystyka otworzyła więc drogę nie tylko indeterminizmowi, lecz 
również „determinizmowi społecznemu” rozumianemu tu jako po-
gląd, że indywidualne działania są zdeterminowane przez prawa 
społeczne (nawet jeśli rozumiemy je probabilistycznie). Gdy ujaw-
niają się indywidualne odchylenia od nich, to nie są istotne ze spo-
łecznego punktu widzenia, a indywiduum nie może samo decydo-
wać o ich zakresie. Jak wiemy, Durkheim wyciągnął z tego najdalej 
idące wnioski, uznając, że także kultura indywidualizmu jest przeja-
wem oddziaływania czynnika społecznego na indywiduum. W tym 
samym czasie, po drugiej stronie oceanu, pragmatyści wyciągali 
wszakże zupełnie inne wnioski z probabilistycznego zwrotu w na-
uce. Odwołując się do indeterminizmu, uzasadniali ludzką wolność. 
Do szczegółowej analizy myśli Durkheima i pragmatystów powróci-
my w rozdziałach drugim i piątym prezentowanej pracy. Tutaj zwra-
camy jedynie uwagę na potencjalne napięcie związane z równoczes- 
nym rozwojem determinizmu społecznego i indeterminizmu. 

Wzrost napięcia między ideą wolności a uniwersalizmem praw 
przyrody był związany nie tylko z rosnącym znaczeniem determini-
zmu społecznego, lecz także ze zmianami w pojmowaniu woli. To, co 
Kant rozumiał jeszcze jako suwerenne akty rozumu, stało się u Ar-
thura Schopenhauera, a  następnie Friedricha Nietzschego, działa-
niem metafizycznej siły, przekraczającej ludzki umysł i  trudnej do 
okiełznania. Schopenhauer i Nietzsche ukazują człowieka jako isto-
tę pozbawioną kontroli nie tylko nad światem zjawisk, lecz także 
nad tym, co najgłębiej człowiekiem porusza i zdaje się jądrem jego 
osobowości. Wolność woli jawi się w tym kontekście jako przekleń-
stwo, a w najlepszym razie igraszka filozofów lub pocieszenie escha-
tologiczne. Potężny nurt intelektualny zapoczątkowany przez Scho-
penhauera zepchnął kwestię wolnej woli na drugi plan, ale zarazem 
rozwijał się w opozycji do nie zawsze wyraźnie formułowanego try-

29 I. Hacking, The Taming of Chance, Cambridge University Press, Cambridge 1990, 
s. 17. 
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umfalizmu wolności, który towarzyszył rozwojowi technologiczne-
mu Zachodu. 

Idea postępu przybierała zwykle formy deterministyczne, ale 
w praktyce wiązała się raczej z entuzjazmem tych wszystkich, którzy 
czuli, że mogą kierować własnym losem za sprawą rosnącej liczby 
środków technicznych i zasobów. Nowoczesność w wersji zachod-
niej cechuje się napięciem między wolą czyhającą wewnątrz czło-
wieka, a  możliwościami, które oferuje rzeczywistość zewnętrzna. 
Jest tak dlatego, że wola bywa często postrzegana bardziej jako brze-
mię niż źródło szczęścia, a tymczasem świat oferuje jej coraz więcej 
okazji do uzewnętrznienia się. Coraz więcej aspektów naszego życia 
jest uzależnionych od rozstrzygnięć woli dlatego, że stoimy przed ro-
snącą liczbą wyborów. Ten paradoks, diagnozowany zwłaszcza przez 
Talcotta Parsonsa i Niklasa Luhmanna, odzwierciedla nie tylko stan 
umysłu współczesnego człowieka Zachodu, lecz także założenia teo-
rii społecznej, która przynajmniej od dziewiętnastego wieku była 
konfrontowana jednocześnie z  problemami woli i  postępu, a  więc 
z  jednej strony rzekomego źródła wolności oraz, z  drugiej strony, 
rzeczywistości, w której może się ona przejawiać.

Wskazane tu napięcie, oprócz swego aspektu teoretycznego 
i praktycznego, ma również charakter moralny i kognitywny, przy 
czym oba pozostają ze sobą w ścisłym związku. Rosnąca liczba wy-
borów nie jest wszak do pomyślenia bez powiększającej się wiedzy, 
nawet jeśli kryje się ona raczej w  wielu różnych sieciach poznaw-
czych, do których ludzie stale mają dostęp, a nie tylko w umysłach. 
Ów wzrost wiedzy prowadzi w dużej mierze do obniżenia społecznej 
roli moralności w znaczeniu uniwersalnego zbioru norm pozwalają-
cych na dokonywanie rozstrzygnięć. Jest tak dlatego, że o ile w erze 
przednowoczesnej większość ważnych wyborów życiowych była 
związana z bliskimi relacjami społecznymi, o tyle nowoczesność wy-
twarza wiele problemów natury prawnej, politycznej czy gospodar-
czej, które nie mają bezpośredniego znaczenia moralnego albo też 
ich znaczenie moralne dotyczy – tak jak w przypadku wyborów po-
litycznych – szacowania niepewnych kosztów i zysków odnoszących 
się do całego społeczeństwa lub jego sektorów. Kryteria moralne tra-
cą więc zastosowanie, choć niekoniecznie siłę oddziaływania, czego 
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dowodzą wybuchy paniki moralnej. Warto zwrócić uwagę, że jeśli 
pojmujemy moralność wzorem Schopenhauera jako dziedzinę oso-
bistego współczucia, a  więc najbardziej osobistych wyborów, czę-
sto niezgodnych z presją społeczną i wynikami egoistycznej kalkula-
cji, to musimy też uznać, że nowoczesność alienuje owe najbardziej 
osobiste werdykty, ograniczając je do sfery relacji osobistych. Z po-
litycznego, prawnego czy gospodarczego punktu widzenia nie mają 
one często żadnego znaczenia. 

Rozwój wiedzy socjologicznej zwiększa jeszcze ów dystans ludzi 
wobec otaczającej ich rzeczywistości społecznej, ponieważ przedsta-
wia ją często w sposób deterministyczny. Jak pisał Isaiah Berlin:

Rozwój wiedzy uwalnia nas od moralnych brzemion, bo skoro oddzia-
łują siły będące poza i ponad nami, absurdem jest branie odpowiedzial-
ności za ich działanie lub obwinianie siebie za to, żeśmy jej nie sprostali. 
Grzech pierworodny zostaje tym samym przeniesiony do domeny bez-
osobowej, a działania uznawane dotąd za niegodziwe czy nie dające się 
niczym usprawiedliwić, ujmowane są – w szerszym kontekście – w spo-
sób bardziej „obiektywny”: jako część procesu historycznego, który bę-
dąc odpowiedzialny za dostarczenie nam naszej hierarchii wartości, 
sam nie powinien być osądzany w jej kategoriach30.

Trzeba pamiętać, że słowa Berlina mogły trafnie charakteryzować 
mentalność deterministy należącego do społeczeństwa przemysło-
wego. Był to człowiek, który jeszcze nie miał wyraźnych powodów, 
by obawiać się skutków zmian wywołanych przez ludzi. Mógł uży-
wać swego determinizmu jako „desperackiego remedium”, uciecz-
ki od realności „w świat fantazji, gdzie bezosobowe byty pomszczą 
[jego] krzywdy i  naprawią wszystko, zadając [jego] rzeczywistym 
i wyimaginowanym prześladowcom większą lub mniejszą klęskę”31. 
Jednak dzisiaj nawet najzagorzalszy determinista nie może udawać, 
że nie istnieje problem odpowiedzialności za niezamierzone zagro-

30 I. Berlin, Konieczność historyczna, tłum. D. Lachowska, w: idem, Cztery eseje 
o wolności, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 105–182, tu: s. 142.

31 Ibidem, s. 182.
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żenia związane z  postępem32. Musi uznać istnienie bezosobowych 
praw społecznych, ale zarazem własną misję społecznej mobilizacji. 

Na to samo zjawisko swoistej fuzji determinizmu z woluntary-
zmem można spojrzeć od strony czysto przedmiotowej, a więc spo-
łeczeństwa, w którym podział pracy jest przejawem rosnącej złożo-
ności, a  ta z kolei źródłem niepewności. Idea wolnej woli staje się 
w takim społeczeństwie usprawiedliwieniem niewiedzy o przyszło-
ści. To, czego nie wiadomo, można kłaść na karb indywiduum po-
dejmującego suwerenne decyzje. Zmniejsza to jaskrawość problemu 
polegającego na tym, że rosnąca wiedza o przeszłości (zależno-
ściach przyczynowo-skutkowych, mechanizmach, faktach) zwiększa 
niewiedzę o  przyszłości wynikającą ze świadomości, że możli-
wych jest więcej scenariuszy, niż się dotąd zdawało. Jak pisał Luh-
mann: „Wydaje się, że ukrytą funkcją nowoczesnej indywidualiza-
cji/personalizacji jest raczej uwiarygodnienie stosunków czasowych, 
które doprowadziły do ewolucji społecznej i z którymi obecnie trze-
ba sobie jakoś radzić”33. 

Opisana tu sytuacja intelektualna, w  której determinizm spo-
łeczny ściera się z  woluntaryzmem, powstała zatem w  szczegól-
nym kontekście, w którym wzrost wiedzy prowadzi z jednej strony 
do mnożenia przewidywań, a z drugiej dostarcza wielu możliwości 
wyboru i skłania do aktywnego planowania społecznego. W świetle 
wiedzy deterministycznej odpowiedzialność wydaje się przeżyt-
kiem, z punktu widzenia planowania natomiast wymaga ona właśnie 

32 U niektórych wnikliwych obserwatorów społeczeństwa refleksja ta pojawiła się 
znacznie wcześniej. Tak na przykład Stanisław Ossowski wyraża jeszcze w la-
tach dwudziestych dwudziestego wieku ogromny optymizm dziejowy, sądząc, 
że nauka, w  odróżnieniu od filozofii, jest w  stanie przekształcać obraz świa-
ta i przez to wskazywać nowe możliwości działania (por. S. Ossowski, Funkcja 
dziejowa nauki, w: idem, Dzieła, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1967). Prowadzi go do tego nieintuicyjny charakter takich dokonań, jak pra-
wa transformacji Lorentza czy Łukasiewicza krytyka zasady sprzeczności. Jed-
nak już w latach trzydziestych Ossowski wskazuje na ideologiczne zagrożenia 
związane z determinizmem biologicznym w naukach społecznych (por. idem, 
Więź społeczna a dziedzictwo krwi, w: idem, Dzieła, t. 2, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1966).

33 N. Luhmann, op. cit., s. 1019.
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rozszerzenia i dowartościowania. Napięcie to trudno jest złagodzić 
przez skonstruowanie takiej czy innej teorii socjologicznej. Pierw-
szym powodem jest to, że ma ono charakter praktyczny i każda po-
ważna teoria społeczna musi się do tego ustosunkować. Po drugie, 
jak już wyżej wskazywaliśmy, napięcie to ma swoją własną podbu-
dowę teoretyczną w postaci rozdźwięku między statystycznie ugrun-
towanym determinizmem społecznym a pozytywnymi rezultatami 
inżynierii społecznej34. W  anglosaskiej filozofii społecznej podob-
ną rolę odgrywało w dziewiętnastym wieku napięcie między inde-
terministycznym ewolucjonizmem a  promowaną przez pragmaty-
stów wiarą w wolność. Pragmatyzm pozwala zresztą dostrzec – być 
może jeszcze lepiej niż myśl europejska – że charakterystyczna dla 
nauk społecznych konieczność przyjmowania sprzecznych zało-
żeń jest kontynuacją paradoksu, który gnębił filozofię chrześcijań-
ską, a obecnie, oprócz (lub zamiast) znaczenia teologicznego, uzy-
skał także znaczenie socjologiczne. 

Trzecim powodem, dla którego rozdźwięk między determini-
zmem a  odpowiedzialnością wydaje się niemożliwy do teoretycz-
nego usunięcia, jest to, że nawet gdyby ludzie mieli pełną wiedzę 
o przyszłości, to zapewne i tak nie byliby skłonni wszystkiego plano-
wać i przewidywać, ani tym bardziej brać za wszystko odpowiedzial-
ności35. Zapewne nie chcielibyśmy znać wyników losowania totaliza-
tora sportowego i innych gier, podobnie jak przebiegu naszego życia, 

34 Wątek ten rozwija Pitirim A. Sorokin w  artykule Is Accurate Social Planning 
Possible? („American Sociological Review” 1936, Vol. 1, No. 1, s. 12–25). Rosyj-
ski socjolog pisze między innymi, że wszelkie planowanie społeczne zakłada za-
razem pełną wiedzę o przyszłych zjawiskach, jak też względny indeterminizm 
oznaczający, że wykonanie planu może się powieść pod warunkiem, że wola 
planistów i wykonawców planu przeważy nad inercją praw społecznych (por. 
ibidem, s. 22). Wbrew tego rodzaju nadziejom nikt nie jest jednak w stanie prze-
widzieć wszystkich skutków najdokładniej zaplanowanej inżynierii społecznej. 
Planiści mają tendencję, by chwalić się tymi skutkami swoich działań, które 
były zgodne z zamierzeniami, pomijając jednak te niezamierzone. Jak pisze So-
rokin, ulegają stale złudzeniu, że własne działania są w stanie lepiej zaplanować 
niż działania innych, choć rzut oka na własny plan dnia pozwala zorientować 
się, jak dalecy jesteśmy od trafnych przewidywań, gdy idzie o nas samych (ibi-
dem, s. 15–17).

35 Por. V. Aubert, The Hidden Society, Transaction, New Brunswick 1982, s. 137–167.
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ani też daty i rodzaju naszej śmierci. Nieprzewidywalność zdaje się 
konstytutywnym elementem twórczości, a  często też rekrutacji do 
ról i stanowisk. Wolność nie wyczerpuje się więc w wyborach prze-
widywalnych przebiegów zdarzeń i  odpowiedzialności za nie, lecz 
znajduje również swój pozytywny i akceptowalny wyraz w  inten-
cjonalnej nieprzewidywalności. 

O  ile w  tle chrześcijańskiego ujęcia problemu wolności po-
brzmiewał dualizm ciała i duszy, o której zakładano, że jest źródłem 
wolnych wyborów, o  tyle w  nowoczesnej teorii społecznej teore-
tycznym zapleczem tego samego problemu jest dualizm społeczeń-
stwa i indywiduum. Warto podkreślić, że nie jest on w żadnym razie 
wymuszony przez stan wiedzy naukowej. Nierzadko zresztą w na-
uce dają o  sobie znać ślady dawnego dualizmu chrześcijańskiego. 
Przykładem może być teza fizjologa i kognitywisty Benjamina Libe-
ta36, który po przeprowadzeniu serii eksperymentów orzekł, że ak-
tywność mózgu odpowiadająca za podejmowanie decyzji poprze-
dza świadomy wybór, co z kolei miałoby oznaczać, że człowiek nie 
ma wolnej woli. Niezależnie od wielu możliwych interpretacji wy-
ników eksperymentów, pogląd Libeta zakłada, że aktywność mó-
zgu jest przyczyną treści pojawiających się w świadomości, a więc 
że świadomość stanowi ontologicznie odrębną od mózgu dziedzinę 
zjawisk. Możliwy jest tymczasem pogląd monistyczny, mówiący, że 
treść świadomości jest jedynie odmiennym sposobem przejawiania 
się tej samej rzeczywistości. 

Podobnego rodzaju dualizm jest widoczny we współczesnej teo-
rii społecznej, zwłaszcza w debacie na temat podmiotowości i struk-
tury (agency vs. structure). Choć głównym celem autorów biorących 
udział w tej debacie jest najczęściej wykazanie, że między „podmio-
towością” a „strukturą” nie występuje sprzeczność ani konkurencja 
o  lepsze wyjaśnienie rzeczywistości społecznej, to już główna rola 
tego rozróżnienia oraz trwałość idei agency świadczą o tym, że ist-
nieją ważne powody, by tego rodzaju debatę podejmować. Stano-
wiska niektórych uczestników sporu zostaną omówione w  dalszej 

36 B. Libet, Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Volun-
tary Action, „The Behavioral and Brain Sciences” 1985, Vol. 8, Issue 4, s. 529–566.
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części tej książki, więc ograniczymy się tutaj do kilku wstępnych ko-
mentarzy. 

Na uwagę zasługuje już to, że relacja między „podmiotowo-
ścią” a „strukturą” przypomina (strukturalnie) relację między wol-
nością woli a  prawami deterministycznymi. Jak wolność woli, tak 
i podmiotowość jest zwykle definiowana jako zdolność37 indywi-
duum lub nawet społeczeństwa do działania w sposób alternatywny 
w stosunku do tego, który został wybrany. Te sposoby są, jak moż-
na wnosić, oferowane przez strukturę, a więc zastane pozycje, role, 
normy, wartości i przekonania społeczne, nawet jeśli mają „indywi-
dualny rys”. Podmiotowość zakłada38 więc wolę indywiduum, ale bę-
dąc „zdolnością”, w  żaden inny sposób nie wykracza poza „struk-
turę”. W tym sensie relacja między podmiotowością a strukturą nie 
jest bynajmniej grą o sumie zerowej, w której można zyskać tyle wol-
ności, na ile „pozwolą” ograniczenia strukturalne39. Podmiotowość 
jest raczej funkcją struktury. Wbrew temu, co sugeruje pozorna kon-
kurencja podmiotowości i struktury w wyjaśnianiu działań, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by uznać, że wzrost złożoności struktury sprzy-
ja wzrostowi podmiotowości rozumianej jako zdolność do realiza-
cji alternatywnych czynów, ponieważ konstytuuje wachlarz możli-
wych wyborów40. 

37 Por. zwłaszcza M. S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziu-
ban, Nomos, Kraków 2013, s. 14, 204–206, 306–307. Autorka pisze o „emergent-
nych zdolnościach osoby”, jak również o „emergentnych zdolnościach struktu-
ry” oraz „emergentnych zdolnościach kultury”. Pojęcie „zdolności” pojawia się 
także u Anthony’ego Giddensa, o którym będzie mowa w rozdziale szóstym, od-
grywa też główną rolę w definicjach agency w innych tekstach o bardziej prze-
glądowym charakterze, na przykład S. Loyal, B. Barnes, “Agency” as a Red Her-
ring in Social Theory, „Philosophy of the Social Sciences” 2001, Vol. 31, Issue 4, 
s. 507–524.

38 Zakłada, ponieważ „zdolność” jest wszystkim, co umożliwia podmiotowi dzia-
łanie, poza samym aktem woli. Ów zasób możliwości nie mógłby jednak urze-
czywistnić się bez aktu woli. Tak więc dana osoba może być „zdolna” do mor-
derstwa, jak też do powstrzymania się od niego. O tym, czy zbrodnię popełni, 
decyduje ostatecznie akt jej woli. 

39 Tak S. Fuchs, Beyond Agency, „Sociological Theory” 2001, Vol. 19, Issue 1, s. 24–40.
40 Jasno i  przekonująco pisze o  tym w  swych książkach Piotr Sztompka. Por. 

zwłaszcza P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012, 
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Z drugiej strony można sugerować, że dana struktura utrzymu-
je się tylko pod warunkiem, że pozwolą na to wolne wybory ludzi, 
a w przypadku poszczególnych indywiduów ich podporządkowanie 
wzorcom strukturalnym zależy od ich wyborów indywidualnych. 
Przeciwko temu świadczy jednak kilka argumentów. Po pierwsze, 
z  punktu widzenia wyjaśnienia naukowego o  wyborze indywidu-
alnym w ścisłym sensie możemy mówić tylko wtedy, gdy dane za-
chowanie (rozumiane jako skutek wyboru) nie daje się podciągnąć 
pod żaden strukturalny wzorzec, a więc gdy nie ma wyjaśnienia41. 
W tym sensie wolność stanowiłaby kategorię rezydualną, nieuzasad-
nioną z empirycznego punktu widzenia. Po drugie, argumentując, 
że struktura nie jest niczym innym niż paletą wzorców i sankcji, któ-
rych istnienie wynika z podobieństwa wolnych wyborów i  ich od-
twarzania, pozostawia się bez odpowiedzi powstające wtedy pytanie 
o  przyczyny podobieństwa wyborów. Po trzecie, należy pamiętać, 
że nie ma żadnego dowodu na to, iż możliwa jest wolność w sensie 

s. 176. W innej pracy Sztompka podkreśla w nawiązaniu do Rose Laub Coser, 
że wewnętrzne napięcia w strukturze aksjo-normatywnej społeczeństw nowo-
czesnych sprawiają, że indywidua stają się bardziej innowacyjne i  elastyczne, 
co zwiększa wagę ich indywidualnych decyzji. Por. idem, Robert K. Merton. An 
Intellectual Profile, Macmillan, London 1986, s. 198. To, że złożoność struktu-
ry kształtuje podmiotowość (w omawianym tu znaczeniu), nie oznacza jednak, 
że zwiększa też wolność, którą ta podmiotowość zakłada, wszak większa licz-
ba ról może oznaczać po prostu większą liczbę obowiązków. Jak zauważa Emi-
ly Erikson w dyskusji z Laub Coser, „nie jest całkiem jasne, dlaczego zajmowa-
nie złożonej pozycji strukturalnej, składającej się z wielu ról, miałoby zwiększać 
autonomię, a nie nakładać dodatkowych ograniczeń na zachowanie (jak choć-
by w teorii napięcia w roli). Można by na przykład zapytać, czy pracująca mat-
ka ma więcej czy też mniej autonomii, biorąc pod uwagę odgrywanie przez 
nią wielu ról” (E. Erikson, Formalist and Relationalist Theory in Social Network 
Analysis, „Sociological Theory” 2013, Vol. 31, Issue 3, s. 219–242, tu: s. 234). Zdol-
ności do działania, podobnie jak indywidualizmu, nie można więc mylić z wol-
nością, zwłaszcza jeśli wolność rozumie się, na modłę kompatybilizmu, czysto 
subiektywnie jako poczucie swobody. 

41 Rzadko warunek ten spełnia nawet najbardziej idiosynkratyczne zerwanie z ru-
tyną czy konwenansem. Na niewiele przyda się też oddzielenie struktury w zna-
czeniu schematu obserwatora od struktury realnej rozumianej jako „zasób” po-
zostający do dyspozycji podmiotu. Zasób ten musiałby bowiem tak czy inaczej 
być schematem – tyle że nieznanym nauce. 
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postulowanym przez libertarian, a więc inicjowanie nowych łańcu-
chów przyczynowych. Jeśli teorie podmiotowości mówią o tego ro-
dzaju wolności, nie dowodząc, że ona istnieje, to w istocie przyjmują 
założenie, za pomocą którego mogą wyjaśniać ad hoc wszystkie zja-
wiska wykraczające poza wzory strukturalne. Powszechne deklaro-
wanie kompatybilizmu w naukach społecznych może służyć uspra-
wiedliwianiu tego rodzaju wyjaśnień42.

Przyjmowanie stanowiska kompatybilistycznego w  celu ukry-
cia libertariańskich intencji rodzi nowe problemy. Przede wszystkim 
kompatybilizm ogranicza socjologię jedynie do wyjaśnień, unie-
możliwiając przewidywania. Definicja wolności jako zdolności do 
działania alternatywnego pozwala bowiem na to, by uznać jedno-
cześnie zdania w rodzaju: 1) x jest zdolny do działań d1 lub d2, oraz 
2) struktura S jest przyczyną zdolności x-a do d1 lub d2. Nie pozwa-
la jednak na to, by przewidzieć, na podstawie wystąpienia struktu-
ry S, czy zajdzie działanie d1, czy też d2. Drugi powód, dla którego 
deklaracja kompatybilizmu nie sprzyja próbom nadania „podmio-
towości” charakteru naukowego, wynika z  tego, że kompatybilizm 
jest narażony na krytykę w duchu argumentu van Inwagena. Moż-
na wszak zastrzec, że dana osoba mogłaby postąpić inaczej, gdyby 
inaczej chciała, ale przecież nie mogła inaczej chcieć, ponieważ tak-
że jej wola została zdeterminowana przez pozycję, jaką zajmowała 
w strukturze społecznej43. Po trzecie, wyjaśnieniom deterministycz-
nym nie mogą umknąć opcje wyboru44, nawet jeśli podmiot byłby 
doskonałą maszyną losującą. 

42 Klasycznym przykładem obrony kompatybilizmu przez socjologa w imię obro-
ny „niepełnych” i „przybliżonych” wyjaśnień przyczynowych jest książka Ro-
berta MacIvera, Social Causation (Ginn and Co., Boston 1942). Autor pisze: 
„Świadomy podmiot wyobraża sobie przynajmniej dwie możliwości. […] 
W  tym sensie możemy powiedzieć, że świadomy podmiot inicjuje zmianę, 
wszak jego wybór determinuje to, która z dwóch lub więcej możliwości zaktu-
alizuje się” (ibidem, s. 231). 

43 Szerzej por. rozdział pierwszy prezentowanej pracy.
44 Por. słowa MacIvera: „Tym, co jest wolne, jest jednak wybór spomiędzy możli-

wości, a nie wybór tego, czym mają być te możliwści” (R. MacIver, op. cit., 
s. 241).
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Skoro zdolność do działania alternatywnego nie implikuje wol-
ności, to stanowisko kompatybilistyczne – w  celu obrony prze-
ciwstawienia podmiotowości i  struktury – stara się bronić jakiejś 
empirycznej koncepcji niezależności decyzji podmiotu od wy-
wieranego nań wpływu społecznego. Charakterystycznymi 
przykładami takiego wybiegu może być zarówno redukcjonizm bio-
logiczny (traktujący umysł jako epifenomen zjawisk biologicznych), 
jak również koncepcje „wewnętrznej konwersacji”45, „systemu psy-

45 Używająca tego terminu Margaret Archer uważa, że „wewnętrzna rozmowa” 
pośredniczy między podmiotowością a  strukturą, stanowiąc nieredukowalną 
przyczynę decyzji i działań. Wpływ struktury na działanie miałby więc być za-
burzony przez wewnętrzną refleksyjność. Por. M. Archer, Structure, Agency, and 
the Internal Conversation, Cambridge University Press, Cambridge 2003. Gdzie 
indziej czytamy, że refleksyjność („wewnętrzna rozmowa”) jest „zwyczajną re-
alizacją zdolności mentalnej, podzielanej przez wszystkich normalnych ludzi, 
do postrzegania siebie samych w relacji do swych społecznych kontekstów i vice 
versa” (eadem, Making Our Way Through the World: Human Reflexivity and 
Social Mobility, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 4). Jest więc 
po prostu zbiorem faktów, w których przejawia się zakładana wolność (cóż in-
nego oznacza stwierdzenie, że podmiot jest zdolny do wewnętrznej rozmo-
wy?). Warto podkreślić, że pojęcie „wewnętrznej konwersacji” zostało zaczerp-
nięte z prac Lwa Wygotskiego. Archer podkreśla też, że stara się realizować jego 
program „historycznej teorii mowy wewnętrznej” (por. eadem, The Reflexive 
Imperative in Late Modernity, Cambridge University Press, Cambridge 2012,  
s. 10). Oznacza to, że według Archer, „moc sprawcza” człowieka, wynikająca 
z  wewnętrznych konwersacji, nie jest niezmienna, lecz „zależna społecznie” 
(ibidem, s. 1), fluktuująca wraz z okresami „stabilności i zmiany” (ibidem, s. 57). 
Archer nie dowodzi nigdzie, że „wewnętrzna rozmowa” jest w jakikolwiek spo-
sób „nieredukowalna”. Jest to dla niej raczej założenie potrzebne do tego, by 
wyjaśniać kreatywne działania człowieka. Jak pisze autorka: „Jedynie za spra-
wą tych mocy istoty ludzkie mogą być aktywnymi twórcami swych kontekstów 
społeczno-kulturowych, a nie tylko ich pasywnymi odbiorcami. Samo pojęcie 
morfogenezy dotyczy takich aktywnych agentów, w innym przypadku nie było-
by wiarygodnych źródeł, którym można by było przypisać innowacje [elabora-
tions] strukturalne lub kulturalne. To oznacza, że istoty ludzkie posiadają moc 
krytycznej refleksji nad swym kontekstem społecznym oraz kreatywnego prze-
kształcania swego otoczenia społecznego, jego instytucjonalnych lub ideacyj-
nych konfiguracji albo jednego i drugiego. Jeśli książka ta spełniła swe zadanie, 
to polegało to na pokazaniu, w jaki sposób istoty ludzkie mogą stać się skutecz-
ne w działaniu tego rodzaju, a więc w ocenie swego kontekstu społecznego, kre-
atywnym określaniu alternatyw oraz współpracy z  innymi w  celu dokonania 
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chicznego” albo, najczęściej, „osobowości”46. Podobnie jak dla dzie-
więtnastowiecznego asocjacjonizmu, charakterystyczne dla nich jest 
oddzielanie od siebie konkretnych myśli i uczuć. Stąd też Margaret 
Archer pisze o „dialogu” ludzkich myśli i „emocjonalnych komen-
tarzach” do myśli, o dialektyce, w której żaden element nie zdobywa 
hegemonii, a logos i pathos „eksperymentują” ze sobą na forum umy-
słu47. Wiele lat wcześniej, posiłkując się również introspekcją, Henri 
Bergson argumentował przeciwko tego rodzaju ideom, że za wolne 
decyzje podmiotu można uważać tylko takie, które są wyrazem całej 
osobowości, a więc wynikają z połączenia się różnych stanów świa-
domych w jeden, wyrażający tę osobowość48. Stany świadome – do-

zmian” (M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, s. 311). Oprócz prze-
niesienia punktu ciężkości problematyki wolności z przyczyny działań na ich 
skutki mamy w tym fragmencie do czynienia z odwróceniem sensu pracy Wy-
gotskiego, któremu wcale nie chodziło o  to, by wykazać „nieredukowalność” 
mowy wewnętrznej, lecz przyczynowo-skutkowe powiązanie myślenia z kon-
tekstem społecznym. Dlatego już na wstępie Myślenia i mowy Wygotski polemi-
zuje zarówno z tymi, którzy zrównują myśl z mową, jak i z tymi, którzy uważa-
ją je za całkowicie wzajemnie nieredukowalne (L. Wygotski, Myślenie i mowa, 
w: idem, Wybrane prace psychologiczne, tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971, s. 159–488, tu: s. 164–165). Jak czy-
tamy: „[…] deterministyczna analiza myślenia musi zakładać wykrycie moty-
wów myśli, potrzeb i zainteresowań, pobudek i tendencji, kierujących ruchem 
myśli” (ibidem, s. 175). Najistotniejszy jest wszakże w tym kontekście fragment 
końcowej części pracy rosyjskiego psychologa, w którym pisze on: „Myśl nie jest 
jeszcze ostatnią instancją w całym tym procesie [analizy wewnętrznych płasz-
czyzn myślenia werbalnego]. Sama myśl nie rodzi się z innej myśli, lecz z mo-
tywacyjnej sfery naszej świadomości; a  ta sfera obejmuje nasze popędy i po-
trzeby, zainteresowania i pobudki, afekty i emocje. Za myślą kryje się tendencja 
emocjonalna i wolicjonalna i ona jedynie może odpowiedzieć w analizie myśle-
nia na ostatnie »dlaczego«” (ibidem, s. 481). Analiza Wygotskiego nie oznacza 
wszakże redukcji behawiorystycznej, przeczy bowiem przekonaniu, że „tylko 
jedna droga od myśli do słowa ma zawsze miejsce naprawdę” (ibidem, s. 483). 

46 Przywołajmy ponownie znany nam już przykład MacIvera, który stwierdza na 
temat wolnego podmiotu: „Jego osobowość jest czynnikiem aktywnym w wy-
borze, determinuje wybór. To jest jego wolność. To właśnie oznacza wolność. To 
jest wszystko, co może ona sensownie oznaczać” (R. MacIver, op. cit., s. 241).

47 Por. M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, s. 230–231.
48 H. Bergson, Time and Free Will. An Essay on the Immediate Data of Conscious-

ness, Allen and Company, London 1912, s. 165.
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wodzi Bergson – nie są tym samym co opisujące je pojęcia: „Każdy 
z nas ma swój własny sposób kochania i nienawidzenia, a ta miłość 
i nienawiść odzwierciedlają całą osobowość”49. W rezultacie nie je-
steśmy determinowani przez wielość określonych sił psychicznych, 
lecz w każdej z nich jesteśmy całym sobą. Sprzeczności między we-
wnętrznymi stanami, z których część nie jest zdeterminowana oso-
bowościowo, jak też chwilowe uniesienia emocjonalne, uniemożli-
wiałyby więc zaistnienie wolnych aktów woli. Wyrażając sprzeciw 
wobec asocjacjonizmu, Bergson krytykował nie tylko naukowy de-
terminizm, lecz także pogląd, jakoby wolne akty woli były czymś po-
wszechnym, nawet w przypadku osób o dużej samokontroli i stale 
kierujących się rozumem50. 

Wspominane wyżej wizje autonomii świadomości są niewiary-
godne nie tylko w świetle uważnej introspekcji. Nie mają też żad-
nego innego uzasadnienia empirycznego, stanowiąc co najwyżej 
próby naukowego przeformułowania Kantowskiego założenia wol-
ności, które jest odtwarzane w naukach społecznych na skutek ich 
praktycznego uwikłania. Zanim przejdziemy do krótkiego zaryso-
wania form, jakie założenie to może przyjmować, musimy jednak 
krótko wyjaśnić, dlaczego w świetle współczesnej wiedzy naukowej 
brakuje empirycznych podstaw do tego, by podtrzymywać stanowi-
sko dualistyczne. Otóż nie ulega wątpliwości, że ludzka świadomość 
wyewoluowała do postaci, która cechuje się bardzo dużą, w porów-
naniu z innymi zwierzętami, zdolnością uczenia się, pamięcią i moż-
liwością przetwarzania zgromadzonych w  niej danych. Wynikiem 
stosowania tych zdolności jest rozbudowany, zintegrowany „model 
świata”, który służy do asymilacji nowych informacji, wnioskowania 
i  planowania. Poczucie „wolności wyboru” polega w  dużej mierze 
na zakresie aktywności myślowej człowieka, głębokości kalkulacji 
i  porównywania różnych możliwych przebiegów działania. Głów-
ną rolę w tego rodzaju procesach odgrywa na poziomie mózgowym 
nie tylko pamięć długotrwała, lecz prawdopodobnie również proce-
sy neuronalne o charakterze „równoległym”, trwające w tle innych 

49 Ibidem, s. 164.
50 Ibidem, s. 167.
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procesów krótkotrwałych. Choć neuronalne mediatory tego rodzaju 
adaptacji nie są jeszcze znane, to wydają się niezbędne do utrzymy-
wania rozciągniętej w czasie kontroli nad innymi procesami. 

Opisywane tu właściwości mózgu człowieka to jednak daleko za 
mało, by wyjaśnić odmienność jego „wolności wyboru” od tej, którą 
mogą mieć inne naczelne. Człowieka charakteryzuje bowiem rów-
nież rozszerzanie procesów kontroli i modelu świata o metody i za-
soby istniejące poza mózgiem. Chodzi tu w szczególności o kulturę 
i myślenie symboliczne. Co więcej, błędem byłoby stwierdzenie, że 
człowiek rozwinął kulturę po prostu za sprawą niezwykłych zdolno-
ści swego mózgu. Istnieją raczej dobre powody, by sądzić, że koniecz-
ność radzenia sobie ze złożoną strukturą społeczną doprowadziła do 
rozbudowy kompetencji pamięciowych, a  te zwrotnie wpłynęły na 
rozwój kultury. Podejmowano już przekonujące próby zarysowa-
nia i wyjaśnienia etapów współzależności między zmianami w korze 
przedczołowej a zmianami społecznymi i kulturowymi51. Pozwalają 
one sądzić, że podobne procesy będą zachodzić także w przyszłości, 
obejmując nie tylko interakcje mózgu z kulturą, lecz także z nowo-
czesnymi technologiami informacyjnymi. Zasadniczym argumen-
tem, który jest wysuwany na rzecz tezy o ewolucyjnej symbiozie mó-
zgu i kultury, jest to, że mózg wydaje się znakomicie dostosowany do 
funkcjonowania w złożonej kulturze symbolicznej, poza nią nie jest 
zaś w stanie rozwinąć swoich możliwości. W rozważanym przez nas 

51 Por. zwłaszcza M. Donald, Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evo-
lution of Culture and Cognition, Harvard University Press, Cambridge 1991. 
Merlin Donald wyróżnia zasadniczo trzy fazy koewolucji mózgu i  kultury:  
1) mimetyczną, w  której człowiek stał się zdolny do sprawnego odtwarza-
nia tych samych ruchów (taniec, sport, rytuał); 2) mityczną, w której opano-
wał mowę i stał się zdolny do odtwarzania opowieści z pokolenia na pokolenia; 
oraz 3) technologiczną, w której pamięć społeczna została rozbudowana o ze-
wnętrzne nośniki (druk, technologie informatyczne). W ostatniej fazie ważną 
rolę odegrała reorientacja teoretyczna, w której symbole stały się abstrakcyj-
ne i zaczęły służyć do tworzenia zaawansowanych modeli wyjaśniających rze-
czywistość. W odniesieniu do problematyki wolnej woli por. idem, Conscious-
ness and the Freedom to Act, w: Free Will and Consciousness. How Might They 
Work?, eds. R. F. Baumeister, A. R. Mele, K. D. Vohs, Oxford University Press, 
Oxford 2010, s. 8–23.



37WPROWADZENIE

kontekście szczególnie duże znaczenie ma to, że niemożność zredu-
kowania zjawisk społeczno-kulturowych do biologicznych, ani też 
biologicznych do społeczno-kulturowych, niezwykle podwyższa zło-
żoność rzeczywistości, z którą mają do czynienia nauki społeczne, 
i uniemożliwia trafne prognozowanie. Nie pozwala jednak tak-
że na mówienie o wolności woli w innym znaczeniu niż złożoności 
powiązań między procesami świadomymi, działaniami intuicyjny-
mi a zewnętrznymi sieciami poznawczymi. Z ewolucyjnego punktu 
widzenia zarówno rutyna, jak też „zanurzenie” w kulturze znakomi-
cie odciążają mózg, dając mu tym samym większe możliwości dzia-
łania. Innymi słowy, to, co może zdawać się sprzeczne z wolną wolą, 
najpewniej umożliwia właśnie wspomniane „powolne” procesy neu-
ronalne – monitorowanie własnych działań, interakcji społecznych 
i myślenie oderwane od bieżącego kontekstu społecznego. 

Jak na ironię, gdy teoria społeczna podważa wszechmoc de-
terminacji strukturalnej, podkreślając, że podmiot mógłby postą-
pić inaczej, niż postąpił, to w istocie nie odwołuje się do wolności 
aktu świadomości, lecz do możliwości działania, których dostarcza-
ją świadomości zewnętrzne sieci poznawcze uwarunkowane z  ko-
lei przez społeczną strukturę pozycji, ról i norm. Wolność polega-
jąca na tym, że nic nie stoi na przeszkodzie działaniu, wynika więc 
z wolności od konieczności dokonywania wyborów. Innymi 
słowy, wolność w ujęciu kompatybilistycznym okazuje się raz jesz-
cze funkcją struktury, a cała jej pozytywna treść ma wyłącznie cha-
rakter subiektywny – polega na poczuciu, że jest się wolnym, 
niezależnie od determinacji działań52. Jak zobaczymy w  dal-

52 W tym kierunku rozwijał myśl Kantowską Schopenhauer, który pisał o zagad-
ce wolności, że „dlatego tylko [jest] stara jak świat, że dotąd zawsze uważa-
no na odwrót i szukano wolności po prostu w operari, a konieczności w esse. 
Ja natomiast powiadam: każda istota bez wyjątku działa z bezwzględną ko-
niecznością, natomiast istnieje i  jest, czym jest, dzięki swej wolności”  
(A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, tłum. J. Garewicz, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 455). Wprost nawiązuje do Scho-
penhauerowskiej zasady metafizycznej Georg Simmel, który nie chce jednak 
utożsamiać wolności woli z jej niezmiennością: „Dlaczego jednak, można by za-
pytać, ów ostatni byt nie miałby mieć w nas możliwości zmiany ukierunkowa-
nia i nie miałby nosić w sobie swego innobytu, przedstawiającego się w swym 
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szych rozdziałach, teoria socjologiczna różnie odpowiada na pytanie 
o przyczyny i konsekwencje tak rozumianej wolności, nie jest wszak-
że skłonna jej zaprzeczać, zapewne przez odziedziczony po Kancie 
szacunek wobec jej znaczenia praktycznego. 

W  schemacie podmiotowości-struktury najbardziej kusząca 
wydaje się propozycja, by traktować podmiotowość jako stan nie-
sprzeczności struktury, a więc sytuację, w której ludzie adaptują 
się do istniejących uwarunkowań strukturalnych przez swój system 
wartości. Tego rodzaju próba uniknięcia wyjaśnień subiektywistycz-
nych prowokuje wszakże pytania, w jaki sposób struktura społecz-
na wytwarza wartości oraz czy służą one celowi, któremu można by 
nadać niesubiektywne znaczenie. Główne stanowiska obiektywi-
styczne zmagające się z dualizmem obiektywizmu i subiektywizmu, 
jak również związane z nimi linie argumentacyjne zostaną przedsta-
wione w rozdziale drugim prezentowanej książki. 

Trudność, przed którą stoi kompatybilizm, starając się wyjaśnić 
subiektywne roszczenie do wolności, może świadczyć o tym, że wol-
ność jest dlań założeniem, z którego trudno zrezygnować, ponieważ 
wraz z wolnością odpadłaby ważna praktyczna racja tej części teo-
rii, która jest konstruowana na podstawie założenia o determinacji 
strukturalnej. Nawet jeśli teoretycy społeczni deklarują kompatybi-
lizm, to mają przeważnie na myśli pojęcie wolności, które nie stawia 
ich przed koniecznością zmierzenia się z nieredukowalnym subiek-
tywizmem. Czują, że wolność, do której ludzie aspirują, nie jest wy-
łącznie subiektywna i nie oznacza tylko swobody czynienia tego, 

czasowym zjawisku jako odwrócenie, zwrot, zastępujące się wzajemnie »tak« 
lub »nie«?” (G. Simmel, Schopenhauer und Nietzsche, w: idem, Gesamtausgabe, 
Bd. 10, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1995, s. 167–408, tu: s. 338). W tekście o reli-
gii Simmel interpretuje tak rozumianą wolność jako podstawową siłę tworzenia 
grup społecznych. Ponieważ, według niego, „element indywidualny” jest „od-
dzielony i  ruchomy, w pewnym stopniu wolny i odpowiedzialny za siebie, to 
wyrastająca z niego postać może w świadomości stać się jednością” (idem, Die 
Religion, w: ibidem, s. 41–118, tu: s. 77). Religia (której odpowiada Schopenhau-
erowski „makroantropos”) ma wszak najlepiej wyrażać fakt „względnej wolno-
ści i samodzielnej ruchomości jednostki, która, mimo to, jest związana z inny-
mi w  jedności współoddziaływania i  nierozerwalności wspólnej egzystencji” 
(ibidem, s. 78). 
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co się chce, lecz także decydowania o tym, czego się chce. Na-
turalną reakcją teorii społecznej na alienujący efekt obiektywistycz-
nego kompatybilizmu jest teza, że człowiek może wybierać swoje 
wartości. Została ona wyraźnie wyartykułowana przez Maxa Webe-
ra i zainspirowała bogatą tradycję teorii racjonalnego wyboru. Pod-
miotowość nie daje się w tej tradycji zredukować do struktury, lecz 
oznacza właśnie wybór wartości, przyczynę działania. Przyjęcie ta-
kiego założenia, charakterystycznego dla libertarianizmu, oznacza 
jednak, że na nowo należy postawić pytanie o zakres wpływu struk-
tury społecznej na wolę, a nawet pytanie bardziej podstawowe: czy 
można sobie w ogóle wyobrazić wolną wolę podlegającą wpływom? 
Rozważania wokół teorii racjonalnego wyboru, które Czytelnik 
znajdzie w  rozdziale trzecim, będą prowadzić do dwóch istotnych 
konkluzji. Po pierwsze, teoria ta w  istocie akceptuje – w  większo-
ści swych licznych wariantów – stanowisko libertariańskie, ale zara-
zem nie jest w stanie przekonująco pozbyć się założenia o determi-
nacji strukturalnej. Tak więc, po drugie, ceną za otwarte przyjęcie 
sprzecznych założeń jest ich ukrywanie pod postacią mylącej termi-
nologii lub przemilczeń.

Stanięcie w  obliczu sprzeczności odziedziczonej po klasycznej 
filozofii niemieckiej nie musi prowadzić do marazmu, lecz może wy-
wołać sprzeciw i potrzebę ponownego przemyślenia problemów, do 
których ustosunkowywał się Kant. W prezentowanej książce przed-
stawimy dwie takie próby. Pierwsza z nich, czyli wprowadzenie feno-
menologicznego pojęcia wolności, zostanie zaprezentowana w roz-
dziale czwartym, druga zaś, czyli Marksowska koncepcja człowieka, 
w  rozdziale szóstym. Wspólnym mianownikiem tych, jakże odle-
głych od siebie, filozofii jest określenie wolności (w dużym uprosz-
czeniu) nie jako wolności woli, lecz rozwijania przez człowie-
ka swoich możliwości. Wolność byłaby, w  tym ujęciu, pewnego 
rodzaju potencjałem, który, w  zależności od warunków, może się 
mniej lub bardziej uzewnętrzniać. W jednym i drugim ujęciu czło-
wiek jest twórcą swojej rzeczywistości, a jego wolność jest absolutna. 
Może ona jednak przybrać dwie formy, a różnica między nimi za-
sadniczo różni teorie fenomenologiczne od teorii marksistowskich. 
W tych pierwszych, tworząc i poznając rzeczywistość, człowiek od-
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nosi się do obrazu swojej twórczej aktywności, a  więc do samego 
siebie. W drugich tworzenie rzeczywistości rozpoczyna proces wy-
obcowania, którego jednym z etapów jest teoria społeczna obiekty-
wizująca i upraszczająca człowieka do tego, czym aktualnie jest. Nie 
ulega wątpliwości, że obie te humanistyczne teorie są odpowiedzia-
mi na różnie rozumiany kryzys człowieczeństwa: erozję podstaw na-
uki albo antyludzki charakter organizacji społecznej. Mimo swe-
go niewątpliwie ożywczego charakteru obie teorie są zmuszone do 
odpowiedzi na nowe problemy, które ujawnia ich własna struktura. 
Po pierwsze, muszą odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nauka 
może wyjaśniać ludzkie samoodniesienie, skoro jest ono założeniem 
nauki. Po drugie, teorie marksistowskie muszą dodatkowo rozstrzy-
gnąć, w  jaki sposób teoria społeczna, wyjaśniająca alienację, może 
zarazem wytłumaczyć zwrot egzystencjalny konieczny do jej prze-
zwyciężenia.

W rozdziale piątym zostanie przedstawiona zupełnie inna moż-
liwość obrony założenia wolności, odwołująca się do indetermini-
zmu i broniona zwłaszcza przez amerykańskich pragmatystów. Jak 
zobaczymy, jedną z wyróżniających cech ich twórczości było szcze-
gólne miejsce, jakie zajmowała w nich wiara w człowieka i jego wol-
ność: poznawczą, religijną czy twórczą. Bez wątpienia interpretacja, 
zgodnie z którą kwestia wolności stanowiła główny motyw twórczo-
ści Charlesa Sandersa Peirce’a, Williama Jamesa i George’a Herber-
ta Meada, nie jest powszechna i  może budzić zdziwienie, podob-
nie jak teza, że wszyscy wymienieni pragmatyści uważali akt wiary 
za niezbędny warunek postulatu wolności. Pragmatystyczne pojęcie 
wolności nie było bynajmniej jednoznaczne i ewoluowało od zasa-
dy indeterminizmu w stronę zasady kreatywności. Silny nacisk 
na kreatywność ludzkiego działania można zresztą dostrzec u  in-
nych teoretyków społecznych, by wymienić tu choćby schyłkowego 
marksistę Corneliusa Castoriadisa, którego myśl będziemy omawiać 
w rozdziale szóstym. 

Pojęcie kreatywności pozwala raczej uniknąć problemu wolno-
ści niż go rozwiązać, akcentuje bowiem nie tyle przyczynę działa-
nia, co jego skutki. Za kreatywne trudno jednak uznać skutki nieza-
mierzone, a jedynie coś, co zostało intencjonalnie wywołane, nawet 
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jeśli intencja nie odpowiadała w  pełni skutkowi. Z  drugiej strony, 
gdy ktoś twierdzi, że jest wolny, ponieważ zmienia świat, społeczeń-
stwo, w którym żyje, to przypisuje sobie skutki, które swoim działa-
niem wywołał, abstrahując od innych, niezamierzonych następstw, 
a w gruncie rzeczy nigdy nie może być do końca pewien, do cze-
go jego działanie doprowadzi w dłuższym czasie. Może się okazać, 
że kreatywne wyobrażenie rodzi rzeczywiście coś nowego, ale za-
razem ujawniają się skutki niezamierzone i dochodzi do odtworze-
nia w nowej postaci znanego już schematu przyczynowego. Ponad-
to, twierdząc, że działa się kreatywnie, trzeba dokonać demarkacji 
elementów, które w  danym działaniu można przypisać własnemu 
pomysłowi, od tego, co jest skutkiem przyczyn zewnętrznych. Tym 
samym powraca wyjściowy problem przyczyny działania. War-
to dodać, że doświadczenie artystyczne, często przywoływane jako 
czynnik kreatywności, bywa określane jako dogłębne i zniewalają-
ce poczucie konieczności ekspresji twórczej. W Listach do młode-
go poety Rilke pisał: 

Niech Pan zgłębia to, co każe Panu pisać. Niech Pan bada, czy korze-
nie Pańskiego pisania sięgają najgłębszych pokładów Pańskiego serca, 
niech Pan rozstrzygnie, czy musiałby Pan umrzeć, gdyby Pan nie mógł 
pisać. To przede wszystkim: niech Pan pyta siebie w najspokojniejszej 
godzinie nocy: czy muszę pisać? Niech Pan drąży głęboko w poszuki-
waniu odpowiedzi. I jeśli ta odpowiedź brzmiałaby twierdząco, jeśli sta-
wiłby Pan czoła temu poważnemu pytaniu mocnym i prostym „muszę”, 
to niech Pan buduje swoje życie wedle tej konieczności; o każdej porze, 
w najdrobniejszym ułamku czasu, musi Pan poświadczać to pragnie-
nie, całe Pańskie życie musi stać się jego wyrazem53.
 

Następnie Rilke dodaje, że „dzieło sztuki jest dobre, gdy powstało 
z konieczności”, a Franzowi Kappusowi radzi „podążać za swym roz-

53 R. M. Rilke, Listy do młodego poety, tłum. J. Nowotniak, Świat Literacki, Izabe-
lin 1996, s. 10–11.
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wojem” i „nie oczekiwać odpowiedzi z zewnątrz”, co wskazuje na to, 
że był daleki od utożsamiania twórczości z wolnością54. 

Ostatnie spotykane w  teorii społecznej stanowisko w  sporze 
o wolność polega na zaprzeczeniu jej istnienia nawet w sensie postu-
lowanym przez kompatybilistów. Twardzi niekompatybiliści ograni-
czają się zwykle, wzorem prekursora tego rodzaju myślenia, Baru-
cha Spinozy, do konstatacji, że lepiej jest przynajmniej wiedzieć, 
że nie jest się wolnym, a co za tym idzie – odpowiedzialnym, niż 
cierpieć z  powodu sprzeczności między roszczeniem do wolności 
a determinizmem praw przyrody. Jest to stanowisko, którego duch 
jest bliski determinizmowi społecznemu, choć socjologowie rzadko 
wprost takie stanowisko deklarują albo ukrywają je pod maską zawi-
łej terminologii. Przykładem, który będziemy omawiać w rozdziale 
szóstym, jest teoria Pierre’a Bourdieu. 

Prezentowana książka wyjaśnia wewnętrzną dynamikę teorii 
społecznej, rozpoczynając od ujęć obiektywistycznych, uzasadnia-
jących naukowy charakter nauk społecznych, a następnie przecho-
dząc do subiektywistycznych, uznających sprzeczność założeń tych 
nauk. Stanowisko subiektywistyczne jest następnie ukazane w całym 
swym radykalizmie oraz w kłopotliwych dlań kontekstach społecz-
nych i  historycznych. Niemożność jego utrzymania kieruje naszą 
uwagę w  stronę pragmatystycznych prób przezwyciężenia duali-
zmu tego, co obiektywne, i tego, co subiektywne, a wreszcie w stronę 
propozycji praktycznego uzasadnienia teorii społecznej. Porządek 
rozdziałów tej książki jest więc systematyczny, a nie chronologicz-
ny. Jednym z naszych najistotniejszych celów, oprócz pełnego wy-
artykułowania aporii wolności, jest ukazanie wzajemnych powiązań 
między teoriami społecznymi, które mogą uchodzić za całkowicie 
od siebie odrębne lub niewspółmierne. Cóż łączy, mógłby ktoś za-
pytać, socjologizm Durkheima, socjologię fenomenologiczną, inter- 
akcjonizm symboliczny, teorię systemów i  teorie konfliktu? Czyż 
opowiedzenie się po stronie którejś z tych teorii nie jest wyłącznie 

54 Uzasadnienie podobnego stanowiska w szerszym kontekście historycznym por. 
H. Read, O  pochodzeniu formy w  sztuce, tłum. E. Życieńska, PIW, Warszawa 
1973, s. 15–35.
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kwestią gustu, indywidualnej wrażliwości lub tego, jakie aspekty rze-
czywistości się bada? Prezentowana książka nie opowiada się za po-
pularnymi poglądami o prawdziwości którejś ze wskazanych teorii 
lub możliwości ich syntezy, lecz broni stanowiska, że są one ze sobą 
systematycznie powiązane, gdyż stanowią różne etapy i sposoby ra-
dzenia sobie z tytułową „aporią wolności”55. Nasza analiza wykazu-
je, że w tym sensie dominujące teorie społeczne można odczytywać 
jako jedną złożoną opowieść o kolejnych próbach rozwiązania pro-
blemu wolności, nawet jeśli omawianych przez nas autorów dzielą 
poglądy na temat wielu szczegółowych kwestii. Przedstawiona ar-
gumentacja rzuca też nowe światło na problematykę omawianą pod 
hasłem agency vs. structure. Zanim rozpoczniemy wędrówkę, mu-
simy jednak zarysować trzy stanowiska filozoficzne, które odegrały 
największą rolę w sporze o wolność, a pośrednio stale oddziałują na 
nauki społeczne.

55 W tym sensie nasza krytyka teorii społecznej różni się zarówno od prób synte-
zy teoretycznej, jak też postulatu pluralizmu teoretycznego. O obu strategiach 
por. D. N. Levine, Visions of the Sociological Tradition, The University of Chi-
cago Press, Chicago 1995, zwłaszcza s. 13–58. Jesteśmy również dalecy od pro-
ponowania wizji totalizującej, wykluczającej możliwość dostrzegania w  teorii 
społecznej innych ważnych nici przewodnich. Proponujemy dodatkowy klucz, 
licząc, że będzie otwierał więcej zamków. 





rozdział 1
oblicza wolności

David Hume opisał rozważania filozofów na temat wolności woli 
jako „bezmierny ocean wątpliwości, niepewności i  sprzeczności”1. 
Niejasność pojęć „determinizm” i „wolna wola” była dla Hume’a sy-
gnałem, że tradycyjny problem wolności ontologicznej może być po-
zorny albo też, że jego rozwiązanie może polegać na dokładnym zde-
finiowaniu każdego z wymienionych wyrażeń. 

Za determinizm dość długo uważano pogląd, że każde zdarze-
nie ma określoną przyczynę2, co łączono z wnioskiem, że także akty 
ludzkiej woli, zdarzenia mentalne są tylko elementami dłuższych 
łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Rozwój statystyki, a  zwłasz-
cza mechaniki kwantowej, podważył jednak klasyczne pojmowanie 
determinizmu, zwracając uwagę, że choć często nie można wskazać 
przyczyny konkretnego zjawiska, to można przewidzieć rozkład czę-
stości zdarzeń w określonej liczbie przypadków, można więc posłu-
żyć się prawem probabilistycznym tam, gdzie kiedyś dopatrywano 
się jedynie prawa jednoznacznego3. Prawa probabilistyczne okaza-

1 D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz, K. Twar-
dowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977, s. 124.

2 O jałowości zasady determinizmu (jednoznacznego i wieloznacznego) na grun-
cie logiki wnioskowań indukcyjnych por. K. Ajdukiewicz, O niektórych sposo-
bach uzasadniania właściwych naukom przyrodniczym, w: idem, Język i pozna-
nie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, s. 62–78, tu: s. 72–75.

3 W rozmowie z Gretą Hermann Werner Heisenberg mówił: „Nie potrafimy jed-
nak, i w tym wyraża się to, że w pewnej mierze zawodzi nas prawo przyczyno-
wości, w przypadku pojedynczego atomu radu B podać żadnej przyczyny tego, 
że rozpada się on właśnie teraz, a nie wcześniej lub później, że właśnie w tym 
kierunku, a nie w innym, wysyła elektron. I mamy wiele powodów, by sądzić, 
że taka przyczyna nie istnieje” (W. Heisenberg, Część i całość. Rozmowy o fizyce 
atomu, tłum. K. Napiórkowski, PIW, Warszawa 1987, s. 156). Następnie, w odpo-
wiedzi na pytanie Hermann o możliwości prognostyczne fizyki, Heisenberg do-
dał: „Tego rodzaju poznanie tego, co możliwe, dopuszcza, co prawda, niekiedy 
i pewne kategoryczne prognozy, z reguły jednak pozwala tylko orzekać o praw-
dopodobieństwie przyszłych zdarzeń. Kant nie mógł przewidzieć, że w obsza-
rach doświadczenia leżących daleko poza doświadczeniem powszednim nie da 
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ły się przydatne także w naukach społecznych. Wprawdzie nie wie-
my, jak zachowa się konkretna osoba, ale, zgodnie z prawami zacho-
wań społecznych, jesteśmy w stanie przewidywać zachowania ludzi 
w większej masie4. 

Trudno rozstrzygnąć, czy powszechność praw probabilistycz-
nych w  naukach empirycznych świadczy o  braku naszej dokład-
nej wiedzy o wszystkich czynnikach wpływających na badane zja-
wiska, czy też o  tym, że występowaniem zjawisk rządzi przypadek 
i cząstki mają jedynie skłonność do tego, by poruszać się w określo-
ny sposób5. Ten drugi pogląd, postulujący pewien stopień nieprze-
widywalności zdarzeń, nazywa się indeterminizmem. Warto jednak 
zauważyć, że przeczy on jedynie klasycznemu determinizmowi, ale 
nie determinizmowi rozumianemu jako podległość wszystkich zda-
rzeń prawom przyrody, czy też możliwość uniwersalnego stosowa-
nia tych praw (determinizm nomologiczny). 

Znacznie większą niejasnością niż determinizm i  indetermi-
nizm cechuje się pojęcie wolnej woli. Po pierwsze, można je utoż-
samiać ze zgodnością między tym, czego się chce, a tym, co 
naprawdę się czyni. A zatem wszelkie przeszkody uniemożliwia-
jące spełnienie pragnień ograniczałyby zarazem wolność podmiotu. 
Po drugie, można uznać, że wolność woli oznacza zgodność jedne-
go aktu woli danej osoby z innym aktem woli, a więc preferencję 

się już przeprowadzać porządkowania postrzeżeń według modelu »rzeczy sa-
mych w  sobie« lub, jeśli pani woli, »przedmiotu«, czyli, by sprowadzić to do 
prostej formuły, atomy nie są rzeczami ani przedmiotami” (ibidem, s. 161).

4 W tym też sensie lepiej jest mówić o determinizmie jako zasadzie metodolo-
gicznej zalecającej, by „rekonstruować zależności jako najbliższe zależnościom 
bezwyjątkowym” (J. Karpiński, Przyczynowość w  badaniach socjologicznych, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, s. 100), niezależnie od ontolo-
gicznej kwestii istnienia przypadku.

5 Przykładem zmiany poglądów w tej sprawie są stanowiska Karla Poppera z Lo-
giki odkrycia naukowego oraz Świata skłonności. W  tej ostatniej pracy Pop-
per przyznaje się do błędu w swym wcześniejszym pojmowaniu probabilizmu 
i proponuje „obiektywną interpretację teorii prawdopodobieństwa”, mówiącą, 
że „istnieją możliwości »obciążone«, które są czymś więcej niż zwykłe moż-
liwości, to znaczy są tendencjami lub skłonnościami do wydarzania się cze-
goś” (K. R. Popper, Świat skłonności, tłum. A. Chmielewski, Znak, Kraków 1996, 
s. 22).
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drugiego stopnia, rodzaj wewnętrznej instancji kontrolnej. Moż-
na też jednak twierdzić, że oba wyżej wymienione sposoby rozumie-
nia wolnej woli w żaden sposób nie odrywają aktu woli od jego przy-
czyn, a tym samym nie uniezależniają decyzji podmiotu od przyczyn 
leżących daleko poza jego kontrolą. Idąc tym tropem, argumentuje 
się czasem, że wolność woli wymaga, by podjęcie decyzji nie miało 
przyczyny lub obejmowało jakiś fakt niezdeterminowany, a więc by 
było przebiegiem zdarzeń mentalnych niemożliwym do przewidze-
nia na podstawie praw przyrody. Taki akt nie musiałby być jednak 
wolny w  sensie świadomego wyboru kierującego się racjami. Stąd 
też czwarte rozumienie wolności woli zakłada, że odnosi się ona do 
wyboru opartego na niezdeterminowanej władzy sądzenia. 
Jej źródłem może być tylko człowiek jako niezdeterminowana przy-
czyna, ingerująca sensownie w znane i przewidywalne przebiegi zja-
wisk. Rzecznik takiego pojmowania woli, Gottfried Leibniz, pisał: 
„Jedynie wyobrażenie dobra, które przeważa nad przeciwnymi wy-
obrażeniami, popycha wolę ku działaniu”6. 

Cztery wymienione sposoby rozumienia wolnej woli pokazują, 
że w zależności od tego, które z nich przyjmiemy, inaczej odpowie-
my na pytanie, czy deterministyczny bądź indeterministyczny obraz 
świata dopuszcza jej istnienie. Pierwsze dwie definicje dopuszcza-
ją istnienie wolnej woli w świecie deterministycznym, ponieważ nie 
wykluczają, że ma ona naturalne przyczyny. Rozumienie trzecie jest 
zgodne z indeterministyczną wizją świata, ale również z determini-
zmem probabilistycznym. Rozumienie czwarte, zakładając istnienie 
człowieka jako odrębnego bytu ingerującego w świat, nie jest z kolei 
zgodne z naukowym obrazem świata: ani tym jednoznacznie deter-
ministycznym, ani indeterministycznym. 

We współczesnej debacie filozoficznej na temat problemu wolnej 
woli dyskutuje się przede wszystkim nad tym, czy można być jedno-
cześnie deterministą i akceptować istnienie wolnej woli (kompatybi-
lizm). Zapewne dobrze się stało, że główną osią sporu przestała być 
w dwudziestym wieku debata między determinizmem a indetermi-

6 G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, 
tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 155.
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nizmem, ponieważ była zbyt wąska i – jak się zdaje – miała znacze-
nie głównie dla tych kompatybilistów, którzy utożsamiają wolność 
woli z  istnieniem alternatywnych opcji. Jednocześnie dominują-
ce obecnie kierunki debaty również można uważać za mylące, po-
nieważ, jak dość jasno wynika z opisanych wyżej różnic między od-
miennymi pojęciami wolnej woli, to właśnie przede wszystkim od jej 
rozumienia zależy to, czy jest się kompatybilistą, niekompatybilistą 
czy też libertarianinem. Opowiedzenie się za którymś z pojęć wolnej 
woli oznacza z kolei zajęcie stanowiska wobec założeń pracy nauko-
wej – czy akceptuje się uniwersalizm praw naukowych i jedność na-
uki. Oznacza jednak także przyjęcie określonego stosunku do isto-
ty człowieczeństwa i do problemu, czy mieści się ono w granicach 
nauki albo, z drugiej strony, do pytania, jak wiele nauka może po-
wiedzieć o człowieku. Aby pokazać, jak można rozstrzygać te kwe-
stie, odwołamy się, w skrótowej formie, do twórczości trzech filozo-
fów, którzy dokonywali w omawianej sprawie różnych rozstrzygnięć, 
a zarazem są często uważani za czołowych reprezentantów 1) kom-
patybilizmu (David Hume), 2) twardego niekompatybilizmu (Ba-
ruch Spinoza) i 3) libertarianizmu (Immanuel Kant).

1.1. wolność jako złudzenie (David Hume)

Choć w całej twórczości Hume’a tematowi wolnej woli jest poświę-
cony tylko jeden rozdział, to jego główne tezy wynikają z argumen-
tów przedstawianych w innych miejscach i głównych idei „filozo-
fii zdrowego rozsądku”. Hume uważa, że stanowi ona złoty środek 
między instruktywnym i  opartym na wyuczonej empatii podej-
ściem moralistów, którzy biorą pod uwagę przede wszystkim prak-
tyczną wartość naszych przekonań, a zdystansowanym i abstrakcyj-
nym badaniem rozumności założeń poznawczych przez filozofów 
spekulatywnych. Według Hume’a jego filozofia łączy ze sobą scep-
tycyzm wobec zbyt daleko posuniętych roszczeń wybujałej ludzkiej 
myśli z  szacunkiem wobec tego, co ludzie myślą i  jak zachowują 
się na co dzień, bo jedynie ów szacunek miałby uchronić filozofa 
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przed absurdalnymi wnioskami i korzystaniem z pojęć niemających 
związku z praktyką. Hume dostrzegał zapewne, że odkrycia uczo-
nych i  ich obraz świata oddalają się coraz bardziej od możliwości 
poznawczych i przyzwyczajeń zwykłych zjadaczy chleba, a założe-
nia pracy naukowej wymykają się prostym sprawdzianom. Filozo-
fowie, którzy formułują lub badają te założenia, wymagając od nich, 
by były wzajemnie spójne, uniwersalne i  zrozumiałe, sami muszą 
posługiwać się jakimiś kryteriami oceny. Według szkockiego filozo-
fa ostatecznym ich źródłem powinien być zdrowy rozsądek i prak-
tyczna użyteczność – sprawdzone zasady myślenia, potwierdzone 
przyzwyczajeniem. To właśnie filozoficzne przesłanie, skłaniają-
ce do tropienia nieużytecznych tworów myśli, okazało się główną 
maksymą Hume’owskiego kompatybilizmu. Hume dostrzegł mia-
nowicie, że w praktyce uważamy, iż przebiegi zdarzeń są stałe i prze-
widywalne, a więc, w tym szczególnym sensie, konieczne. Zakłada-
my również, że jesteśmy wolni, a więc, że ten, „kto nie jest więziony 
i zakuty w kajdany”, może robić to, co chce7. Hume uważał, że za-
kwestionowanie któregokolwiek z tych przekonań prowadziłoby do 
rewolucji w tym, co ludzie wzajemnie o sobie zakładają i co jest nie-
zbędne do przypisywania sobie odpowiedzialności. 

Kompatybilizm Hume’a nie wynika jednak z argumentacji od-
wołującej się do naszego doświadczenia czy potrzeby wolności. 
Głównym przedmiotem zainteresowania i  sceptycznych dociekań 
filozofa jest zagadnienie konieczności w  świecie. Pod tym wzglę-
dem Hume przypomina nieco Thomasa Hobbesa, który w Lewiata-
nie również opowiedział się za rozwiązaniem kompatybilistycznym, 
zwracając uwagę na uniwersalizm praw przyczynowych. Skoro świat 
ma naturę materialną i stanowi nie więcej niż wzajemne oddziały-
wania atomów, to wolność nie może znaczyć nic innego, jak nie-
zakłócony proces fizyczny, płynięcie wody własnym nurtem. Choć 
Hume również skupia się na tym, jaka jest natura świata, a nie czło-
wieka, to dalece wyprzedza Hobbesa pod względem ostrożności sta-
wianych tez. Nie widzi bowiem podstaw, by uważać konieczność za 
cechę przyrody, za coś, czego nasze poznanie mogłoby dowieść. Jego 

7 D. Hume, op. cit., s. 114.
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rozważania zmierzają do wykazania, że typowe założenia co do ob-
serwowanej rzeczywistości wykraczają zdecydowanie zbyt daleko 
poza to, do czego uprawnia nas doświadczenie. Założenia takie nie 
mają też żadnych innych podstaw. Hume twierdzi bowiem, że rozu-
mowanie samo w sobie nie dostarcza nowej wiedzy, bo ta pochodzi 
z doświadczenia:

[…] chociaż jednak myśl nasza zdaje się posiadać nieograniczoną swo-
bodę, przekonamy się po bliższym zbadaniu, że zamknięta jest fak-
tycznie w  bardzo ciasnych granicach i  że cała twórcza moc umysłu 
sprowadza się jedynie do zdolności łączenia, przemieszczania, powięk-
szania lub umniejszania materiału dostarczonego nam przez zmysły 
i doświadczenie8.

Hume dowodzi, że łatwo się o  tym przekonać, zastanawiając się 
nad treściami swych wyobrażeń, wszak są one tylko mało wyraź-
nymi wariacjami na temat tego, czego już wcześniej doświadczyli-
śmy, podobnie jak sen zawiera tylko połączenia treści naszych prze-
żyć w ciągu dnia. 

Przykładem założenia, które nie ma nic wspólnego z obserwa-
cjami, jest, według Hume’a, twierdzenie o istnieniu w świecie związ-
ków przyczynowych rozumianych jako realna siła łącząca przyczy-
nę ze skutkiem: „[…] przypuszczamy tu zawsze, że zachodzi związek 
pomiędzy faktem danym nam w doświadczeniu a innym, o którym 
na podstawie tamtego wnosimy”9. Istnienia takiego związku nie mo-
żemy bezpośrednio zaobserwować, ponieważ przyczyna nie ma żad-
nego związku ze skutkiem, jest innym obiektem. Na przykład kula 
bilardowa uderzona przez inną kulę nie ma z  nią nic wspólnego. 
Skoro „skutek jest zupełnie różny od przyczyny”10, to „nie można 
go przeto wykryć w przyczynie, a aprioryczne na jego temat pomy-
sły i koncepcje są czymś zupełnie dowolnym”11. Nawet matematy-
ka nie dostarcza odrębnej wiedzy, ponieważ zakłada, że prawa, które 

8 Ibidem, s. 19.
9 Ibidem, s. 35.
10 Ibidem, s. 37.
11 Ibidem, s. 38.
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formułuje, działają w przyrodzie12. Co więcej, żadne poprawne ro-
zumowanie dotyczące świata przyrody nie pozwala wywieść skut-
ku z przyczyny. Z drugiej strony wszelkie rozumowania odnoszące 
się do przyszłych faktów opierają się na założeniu związku przyczy-
nowego. Jakie jest zatem, pyta Hume, pochodzenie tego założenia? 

Z  całą pewnością, skoro związek przyczynowy nie jest dany 
w  doświadczeniu, to stanowi rezultat pracy umysłu. Nasz intelekt 
wiąże podobne przyczyny z  podobnymi skutkami, wnioskując na 
podstawie następstwa zdarzeń w  przeszłości o  podobnym następ-
stwie w przyszłości. Co jednak pozwala rozumowi na takie wniosko-
wanie? Nie jest to, jak pisze w swej interpretacji John Leslie Mackie, 
spójna idea w rodzaju „zasady jednorodności przyrody”13, gdyż zo-
stałaby szybko obalona przez wyobrażenie zmian. Nie jest to także 
argument z prawdopodobieństwa, gdyż prawdopodobieństwo opie-
ra się na założeniu związku przyczynowego, a tym samym na owej 
domniemanej idei, której mielibyśmy dowieść14.

Hume odmawia wnioskowaniom przyczynowym ważności lo-
gicznej, ale nie użyteczności – byłoby to naruszeniem zasady zdro-
wego rozsądku. Zamiast więc szukać podstawy logicznej, kieruje 
uwagę ku mechanizmom psychologicznym. Od konieczności rozu-
mianej jako podstawa rozumowania a priori przechodzi do nasze-
go przekonania o tym, co różni związki przyczynowe od związków 

12 Ibidem, s. 39–40.
13 J. L. Mackie, The Cement of the Universe: The Study of Causation, Oxford Uni-

versity Press, Oxford 1980.
14 D. Hume, op. cit., s. 45. Odnosząc się krytycznie do Alfreda Julesa Ayera i Karla 

Poppera, Mackie zauważa, że argument Hume’a nie obala możliwości rozumo-
wania probabilistycznego o  charakterze niededukcyjnym, mówiącego, że ko-
niunkcja A i B czyni prawdopodobnym ponowne ich współwystąpienie. W tym 
sensie Hume nie obalił możliwości wszelkiego poprawnego rozumowania a prio-
ri zakładającego istnienie związków przyczynowych, gdyż, jak zauważa Mackie, 
Hume’owskie pojęcie „rozumowania probabilistycznego” nie pokrywa się ze 
współczesnym znaczeniem tego pojęcia, jakie nadali mu John Maynard Keynes 
i Rudolf Carnap – obejmujące wszystkie „rozumowania w kwestii faktów”. Por. 
J. L. Mackie, op. cit. Warto zauważyć, że Hume, jak się zdaje, jest przekonany 
o prawidłowości wnioskowania indukcyjnego, o czym dobitnie świadczą jego 
wywody o konieczności z pierwszej części rozdziału ósmego. Por. D. Hume, op. cit., 
s. 97–112.
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nieprzyczynowych. Jedynie przyzwyczajenie „każe nam po ukaza-
niu się jednego, oczekiwać drugiego”15 – pisze filozof, a w rozdzia-
le poświęconym rozumowaniu zwierząt dodaje, że „rozumowanie 
eksperymentalne” jest u gatunku ludzkiego instynktem, który wy-
przedza świadomość i zapewnia skuteczność w szybkim przewidy-
waniu zdarzeń istotnych z  punktu widzenia tego, co zamierzamy 
osiągnąć16. Podobnie jak zwierzęta, ludzie w większości swoich dzia-
łań nie kierują się rozumem, lecz właśnie instynktem, który pozwa-
la im dużo skuteczniej niż rozum przewidywać przebiegi zdarzeń. 
Skoro doświadczenie jest jedynym prawomocnym źródłem wiedzy, 
a w rozumowaniu o faktach nasz umysł w większości przypadków 
jest wyręczany przez przyzwyczajenie, mające swe źródło w instynk-
cie, Hume zadaje sobie jednak następne pytanie: skąd bierze się wra-
żenie koniecznego związku między zdarzeniami? Próbując udzielić 
odpowiedzi, rozważa dwie możliwości: albo wnosimy o koniecznym 
związku między obiektami na wzór kontroli, jaką mamy nad włas-
nym ciałem, albo też na zasadzie analogii z tym, jak kontrolujemy 
własne myśli. Pierwszą odpowiedź autor odrzuca, bo choć trudno 
zaprzeczyć, że decydujemy o  ruchach naszych rąk czy nóg, to nie 
wiemy, w jaki sposób to czynimy; nie wiemy też, dlaczego wola jest 
zróżnicowana w swej sile i zakresie. „O oddziaływaniu naszej woli 
dowiadujemy się jedynie z  doświadczenia” – powiada17, dając do 
zrozumienia, że o relacji między wolą i działaniem nie wiemy więcej 
niż o relacji przyczynowej między innymi zdarzeniami. 

W odniesieniu do tworzenia własnych myśli zarzuty Hume’a idą 
jeszcze dalej. Jego zdaniem nie wiemy ani co jest ich przyczyną, ani 
co wiąże tę przyczynę z ich powstawaniem18. Ponadto nie mamy nad 
myślami pełnej kontroli, bo choć potrafimy sobie swobodnie różne 
rzeczy wyobrażać, to uczucia już nie tak łatwo nam wywołać. Nasze 
władze psychiczne są wreszcie niejednakowo silne w zależności od 
wieku, stanu zdrowia i innych czynników. Nie wiemy, dlaczego do-

15 D. Hume, op. cit., s. 54–55.
16 Ibidem, s. 129–130.
17 Ibidem, s. 81.
18 Ibidem, s. 83–84.
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kładnie tak jest, a jeśli podejrzewamy jakieś zależności, to tylko na 
podstawie doświadczenia. 

Zważywszy argumenty przeciwko wskazanym wyżej możliwo-
ściom oraz następującą po nich krytykę okazjonalizmu, Hume nie 
widzi usprawiedliwienia dla roszczeń rozumu, który – jak się zdaje – 
miesza następowanie po sobie różnych zjawisk z  ich koniecznym 
wzajemnym związkiem. To jedynie ludzka wyobraźnia każe widzieć 
tego rodzaju związek między zdarzeniami czy obiektami, uwiary-
godniając w  ten sposób instynktowne wnioski. Można oczywiście 
zapytać, czy ludzie podzielają koncepcję przyczynowości, której do-
patruje się u nich Hume. Pytanie to nabiera szczególnie dużego zna-
czenia w odniesieniu do jego ujęcia kwestii wolnej woli, ponieważ, 
jak zobaczymy, właśnie rzekome zakładanie przez ludzi koniecz-
ności a  priori ma prowadzić do problemu niespójności między tą 
koniecznością a odczuciem jej braku w relacji między własną wolą 
a działaniem. 

Jednak punkt wyjścia rozważań Hume’a nad tym zagadnieniem 
jest zupełnie inny. Twierdzi on, że w  pewnym znaczeniu wszyscy 
zgadzamy się zarówno co do tego, że istnieje w świecie konieczność, 
jak i  co do tego, że jesteśmy wolni. Pogląd ten byłby wewnętrznie 
sprzeczny, gdybyśmy zakładali, że następowanie naszego działania 
po akcie woli jest konieczne a priori, a nie jest tylko następstwem ob-
serwacji własnych zachowań. Byłby jednak sprzeczny również wte-
dy, gdybyśmy uważali wolność woli za brak prawidłowości w ludz-
kich działaniach, a nie zgodność działania z wolą. Kompatybilizm 
Hume’a polega więc na tym, że stara się on znaleźć zgodne ze zdro-
wym rozsądkiem pojęcia konieczności i wolności, które nie wiązały-
by się ze wskazanymi problemami. 

W odniesieniu do konieczności sprawa jest o tyle prosta, że Hume 
zadowala się uznaniem praktycznej zasadności wnioskowań induk-
cyjnych, powtarzając jednak zastrzeżenie, że nie są one wystarczają-
ce do wysuwania twierdzeń ontologicznych. Akceptując dokonane 
przez Hume’a rozróżnienie między dwoma rodzajami konieczności, 
uważny czytelnik zauważy jednak, że w rozdziale ósmym omawia-
nej pracy zmienia się kierunek, w jakim zmierzają dowody Hume’a. 
Nie przyjmuje on już wspomnianego wcześniej założenia o  jedno-
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rodności przyrody, ale stara się dowieść indukcyjnie, że zależność 
taka istnieje. Nie podważa swoich wcześniejszych wątpliwości, że 
nie możemy zakładać, jakie są źródła naszych myśli, ale dowodzi, że 
podlegają one ścisłym prawidłowościom. Zmienia się również wy-
dźwięk jego psychologii – o  ile wcześniej pisał o  tym, jak wybuja-
łe są ludzkie myśli i nieznane ich ścieżki, o tyle teraz dopatruje się 
w nich prawidłowości nie mniej ścisłych niż inne, które można zna-
leźć w przyrodzie19. Wszystko – jak się zdaje – podlega przyczyno-
wości, a potwierdza to każda następna obserwacja. Jeśli nie jesteśmy 
pewni przyczyn jakiegoś zjawiska, to nie dlatego, że ich nie ma, lecz 
ze względu na naszą ignorancję. „Nieprawidłowe skutki objawiają-
ce się na zewnątrz, nie mogą dowodzić, jakoby w  jego wewnętrz-
nych czynnościach i  stanach prawa przyrody nie były zachowane 
z najwyższą dokładnością”20 – pisze Hume, sugerując, że to ci, któ-
rzy zaprzeczają uniwersalizmowi przyczynowości, powinni dowieść 
swych racji. A zatem Hume na nowo uzasadnia odrzucone wcześniej 
założenie. Niektóre jego stwierdzenia zdają się wprost zgodne z in-
terpretacją Charlesa Sandersa Peirce’a, że szkocki filozof czynił kon-
cesje na rzecz realizmu21, na przykład w stwierdzeniu otwierającym 
rozdział o prawdopodobieństwie: „Nie ma w świecie czegoś takiego 
jak przypadek”22. 

W  istocie jednak Hume zdaje się konsekwentny i  nigdzie nie 
traktuje konieczności jako czegoś więcej niż jednorodność obserwa-
cji. W jego ujęciu założenie przyczynowości znaczy tyle, co założenie 
niewiedzy, imperatyw poszukiwania nieznanych jeszcze przyczyn 
zjawisk, które wymykają się znanym wyjaśnieniom, i  poszukiwa-
nia faktów trudnych do wyjaśnienia. Założenie, które w krytykowa-
nej przez Hume’a postaci dotyczyło świata, w nowym sformułowa-
niu dotyczy człowieka. Co więcej, owa założona niewiedza odnosi 
się nie tylko do przedmiotu, ale i podmiotu. Hume dowodzi, że tak-

19 Ibidem, s. 103.
20 Ibidem, s. 105. 
21 Por. Ch. S. Peirce, Fraser’s „The Works of George Berkeley”, w: idem, The Essen-

tial Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1: (1867–1893), eds. N. Houser,  
Ch. Kloesel, Indiana University Press, Bloomington 1992, s. 102–103.

22 D. Hume, op. cit., s. 70.
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że w tej drugiej sferze nasza wiedza jest nader ograniczona, ale mimo 
to możliwa do zdobycia i praktycznie użyteczna. Nasz autor odwołu-
je się nie tylko do historycznych dowodów na uniwersalność natury 
ludzkiej, lecz także do praktycznej nieodzowności w czynieniu zało-
żeń co do tej natury i sposobu organizacji społeczeństwa, opierają-
cej się na obowiązkowym wykonywaniu przez każdego swej roli23. 
Hume pisze, że ani społeczeństwo, ani nauka o moralności, prawie 
i polityce nie byłyby możliwe bez przewidywalności ludzkich zacho-
wań, ta zaś wynika z ich ścisłej regularności. 

Choć ludzie nie czują, by między ich wolą a zachowaniem po-
średniczył jakiś konieczny element, to zamiast zakładać swą nie-
wiedzę, opowiadają się za tego rodzaju koniecznością w świecie ze-
wnętrznym i tym samym uznają swe istnienie za coś wyjątkowego24. 
Gdy więc Hume pisze, że „ludzie przystępują do zagadnienia wol-
ności i konieczności od niewłaściwej strony, rozpoczynając od roz-
patrywania władz duszy”25, to w gruncie rzeczy chodzi mu o spo-
sób prowadzenia badań nad naturą ludzką, a  nie ich kolejność. 
Dalsze wywody są konsekwencją sformułowanej przez filozofa zasa-
dy badawczej: „Z pewnością nie chcemy przez to powiedzieć, jako-
by działania były tak luźno powiązane z pobudkami, skłonnościami 
i okolicznościami, iżby nie wypływały z nich w sposób do pewnego 
stopnia jednostajny”26. A zatem przyjmowanie założenia, że mamy 
wolną wolę (w sensie przypisania woli statusu pierwszej, niezdeter-
minowanej przyczyny), jest dla Hume’a naruszeniem zasady uznania 
własnej ignorancji. Warto podkreślić, że jego sprzeciw wobec tego 
założenia nie wynika z odrzucenia indeterminizmu, jak mogłaby su-
gerować powierzchowna lektura27.

Przez wierność nadrzędnej zasadzie zdrowego rozsądku Hume 
uzupełnia swą koncepcję konieczności jako prawidłowości empi-
rycznej o  inną jeszcze, praktyczną konieczność: niezbędność dok-
tryn konieczności i wolności dla moralności społecznej. Wydaje się, 

23 Ibidem, s. 100–101.
24 Ibidem, s. 111.
25 Ibidem, s. 112.
26 Ibidem, s. 114. 
27 Por. zwłaszcza ibidem, s. 115.
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że dopiero tu nasz filozof czyni pewne koncesje na rzecz realizmu, 
pisząc, że „jedynym rzeczywistym przedmiotem nienawiści i  ze-
msty jest osoba, czyli istota obdarzona myślą i świadomością, a je-
żeli uczucia te bywają wywoływane przez zbrodnicze lub haniebne 
czyny, dzieje się tak tylko dlatego, że pozostają z tą osobą w jakimś 
stosunku lub związku”28. Odniesienie do osoby nie byłoby jednak 
możliwe, gdyby nie założony związek przyczynowy między nią a jej 
działaniem. Co więcej, związek ten może dawać podstawę do oceny 
osoby tylko, jeśli zachodzi on między jej zachowaniami i cechami, 
które są stałe i ugruntowują trwałe intencje29. Intencje nietrwałe, wy-
wołane na przykład nagłym afektem, stanowią wprawdzie podstawę 
do odpowiedzialności, ale w mniejszym stopniu30.

Uznanie konieczności jest tylko jednym z warunków przypisa-
nia odpowiedzialności. Drugim, wyraźnie wyeksponowanym przez 
Hume’a, jest wolność, i to „na podstawie tych samych argumentów”31. 

28 Ibidem, s. 117.
29 Podobnie związek między intencją a działaniem interpretuje jako związek przy-

czynowy Donald Davidson. Por. D. Davidson, Actions, Reasons, and Causes,  
w: idem, Essays on Actions and Events, Oxford University Press, Oxford 2002, 
s. 3–20.

30 Argument Hume’a jest zapewne skierowany przeciwko tym postaciom liberta-
rianizmu, które przyjmują, że wolna wola polega po prostu na istnieniu alterna-
tywnych opcji, a więc na tym, że podmiot mógł postąpić inaczej, niż postąpił. 
Dla Hume’a wolność woli nie odnosi się do niezdeterminowanego charakteru 
działania, lecz do źródła działania, jakim jest osoba o ukształtowanych posta-
wach i tendencjach zachowaniowych. O libertarianizmie wywodzonym z kon-
cepcji alternatywnych opcji por. R. Kane, Libertarianism, w: J. M. Fischer et al., 
Four Views on Free Will, Blackwell, Malden 2007, s. 5–43. Argument przeciw-
ko tej wersji libertarianizmu można znaleźć już u Locke’a. Podaje on przykład 
głęboko śpiącego człowieka, przeniesionego do pokoju, gdzie znajduje się oso-
ba, z którą śpiący chciałby porozmawiać. Pokój zostaje zamknięty od zewnątrz, 
a śpiący budzi się i cieszy towarzystwem znajomego, nie chcąc opuszczać po-
koju. Choć nie ma alternatywnej możliwości (nie może opuścić pokoju), uzna-
my, że jest wolny w swym działaniu. Por. J. Locke, An Essay Concerning Human 
Understanding, ed. R. Woolhouse, Penguin Books, London 1997, s. 564. Analo-
giczny argument, ale przenoszący sytuację działania w nieświadomości braku 
wyboru do wnętrza umysłu, przedstawia Harry Frankfurt. Por. H. Frankfurt, 
Alternate Possibilities and Moral Responsibility, „The Journal of Philosophy” 
1969, Vol. 66, No. 23, s. 829–839. 

31 Por. D. Hume, op. cit., s. 119.
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Hume ponownie odwołuje się do typowych uczuć moralnych, któ-
rym nie wystarczy przyczynowe powiązanie działania z charakterem – 
wymagają one również, by nie było ono wywołane „przymusem ze-
wnętrznym”32. A zatem dla rozstrzygnięcia kwestii wolności istotne 
jest nie to, czy działanie jest zdeterminowane, ale czy jego ostatnią 
przyczyną jest wola (niezależnie od tego, że akt woli mógł być wy-
wołany przez przyczyny zewnętrzne). Dla Hume’a zatem, tak jak dla 
Johna Locke’a33, wola nie może być, dosłownie rzecz biorąc, wolna, 
a jedynie człowiek może być nazwany wolnym, gdy ex post okaże się, 
że jego wola była skuteczna. Oznaczałoby to, że w czasie, gdy podej-
mujemy decyzję, nie wiemy, czy jesteśmy wolni, albo też, że nasza 
wolność polega tylko na wyobrażeniu, że nie spotkamy się z prze-
szkodami. Jako taka byłaby jednak złudzeniem, co podniósł Arthur 
Schopenhauer:

[…] pomyłka i w ogóle złudzenie, wynikające ze źle zinterpretowanej 
samoświadomości, że [osoba] ma teraz jednakową możliwość uczynie-
nia wszystkiego, ma swe źródło, rozważając rzecz dokładnie, w  tym, 
że jej fantazja przedstawia sobie w tym samym czasie obraz, który na 
chwilę wyklucza wszystko inne. Gdy tylko wyobrazi sobie motyw jed-
nego z działań proponowanych jako możliwe, to poczuje od razu jego 
wpływ na swą wolę, silnie przezeń poruszoną; oznacza to w  języku 
sztuki velleitas [poruszenie woli]. Złudzeniem tej osoby jest jednak, gdy 
sądzi, że mogłaby z tego poruszenia uczynić voluntas [działanie kieru-
jące się wolą], a więc zrealizować to działanie. Wszak szybko pojawiło-
by się otrzeźwienie przypominające motywy ciągnące podmiot w inne 
strony lub motywy przeciwstawne i wtedy zobaczyłby on, że obraz nie 
stanie się czynem34.

Jeśli zatem dopiero skuteczność działania daje podstawę do rozstrzy-
gania o wolności człowieka, a nie tylko to, czy jest ono wyrazem cha-
rakteru i  intencji, to najwyraźniej Hume implicite wprowadza dwa 
kryteria wolności: następczą zgodność działania z wolą oraz zgod-

32 Ibidem.
33 Por. J. Locke, op. cit., s. 572–574.
34 Por. A. Schopenhauer, Preisschrift über die Freiheit des Willens, Meiner, Ham-

burg 1978, s. 77. 
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ność woli z wewnętrzną strukturą psychiczną danej osoby. Akt woli 
niewygenerowany przez taką wewnętrzną strukturę jawiłby się jako 
skutek „przymusu zewnętrznego”. 

Hume nie dopełnia jednak swego wywodu, nie tłumaczy bo-
wiem, dlaczego właśnie uwarunkowanie wewnętrzne miałoby być 
wyznacznikiem wolności, ani dlaczego nie miałoby wystarczyć jako 
kryterium wolnej woli. Uderza tu u Hume’a brak wyraźnego wska-
zania, że w istocie wykracza poza swe założenie niewiedzy. Nie każe 
mu ono bowiem wcale przywiązywać wagi do różnicy między we-
wnętrznymi a zewnętrznymi przyczynami działania. Postulat każą-
cy szukać „zasad w umyśle” zwraca uwagę na dodatkowe założenie 
o  istnieniu osób, którym można przypisywać świadomość i odpo-
wiedzialność moralną. Założenia tego Hume nie chce jednak wprost 
wyartykułować, choć na dalszych stronach stara się go bronić przed 
tak zwanym argumentem z konsekwencji. 

Argument ten został w  najpełniejszej formie przedstawiony 
w dwudziestym wieku przez wspominanego już Petera van Inwage-
na, który za sprawą swego eseju z 1983 roku przyczynił się do oży-
wienia debaty na temat wolności woli. Gdy wydawało się, że niewiele 
można powiedzieć nowego przeciwko rozpowszechnionemu kom-
patybilizmowi, van Inwagen dokładniej zdefiniował linie podziału 
w zadawnionym sporze, opowiadając się przeciwko możliwości po-
godzenia pojęcia wolnej woli z determinizmem. Definiując tę pierw-
szą jako powszechną możliwość wyboru jednej z równie dostępnych 
opcji, a  determinizm jako określanie przyszłości przez przeszłość 
na mocy praw przyrody, van Inwagen powtarza argument przywo-
łany już przez Hume’a. W wersji van Inwagena brzmi on następu-
jąco: „Jeśli determinizm jest prawdziwy, to nasze czyny są konse-
kwencjami praw natury oraz wydarzeń z dalekiej przeszłości. Ale to 
nie my decydujemy o tym, co się zdarzyło przed naszymi narodzi-
nami, ani o tym, jakie są prawa przyrody. Toteż konsekwencje tych 
zdarzeń i praw (włączając nasze obecne czyny) nie zależą od nas”35. 

35 P. van Inwagen, An Essay on Free Will, Oxford University Press, Oxford 1983,  
s. 16; dokładniej por. s. 56–105. Argument van Inwagena zdobywa popularność 
wśród niektórych kompatybilistów, którzy w odpowiedzi starają się wykazywać, 
że pojęcie odpowiedzialności nie wymaga dostępności alternatywnych opcji, 
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Hume ujmuje ten sam argument następująco: „Jeżeli czynności za-
leżne od woli podlegają tym samym prawom konieczności, co dzia-
łania materii, to istnieje cały łańcuch koniecznych przyczyn, ułożony 
i określony z góry i sięgający od pierwszej przyczyny wszechrzeczy 
do każdego pojedynczego aktu woli każdej istoty ludzkiej. Nigdzie 
żadnej przygodności we wszechświecie, żadnego niezdeterminowa-
nia, żadnej wolności. W chwili gdy działamy, sami podlegamy dzia-
łaniu”36. Hume zwraca uwagę na absurdalne konsekwencje tego ar-
gumentu. Jak dowodzi, jeśli wszystkie ludzkie działania mogą zostać 
sprowadzone do początkowego aktu stworzenia, to albo nikt z  lu-
dzi nie ponosi odpowiedzialności za swoje postępowanie, gdyż świat 
jest najlepszy z możliwych, albo odpowiedzialność ponosi Bóg. Dru-
ga możliwość wydaje się Hume’owi pełna sprzeczności związanych 
choćby z  problemem zła czy też możliwości przewidywania przez 
Boga zdarzeń w  świecie, który nie jest zdeterminowany. Stąd też 
uwaga Hume’a skupia się na pierwszej możliwości i jego komentarz 
do niej stanowi nie tyle dyskusję na temat ogólnej natury świata, co 
konsekwencji twardego niekompatybilizmu37. Według Hume’a  fi-
lozofia zdrowego rozsądku każe przede wszystkim brać pod uwa-
gę ludzkie oceny i reakcje dotyczące tego, co ludzi na co dzień an-
gażuje i dotyka. Trudno oczekiwać od chorego, że będzie wychwalał 
swą chorobę jako element dobrze urządzonego wszechświata albo 
że okradziony będzie wdzięczny złodziejowi. „Dlaczegóż – pyta 
Hume – uznanie różnicy między cnotą a występkiem nie miałoby 
się dać pogodzić ze wszystkimi spekulatywnymi systemami filozofii, 
tak samo jak uznanie realnej różnicy między pięknością a brzydotą 
osoby?”38 Hume przekonuje, że do natury ludzkiego umysłu należy 
żywe reagowanie aprobatą lub pogardą na określone cechy, dyspozy-
cje czy działania. Ich istnienie jest więc wystarczającą racją, by po-
traktować emocjonalne nacechowanie relacji międzyludzkich jako 

a jedynie rodzaju kontroli nad własnym działaniem (guidance control) w połą-
czeniu z wrażliwością na racje (reason-responsiveness). Por. J. M. Fischer, Com-
patibilism, w: J. M. Fischer et al., op. cit., s. 59–61.

36 D. Hume, op. cit., s. 119.
37 Ibidem, s. 122–123.
38 Ibidem, s. 123.
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podstawę moralności, nawet jeśli istniejące filozofie wymagają głęb-
szego uzasadnienia sądów moralnych. Warto zwrócić uwagę, że ten 
argument Hume’a wcale nie musi być odczytywany jako wspierający 
kompatybilizm, gdyż nie wywodzi odpowiedzialności z  tego, 
co Hume nazywa wolną wolą. Wprost przeciwnie – dowodzi, że 
możemy przypisywać innym odpowiedzialność na podstawie emo-
cji, jakie typowo wywołuje określony rodzaj zachowań. Tym samym 
argument Hume’a wspiera raczej stanowisko twardego niekompaty-
bilizmu, antycypując tezy słynnego artykułu Petera Strawsona39. 

Na podstawie dotychczasowych rozważań można zaryzykować 
tezę, że Hume pozostawał ambiwalentny w odniesieniu do problemu 
wolnej woli. Z jednej strony sugerował, że zdrowy rozsądek wymaga 
pojęcia osoby, której wolność wykraczałaby poza explicite propono-
wane przez Hume’a pojęcie wolności jako zgodności działań z wolą. 
Z  drugiej strony próba obrony tego założenia przed argumentem 
z konsekwencji prowadzi niepostrzeżenie do uwiarygodnienia twar-
dego niekompatybilizmu, do którego akceptacji skłania zresztą rów-
nież doktryna konieczności i który potwierdzają redukcjonistyczne 
wizje człowieka. Pozorność Hume’owskiego kompatybilizmu nie jest 
jednak najważniejszym wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć z  lek-
tury dzieła szkockiego filozofa. Istotniejsze wydaje się główne źró-
dło jego stosunku do problemu wolnej woli. Był nim, jak stwierdzi-
liśmy, pogląd na czynienie założeń w procesie poznawczym. Hume 
zaleca tu daleko idącą ostrożność, sugerując ostatecznie, że jedynym 
dopuszczalnym założeniem jest uznanie własnej niewiedzy, które, 
wbrew pozorom, pozwala na rozszerzenie pola wiedzy i badań. To 
ono właśnie każe odrzucić niezgodne z  determinizmem (w  rozu-
mieniu Hume’a) pojęcie wolności. W tym kontekście jednak jeszcze 
większą zagadką pozostaje dostrzeżone przez nas w Badaniach doty-

39 Por. P. Strawson, Freedom and Resentment, w: Free Will, ed. G. Watson, Oxford 
University Press, Oxford 1982, s. 59–80. Co ciekawe, Strawson nie powołuje się 
na podobną argumentację Hume’a, choć ogólnie odnosi się do jego koncepcji 
kształtowania przekonań. Strawson spekuluje, że rosnąca samoświadomość lu-
dzi w związku z osiągnięciami nauk psychologicznych zahamuje nadmierną in-
telektualizację uczuć moralnych. Por. ibidem, s. 78. 
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czących rozumu ludzkiego dwuznaczne pojęcie wolności, niezgodne 
z duchem filozofii sceptycznej.

Wydaje się, że głęboką intencję Hume’a realizuje jeden z głów-
nych przedstawicieli współczesnego kompatybilizmu, Harry Frank-
furt. Jego artykuł na temat wolności woli i pojęcia osoby stawia za-
gadnienie kształtowania woli (a  nie warunkowania działań przez 
wolę) w centrum uwagi40. W istocie definicje Locke’a i Hume’a wca-
le nie obejmują tego, co Frankfurt nazywa wolnością woli. Od razu 
jednak dodajmy, że Frankfurt jest daleki od zaprzeczania Hume’ow-
skiej tezie o konieczności i nadal chce bronić stanowiska kompaty-
bilistycznego. Zarazem jednak od samego początku tekstu wysuwa 
na pierwszy plan swą główną troskę, którą, w jego przekonaniu, po 
głębszym zastanowieniu się, zapewne wszyscy podzielamy. Uważa 
mianowicie, że wolność jest czymś specyficznie ludzkim: odróżnia-
jącym ludzi od zwierząt i  godnym pożądania. Te dwie cechy wol-
ności miałyby zarazem definiować istotę bycia osobą41, choć jedno-
cześnie Frankfurt dopuszcza możliwość, że nie każdy człowiek jest 
osobą, a istoty niebędące ludźmi mogą (być może w przyszłości) stać 
się osobami. 

Różnica zakresów nazw „człowiek” i „osoba” jest tyleż słabością, 
co siłą poglądu Frankfurta, wskazuje bowiem, że wolność jest raczej 
czymś, na co musimy sobie zapracować, niż dobrem powszechnie 
wszystkim danym. Wydźwięk etyczny prezentowanej koncepcji jest, 
jak sugeruje autor, konsekwencją tego, że tak właśnie na co dzień ro-
zumiemy wolność – jest ona dla nas problemem, ponieważ nie jest 
przyrodzona. Nie uznamy za wolnego kogoś, kto robi, co chce, a je-
dynie kogoś – argumentuje Frankfurt – kto aktem woli wyższego 
rzędu kształtuje bezpośrednią wolę działania, a więc kontroluje włas- 
ną wolę. Moglibyśmy zatem znów rozumieć „wolność woli” dosłow-
nie, a nie tylko jako wolność od przeszkód w wykonywaniu działa-
nia. Co więcej, człowiek może zupełnie nie mieć wolności działania, 
może być skuty w kajdany, ale i tak mieć wolną wolę, chcieć tego, by 

40 H. G. Frankfurt, Freedom of the Will and the Concept of a Person, „The Journal 
of Philosophy” 1971, Vol. 68, No. 1, s. 5–20. 

41 Ibidem, s. 10.
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mieć określone pragnienia. Ktoś, kto ma akty woli drugiego rzędu 
(second-order volitions), może nawet odczuwać swe akty woli pierw-
szego rzędu za rodzaj zewnętrznego przymusu, gdy stara się je prze-
zwyciężyć i zmienić. 

Propozycja Frankfurta pozwala nam lepiej zrozumieć intuicję 
tlącą się już w pismach Hume’a, a mówiącą, że ludzie powszechnie 
są zainteresowani nie tylko tym, czy mogą działać bez przeszkód, 
ale i pochodzeniem aktów woli, ich związkiem z własną osobowo-
ścią oraz zdolnością samodzielnej oceny i tworzenia planów działa-
nia. Pragnąc ugruntować rodzącą się z tego roszczenia ideę człowie-
czeństwa, Frankfurt zatrzymuje się jednak w pół drogi. Nie uznaje, 
że człowiek jest niezdeterminowaną instancją ważącą racje za czy-
nem i przeciw niemu, aby samodzielnie podejmować decyzje, lecz 
jedynie twierdzi, że akty woli podlegają innym aktom woli wyższe-
go rzędu, które w żaden sposób nie wymykają się prawidłowościom 
przyrody. Można by zapytać, po co właściwie Frankfurt wprowadza 
tę dodatkową instancję, która nie jest w żaden sposób wiarygodna 
empirycznie, nie czyni wyłomu w deterministycznej wizji świata, ani 
nie obala argumentu z konsekwencji. Odpowiedź znajdujemy w na-
stępujących słowach: „Jakim rodzajem wolności jest wolność woli? 
To pytanie wymaga identyfikacji specjalnej sfery ludzkiego doświad-
czenia, dla której koncepcja wolności woli, w odróżnieniu od kon-
cepcji innych rodzajów wolności, ma szczególne znaczenie”42. A za-
tem, dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu woli, Frankfurt 
opisuje szczególną przestrzeń doświadczeń, które bywają na-
szym udziałem: zmagań z własnymi pragnieniami, ich oceny i wy-
obrażeń samych siebie. Mamy takie doświadczenia i zakładamy ich 
obecność u innych, co kształtuje wzajemne oczekiwania. Aby unik-
nąć zarzutu Schopenhauera, że wyobrażenia towarzyszące procesom 
decyzyjnym nie przesądzają jeszcze o wolności woli, Frankfurt pro-
ponuje jedynie stwierdzenie, że nasze akty woli są naprawdę wol-
ne tylko wtedy, gdy są zgodne z aktami woli drugiego rzędu, a więc 
gdy odczuwamy rodzaj wewnętrznej spójności w nadawaniu kierun-
ku naszemu działaniu. Trzeba jednak dodać, że zarówno akty woli 

42 Ibidem, s. 14.



63OBLICZ A WOLNOŚCI

pierwszego, jak i drugiego rzędu podlegają prawom przyrody. Inny-
mi słowy, ich wzajemna relacja o tyle tylko daje nam poczucie wol-
ności, o ile jesteśmy jej świadomi i na forum umysłu obserwujemy 
proces kształtowania się woli. Proces ten jednak – powtórzmy – jest 
uwarunkowany przez czynniki leżące poza naszą kontrolą. To tak, 
jakby te czynniki równolegle generowały proces decyzyjny (relację 
między dwoma poziomami aktów woli) i świadomość tego procesu. 

Jeśli wolność nie miałaby być niczym więcej niż świadomością 
uwarunkowania, na które nie ma się wpływu, to kompatybilizm 
należałoby raczej opisać jako pogląd o  możliwości pogodzenia się 
człowieka z koniecznością niż jako niesprzeczność między wolno-
ścią a koniecznością. Kompatybilizm Frankfurta jest formą ukrycia 
twardego niekompatybilizmu pod pozorami decydowania o  treści 
własnej woli. Mogą o tym świadczyć argumenty innego kompatybi-
listy, Johna Locke’a. Pisał on, że „wolność daje się zastosować do woli 
w równie małym stopniu, co szybkość ruchu do snu lub figura trój-
kąta do cnoty”43. Dalej dodaje, że:

[…] ponieważ wola czy wyrażenie woli jest działaniem, a wolność po-
lega na mocy działania lub niedziałania, to człowiek nie może być wol-
ny w odniesieniu do woli, gdy tylko działanie pozostające w jego mocy 
przedstawi się jego myśli. Powód jest jasny. Nieuniknione jest, że dzia-
łanie zależne od naszej woli albo się wydarzy, albo się nie wydarzy; 
a ponieważ i jedno, i drugie kieruje się całkowicie decyzją i preferen-
cją naszej woli, to nic nie poradzimy na to, że chcemy tylko jednego, to 
znaczy wolimy jedno od drugiego, a nic nie poradzimy, ponieważ jed-
no musi wydarzyć się z konieczności i to, co się wydarzy, będzie wyni-
kać z wyboru i decyzji naszej duszy, to znaczy dlatego, że tego chcemy; 
ponieważ, gdybyśmy nie chcieli, to by się nie wydarzyło. W odniesie-
niu do aktu woli człowiek nie jest więc wolny. Wszak wolność polega 
na mocy działania lub niedziałania, której człowiek [w opisanym przy-
padku] nie ma44.

43 J. Locke, op. cit., s. 568.
44 Ibidem, s. 576–577.
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Teza o istnieniu woli drugiego rzędu wzbudziła sceptycyzm na dłu-
go przed Frankfurtem. Już Leibniz pisał:

Jeżeli chodzi o chcenie, to niesłusznie uważa się, że jest ono przedmio-
tem wolnej woli. Właściwie mówiąc, chcemy działać, a  nie chcemy 
chcieć. W przeciwnym razie moglibyśmy ponadto powiedzieć, że chce-
my mieć wolę chcenia – i tak w nieskończoność. Nie zawsze również 
stosujemy się do kierującego naszym chceniem ostatecznego osądu 
praktycznego rozumu, ale chcąc, zawsze idziemy za wynikiem wszyst-
kich pobudek, które pochodzą zarówno ze strony racji, jak ze strony 
namiętności. Dzieje się tak często bez wyraźnego osądu rozumu45.

Frankfurt w istocie nie odpowiada na pytanie, dlaczego osoba, któ-
ra czuje wprawdzie, że jej wola pierwszego rzędu jest zgodna z wolą 
drugiego rzędu, ale zarazem czuje się skrępowana przez tę ostatnią 
(na przykład Marcin Luter mówiący: „Tu stoję, inaczej nie mogę”), 
miałaby być wolna, podczas gdy osoba, która czuje się skrępowana 
tylko przez wolę pierwszego rzędu już wolna nie jest. Nie odnosząc 
się wprawdzie do Leibniza, Frankfurt przyznaje możliwość istnienia 
coraz wyższych poziomów woli i jako ograniczenie ich nieskończo-
nego mnożenia wskazuje zmęczenie oraz ostateczne utożsamienie 
się z aktem woli pierwszego rzędu46. Rodzi to dwa związane ze sobą 
pytania. Po pierwsze, skoro zatrzymanie się w drodze na wyższe po-
ziomy woli jest przedmiotem decyzji (niearbitralnego utożsamienia 
się w którymś momencie z podporządkowanym aktem woli), to co 
stanowi jej podstawę? Czy można dysponować wolą wyższego rzędu, 
skoro nie jest już ona przedmiotem świadomego wyboru? Po drugie, 
co właściwie każe ludziom ustanawiać wyższe poziomy? Refleksyj-
ny stosunek podmiotu do własnej woli sugerowałby, że podmiot jest 
zdolny do oceny swych aktów woli wyższego rzędu tak samo, jak do 
oceny działania i  swych bezpośrednich pragnień. Zarówno proces 
działania, jak i arbitralność treści woli najwyższego rzędu (w danym 
momencie u danej osoby), która przecież nie była przedmiotem wy-

45 G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, 
tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 159.

46 H. Frankfurt, Freedom of the Will and the Concept of a Person, s. 16.
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boru, zapewne skłaniają podmiot do ciągłej rewizji tej treści, a tym 
samym do wznoszenia się na wyższe poziomy. Można więc przyjąć, 
że w braku fizycznych ograniczeń człowiek jest skłonny wznosić się 
bez końca na stopniach woli, nigdy nie znajdując ostatecznej mia-
ry słuszności swego działania. Pytanie Leibniza pozostaje tym sa-
mym aktualne. 

Peter Bieri, podążając tropem Frankfurta, nie pisze już o  ak-
tach woli drugiego rzędu, ale właśnie o ocenie własnej woli w pro-
cesie rozwoju wyobraźni i nabierania dystansu wobec samego sie-
bie47. To psychologizujące podejście pozwala mu dojść do wniosku, 
że w deterministycznym świecie nie można wprawdzie być autorem 
swojej woli, ale można ją sobie przyswoić (aneignen) przez artyku-
lację, a więc uświadomienie jej sobie, następnie zrozumienie, w jaki 
sposób wiąże się ona z naszą naturą, i wreszcie jej wartościowanie, 
przy czym to ostatnie zależy zasadniczo od artykulacji i zrozumie-
nia. Gdy wiemy bowiem, jacy naprawdę jesteśmy i czego nam po-
trzeba, możemy właściwiej ocenić nasze akty woli. Bieri opisuje więc 
w gruncie rzeczy, podobnie jak Frankfurt, proces godzenia się czło-
wieka ze swą sytuacją, uświadomienia sobie konieczności. Prace obu 
autorów dowodzą, że w  historii kompatybilizmu coraz większego 
znaczenia nabiera psychologiczny aspekt wolności woli czy też wol-
ność rozumiana nie jako rzeczywiste autorstwo własnych działań, 
lecz ich świadomość. Tym samym, niepostrzeżenie, obrona przed fa-
talizmem przekształca się w obronę przed skutkami fatalistycznego 
sposobu myślenia. 

1.2. wolność jako przynależność (Baruch spinoza)

Teza o  równoległości ludzkich myśli i  zachowań, niejako uwięzio-
nych w odrębnych łańcuchach przyczynowych, wyłania się co praw-
da z  omówionych koncepcji kompatybilistycznych, ale nie jest 
w nich wprost wyrażona ani uzasadniona. Stąd też zajmiemy się te-

47 P. Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, Fi-
scher, München 2001, s. 382–384.
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raz filozofią Barucha Spinozy, który sto lat przed Hume’em wyraźnie 
sformułował tę ideę i uczynił istotną częścią swego systemu. War-
to przy tym od razu zauważyć, że Spinoza jest niekiedy uważany za 
przedstawiciela twardego niekompatybilizmu48 z uwagi na swe sze-
roko uzasadniane i  powtarzane twierdzenie, że „nie ma w  umyśle 
żadnej woli bezwzględnej, czyli wolnej”49. Zarazem jednak w  tym 
samym dziele, w  którym zawarł to zdanie, poświęcił całą ostatnią 
część zatytułowaną O mocy rozumu, czyli o wolności ludzkiej temu, 
jak człowiek może uzyskać wolność. To zaś sugerowałoby, że także 
Spinozę należałoby zaliczyć do kompatybilistów. Czy potrafił on jed-
nak lepiej obronić kompatybilistyczne roszczenie niż Hume? Aby na 
to pytanie odpowiedzieć, musimy zarysować całość przedsięwzięcia 
Spinozy, imponujący system dedukcyjny obejmujący poznanie i byt. 

Już intencja autora Etyki jest inna niż ta, która przyświecała Hu-
me’owi. Spinoza nie chce podążać za myśleniem potocznym, zado-
walać się zdrowym rozsądkiem, gdyż, jak pisze w Portrecie filozofa 
jako młodego człowieka, „wszystkie rzeczy, które regularnie wydarza-
ją się w zwykłym życiu, są puste i jałowe”50. Dodaje, że nie chciałby 
„stracić czegoś pewnego na rzecz czegoś niepewnego”51, ponieważ 
nie chciałby za sprawą zawodnych zmysłów dać się zwieść staraniom 
o dobra, które tego nie są warte, a nawet gdyby miał się poświęcić 
czemuś niepewnemu, to niechby to było niepewne co do możliwo-
ści osiągnięcia, ale nie co do swej natury. W duchu tego radykalnego 
sceptycyzmu Spinoza, podobnie jak Hume, poddaje obszernej kry-
tyce zabobony, doniesienia o cudach oraz antropomorfizujące kon-
cepcje Boga52. Zarazem obiecuje sobie odpowiedź na swe pytanie 
etyczne po rozstrzygnięciu zasadniczego pytania ontologicznego: 
dlaczego świat istnieje? Spinozy nie zadowalają cząstkowe odpo-
wiedzi mówiące, dlaczego istnieje ta czy inna rzecz, dlaczego wy-

48 Por. zwłaszcza D. Pereboom, Hard Incompatibilism, w: J. M. Fischer et al., Four 
Views on Free Will, s. 85–125.

49 B. Spinoza, Etyka, tłum. I. Myślicki, Akme, Warszawa 1991, s. 68. 
50 Idem, A Spinoza Reader. The Ethics and Other Works, transl. E. Curley, Prince-

ton University Press, Princeton 1994, s. 3.
51 Ibidem.
52 Ibidem, s. 6–10, 34–48.
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stępuje to czy inne zjawisko. Tego rodzaju odpowiedzi wskazują na 
określoną przyczynę, a więc na inną rzecz, która na mocy określo-
nego prawa wywołuje określony skutek. Ta ostatnia ma jednak tak-
że swoją przyczynę i tak dalej w nieskończoność. Spinoza dostrze-
ga więc, że żadnej konkretnej rzeczy nie da się ostatecznie wyjaśnić, 
skoro odsyła ona do jakiejś innej rzeczy, „w której istnieje”. Ten spo-
sób istnienia „w czymś innym” wymaga założenia, że jedne rzeczy 
koniecznie z innych wynikają, że konieczność przyrody przypomina 
prawa, którym podlegają ludzie na mocy własnych decyzji. W Trak-
tacie teologiczno-politycznym z 1670 roku Spinoza argumentuje jed-
nak w duchu kompatybilizmu, zwracając uwagę, podobnie jak po-
nad dwieście lat później Moritz Schlick53, że zupełnie czym innym 
są prawa przyrody określające prawidłowości następstwa zdarzeń od 
praw ludzkich i nie powinniśmy pojmować tych pierwszych na wzór 
drugich. Chociaż bowiem ludzkie zdarzenia mentalne są elementa-
mi koniecznych i nieskończonych łańcuchów przyczyn, to nadal sta-
nowią przejawy ludzkiej władzy. Jak pisze Spinoza, nie ma powodu, 
by nie wyjaśniać zjawisk przez ich przyczyny najbliższe, gdy nie je-
steśmy pewni całej złożoności i  kolejności przyczyn dalszych. Po-
nadto filozof wskazuje swoje zasadnicze rozwiązanie problemu wol-
ności woli, które obszerniej zostanie opracowane w Etyce: „[…] tak 
dalece, jak człowiek jest częścią przyrody, stanowi też część siły przy-
rody”, a zatem, jeśli przyjąć, że przyroda jako całość jest swą włas-
ną przyczyną, to i człowiek, uczestnicząc w niej, może być przyczy-
ną swych działań, nie uchybiając w niczym prawom przyrody: „[…] 
uskutecznienie tych praw zależy od decyzji człowieka, ponieważ 
w ten sposób zależy głównie od siły ludzkiego umysłu”54. Wyjaśnie-
nia wymaga oczywiście pytanie, w jaki sposób pogodzić to, że jest 
się jedynie częścią przyrody, z byciem ostateczną przyczyną swych 
działań.

Odpowiedź znajduje się w Etyce, w której problem wolnej woli 
staje się lejtmotywem całej argumentacji, prowadzącej od założenia 
konieczności wszelkich zdarzeń do omówienia sposobów uzyskania 

53 M. Schlick, Fragen der Ethik, Julius Springer, Wien 1930, s. 105–116.
54 B. Spinoza, Etyka, s. 27.
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wolności. Sytuując swą myśl w stoickiej tradycji doskonalenia sztuki 
uniezależniania się od afektów, Spinoza chce zarazem budować filo-
zofię na fundamencie pewności, szuka bowiem dobra prawdziwego, 
a nie pozornego. Jego teoria metody naukowej jest zawarta w Trak-
tacie o usprawnieniu intelektu55, jak też, w nieco poprawionej wer-
sji, w Etyce, i to nie tylko w tych fragmentach części drugiej, które są 
poświęcone rodzajom wiedzy. Można ją bowiem wywieść także ze 
struktury dzieła. Jest ono zbudowane, wzorem rozpraw Kartezjusza, 
będącego zarazem największym autorytetem i oponentem Spinozy, 
more geometrico, a więc jako zbiór twierdzeń wywiedzionych ze sfor-
mułowanych na wstępie definicji i pewników. Już stąd widać, że Spi-
noza ma inny stosunek do założeń poznawczych niż Hume. Nie każe 
ich powściągać, obawiając się ich bezpodstawności, lecz po ustaleniu 
tych założeń, co do których pewności wszyscy możemy się zgodzić, 
wyprowadza ich ostateczne konsekwencje. Jeśli tworzony w ten 
sposób system sprawi, że nasz umysł będzie „obiektywnie reprodu-
kował formalny charakter przyrody”56 i będzie mógł kontynuować 
to dzieło, „bez przerwy dedukując prawdziwe rzeczy”57 z założonej 
myśli, to zdaniem Spinozy będziemy mogli uznać, że uzyskaliśmy 
wiedzę o  tym, jak „używać naszych zmysłów”58 i określać wieczne 
prawa rządzące poznawanymi obiektami. 

Zamiast powściągać nasze założenia, winniśmy zatem spraw-
dzać, dokąd nas one prowadzą i czy daje się na nich zbudować spój-
ną wizję rzeczywistości. W odróżnieniu od Hume’a, Spinoza nie ma 
zaufania do wiedzy zmysłowej. Doświadczenie, które „nie jest okreś- 
lone przez intelekt”, pozostaje w mocy, póki nie natrafi na inne do-
świadczenia. Jest więc przypadkowe, nie zawiera w  sobie bowiem 
sprawdzianu własnej prawdziwości (jak mówi twierdzenie czterdzie-
ste drugie drugiej części Etyki)59, ani też nie ma znaczenia poznaw-
czego, o ile nie jest ukierunkowane przez rozum. Inaczej jest z po-
znaniem intuicyjnym, które polega na „postrzeganiu rzeczy przez jej 

55 Ibidem, s. 48–55. 
56 Ibidem, s. 51.
57 Ibidem, s. 55.
58 Ibidem, s. 54.
59 Ibidem, s. 63.
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istotę albo wiedzę o jej bezpośredniej przyczynie”60. Znajomość isto-
ty rzeczy polega na tym, że gdy coś poznajemy, to wiemy, co to jest, 
i że poznajemy. Dzięki znajomości istoty rzeczy możemy wyciągać 
wnioski o różnych jej cechach i stosunkach, które mogą zostać po-
twierdzone doświadczalnie. Jeśli wiemy, na przykład, że dwie proste 
są równoległe do trzeciej prostej, to wiemy również, że są równole-
głe do siebie61. 

Poza znajomością rzeczy przez jej istotę, można ją też znać przez 
przyczynę, ponieważ, jak zakłada Spinoza w  jednym z  pewników, 
„wiedza o skutku zależy od wiedzy o przyczynie i zawiera ją w so-
bie”62. A zatem wszelka rzecz może albo istnieć „w sobie”, gdy da się 
pojąć sama przez się, albo „w czymś innym”, gdy do swego zrozumie-
nia wymaga wiedzy o przyczynie. Aby zrozumieć jakąkolwiek rzecz, 
trzeba więc sięgać do kolejnej i kolejnej, zważając, z  jednej strony, 
by nie poprzestać na abstrakcjach i uniwersaliach stworzonych na 
potrzeby ujmowania wielu różniących się od siebie doświadczeń, 
a z drugiej strony nie badać związków rzeczy zmiennych i pojedyn-
czych. Przedmiotem badań powinny być rzeczy określone i wieczne, 
których istota jest zawarta w prawach porządkujących ich pojawia-
nie się. Jako że rzeczy te są jednak dane w swoim uporządkowaniu 
równocześnie, Spinoza wątpi, by mogły być adekwatnie poznane 
w  swej istocie jako pojedyncze rzeczy. Ich wzajemne związki pro-
wadzą niechybnie do pytania o przyczynę wszystkiego, o to, co „jest 
samo w sobie”. Jeśli okaże się, że ta obiektywna istota jest także przy-
czyną wszystkich idei, to stanie się zrozumiałe, że umysł ma „obiek-
tywnie istotę, porządek i jedność” przyrody63. Wskazana tu, charak-
terystyczna dla filozofii Spinozy zgodność porządku ontologicznego 
z porządkiem wynikania (danym w umyśle) jest jednak raczej zało-
żeniem niż wnioskiem autora Etyki. W odróżnieniu od Hume’a, Spi-
noza nie waha się przypisywać stosunkom wynikania statusu onto-
logicznego i uznawać ich realności. Jest to uzasadnione, jak można 
sądzić, jego koncepcją istoty rzeczy, która nie odnosi się do danych 

60 B. Spinoza, A Spinoza Reader, s. 49.
61 Ibidem.
62  B. Spinoza, Etyka, s. 4.
63 Idem, A Spinoza Reader, s. 53.
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zmysłowych, lecz do tego, jakie te dane uzyskują znaczenie w  na-
szym rozumieniu świata, będąc od początku ideami, a nie surowy-
mi faktami64. 

W  rzeczy samej, Spinoza nie widzi w  filozofii miejsca dla su-
rowych faktów, z  jednym wyjątkiem, jakim jest cała przyroda. To, 
co istnieje samo w  sobie i  daje się pojąć samo przez się, nazywa-
ne przez Spinozę istotą, jest wolne, ponieważ istnieje tylko z  „ko-
nieczności swej natury” i „samo siebie wyznacza do działania”. Isto-
ta może być w  świecie tylko jedna, do jej natury należy istnienie, 
niepodzielność i nieskończona liczba przymiotów, a więc to wszyst-
ko, co „rozum poznaje jako jej treść”. Owa jedyna istota, nazywa-
na od Twierdzenia jedenastego bóstwem, jest nam jednak znana je-
dynie przez dwa swe przymioty: rozciągłość oraz myślenie. Mieści 
się w nich cała treść naszej wiedzy, a wszystko, co poznajemy i co 
jest, jest w bóstwie. Nie będąc przyczyną wolną, to znaczy nie działa-
jąc pobudzane przez inną przyczynę, bóstwo nie działa też z własnej 
woli, ponieważ wszystko, co jest (czyli nieskończenie wiele), wyni-
ka koniecznie z jego natury „sposobami nieskończonymi”65. Spino-
za poświęca wiele miejsca na wykazanie, że bóstwo, którego znacze-
nie możemy dziś utożsamiać z jednością przyrody, nie ma woli ani 
rozumu na kształt ludzki, ponieważ „rzecz […] spowodowana róż-
ni się od swej przyczyny właśnie tym, co od tej przyczyny otrzyma-
ła”66. Wolność oznacza zatem u Spinozy coś innego niż wybór spo-
między różnych możliwości; jest to samodeterminacja, ale zawsze 

64 Według Spinozy dane zmysłowe ani nie mogą, same w sobie, ukierunkowywać 
poznania, ani nie stanowią miary prawdziwości sądów. Nie są one niczym wię-
cej niż kojarzonymi wzajemnie ideami „pobudzeń ciała ludzkiego”, które u każ-
dej osoby układają się w odmienne, tej osobie jedynie właściwe wyobrażenia 
i prowadzą ścieżkami niezrozumiałymi dla „kojarzenia idei, zachodzącego we-
dług porządku rozumowego”. Por. idem, Etyka, s. 52. Filozof przeciwstawia więc 
rozum jako zasadę kojarzenia wspólnego wszystkim ludziom przyzwyczaje-
niu, które dla każdego jest odmienne. Nie trzeba dodawać, że tę krytykę zasa-
dy przyzwyczajenia jako podstawy poznania można dziś odczytywać przeciw-
ko Hume’owi. 

65 Ibidem, s. 15–16.
66 Ibidem, s. 18.
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wedle koniecznych praw, którym następnie podlega wszystko, co jest 
w przyrodzie. 

Spinoza wyprowadza ze swych założeń naturalistyczną kon-
cepcję jedności przyrody, w  której wszystko jest określone przez 
konieczne i  wieczne prawa oraz swą przyczynę najbliższą. Jedynie 
przyroda jako całość stanowi swą własną przyczynę – naturę twór-
czą, która zarazem tworzy i jest tworzona, wyraża i jest wyrażana, ni-
czym ciało tancerza. Ale i ona podlega prawom, czyli jeśli coś wyra-
ża, to dzieje się tak z konieczności jej własnej natury, nie może wszak 
istnieć nic, co by pobudzało bóstwo (przyrodę) do działania. Cokol-
wiek istnieje w przyrodzie, rządzi się zatem tą samą koniecznością 
co przyroda jako całość, w tym też każdy objaw myślenia, każdy akt 
woli. Spinoza starannie odróżnia przy tym poszczególne pragnienia 
od myślenia jako nieskończonego atrybutu przyrody – wiecznego 
i o nieskończonej treści. 

Naturalizm Spinozy różni się zatem zasadniczo od współczesne-
go, scjentystycznego naturalizmu, nie ogranicza bowiem koniecz-
ności do kontrfaktycznych praw przyczynowych, lecz obejmuje tym 
pojęciem wszystko, co wynika z  istoty, z  treści danej rzeczy. Takie 
pojęcie konieczności jest jaśniejsze, gdy określić je negatywnie, przez 
pojęcie niemożliwości – niemożliwe jest tylko to, co jest wewnętrz-
nie sprzeczne albo co nie ma przyczyny. Gdy jednak przyczyna cze-
goś jest nieznana, możemy to za Spinozą określić jako przypadkowe 
lub możliwe67. 

Autor Etyki reprezentuje podobne pojęcie przypadkowości co 
Hume, ale zasadniczo różni się od tego filozofa odnośnie do koniecz-

67 Jak zauważa Stanislaus von Dunin Borkowski, Spinoza odrzuca pojęcie czystej 
możliwości jako czegoś dopuszczalnego myślowo, ale nierealnego (por. S. von 
Dunin Borkowski, Aus den Tagen Spinozas. Geschehnisse, Gestalten, Gedanken-
welt, Bd. 2: Das neue Leben, Aschendorff, Münster 1935, s. 110). Autor Etyki zry-
wa tym samym z tradycją scholastyczną i kartezjańską, co jest widoczne zwłasz-
cza w jego poglądzie, że chociaż istnienie rzeczy przygodnych jest konieczne, to 
nie jest możliwy „inny dekret Boga” (ibidem). Zrywa również z tradycją Maj-
monidesa, który w nawiązaniu do Arystotelesa uzasadniał wolność woli napię-
ciem między bytem realnym a potencjalnym. Szerzej na ten temat por. J. Parens, 
Maimonides and Spinoza. Their Conflicting Views of Human Nature, Chicago 
University Press, Chicago 2012, s. 111–125. 
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ności. Jak pamiętamy, Hume uczynił z założenia niewiedzy główną 
zasadę poznawczą, która kazała mu wzbraniać się przed roszczenia-
mi ontologicznymi, ale nie przed formułowaniem praw nauki, po-
szukiwaniem przyczyn. Spinoza tymczasem uważa, że właśnie to 
poszukiwanie, stanowiące jądro badań naukowych, z istoty swej wy-
nika z założenia konieczności, a dopuszczenie możliwości, że cokol-
wiek mogłoby nie kierować się koniecznymi prawami, stanowiłoby 
„wielką zaporę dla nauki”68. W twierdzeniu czterdziestym czwartym 
dodaje, że „leży to w naturze rozsądku, że zapatruje się na rzeczy nie 
jako na przypadkowe, lecz jako na konieczne”69. Różnica ta wyni-
ka z tego, że o ile Hume dostrzegał tylko zakres ludzkiej niewiedzy, 
o  tyle Spinoza dostrzega też konieczność przyjmowania założeń 
o rzeczywistości i sądzi, że musimy je potraktować serio i skierować 
ku nim uwagę tak samo, jak kierujemy ją w stronę danych zmysło-
wych. W gruncie rzeczy to właśnie założenia są głównym przedmio-
tem Etyki. Spinoza tłumaczy w  niej, jaki pogląd na świat wszyscy 
podzielamy, jeśli spójnie zinterpretujemy konieczne przesłanki my-
ślenia. Świadczy o tym dobitnie jego teoria wiedzy mówiąca, że tak 
zwana wiedza trzeciego rodzaju, czyli intuicyjna, podobnie jak wie-
dza drugiego rodzaju, oparta na pojęciach powszechnych i  ideach 
dorównanych własności rzeczy, jest zawsze prawdziwa (twierdzenie 
sześćdziesiąte trzecie)70. 

Dalej Spinoza dochodzi do pozornie śmiałego wniosku, że 
„umysł ludzki posiada wiedzę dorównaną o wiecznej i nieskończo-
nej treści bóstwa”. A zatem każda idea jakiejkolwiek istniejącej rze-
czy zawiera w sobie wieczną treść bóstwa, ponieważ nic nie może 
być pojęte inaczej niż względem jednego z dwóch boskich przymio-
tów: rozciągłości lub myślenia. Rzeczy są jedynie ich objawami, 
a tym samym nie mogą być bez nich pojęte. Spinoza nie ma tu jesz-
cze na myśli transcendentalnych warunków poznania, a raczej bar-
dziej podstawowy fakt, że nasze założenia rozciągają się na całe po-
znanie i pozwalają zdobyć wiedzę o jedności przyrody, obejmującej 

68 B. Spinoza, Etyka, s. 26.
69 Ibidem, s. 64.
70 Ibidem, s. 63.
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także jedność myśli i ciała. Stąd tylko krok do słynnej teorii podwój-
nego aspektu tłumaczącej relację między świadomością a światem fi-
zycznym nie przez wskazanie ich punktów stycznych czy wzajemne-
go wpływu, jak to jest u Kartezjusza, lecz określenie ich jako dwóch 
różnych aspektów tych samych rzeczy, czy też, używając określeń 
Spinozy, równolegle istniejących w  różnych przymiotach bóstwa. 
Podobnie jak zdarzenia fizyczne, myśli są wplecione wszakże w łań-
cuchy przyczynowo-skutkowe, istniejąc z  tą samą koniecznością 
co piorun spowodowany wyładowaniem elektrycznym. Żadna po-
szczególna chęć ani idea nie jest zatem wolna, lecz wyznaczona przez 
inną, zewnętrzną wobec niej przyczynę, a ta przez jeszcze inną, i tak 
w nieskończoność. 

Do tego momentu prowadzonej w Etyce argumentacji Spinoza 
uzasadnia stanowisko, które jest nazywane twardym niekompatybi-
lizmem. Wykazuje, że człowiek ani nie ma możliwości wyboru, ani 
nie jest źródłem decyzji o tym, jakie podejmie działanie. Co więcej, 
jak wspomnieliśmy, umysł ludzki nie może w żaden sposób wpływać 
na ciało. Spinoza szczególnie chętnie podejmuje ten wątek, zwraca-
jąc uwagę, jak dalece niezależne są poruszenia ciała od myśli i  jak 
bardzo myśli bywają oderwane od tego, co robi ciało (choćby we 
śnie). Z drugiej strony filozof podkreśla paralelizm ciała i umysłu, 
zależność świadomości od tego, co dzieje się z ciałem, i to do tego 
stopnia, że zdaje się wprost uzależniać złożoność życia mentalne-
go od skomplikowania procesów cielesnych71. Gdyby dziś żył, to za-
pewne powitałby jako potwierdzenie swych tez wyniki badań neu-
robiologów, stwierdzające, że nasze mózgi podejmują decyzję o tym, 
co uczynimy, zanim nasza świadomość odnotuje fakt podjęcia de-
cyzji72. Na pierwszy rzut oka mogłoby się również wydawać, że nie-

71 Ibidem, s. 45.
72 Por. Ch. Engel, W. Singer, P. W. Glimcher, Better Than Conscious?: Decision 

Making, the Human Mind, and Implications for Institutions, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2007; J. Bargh, M. J. Ferguson, Beyond Behaviorism: On 
the Automacity of Higher Mental Processes, „Psychological Bulletin” 2000, No. 126, 
s. 925–945. Według Ansgara Beckermanna odkrycia omawiane w powyższych 
publikacjach świadczą o braku wolności woli jedynie pod warunkiem, że przyj-
muje się raczej Kartezjańską niż Arystotelesowską koncepcję podmiotu, a więc 
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kompatybilizm Spinozy idzie w parze z fatalizmem, skoro podmiot 
jest w pełni świadom swej niezdolności do zmiany własnego losu. 

Chociaż można argumentować, że Spinoza w  istocie wyklucza 
możliwość wolności, jakiej zwykle wymaga się w celu przypisywa-
nia ludziom odpowiedzialności za ich czyny73, to już w  przypisku 
do twierdzenia, że „nie ma w umyśle żadnej woli bezwzględnej, czyli 
wolnej”, filozof daje podstawy swej oryginalnej koncepcji wolności. 
Szczególne znaczenie ma to, że odrzuca nie tylko możliwość wolno-
ści woli, lecz także sensowność czy przynajmniej niezależność poję-
cia woli. Pisze, że oznacza ono „zdolność do twierdzenia i przecze-
nia, nie zaś pożądanie”, a w następnym twierdzeniu dodaje, że nie ma 
w umyśle żadnego chcenia oprócz tego, które zawiera w sobie idea. 
Można to rozumieć jako rozgraniczenie pożądań należących do za-
kresu „wzruszeń”, a  więc fizycznych pobudzeń oraz idei, których 
istotą są sądy, przy czym wzajemne stosunki tych ostatnich przyj-
mują postać logicznie koniecznego wynikania. W pełni zgodny z de-
terministycznym credo Spinozy jest też wniosek, że nie istnieją wola 

jeśli uznaje się podmiot za coś zewnętrznego, kierującego ciałem, a nie jego in-
tegralną część. Jeśli integralna koncepcja podmiotu miałaby być jednak zgod-
na ze stanowiskiem kompatybilistycznym, to należałoby pokazać, jak zdarzenia 
składające się na tworzenie podmiotu są od tegoż podmiotu zależne. Spinoza 
sugeruje tymczasem, że w deterministycznej wizji przyrody jest możliwy tylko 
paralelizm fizycznych i mentalnych łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Por. 
A. Beckermann, Biologie und Freiheit. Zeigen die neueren Ergebnisse der Neuro-
biologie, dass wir keinen freien Willen haben?, w: Der Mensch – ein freies Wesen?, 
Hrsg. H. Schmidinger, C. Sedmak, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 2005, s. 111–124.

73 Podobnie D. Pereboom, op. cit., s. 100. Autor ten podkreśla, powołując się na 
Spinozę, iluzoryczność przypisywania odpowiedzialności na podstawie przeko-
nania o tym, że ludzkie działania nie są spowodowane przez związki przyczy-
nowe wykraczające daleko poza zakres kontroli podmiotu. Unaocznia tę ilu-
zoryczność za pomocą czterech przykładów, w których niejaki profesor Plum 
zabija panią White w celu osiągnięcia osobistych korzyści, przy czym w pierw-
szym przypadku jest bezpośrednio sterowany przez naukowca za pomocą 
sprzętu radiowego, w  drugim jest zaprogramowany przez zespół uczonych, 
w trzecim został wychowany w środowisku sprzyjającym rozwojowi egoizmu, 
a  w  czwartym jest zupełnie przeciętnym obywatelem. Argument Perebooma 
jest skierowany przeciwko tym, którzy uważają, że determinizm nie przeszka-
dza w uznawaniu podmiotu za źródło własnych działań. 
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ani rozum jako takie, a jedynie konkretne idee, wynikające z innych 
idei, oraz konkretne wzruszenia, wynikające z innych wzruszeń. Nie 
istnieje zatem także podmiot niezależny od poszczególnych faktów, 
mogący je z zewnątrz kontrolować. Umysł ludzki to dla Spinozy nic 
innego jak „idea rzeczy poszczególnej”74, objaw myślenia, które jako 
całość należy do bóstwa, jest nieodłączną cechą całości przyrody. In-
nymi słowy, każdy przejaw ludzkiego myślenia należy zawsze do bó-
stwa, ale będąc jedynie poszczególną ideą, ma charakter ograniczo-
ny („niedorównany”), podczas gdy ta sama idea jako idea w bóstwie, 
a więc jako część wszelkiej myśli, jest dorównana, to znaczy, zgodnie 
z definicją Spinozy, brana sama w sobie „posiada wszystkie własno-
ści, czyli cechy wewnętrzne idei prawdziwej”75. 

Powstaje w związku z  tym problem, jak jest możliwy błąd czy 
też posiadanie myśli fałszywych, skoro wszystkie myśli stanowią 
treść bóstwa, które w  swym przymiocie myślenia jest nieskończo-
ne, a więc zawiera wszelkie możliwe treści. Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, Spinoza musi określić mylny sąd jako ograniczenie, niepeł-
ną prawdę, a nie fałsz. Zaczyna więc od powiązania ludzkich sądów 
z wyobrażeniami, które powstają jako pobudzenia ciała ludzkiego, 
i choć same w sobie nie mogą być błędne, to mogą trwać jako wy-
obrażenia czegoś istniejącego, nawet jeśli tego czegoś już nie ma. Jest 
tak wtedy, gdy umysłowi brakuje idei wyłączającej istnienie tego, co 
jest przedmiotem wyobrażenia. Co więcej, owe wyobrażenia mogą, 
za sprawą pamięci, kojarzyć się z innymi obrazami, którym nie to-
warzyszą podobne, wyłączające istnienie idee. Skoro jednak „ciało 
jest przedmiotem umysłu”, to każde pobudzenie jest przedmiotem 
odpowiadającej mu idei, a  ta idea z kolei przedmiotem innej. Idee 
dotyczące poszczególnych rzeczy, a więc takie, którym nie towarzy-
szy świadomość determinujących je przyczyn, choć nie są fałszywe 
w sensie pozytywnym, to nie są też dorównane, a więc nie mogą być 
same w sobie uznane za prawdziwe. Charakter dorównany mają tyl-
ko w bóstwie, a więc jako części myślowego aspektu przyrody. Inny-
mi słowy, błąd powstaje wszędzie tam, gdzie wiedza przyczynowa 

74 B. Spinoza, Etyka, s. 43.
75 Ibidem, s. 35.
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jest niepełna lub, używając języka Spinozy, gdy nasze idee są ode-
rwane i mętne. 

Przykładem, którym Spinoza szczególnie chętnie się posługuje, 
jest właśnie ludzkie przekonanie o wolności woli. Wynika ono z tego, 
że choć ludzie wiedzą, czego chcą i co robią, to nie znają przyczyn 
swej woli ani swego działania. Ich wiedza w tej dziedzinie jest niedo-
równana i przypisują sobie sprawczość, która wynika ze zdarzeń bar-
dzo od nich odległych. Ponadto ludzie są selektywni w poszukiwa-
niu przyczyn i mają tendencję do przeceniania przyczyn celowych, 
czyli tych, które doprowadziły do czegoś, co służy ludzkiemu pożyt-
kowi76. W związku z tym przypisują wszystkiemu, co ich otacza, cha-
rakter środków do własnych lub boskich celów i kształtują sobie fał-
szywe pojęcie wolności woli. Instrumentalne uporządkowania, które 
można przypisywać naturze, są jednak względne, a ich przecenianie 
wynika z niewiedzy o prawdziwych związkach przyczynowych i nie-
świadomości, że wszystko, co się dzieje, jest poddane koniecznym 
prawom wynikania. 

Spinoza podkreśla, że człowiek nie jest „państwem w państwie”77 
i nie zamąca porządku natury, ale zawsze mu podlega. W szczegól-
ności poddaje się swym wzruszeniom, które zwiększają lub zmniej-
szają moc ciała, w dużej mierze rządząc zachowaniem ludzkim. Nie 
można opanowywać wzruszeń, gdyż reprezentują one wobec czło-
wieka całą przyrodę i jej nieubłaganą konieczność. Każdemu wzru-
szeniu towarzyszy jednak odpowiadająca mu idea, a zatem ludzka 
świadomość wzruszeń może być różna, ponieważ wiedza o  wzru-
szeniach jest stopniowalna. Praktycznym przesłaniem etyki Spino-
zy jest twierdzenie, że zakres tej wiedzy decyduje o ludzkiej szczęśli-
wości i może uczynić człowieka wolnym w specyficznym sensie, jaki 
nadaje temu pojęciu autor. Na początku części trzeciej swego dzie-
ła odróżnia działanie, czyli zdarzenie, którego człowiek jest przy-
czyną dorównaną, a więc której skutek daje się poznać jasno i wy-
raźnie, od bierności, czyli podlegania czemuś, czego przyczyną jest 
się tylko częściowo. Innymi słowy, jesteśmy działającymi tylko wte-

76 Ibidem, s. 29–30.
77 Ibidem, s. 77.
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dy, gdy to, co się dzieje, wynika z naszej istoty. Człowiek nie może 
być wszak nigdy przyczyną dorównaną zdarzeń fizycznych, ale, jak 
wynika już z pierwszego twierdzenia części trzeciej, może być przy-
czyną dorównaną swych idei, a tym samym może być w tym aspek-
cie swego istnienia wolny. Jak to możliwe, skoro idee są wplecione 
w łańcuchy przyczynowo-skutkowe nie mniej niż zdarzenia fizycz-
ne? Spinoza dowodzi, że idea jest dorównana w bóstwie, jeśli jest do-
równana w umyśle bądź jeśli jest w nim niedorównana, ale zarazem 
bóstwo zawiera w sobie treść innych umysłów. Ponieważ z danej idei 
musi koniecznie wynikać jakiś skutek, którego przyczyną dorówna-
ną jest bóstwo, o ile jest pobudzone przez ideę w danym umyśle, to 
ów umysł jest przyczyną dorównaną tego skutku, o ile sam ma ideę 
dorównaną. Innymi słowy, umysł działa, a więc jest wolny, gdy ma 
ideę dorównaną – gdy ma prawdziwą wiedzę. Psychologiczne roz-
ważania zawarte na dalszych kartach Etyki sugerują, że zdobywanie 
wolności jest stopniowalne, a im bliżej prawdy znajduje się umysł, 
tym jest szczęśliwszy. Spinoza uwiarygodnia swój pogląd obserwa-
cją, że im bardziej jesteśmy świadomi przyczyn naszych wzruszeń 
i ich konieczności, tym mniej przez nie cierpimy, a im bardziej rozu-
miemy nasze miejsce w świecie i czujemy łączność z nim, tym bar-
dziej się radujemy. 

Ceną kompatybilizmu Spinozy jest ograniczenie wolności do 
sfery duchowej i ukrywany pod pozorami jedności „przyrody o wie-
lu przymiotach” dualizm myślenia i cielesności. Z drugiej strony fi-
lozofia Spinozjańska może wydawać się dużo mniej fatalistyczna niż 
tradycja Hume’owska, ponieważ celem człowieka jest w niej nie tyl-
ko pogodzenie się z własnym losem, lecz udział w wieczności, któ-
ry zapewniają prawdziwe idee. Toteż Spinoza nie odtwarza w swych 
wnioskach przyjętego na początku założenia konieczności zdarzeń, 
lecz wykorzystuje swój deterministyczny obraz świata do uzasadnie-
nia ludzkiej siły sprawczej. Ogranicza się ona do sfery myśli, która 
podlega innym prawom niż ciało – jest źródłem systemu filozoficz-
nego, zdolnego przekroczyć oderwany byt wzruszeń i wyobrażeń. 

Z perspektywy Hume’a można by wobec Spinozy wysunąć za-
rzut, że bezpodstawnie przenosi on konieczność logiczną na wszyst-
ko, co istnieje. Spinoza odpowiedziałby zapewne, że wszelkie pozna-
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nie zakłada taką logiczną konieczność. Przyznaje jednak, że są dwa 
rodzaje konieczności: determinacja przez coś innego i  samodeter-
minacja. System Spinozy nie dopuszcza sprzeczności między nimi, 
godząc determinację zewnętrzną poszczególnych zdarzeń z  samo-
determinacją całej przyrody. Za sprawą wyróżnienia myśli jako od-
rębnego aspektu natury człowiek uczestniczy w jej samodetermina-
cji, ale pod warunkiem, że pojmuje siebie jako jej część i rozumie, że 
jest zdeterminowany. Jest więc tym bardziej wolny, im bardziej rozu-
mie, że podlega konieczności78. 

Zauważmy, że wyróżnienie różnych przymiotów istoty nie było-
by możliwe, gdyby już w swych wstępnych definicjach Spinoza nie 
zastrzegł, że przymiotem nie jest po prostu aspekt przyrody, lecz to, 
co rozum poznaje jako stanowiące treść istoty79. Przymioty 
można zatem traktować nie tyle jako rzeczywiste aspekty natury, ile 
jako nasze konieczne założenia o niej. Prowadzą one do sprzecznych 
wniosków: te, które dotyczą rozciągłości, nie pozostawiają miejsca 
na wolność, te zaś, które obejmują relacje wynikania między ideami, 
otwierają nam drogę do działania. Aby uniknąć sprzeczności, Spi-
noza potraktował wspomniane założenia jako cechy rzeczywistości, 
której jedność oznacza zarazem całkowitą odrębność myśli i  ciała. 
Choć więc miał odwagę postawić pytanie o ostateczne konsekwen-
cje naszych założeń, to obawiał się przyznać, że mogą one okazać 
się sprzeczne, narażając ideę logicznej spójności świata. Ten problem 
inspirował wielu innych filozofów, w szczególności Immanuela Kan-
ta, któremu poświęcimy ostatnią część tego rozdziału. Tymczasem 
wypada podkreślić, że Spinoza wniósł wiele nowego do sporów wo-
kół wolnej woli. Przede wszystkim dał podstawy uniwersalistycznej, 
oświeceniowej wizji nauki, kreśląc obraz świata, w którym wszyst-
ko podlega niezmiennym, quasi-matematycznym prawom. Po dru-
gie, wykazał iluzoryczność potocznego pojęcia wolnej woli rozumia-
nego jako możliwość wpływania przez myśl na zachowanie i wskazał 

78 Zarazem jest bardziej wyrozumiały i tolerancyjny dla innych, którym nie przy-
pisuje wolnej woli, lecz traktuje jako elementy podlegające tym samym prawom 
co on sam. Determinizm Spinozy uzasadnia więc tolerancję religijną. Podobnie 
J. Parens, op. cit., s. 72, 109.

79 Ibidem, s. 3.
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przyczynę tej iluzji – ludzką niewiedzę o przyczynach własnego po-
stępowania. Po trzecie, wykazał, że determinizm nie musi oznaczać 
fatalizmu i że możliwa jest wizja świata, w którym człowiek osiąga 
szczęście dzięki świadomości swej jedności z przyrodą. Spinozjań-
ską ideę wolności można w tym sensie wyprowadzić także z religij-
nej doktryny uniwersalnej miłości – do ludzi i do świata. Wolność 
nie kryje się mianowicie w tym, jak świat zmieniamy, lecz jaki mamy 
doń stosunek. Dostrzegł to i pięknie sformułował Pitirim Sorokin:

Im większa miłość, tym większa wolność. Osoba, która kocha całą 
ludzkość, jest wolna w  kosmosie ludzkim; osoba kochająca cały ko-
smos, jest wolna w całym świecie. Osoba, która nienawidzi świata jest 
największym z niewolników – subiektywnie i obiektywnie. Wszystko 
lub wszyscy są jej wrogami, wszystko lub wszyscy ją ograniczają, sprze-
ciwiają się jej, wywierają na nią presję, ciągle zmniejszają jej wolność, 
za każdym razem, w każdym działaniu, każdej myśli, emocji lub akcie 
woli. Cały świat, począwszy od obiektów nieożywionych, aż po bliź-
nich, staje się jej więzieniem pełnym niezliczonych katów80. 

1.3. wolność jako założenie (immanuel Kant)

Jeśli o  Spinozie można powiedzieć, że był prekursorem Oświecenia 
i nadał kontury nowoczesnej wizji przyrody, odbierając człowieko-
wi uprzywilejowany status, który przypisywały mu religie, to w Kan-
cie można widzieć filozofa, który odzyskał dla człowieka szczególne 
miejsce w świecie rządzonym bezwarunkowymi prawami. W odróż-
nieniu od Spinozy, Kant nie godzi się z tezą o nieograniczoności po-
znania, a  jego główną ambicją jest właśnie odpowiedź na pytanie, 
gdzie dokładnie przebiegają granice naszych możliwości poznaw-
czych i  jak dalece uprawnione są nasze poznawcze roszczenia. 
W tym też sensie Kant pragnął podjąć sceptyczne wyzwanie Hume’a, 
nie ograniczając się jednak do zawieszania niepewnych założeń, lecz 
poszukując ich własnych podstaw. 

80 P. A. Sorokin, The Ways and Power of Love. Types, Factors, and Techniques of 
Moral Transformation, Templeton Foundation Press, Philadelphia 2002, s. 11.
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To zadanie, które stawia sobie Kant, wskazuje na dwie charak-
terystyczne cechy jego filozofii. Przede wszystkim interesuje go bar-
dziej poznanie niż poznawana rzeczywistość. W szczególności nie-
zwykła zdolność człowieka do wyciągania daleko idących wniosków 
o rzeczywistości, które często okazują się trafne, mimo że ich głów-
nym źródłem są prawa matematyki i logiki. Kant nie był więc zdzi-
wiony tym, że prawa wyjaśniające spadanie jabłka z drzewa obowią-
zują w całym kosmosie i że objaśnienie ruchów planet nie wymaga, 
jak chcieli starożytni, odmiennego typu wiedzy. Dziwiła go raczej 
zdolność człowieka do wyprzedzania za pomocą teorii i przewidy-
wań naukowych tego, co przynoszą późniejsze obserwacje, niezwy-
kła aktywność i twórcza siła umysłu. O ile Hume postrzegał człowie-
ka jako biernego obserwatora kojarzącego ze sobą dochodzące do 
niego dane, a Spinoza uczynił z umysłu równoprawny aspekt jedno-
litej rzeczywistości, o tyle człowiek Kanta staje się kluczem do zro-
zumienia świata. Wiąże się z  tym ściśle druga cecha filozofii Kan-
towskiej – prymat kwestii prawomocności ludzkich sądów. Kantowi 
nie chodzi o  to, by wykazać iluzyjność naszych roszczeń, lecz aby 
przez postawienie pytania o prawomocność poznania wykazać, że 
sądy wynikają z autonomicznych decyzji i stanowią aktywne inter-
pretacje tego, co dostarczają zmysły, nie będąc tylko biernym przy-
swajaniem danych. 

Gdyby poznanie ograniczało się do tego, co Kant nazywa naocz-
nością (Anschauung), to trudno byłoby pytać o  jego prawdziwość, 
to wszystko bowiem, co się nam jawi, zawsze jawi się prawdziwie. 
Fałsz czy błąd mogą wynikać tylko z tego, w jaki sposób ujmujemy 
świat zjawisk i  jakie wnioski wyciągamy na podstawie danych. Py-
tanie, dlaczego aktywnie korzystamy z naszych umysłów i wyobraź-
ni, nie poprzestając na tym, co podpowiada nam instynkt, mogłoby 
być dość kłopotliwe dla Hume’a, który przypisywał przyzwyczajeniu 
większą wartość niż rozumowi. Nawet dzisiaj, z ewolucyjnego punk-
tu widzenia, odpowiedź na pytanie o  to, dlaczego mamy świado-
mość i przedstawiamy sobie świat na forum umysłu, mając przy tym 
skłonność do fantazjowania, wydaje się bardzo trudna. Kantowi nie 
chodziło jednak tylko o odpowiedź na empiryczne pytanie o pocho-
dzenie naszych władz rozumowych, ale o rozstrzygnięcie charakteru 
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poznania jako takiego, dostrzegał bowiem, że roszczenia rozumu do 
prawdziwości, w których Hume widział rodzaj ludzkiej słabości, są 
przejawem systematycznego procesu myślowego, który ukrywa bo-
gatą strukturę dynamicznych, autorefleksyjnych czynności. 

Krytyka czystego rozumu zawiera dokładną analizę procesu po-
znawczego, rozpoczynając się od wykazania w Estetyce transcenden-
talnej, że czas i przestrzeń stanowią formy naoczności, za pośrednic-
twem których dane są nam obiekty poznania. Są to formy uprzednio 
dane przez intelekt (Verstand), umożliwiające formułowanie sądów 
postrzeżeniowych (Wahrnehmungsurteile). Jedność apercepcji jest 
zatem wynikiem syntetycznego działania intelektu, co oznacza, że 
nasz dostęp do „przedmiotu samego w sobie” jest zawsze zapośred-
niczony przez naszą, przeważnie nieświadomą aktywność. Pojęcie 
rzeczy samej w sobie stało się źródłem niezliczonych kontrowersji, 
których nie możemy tu szerzej omówić. Warto zwrócić uwagę, że 
słowo „rzecz” jest w tym przypadku nieco mylące, ponieważ – jak 
Kant wyraźnie pisze81 – rzeczywistość niezapośredniczona przez for-
my naoczności nie może być w ogóle przedmiotem doświadczenia, 
przez co rzecz sama w sobie stanowi pojęcie graniczne, oznaczają-
ce to wszystko, czego nie możemy poznać. Pojęcie to wzbudziło wie-
le kontrowersji wśród krytyków pierwszego wydania Krytyki czyste-
go rozumu, przypisujących Kantowi tezę, że poznajemy tylko nasze 
wyobrażenia o rzeczach (dane zmysłowe) i zakładamy, iż mają one 
jakąś dalszą przyczynę. Ponieważ jednak system filozoficzny Kanta 
wykluczałby możliwość poznania czegokolwiek zewnętrznego poza 
zjawiskami, to już w Prolegomenach do wszelkiej przyszłej metafizy-
ki, która ma wystąpić jako nauka, Kant pisze wyraźnie, że „istnie-
ją poza nami ciała, to jest rzeczy, które, jakkolwiek są nam całkiem 
nieznane wedle tego, czym są same w  sobie, to znamy je poprzez 
przedstawienia”82. Filozof nie popełnia błędu introjekcji, oddziela-

81 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1986, s. 234–235.

82 Idem, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystą-
pić jako nauka, tłum. B. Bornstein, J. Suchorzewska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993. Por. także drugie wydanie Krytyki czystego rozumu: „Gdy 
mówię: zarówno oglądanie przedmiotów zewnętrznych jak i samooglądanie się 
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jąc rzeczy od danych zmysłowych, lecz twierdzi, że poznajemy same 
rzeczy, ale tylko tak, jak jawią się nam w przedstawieniach83. Wiemy 
zatem o ich istnieniu, ale to, w jaki sposób są nam dane, zależy już 
od naszych schematów poznawczych. A zatem różnica między dwo-
ma przedmiotami, na przykład twardym i miękkim, jest rzeczywista, 
ale to, że postrzegamy je w przestrzeni i czasie, a więc że ujmujemy 
je wszystkie w tych samych formach naoczności, jest już wynikiem 
działania naszych władz poznawczych. Granica poznania jest więc 
wyznaczona przez naturę poznania, dotyczy raczej tego jak, a nie co 
poznajemy, chociaż sformułowanie „rzecz sama w sobie” myląco su-
geruje właśnie tę drugą interpretację84. 

umysłu przedstawia w przestrzeni i czasie jedno i drugie w sposób, w jaki ono 
pobudza nasze zmysły, tj. tak, jak się one przejawiają, to nie ma to znaczyć, by te 
przedmioty były tylko ułudnym pozorem. Albowiem przedmioty, a nawet włas- 
ności, które im przypisujemy, uchodzą w zjawisku zawsze za coś, co jest rze-
czywiście dane, tylko że o ile ta własność zależy jedynie od sposobu oglądania 
go przez podmiot w stosunku danego przedmiotu do niego, to odróżniamy ten 
przedmiot jako zjawisko od niego samego jako przedmiotu samego w sobie” 
(idem, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 133). 

83 O poprawności takiej interpretacji świadczy także uwaga do antytezy trzeciej 
antynomii w dialektyce transcendentalnej, gdy Kant odnosi się już do wolno-
ści ludzkiej będącej cechą człowieka jako rzeczy samej w sobie: „[…] będzie za-
wsze śmiałym uroszczeniem przyjmować poza ogółem wszystkich możliwych 
danych naocznych jeszcze pewien przedmiot, który nie może być dany w żad-
nym możliwym spostrzeżeniu” (idem, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 192).

84 Wątpliwości związane z pojęciem rzeczy samej w sobie, która z  jednej strony 
miała być przyczyną przedstawień, a z drugiej czymś pierwotnym i niezależ-
nym wobec przyczynowości rozumianej przez Kanta jako kategorii czystego in-
telektu, mogły być rozwiązywane albo przez radykalizację idealizmu, jak prze-
ważnie działo się to w  filozofii niemieckiej początku dziewiętnastego wieku, 
albo przez obronę bardziej empirystycznej interpretacji Kanta. Istnieje jednak 
także możliwość, by rzecz samą w sobie traktować jako produkt intelektu – w od-
różnieniu od przedstawień, które byłyby jedynie produktami form naoczności. 
Por. T. Pogge, Erscheinungen und Dinge an sich, „Zeitschrift für philosophische 
Forschung” 1991, Bd. 45, H. 4, s. 489–510. Wedle tej interpretacji rzeczy same 
w sobie nie byłyby więc niezależne od pomiotu, lecz byłyby tym, co intelekt syn-
tetyzuje, abstrahując od sądów postrzeżeniowych. Jeśli tak, to podmiot, a więc 
w założeniu źródło syntezy a priori, byłby swoim własnym produktem, co pro-
wadzi do błędnego koła. 
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Zarówno dla Kanta, jak i  całej konstruktywistycznej tradycji, 
która wyrosła z jego myśli, charakterystyczna jest jednak także idea, 
że to samo, co nas ogranicza, i w takim stopniu, w jakim nas ograni-
cza, stanowi istotę naszej kreatywności, możliwości zajmowania sta-
nowiska wobec rzeczywistości i  kształtowania jej. Jest to tym bar-
dziej widoczne, im dalej podążamy za Kantem w jego opisie procesu 
poznawczego. O ile formy naoczności nie wymagają żadnej aktyw-
ności z naszej strony i nie pozostawiają nam wyboru, o tyle, gdy do-
konujemy agregacji zjawisk w  pojęcia, gdy ustanawiamy powiąza-
nia logiczne między nimi, formułując sądy postrzeżeniowe, możemy 
już dostrzec, na czym polega rola intelektu w tego rodzaju aktywno-
ści, chociaż nie możemy jeszcze, jak pisał Kant, stawiać tych sądów 
przed trybunałem rozumu, by badać ich prawdziwość. Dopiero trze-
ci etap poznania, a więc formułowanie sądów doświadczeniowych 
(Erfahrungsurteile) w wyniku subsumpcji sądów postrzeżeniowych 
do kategorii poznawczych, takich jak przyczynowość, stwarza pole 
do pytania, czy nasze wnioskowania są poprawne. Co więcej, wszel-
ka działalność intelektu na tym etapie wymaga uzasadnienia, otwie-
ra drogę dalszym dociekaniom. Wynikają one z  ciągłego dopływu 
nowych danych, a przede wszystkim z twórczego charakteru naszego 
intelektu i otwartości kategorii. Skoro przyczynowość jest pojęciem, 
które możemy zastosować do wszelkich obiektów, to rozciąga się na 
to, co jeszcze nie jest nam znane, a nawet na wszelką możliwą wiedzę 
o świecie, i każe stawiać pytania o naturę świata w ogóle. W tym wła-
śnie miejscu pojawia się ostrzeżenie Kanta o granicach naszego po-
znania. Jeśli przestaniemy jedynie stosować kategorię przyczynowo-
ści do naszych postrzeżeń i zaczniemy na jej podstawie wnioskować 
o naturze świata, to w gruncie rzeczy nasze wnioski będą dotyczyć 
tylko kategorii, którą stosujemy, czyli, innymi słowy, założeń, które 
z konieczności przyjmujemy.

Opisane wnioskowania są domeną czwartego, rozumowego eta-
pu poznania, podczas którego podmiot tworzy „idee kosmologicz-
ne”. Tym, co skłania do ich tworzenia, jest fragmentaryczność, nie-
zupełność poznania, o  której, jak pamiętamy, pisał także Spinoza, 
określając ją jedynym źródłem błędu i sądząc, że możemy ją prze-
zwyciężyć. Kant przyznaje, że rozum skłania nas do wychodzenia 
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poza wiedzę empiryczną, ale tym, co osiągamy, jest tylko znajo-
mość tego, jak ukierunkowują nas nasze założenia. Jak wskazywa-
liśmy, Spinoza wyciągał konsekwencje z założonych na wstępie ak-
sjomatów, aby wydedukować z nich prawdziwą wiedzę. Tymczasem 
dla Kanta nie są to wcale aksjomaty dotyczące natury rzeczywisto-
ści, a jedynie naszego jej ujmowania85. A zatem, gdy uogólniając sądy 
doświadczeniowe, wnioskujemy o  istnieniu podmiotu, gdy ekstra-
polujemy w  nieskończoność ciągi przyczynowe lub ustanawiamy 
pojęcie absolutu, mieszczące w sobie wszystko, co możliwe, to na-
sze wnioskowania ukazują nam własne horyzonty poznawcze for-
mułowane w postaci idei transcendentnych – wykraczających poza 
możliwe doświadczenie. Aby to zilustrować, Kant przedstawia czte-
ry antynomie czystego rozumu, a  więc sprzeczności między prze-
ciwstawnymi tezami, które zostały w  sposób logicznie popraw-
ny wyprowadzone z koniecznych założeń intelektu. Z jednej strony 
wnioskowania te są błędne, ponieważ ich przedmiotem jest dziedzi-
na noumenów, o których cechach niczego nie wiemy i popełniamy 
błąd, „nazywając zjawisko przed spostrzeżeniem rzeczą rzeczywi-
stą”86. Jednak z drugiej strony rozum wydaje się usprawiedliwiony 
w  stosowaniu pryncypiów koniecznych i  bezalternatywnych. Kant 
pisze wprost, że rozum „musi koniecznie się natknąć w swym po-
suwaniu się naprzód” na „pozór naturalny i nieunikniony”87, w swej 
dążności do teoretycznego zrozumienia świata kieruje się bowiem 
tymi samymi pojęciami i schematami, które z powodzeniem stosu-
je i  musi stosować w  praktyce. Jest więc uwięziony między „scep-
tycznym brakiem nadziei” a „dogmatycznym pocieszeniem”. Pisząc 

85 Tezę, że Kant był w istocie raczej krytykiem Spinozy niż Leibniza i odnosił się 
raczej do Spinozjańskiego pojęcia świata, uzasadnia Omri Boehm. Por. O. Boehm, 
Kant’s Critique of Spinoza, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 110–145. Jak 
wykazuje Boehm, w  trzeciej antynomii Kant uzasadnia konieczność wolno-
ści niepełnością łańcucha przyczynowego, a więc niezupełnością pojęcia świa-
ta. Gdy Spinoza postuluje możliwość zupełności, to musi zakładać, że jej źró-
dłem jest wolność (zdarzenie niezdeterminowane), a  ta teza wymaga z kolei, 
według Boehma, potwierdzenia przez doświadczenie wolności. To jednak, jak 
dalej twierdzi, jest niemożliwe na gruncie Spinozjańskiego determinizmu. 

86 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 236.
87 Ibidem, s. 160–161. 
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tak o sytuacji rozumu, Kant dokonuje swoistej interpretacji filozo-
fii Hume’a i Spinozy. Tę pierwszą postrzega jako solidnie uzasadnio-
ną, choć uważa, że unieważnia ona roszczenia, które implikuje każdy 
akt poznawczy i każde praktyczne działanie. Są to roszczenia, któ-
rych nie możemy się zrzec, jeśli nie chcemy zrezygnować z poznania 
i życia. W filozofii Spinozy Kant widzi z kolei obietnicę spełnienia 
poznawczego, ale nieuzasadnioną, sięgającą poza sferę możliwego 
poznania. Problemy, które stawia filozof z Królewca, nie ogranicza-
ją się jednak tylko do tego, że racjonalny dogmatyzm wysnuwa zbyt 
daleko idące wnioski, podczas gdy sceptycyzm zabrania nam tego, 
co i tak musimy czynić. Kant dostrzega także, że po starannym roz-
ważeniu obu stanowisk jesteśmy zmuszeni oba zaakceptować albo 
też, ściślej rzecz biorąc, nie możemy z żadnego z nich zrezygnować. 

Trzecia antynomia, która jest tu dla nas szczególnie interesują-
ca, dobrze odzwierciedla opisywane przez Kanta napięcie88. Zgodnie 
z definicją naszego autora wolność to rodzaj przyczynowości, któ-
ry nie wynika z praw przyrody, możliwość „samodzielnego rozpo-
czynania się już w samym toku [dziejów] świata różnych szeregów 
zgodnych z przyczynowością” i „przypisania ich substancjom zdol-
ności swobodnego działania”89. Tezę, że tak rozumiana wolność ist-
nieje w świecie, Kant uzasadnia, wskazując na niezupełność pojęcia 
świata, w którym wszelkie zdarzenia wydarzają się jako części łańcu-
chów przyczynowych. Każde zdarzenie, które uznamy za pierwsze, 
musi bowiem zakładać wcześniejsze, będące jego przyczyną. Ta nie-
zupełność stoi wszakże w sprzeczności z założeniem, że nic nie może 
się wydarzyć bez uprzedniej przyczyny, ponieważ niezupełność po-
lega na braku pierwszego zdarzenia, a  to właśnie jest warunkiem 
uznania, że cokolwiek może istnieć. Wskazana sprzeczność wymaga 
przyjęcia, że istnieją „przyczyny spontaniczne”, rozpoczynające sze-
regi zjawisk i niełamiące przy tym praw przyrody. Warto podkreślić, 
że chodzi o szeregi zjawisk. Ani praw przyrody, ani następstwa cza-
sowego nie mamy bowiem prawa odnosić do rzeczy samych w sobie. 

88 Por. ibidem, s. 185–194. 
89 Ibidem, s. 192. 
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Antyteza głosi, że wolność jest niemożliwa, ponieważ założo-
na przyczyna sprawcza (spontaniczna) jest rodzajem dynamicznego 
działania, a przez to zakłada, iż rozpoczęcie działania wymaga sta-
nu uprzedniego. Ten jest jednak niemożliwy, skoro przyczyna spon-
taniczna jest niczym nieuwarunkowana. W świecie nie ma niczego, 
co mogłoby być nieuwarunkowane, nie ma więc także wolności, któ-
ra – co istotne dla argumentu Kanta – nie oznacza tylko wolności od 
przymusu, lecz także wolność od kierownictwa reguł90.

Rozwiązaniem trzeciej antynomii, które spełniałoby zarówno 
obietnicę Spinozy, jak i respektowało sceptycyzm Hume’a, może być 
tylko znalezienie sposobu na takie opisanie świata, w którym może 
być miejsce zarówno dla determinizmu, jak i wolności. Warunkiem 
poprawnego rozwiązania jest zatem także akceptacja determinizmu, 
a  więc poglądu o  uniwersalnym, bezwyjątkowym obowiązywaniu 
przyczynowości, z którego wynika, że wolność (jako przyczynowość 
spontaniczna) jest możliwa tylko jako idea transcendentna, a więc 
produkt rozumu niemający nic wspólnego z doświadczeniem. We-
dług Kanta rozum tworzy tę ideę ze względu na problem przedsta-
wiony na wstępie dowodu tezy o istnieniu wolności, a więc dlatego, 
że nie może sobie przedstawić świata bez spontanicznej przyczyny – 
działania inicjującego szeregi zdarzeń. Dopiero tak ustanowioną 
wolność przenosi w sferę intelektu praktycznego, gdzie nabiera ona 
znaczenia niezależności woli od przymuszeń popędów i zmysłowo-
ści. Podmiot zakłada więc, że jest wolny, zdolny do opierania się na-
turalnym przyczynom swego działania. To założenie przeczyłoby 
wszakże determinizmowi, gdyby wolność miała polegać na pojawia-
niu się przyczyn spontanicznych w świecie zjawisk. Toteż obrona za-
łożenia, że istnieje wolność, wymaga przyjęcia, że jest ona transcen-
dentalna, a więc należy do sfery noumenalnej. 

Warto zwrócić uwagę, że determinizm Kanta jest słabszy od de-
terminizmu Spinozjańskiego, realność zjawisk nie jest bowiem ab-

90 Pamiętajmy, że „świat” nie oznacza u Kanta wszystkiego, lecz, jak ujął to Karl 
Löwith (Gott, Mensch und Welt in Metaphysik von Descartes bis zu Nietz-
sche, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1967, s. 72–73), „ideę regulatyw-
ną” syntetycznej całości wytwarzanej przez rozum, a  ujmowanej w  sposób 
idealizacyjny. 
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solutna. To, co poznajemy jako konieczne, jest takie tylko w naszym 
doświadczeniu, ale nie jako rzecz sama w sobie. „Zwodnicze zało-
żenie absolutnego realizmu” wynika zatem z przypisania zjawiskom 
charakteru rzeczy samej w sobie, a więc z nadmiernych roszczeń ro-
zumu. Podobnie jak Hume, Kant widzi też możliwość kompatybili-
zmu pod warunkiem zawieszenia tych roszczeń. Różnica polega na 
tym, że dla Hume’a wolność jest czysto negatywna, podczas gdy Kant 
wskazuje na możliwość istnienia wolności rozumianej jako przyczy-
na spontaniczna. Jednak ze względu na niepoznawalność rzeczy sa-
mych w sobie założenie rozumu praktycznego o wolności człowieka 
nie może zostać potwierdzone – pozostaje tylko założeniem. 

W  obliczu jednoczesnej konieczności i  wzajemnej sprzeczno-
ści tez o determinizmie i istnieniu wolności sformułowanie spójne-
go założenia wolności wydaje się istotnym celem i osiągnięciem fi-
lozofii transcendentalnej. Co więcej, jest ono szczególnie ważne dla 
spójności całego systemu filozoficznego Kanta, ponieważ, jak wyka-
zuje Marcus Willaschek91, wolność jest – w pewnym sensie – pod-
stawową cechą zdolności poznawczych podmiotu: syntetycznej jed-
ności apercepcji, spontaniczności tworzenia pojęć oraz apercepcji 
transcendentalnej, którą można w  uproszczeniu opisać jako zdol-
ność tworzenia jednolitej i tożsamej w czasie świadomości. 

Chociaż w  filozofii transcendentalnej konieczność założenia 
wolności wydaje się najbardziej oczywista w odniesieniu do pozna-
nia, to jako problem z całą jaskrawością jest dostrzegana na innym 
polu, czyli w dziedzinie moralności, a więc gdy chodzi o nasze decy-
zje, które mają wywoływać skutki w sferze zjawisk. Filozofia trans-
cendentalna umożliwia przyjęcie założenia wolności pod warun-
kiem, że uznamy, iż przyczyny działań, ukryte przed nami jako rzeczy 
same w sobie, są wolne, podczas gdy ich skutki jawią się nam w łań-
cuchach przyczynowo-skutkowych. Czy oznacza to, że ten sam sku-
tek ma dwie przyczyny: zjawiskową i inteligibilną? Możemy przyjąć 
taką interpretację tylko pod warunkiem, że uznamy, iż rzeczy same 

91 Por. M. Willaschek, „Spontaniczność poznania”. Zależność „Analityki transcen-
dentalnej” od rozwiązania trzeciej antynomii, tłum. W. Hanuszkiewicz, „Argu-
ment” 2013, nr 2, s. 491–511.
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w  sobie są przyczynami zjawisk, ale taką możliwość odrzuciliśmy 
wcześniej jako nie odpowiadającą dojrzałym intencjom Kanta. A za-
tem należałoby raczej powiedzieć, że skutek naturalnej (zjawisko-
wej) przyczyny jest przejawem wolności albo też może być przypisa-
ny decyzji podmiotu, jeśli ów podmiot postrzegany będzie z dwóch 
perspektyw: deterministycznej oraz inteligibilnej. Istota działająca 
jest dla nas człowiekiem tylko o tyle, o ile potrafimy abstrahować od 
tego, jak nam się ona jawi w sferze zjawiskowej, i założymy, że jako 
rzecz sama w sobie ma intelekt, rozum i zdolność podejmowania de-
cyzji, a więc inicjowania łańcuchów przyczynowych92. 

Czyż jednak wyobrażenie to nie jest sprzeczne z  wnioskami 
przyczynowymi, które wysnuwamy na podstawie obserwacji? Kant 
jest przekonany, że sprzeczność taka jest nieunikniona i  jest 
wbudowana w naszą codzienną praktykę pod postacią kontrfaktycz-
nych wyobrażeń o powinności:

Że zaś ten rozum ma przyczynowość – a przynajmniej, że my przedsta-
wiamy sobie w nim coś takiego – to jest jasne na podstawie imperaty-
wów, które we wszystkich sprawach praktycznych narzucamy jako pra-
widła na siły działające. To, że coś być powinno, wyraża pewnego 
rodzaju konieczność i powiązanie z zasadami, które poza tym 
nie występują w całej przyrodzie. Intelekt może z niej poznawać 
tylko to, co jest, co było lub będzie. Jest niemożliwe, żeby w niej coś po-
winno być inaczej niż to, co we wszystkich tych stosunkach czasowych 
rzeczywiście jest, co więcej, to, że coś być powinno, nie ma wcale żad-
nego znaczenia, jeżeli ma się na oku jedynie bieg przyrody [wyróżnie-
nie – M. K.]93.

A  zatem kategoria powinności pozwala nam pogodzić nasze nie-
realistyczne wyobrażenia z  rzeczywistością i  zadowolić się tym, że 
działania wynikające z wolności ludzkiej są przynajmniej możliwe. 
Zarazem wydaje się jednak, że Kant wątpi, czy powinność, niedają-
ca o sobie w żaden sposób znać w sferze zjawiskowej, może wystar-
czyć do tego, by utrzymać założenie o  wolności. Każda przyczyna 

92 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 288–290. 
93 Ibidem, s. 290–291. 
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zakłada regułę, zgodnie z którą po tej przyczynie następują określo-
ne zjawiska jako skutki, a reguła ta wymaga również, aby owe skutki 
przedstawiały prawidłowość. Dopiero ta ostatnia kategoria uzasad-
nia wnioski o związku przyczynowym94. Czy da się jednak o znaleźć 
podobne empiryczne potwierdzenie naszego wyobrażenia o  przy-
czynowości rozumu? W sferze zjawiskowej każde działanie jesteśmy 
w  stanie bez trudu wyjaśnić jako część porządku przyrody i  zba-
dać „fizjologicznie”. Choć niepodobna go wyjaśnić przyczynowo 
jako działania istoty inteligibilnej, to stanowi w naszym wyobraże-
niu część odmiennego porządku normatywnego, nawet jeśli nie da 
się jego istnienia potwierdzić empirycznie. Możemy bowiem zawsze 
powiedzieć, że to, co zdarzyło się zgodnie z prawami przyrody, nie 
powinno było się stać, stanowiło bowiem odchylenie od wyobrażo-
nego porządku moralnego. Tak samo jak prawa przyrody są przed-
miotem poznania empirycznego (mają swe źródło w  zjawiskach), 
prawa powinnościowe są przedmiotem wiary. 

Wiara nie oznacza, że status rozumu praktycznego jest słabszy 
niż teoretycznego. I jeden, i drugi opierają się bowiem na koniecz-
nych założeniach, oba są uwikłane w  niewiedzę, której nie mogą 
przezwyciężyć. Kompatybilizm wynikający z  wprowadzenia trans-
cendentalnego punktu widzenia jest zatem epistemicznie pierwot-
ny w stosunku do niekompatybilizmu antropologicznego, a więc uj-
mującego człowieka jako zjawisko, ponieważ założenie wolności jest 
dane już w akcie poznawczym ujmującym człowieka jako zjawisko. 
Motywu nie możemy uznać za przyczynę działania w sensie inteli-
gibilnym, a  jedynie empirycznym, ale gdy abstrahujemy od zjawi-
skowego charakteru motywu, to możemy wyobrazić go sobie jako 
możliwą „przyczynę rozumową”. Jak pisze Kant: „Działanie zaś, o ile 
należy je przypisać sposobowi myślenia jako jego przyczynie, nie 
wypływa jednakże z niego wcale wedle praw empirycznych, tzn. tak, 
by warunki czystego rozumu [je] wyprzedzały, lecz tylko tak, że wy-
przedzają je ich skutki w zjawisku zmysłu wewnętrznego”95. Trzeba 
od razu zastrzec, że „przyczynowość rozumową” celowo bierzemy 

94 Ibidem, s. 299.
95 Ibidem, s. 294–295.
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w  cudzysłów, ponieważ nie ma nic wspólnego z  przyczynowością 
jako kategorią czystego intelektu. Jest to założona jedynie zdolność 
rozumu do zapoczątkowywania szeregów zdarzeń, pozostająca jed-
nak poza czasem i nierządząca się kategorią przyczynowości, a co za 
tym idzie, niemająca przyczyny. 

Warto podkreślić, że kompatybilizm Kanta odnosi się wyłącznie 
do możliwości spójności naszych koniecznych założeń, ale nie do 
statusu naszej wiedzy o człowieku. Kantowska metafizyka moralno-
ści nie orzeka więc niczego o rzeczywistej moralności ludzkich dzia-
łań, a jedynie o tym, do czego prowadzą założenia, które przyjmuje-
my jako istoty działające, czyli, innymi słowy, o tym, jak możliwa jest 
moralność. Dobitnie wskazuje na to sam Kant:

Właściwa moralność postępowania (zasługa i  wina) pozostaje więc 
przed nami całkowicie ukryta, nawet moralność naszego własnego 
zachowania się. Nasze przypisywanie komuś zasługi lub winy może 
się odnosić tylko do empirycznego charakteru [człowieka]. Ile jed-
nak z  tego należy przypisać czystemu działaniu wolności, ile zaś sa-
mej tylko naturze i  niezawinionemu błędowi lub też szczęśliwemu 
ukształtowaniu [człowieka] (merito fortunae), nie może nikt dociec 
i dlatego też nie może nikt osądzić [czyjegoś postępowania] z zupeł-
ną sprawiedliwością96.

A jednak, choć nie mamy empirycznych podstaw do przypisywania 
ludziom odpowiedzialności, czynimy to zarówno w stosunku do sie-
bie, jak i innych. Co więcej, Kant twierdzi, że nasze oceny moralne 
są jednoznaczne i bezwarunkowe. Gdy mamy do czynienia z kłam-
cą, którego zachowanie możemy wyjaśnić wieloma okolicznościami, 
takimi jak dziedziczenie czy wpływ środowiska, to mimo wszelkiej 
wiedzy o empirycznych przyczynach jego zachowania przypiszemy 
mu pełną odpowiedzialność za czyn. Skłania nas do tego wyobraże-
nie o istnieniu powinności, które zakłada, że istoty rozumne mogą 
inicjować nowe łańcuchy przyczynowe:

A mianowicie uważa się przyczynowość rozumu nie za czynnik jedynie 

96 Ibidem, s. 294.
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współdziałający, lecz za coś, co samo w sobie jest zupełne, choćby po-
pędy zmysłowe nie były wcale za nią, lecz nawet przeciw niej. Działanie 
przypisuje się charakterowi człowieka dającemu się jedynie pojąć; on to 
ponosi w chwili, gdy kłamie, całkowicie winę. A więc rozum – bez wzglę-
du na wszelkie empiryczne warunki czynu – jest zupełnie wolny, a czyn 
ów należy całkowicie przypisać popełnionemu przezeń zaniedbaniu97.

Złożone stanowisko Kanta w  odniesieniu do wolności zachęca-
ło innych filozofów do interpretacji zarówno idealistycznej, zgod-
nie z którą całą rzeczywistość można wyprowadzić z wiary w powin-
ność, jak i libertariańskiej, mówiącej, że ludzie mogą inicjować nowe 
łańcuchy zdarzeń w  świecie empirycznym. Problemem pierwszej 
interpretacji jest przede wszystkim brak uzasadnienia dla czystego 
aktu wiary ugruntowującego działanie i poznanie. Akceptując tę in-
terpretację, nie moglibyśmy całkowicie wyzbyć się wątpliwości pod-
kopujących poczucie sensu życia, które chce ona uratować98. Druga 
interpretacja, libertariańska, czyni oczywisty wyłom w  determini-
stycznym poglądzie na świat i – jak się zdaje – podważa sens empi-
rycznych nauk o człowieku. Roderick Chisholm wyciąga następują-
cy wniosek z libertarianizmu, który przypisuje Kantowi:

[…] zgodnie z  Kantowskim podejściem do naszego problemu, któ-
re chciałbym tu przyjąć, nie ma [takiego] logicznego powiązania mię-
dzy chceniem a postępowaniem, a nawet związku przyczynowego mię-
dzy nimi. Żaden zbiór twierdzeń o pragnieniach, przekonaniach oraz 
sytuacjach bodźcowych danego człowieka w  jakimkolwiek momen-
cie nie implikuje twierdzenia o tym, co ów człowiek będzie próbował, 
planował lub zaczynał robić w tym czasie. […] Oznacza to, że w pew-
nym ścisłym znaczeniu nie może istnieć nauka o człowieku. Jeśli my-
ślimy, że nauka zajmuje się poszukiwaniem tego, jakie prawa obowią-
zują, a  twierdzenie będące prawem mówi, jakie rodzaje zdarzeń są 
przyczynami innych rodzajów zdarzeń, to będą istnieć działania ludz-
kie, których nie będziemy mogli wyjaśnić przez ich subsumpcję pod ja-
kiekolwiek prawo. Nie możemy powiedzieć: „Zakładając takie a takie 

97 Ibidem, s. 298–299.
98 Por. zwłaszcza J. G. Fichte, Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk, Antyk, 

Kęty 2002.
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pragnienia i przekonania oraz podleganie takim a takim bodźcom, jest 
logicznie konieczne, że podmiot będzie postępował tak a tak”. Wszak 
czasami podmiot, o  ile tak zechce, może wznieść się ponad swe pra-
gnienia i postąpić inaczej99.

Mimo że Kant chciał bronić nauki w obliczu ludzkich roszczeń do 
wolności, w zacytowanym fragmencie Chisholm przypisuje mu po-
gląd niezgodny z naukowym obrazem świata i negujący możliwość 
nauk społecznych. Na uwagę zasługuje również to, że Chisholm po-
rzuca transcendentalizm niemieckiego filozofa, próbując zachować 
jego pogląd na wolną wolę i przenieść go na grunt empiryczny. To, 
jak bardzo próba taka wypacza intencję Kanta, potwierdzają argu-
menty Henry’ego Allisona, który źródeł Kantowskiego pojęcia wol-
ności dopatruje się w twórczości Christiana Augusta Cursiusa, gło-
szącego tezę o nieuniknionej sprzeczności między podmiotowością 
moralną a determinizmem100. Allison pisze, że filozof z Królewca ra-
dykalnie interpretuje stanowisko inspirowane przez Cursiusa, sta-
wiając „tezę o  inkorporacji”101. Mówi ona, że nawet jeśli jesteśmy 

99 R. Chisholm, Human Freedom and the Self, w: Free Will, ed. G. Watson, Oxford 
University Press, Oxford 1982, s. 24–35, tu: 33. Stanowisko Chisholma jest ory-
ginalne także przez to, że odrzucenie Kantowskiego transcendentalizmu wią-
że się u niego z odrzuceniem determinizmu. Podważenie jedynie tej pierwszej 
koncepcji zmuszałoby do poszukiwania empirycznej podstawy moralności. 
Tego rodzaju wnioskowanie można znaleźć już w dziewiętnastowiecznej kry-
tyce Kanta, na przykład u Helene von Druskowitz, która pisze: „Odpowiedzial-
ność i przypisywalność nie przestają więc istnieć wraz z eliminacją założenia 
suwerennej aktywności Ja w akcie woli, lecz są zawarte w znaczeniu indywi-
duum jako samoświadomego reprezentanta określonych możliwości kryją-
cych się w przyrodzie” (H. von Druskowitz, Wie ist Verantwortung und Zurech-
nung ohne Annahme der Willensfreiheit möglich?, Georg Weiss, Heidelberg 1887,  
s. 38). Może się wydawać, że w pojęciu „reprezentowania części natury” brzmią 
echa spinozjańskie, ale w istocie autorka zastępuje tu Kantowskie Ja transcen-
dentalne cielesnością jako rodzajem ekspresji przyrody, znosząc tym samym 
napięcie między inteligibilnym charakterem a zjawiskiem. 

100 Por. H. Allison, Kant on Freedom of the Will, w: The Cambridge Companion to 
Kant and Modern Philosophy, ed. P. Guyer, Cambridge University Press, New 
York 2006, s. 381–415, tu: 385–387. 

101 Ibidem, s. 390–391 oraz H. Allison, Idealism and Freedom, Cambridge University 
Press, Cambridge 1996, s. 118–123. Odmienny pogląd, akcentujący kompatybilizm 
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świadomi, iż naszymi działaniami kierują popędy zmysłowe i że nie 
potrafimy nad nimi zapanować, to i tak musimy przyjąć wobec włas- 
nego działania punkt widzenia wolnych podmiotów i nie możemy 
zrezygnować z perspektywy podejmowania działania z określonych 
powodów. Świadomość ulegania popędom i poczucie winy są zresz-
tą tego przejawem, ponieważ świadczą o tym, że zdajemy sobie spra-
wę ze znaczenia swoich wyborów i zakładamy, że możemy inicjować 
nowe ciągi przyczynowe102. 

O poprawności interpretacji mówiącej, że według Kanta jeste-
śmy zmuszeni zakładać wolność w każdym akcie działania, świad-
czy w  głównej mierze Uzasadnienie metafizyki moralności, gdzie 
w  pierwszej i  drugiej części filozof dowodzi, że moralność wyma-
ga pojęcia dobrej woli, ponieważ wszelkie inne cechy, które może-
my ocenić jako dobre, zakładają dobrą wolę, która sama w sobie wy-
starcza do oceny moralnej. Wola nie jest dobra ze względu na swą 
treść, a więc zamiar czy cel, który jej przyświeca, lecz ze względu na 
zasadę, którą się kieruje. Gdyby wyznacznikiem dobra była na przy-
kład szczęśliwość, to, jak pisze Kant, instynkt dużo lepiej niż rozum 
podpowiadałby nam sposób postępowania. Za najwyższej wartości 
charakter uznamy tymczasem ten, który działa nie według swych 
skłonności i popędów, lecz z obowiązku, a więc konieczności dzia-

Kanta, prezentuje Allen Wood, dla którego nie ma sprzeczności między „na-
turalną przyczynowością” a przyczynowością charakteru inteligibilnego, a po-
zorny niekompatybilizm Kanta miałby wynikać z  jego hedonizmu psycholo-
gicznego, niemożliwego do pogodzenia z zasadą działania na podstawie racji.  
Por. A. Wood, Kant’s Compatibilism, w: Self and Nature in Kant’s Philosophy,  
ed. A. Wood, Cornell Press, Ithaka 1984, s. 73–101. 

102 Teza o inkorporacji jest akceptowana przez większość komentatorów, choć nie 
brakuje głosów krytycznych. Por. zwłaszcza R. McCarty, Kant’s Theory of Action, 
Oxford University Press, Oxford 2009, s. 71–91. Wbrew temu, co pisze McCar-
ty, teza o inkorporacji nie oznacza jednak, że człowiek nie może działać z pobu-
dek możliwych do empirycznego wyjaśnienia, a jedynie, że wtedy, gdy traktu-
je siebie jako istotę rozumną, działającą na podstawie racji, wszystkie pobudki 
mogą być podstawą rozumowań praktycznych. Dzięki temu Kant jest w stanie 
bronić możliwości sprawczości inteligibilnej, w przeciwnym razie byłaby ona 
bowiem empirycznie niewiarygodna. Ponadto należy pamiętać, że teza o inkor-
poracji nie ma na celu podważania determinizmu, ale raczej obronę wolności 
w oderwaniu od zagadnienia determinizmu. 
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łania z szacunku do prawa. Zasada woli, będąca maksymą działania, 
jest ustanawiana a priori, ponieważ nie może wynikać z żadnej zasa-
dy materialnej. Człowiek ustanawia tę zasadę sam, w oderwaniu od 
swych interesów, gdyby bowiem kierował się interesem, to ten wy-
magałby dalszej zasady ograniczającej ów interes do warunków ogól-
nej obowiązywalności. Ogólna obowiązywalność jest zaś konieczną 
treścią obowiązku dlatego, że zasada, jako zasada a priori, nie jest 
ograniczona żadnym warunkiem. Tym samym ogólność staje się je-
dyną treścią, której podporządkować się musi maksyma działania: 
„Działaj tylko według maksymy, która wedle twej woli mogłaby być 
ogólnym prawem”103. Uzasadnienie przez Kanta możliwości obo-
wiązku moralnego w oderwaniu od porządku przyrody nie oznacza, 
że ludzie rzeczywiście postępują z obowiązku, a nie kierują się inte-
resami czy skłonnościami. Nigdy nie będziemy mogli być pewni, czy 
kupiec nie oszukuje nabywców z obowiązku, czy też dlatego, że da-
rzy każdego miłością, nie chcąc nikogo faworyzować104.

Po uzasadnieniu treści imperatywu kategorycznego i  wyka-
zaniu jego intuicyjności Kant pokazuje, w  jaki sposób rozum de-
dukuje z ogólnego prawa moralnego wymóg traktowania człowie-
ka jako celu. Następnie wyprowadza z obiektywności uniwersalnej 
formy prawa i  subiektywnego celu wspólnego wszystkim rozum-
nym istotom (rozumianego jako cel sam w sobie) zasadę samosta-
nowienia moralnego, która oznacza, że człowiek o  tyle tylko jest 
podporządkowany prawu moralnemu, o ile jest jego autorem. Ozna-
cza to całkowite odwrócenie tradycyjnego sposobu myślenia, zgod-
nie z którym obowiązek moralny miał polegać na podporządkowa-
niu się zewnętrznej normie lub nakazowi: przykazaniom Boga czy 
wymogom natury. Jak pisał o  Kancie Karl Löwith: „Jedynym roz-
strzygnięciem alternatywy możliwego pochodzenia człowieka – po-
przez stworzenie lub naturalną ewolucję – byłaby trzecia możliwość, 
że człowiek tworzy się sam, czyli sam czyni się tym, czym właści-

103 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, De Agostini, 
Warszawa 2002, s. 60.

104 Ibidem, s. 24.
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wie jest i być powinien. To jest w gruncie rzeczy rozwiązanie Kanta. 
Człowiek otrzymał posłanie, by się stworzyć jako osoba”105. 

A  zatem człowiek jest autorem moralności. Co więcej, wierzy 
w swój obowiązek i w swoją autonomię moralną wbrew wszelkim 
doświadczeniom empirycznym i nie może inaczej, o ile nie przesta-
nie być istotą rozumną. Dowód na to znajduje się w  trzeciej czę-
ści Uzasadnienia. Zawiera ona dedukcję idei wolności z  tego, że 
jako istoty rozumne mamy zdolność do przyczynowości inteligibil-
nej, a więc wolę. Kant pisze mianowicie, że jako istoty ze sfery zja-
wisk jesteśmy określeni przez inne zjawiska (popędy, skłonności), 
ale ponieważ intelekt narzuca światu zmysłowemu prawa, to istota 
należąca do obu światów – zjawisk i intelektu – musi uważać się za 
podporządkowaną intelektowi.

Nie znajdziemy nikogo, nawet najgorszego łotra – pisze Kant – jeżeli 
tylko zresztą przyzwyczajony jest używać rozumu, który, jeśli przedsta-
wimy mu przykłady rzetelności w zamiarach, stałości w wypełnianiu 
dobrych maksym, współczucia i powszechnej życzliwości (połączone 
jeszcze do tego z wielkimi ofiarami z korzyści i wygody), nie życzyłby 
sobie także być człowiekiem takich przekonań i tego pokroju106.

Ów człowiek może być świadomy, że jego skłonności i  popędy są 
zbyt silne, ale wola tak czy inaczej przenosi go w sferę obowiązku. 
Kant uważa zatem, że korzystanie z rozumu z konieczności prowadzi 
do rozpoznania słuszności imperatywu kategorycznego, a  tym sa-
mym założenia o własnej wolności. 

O  ile w  przypadku rozumu teoretycznego znaczenie wolności 
może nie być oczywiste dla podmiotu, gdyż wymaga refleksji nad 
procesem poznawczym, o  tyle w  przypadku działań praktycznych 
odniesienie do wolności – tak własnej, jak innych ludzi – towarzyszy 
każdej świadomej decyzji, każdej ocenie, każdemu aktowi woli. Kant 
nie twierdzi jednak, jak cytowany wcześniej Frankfurt, że wolność 
to posiadanie pragnień drugiego rzędu, lecz szczególna cecha tych 
pragnień – ich „spontaniczna przyczynowość”. Ponieważ istnienia 

105 K. Löwith, op. cit., s. 87.
106 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 112.
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takiej przyczynowości nie można wykazać empirycznie, to zarów-
no w porównaniu z Frankfurtem, jak i w odniesieniu do wszelkich 
naturalistycznych poglądów na świat, Kanta trzeba określić mianem 
niekompatybilisty. Niekompatybilizm ten jest tym jaskrawszy, im 
wyższe i surowsze wymagania stawia człowiekowi jego prawo mo-
ralne, im bardziej jest świadomy, że jest źródłem tego prawa, ale za-
razem jedynie wiara daje mu nadzieję na to, że może je zrealizować, 
ponieważ w doświadczeniu nie znajduje nic, co potwierdzałoby jego 
założenie. Tłumaczy to, dlaczego każdy człowiek ma problem z wol-
nością i jest narażony na fatalistyczne zwątpienie lub euforię samo-
stanowienia. Z perspektywy Kanta problem nie dotyczy tylko odpo-
wiedzialności, lecz także istoty działania i statusu człowieczeństwa, 
a co najważniejsze, jego źródłem nie jest natura świata, lecz raczej 
struktura naszych założeń, których źródeł nie możemy poznać.



rozdział 2
zanegowana aporia wolności

Przedstawione w poprzednim rozdziale filozoficzne koncepcje wol-
ności różnią się od siebie nie tylko dlatego, że każdy z omawianych 
filozofów kierował się innymi intuicjami, ale przede wszystkim ze 
względu na to, że u każdego z nich pojęcie wolności zajmuje inne 
miejsce w  strukturze systemu filozoficznego, odgrywa odmienną 
rolę w pojmowaniu relacji między człowiekiem a  światem. Różni-
ce te można odnaleźć ponownie w teoriach socjologicznych, które 
powstawały w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Nie będąc za-
mierzonym przedmiotem rozważań, występują raczej w roli wtórne-
go problemu, ujawniając przy okazji różne wizje człowieka i postawy 
wartościujące teoretyków. W tym rozdziale zajmiemy się klasykami 
teorii socjologicznej, którzy starali się, by socjologia zachowała cha-
rakter obiektywistyczny i  mogła być definiowana jako nauka, na-
wet jeśli nie może być ściśle wzorowana na naukach przyrodniczych. 
Każdy z autorów, których będziemy omawiać, opracował oryginalne 
kryteria naukowości socjologii i wskazał szczególne założenia, które 
nauka ta musi przyjmować. Każdemu w szczególny sposób leżała na 
sercu idea wolności człowieka, choć była różnie definiowana i w róż-
ny sposób wpływała na strukturę proponowanej teorii. W każdym 
przypadku Kantowska aporia wolności została zasadniczo zanego-
wana, ale za określoną cenę: dodatkowych założeń, niespójności 
logicznych lub deficytów stosowalności praktycznej. U  pierwsze-
go z autorów, których prace poddamy analizie, czyli Émile’a Durk- 
heima, pozytywistyczna ambicja ugruntowania socjologii jako nauki 
najsilniej szła w parze z socjologistycznym redukcjonizmem. Talcott 
Parsons, o którym będzie mowa w podrozdziale drugim, popiera-
jąc zasadniczo wizję Durkheimowską, usytuował zagadnienie de-
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terminizmu teorii społecznych w centrum swej refleksji, dostrzega-
jąc wiele problemów wypartych przez Durkheima. Wreszcie Niklas 
Luhmann, świadom różnych niekonsekwencji swych poprzedni-
ków, starał się zastąpić ich redukcjonistyczne argumenty koncepcją 
wyraźnie broniącą odrębności człowieka, a determinizm społeczny 
programowym indeterminizmem.

2.1. wolność jako przynależność społeczna  
(Émile Durkheim)

W wykładach wygłaszanych na Sorbonie w latach 1902–1903 oraz 
1906–1907, poświęconych socjologii wychowania, Durkheim zde-
cydowanie bronił tezy o  wolności człowieka w  następujących sło-
wach: „Jako że zadaniem i raison d’etre idei jest kierowanie czynem, 
jakie znaczenie ma wolna myśl, jeśli działanie jest niewolnicze?”1. 
Pytanie to obrazuje kierunek myślenia nacechowany nie tylko racjo-
nalistycznym i obiektywistycznym rygoryzmem, lecz także politycz-
nie istotną ambicją pogodzenia indywidualistycznego liberalizmu 
z solidaryzmem społecznym2. Aby zrealizować tak wielkie zadanie, 
nie wystarczyło wskazać skuteczniejszych niż panujące form orga-
nizacji społeczeństwa, lecz trzeba było odpowiedzieć na najważniej-
sze pytanie ludzkiej moralności: czy człowiek może racjonalnie kie-
rować swoim postępowaniem i kształtować treść norm moralnych 
na gruncie samodzielnie stanowionych zasad? Pytanie to było dużo 
trudniejsze od tego, które stawiał sobie Immanuel Kant, ponieważ 
Durkheim wyznaczył swoim rozważaniom ściśle naukowe ramy – 
dedukcji wspartej systematyczną obserwacją faktów. Zarazem nie 

1  É. Durkheim, Wychowanie moralne, tłum. P. Kostyło, D. Rybicka, Wydawnic-
two Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 155.

2 Podobna interpretacja, por. na przykład: M. S. Cladis, A Communitarian De-
fense of Liberalism. Emile Durkheim and Contemporary Social Theory, Stanford 
University Press, Stanford 1992; W. Watts Miller, Durkheim, Morals and Moder-
nity, McGill-Queens University Press, Buffalo 1996.



99Z ANEGOWANA APORIA WOLNOŚCI

chciał rezygnować z wykorzystania dorobku Kanta i, jak zobaczymy, 
wszedł w obszerny dialog z niemieckim filozofem. 

Aby pokazać, w jaki sposób teoria Durkheima przesądza kwestię 
wolnej woli, skupimy się w głównej mierze na trzech tekstach, w któ-
rych zagadnienie to pojawia się explicite i które należą do środkowej 
fazy twórczości naszego autora, gdy coraz bardziej podkreślał nieza-
leżność i samoistność ontologiczną społeczeństwa oraz interesował 
się religią jako tą dziedziną ludzkiego życia, która najlepiej wyraża 
istotę życia społecznego oraz wyjaśnia jego genezę. Teksty te to dwa 
artykuły zebrane w tomie Sociologie et Philosophie oraz wykłady na 
temat wychowania moralnego. 

W  pierwszej pracy, poświęconej przedstawieniom indywidu-
alnym i  zbiorowym, Durkheim odchodzi od typowych dla swe-
go pozytywistycznego credo rozumowań dedukcyjnych i  indukcyj-
nych, broniąc zasadności rozumowania przez analogię. Posługując 
się nim, pragnie przedstawić własną ontologię, obejmującą trzy wza-
jemnie nieredukowalne poziomy rzeczywistości: biologiczny, psy-
chiczny oraz społeczny. Choć analogia, jak pisze Durkheim, nie 
może niczego dowieść, to pozwala zobrazować teorię, przez co po-
średnio służy zrozumieniu rzeczywistości. Stosowanie analogii moż-
na uznać za przejaw ostrożności w formułowaniu tezy o uniwersal-
ności praw, gdy na poziomie abstrakcyjnym wyraźnie dostrzega się 
podobieństwa między prawami dotyczącymi różnych obszarów po-
znania. Brak takiej ostrożności Durkheim dostrzega w  strategiach 
redukcjonistycznych, które sprowadzają rzeczywistość społeczną 
czy psychiczną do procesów biologicznych. „Tego rodzaju wnioski – 
pisze – są bezwartościowe, gdyż nawet jeśli prawa życia ujawniają się 
w społeczeństwie, to w nowych formach i z nowymi cechami, o któ-
rych analogia nie może niczego orzec, ale które są dostępne jedynie 
bezpośredniej obserwacji”3. Durkheim pragnie zatem powiązać ze 
sobą dwie tradycje – racjonalistycznego uniwersalizmu praw przy-
czynowych, który poznaliśmy na przykładzie Spinozy, oraz empiry-
zmu, pozwalającego dostrzec ograniczenia stosowalności tych praw. 
Czym innym są wszakże biologiczne prawa dotyczące połączeń mię-

3 É. Durkheim, Sociologie et philosophie, PUF, Paris 2004 [1924], s. 1–2. 
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dzy neuronami, czym innym prawa rządzące relacjami między świa-
domymi przedstawieniami, a  jeszcze czym innym sposób, w  jaki 
społeczeństwo wpływa na ludzką świadomość. Odrębność polega tu 
na emergencji – wzajemne oddziaływania między elementami niż-
szego poziomu są przyczynami powstawania elementów na wyż-
szym poziomie, które z kolei mogą tworzyć podobne sobie elemen-
ty, nieuwarunkowane bezpośrednio tym, co dzieje się na niższym 
poziomie, ale na ów niższy poziom zwrotnie wpływające. Oznacza 
to, że nie tylko niższe poziomy oddziałują na wyższe, lecz tak-
że odwrotnie – wyższe na niższe. Tak więc myśl, będąca produk-
tem oddziaływań między neuronami, może zrodzić nie tylko następ-
ną myśl, lecz także oddziaływać na ciało i zachowanie organizmu. 
W podobny sposób społeczeństwo może wpływać na ludzkie przed-
stawienia. 

Koncepcja ta nie neguje wprawdzie determinizmu, jaki znamy 
z filozofii Barucha Spinozy, ale ma wskazywać na szczególne związ-
ki przyczynowe, które pozwalają człowiekowi sądzić, że myśli kieru-
ją postępowaniem i że sfera duchowa stanowi względnie odrębną od 
świata fizycznego całość rządzącą się własnymi prawami:

Gdy tylko ukonstytuuje się w ten sposób pierwszy zasób przedstawień, 
to, z wymienionych właśnie powodów, przedstawienia te stają się czę-
ściowo autonomicznymi rzeczywistościami, podtrzymującymi się na 
mocy własnego życia. Mają zdolność, by wzajemnie się wywoływać 
oraz eliminować i wytwarzać wspólnie wszelkie możliwe syntezy, uwa-
runkowane przez naturalne pokrewieństwo przedstawień, a nie przez 
stan otoczenia, w którym się rozwijają4.

Właśnie za sprawą tej względnej odrębności poziomów emergencji 
Durkheim wysuwa śmiałą tezę o wolności myśli i działania. Nasuwa 
ona wniosek, że Durkheim był kompatybilistą, któremu udało się 
dowieść wolności na gruncie obiektywistycznej ontologii, niewyklu-
czającej człowieka ze sfery poznania naukowego. 

Jednak nawet szybki rzut oka na ontologię Durkheima pozwa-
la dostrzec dwa problemy, z którymi autor musiał się zmierzyć. Po 

4 Ibidem, s. 43.
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pierwsze, można wątpić, czy rozumowanie z analogii może wystar-
czyć do uzasadnienia tezy, iż relacje między indywidualnymi przed-
stawieniami wytwarzają przedstawienia zbiorowe w  taki sam spo-
sób, jak połączenia między neuronami wytwarzają myśli. Biorąc 
pod uwagę chronologię dzieł Durkheima, można przypuszczać, że 
przedstawione przezeń w Samobójstwie dowody na rzecz istnienia 
„czynnika społecznego” skłaniały go, by relacje między neuronami 
a  świadomością tłumaczyć analogicznie do relacji między przed-
stawieniami indywidualnymi i zbiorowymi, a nie wywodzić genezę 
społeczeństwa jako bytu sui generis ze sposobu powstawania świa-
domości. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie, jakie dla całej my-
śli Durkheima miało społeczeństwo, nasuwa się raczej wniosek, że 
jego analiza świadomości nie tylko prowadziła do tezy o  nieredu-
kowalności świata psychicznego, lecz także do zasadniczego poglą-
du, że społeczeństwo jest bytem niezależnym od świadomości. Ar-
gument podsunęło mu zapewne założenie, które przyjął na wstępie, 
a mianowicie o istnieniu przedstawień indywidualnych i kolektyw-
nych. Po zdefiniowaniu społeczeństwa jako całokształtu przed-
stawień zbiorowych mógł dość łatwo wykazać, że nie można 
zrozumieć bez nich indywidualnej świadomości. Okazję ku temu 
stworzyła krytyka epifenomenalizmu, a  więc poglądu mówiącego, 
że świadomość jest tylko aspektem zdarzeń fizycznych, niemają-
cym jednak żadnej własnej siły sprawczej ani odrębnego bytu. Durk- 
heim wytoczył przeciwko tej doktrynie wiele argumentów, w  któ-
rych główną rolę odgrywały: 1) sprawczość wynikająca ze stanów 
świadomości, 2) ewolucyjna niefunkcjonalność świadomości epi-
fenomenalnej, 3) trudności w  wyjaśnianiu myśli w  sposób neuro-
biologiczny – konieczność istnienia myślowych „łączników” między 
danymi, które miałyby zostawiać ślad neuronalny, podczas gdy świa-
domość jest ciągła, a także 4) niemożność zlokalizowania konkret-
nej myśli jako syntezy wielu różnych postrzeżeń i pojęć. Świadomość 
w ujęciu epifenomenalizmu musiałaby być zdarzeniem bez skutków, 
a zatem przeczyłaby naukowemu założeniu, że każde zdarzenie wy-
wołuje skutki. Co więcej, istnienie pamięci mogłoby być wyjaśnio-
ne tylko ciągłym wytwarzaniem tego samego przedstawienia, a nie 
przywoływaniem przedstawienia już istniejącego. Świadomość by-
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łaby więc rozdrobniona – zamiast ciągłości myśli mielibyśmy wie-
le niepowiązanych ze sobą doznań. Stąd też Durkheim dowodzi, że 
istnieją przedstawienia nieświadome, które kierują naszym działa-
niem i stanowią rezerwuar treści, do których odwołujemy się, gdy 
zachodzi taka potrzeba. O  istnieniu takich przedstawień możemy 
wnioskować „z niezliczonych faktów”5, wskazujących pośrednio na 
czynności psychiczne, z których nie zdajemy sobie sprawy. Często 
przecież, nie formułując celu, wykonujemy działanie, o którym do-
piero później orzekamy, że jest inteligentne. Durkheim przywołu-
je w tym kontekście eksperymenty Pierre’a Janeta, które polegały na 
badaniu reakcji ludzi po odwróceniu ich uwagi oraz w stanie hipno-
zy. Za Janetem wnioskuje, że „widzimy tylko to, co pozwalają nam 
widzieć nasze przeświadczenia”6. Jak można jednak wytłumaczyć 
pochodzenie tych nieświadomych przedstawień i ich trwanie? Od-
powiedzią jest właśnie koncepcja przedstawień zbiorowych, które są 
umiejscowione zasadniczo poza człowiekiem, choć ma on w ich po-
wstaniu udział proporcjonalny do swego wkładu w życie społeczne. 

Mimo że przedstawienia zbiorowe są zewnętrzne, to oddziału-
ją na jednostkę, kształtują treść jej zachowań i świadomych przed-
stawień, traktowanych jako produkty własnej aktywności, podczas 
gdy ich pochodzenie jest społeczne. Powstaje jednak pytanie, czy 
w  naszych wyobrażeniach istnieją elementy indywidualne. Ponie-
waż jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia społecznego i podlega-
my ciągłej socjalizacji, trudno spodziewać się, by którekolwiek z na-
szych przedstawień nie było jakąś formą przedstawienia zbiorowego. 
W tekście poświęconym określeniu faktu moralnego Durkheim nie 
pozostawia wątpliwości: „Już dawno dowiódł tego Rousseau: jeśli 
pozbawimy człowieka tego, co pochodzi od społeczeństwa, to pozo-
stanie jedynie istota zredukowana do postrzegania, nieróżniąca się 
niczym od zwierząt”7. Można by dodać, że, jak wynika z wcześniej 
cytowanego zdania Durkheima, nawet postrzeganie nie jest pozo-
stawione indywidualnej dowolności, gdyż jest ukierunkowane przez 

5 Ibidem, s. 27.
6 Ibidem, s. 29.
7 Ibidem, s. 79.
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przedstawienia zbiorowe8. Jeśli tak, to okazuje się, że ludzka myśl nie 
ma żadnej swobody względem społeczeństwa, może tylko w więk-
szym lub mniejszym stopniu ulegać jego wpływom, ale nie może na 
nie aktywnie wpływać. Innymi słowy, ustanawiając społeczeństwo 
jako odrębny byt, którego substratem jest przedstawienie, Durk- 
heim w istocie pozbawił człowieka wolności, którą najpierw przypi-
sał mu względem przyrody. 

Drugi problem, który pojawia się w teorii Durkheima w związ-
ku z przedstawioną wcześniej strategią uzasadniania wolności woli, 
polega na tym, że wraz z kształtowaniem się kolejnych poziomów 
rzeczywistości, elementy niższych poziomów zaczynają działać 
zgodnie z funkcjami wyznaczonymi przez organizację wyższego po-
ziomu, nie mają zatem samoistnych celów, lecz służą podtrzymaniu 
całości, do której należą. Samodzielność funkcji względem elemen-
tu (na przykład organu, przedstawienia) można wyjaśnić wielością 
składowych i  ich wzajemną zastępowalnością. W  sukurs przycho-
dzi tu Durkheimowi analogia z niematerialnością myśli, wynikającą 
ze wzajemnego oddziaływania neuronów. Autor sugeruje, że przed-
stawienia zbiorowe są podobnie niematerialne, niezlokalizowane 
w żadnym konkretnym punkcie:

8 Taką interpretację potwierdza artykuł napisany przez Durkheima wraz z Mar-
celem Maussem w  1903 roku oraz późniejsza koncepcja kategorii poznaw-
czych z  Elementarnych form życia religijnego. Warren Schmaus zastrzega, że 
„kategorie” Durkheimowskie różnią się od kategorii Kantowskich tym, że nie 
są uprzednie wobec postrzegania, ale pozwalają je następczo interpretować. 
Z drugiej strony ten sam autor pisze, że człowiek pozbawiony społecznych ka-
tegorii nie mógłby być „psychologicznie normalny” – cokolwiek to może ozna-
czać bez odniesienia do społeczeństwa, które tych kategorii dostarcza. Por.  
W. Schmaus, Rethinking Durkheim and His Tradition, Cambridge University 
Press, Cambridge 2004, s. 5. Wydaje nam się, że zmiana w znaczeniu pojęcia ka-
tegorii u Durkheima wynikała z przebudowy ontologii, w której ludzkie przed-
stawienia pełnią funkcje społeczne. Chociaż więc Durkheim nie zrezygnował 
ze względnej autonomii indywiduum, to ograniczył ją wyłącznie do postrze-
gania uprzednio kształtowanego przez formy naoczności, ale interpretowane-
go już w  postaci określonej przez przedstawienia zbiorowe. Społeczny kon-
struktywizm szkoły durkheimowskiej nie unieważnia zatem Kantowskiej teorii 
poznania.
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Ponieważ [sposób istnienia lub działania] nie jest związany z żadnym 
ściśle umiejscowionym punktem przestrzeni, to nie jest poddany jarz-
mu zbyt ograniczonych warunków egzystencji. Gdy jakakolwiek przy-
czyna skłania go do przekształceń, to zmiany takie napotykają mniejszy 
opór i dochodzą do skutku z mniejszym trudem, ponieważ mają nieja-
ko więcej swobody. Gdy te czy inne części wykazują opór, to inne mogą 
zapewnić konieczne wsparcie nowego uporządkowania, nie musząc się 
przez to samemu na nowo porządkować. Tak przynajmniej da się zro-
zumieć, jak ten sam organ może przejmować różne funkcje, jak różne 
regiony mózgu mogą się wzajemnie reprezentować, jak ta sama insty-
tucja społeczna może wypełniać kolejno najróżniejsze cele9.

Odróżnienie organu od funkcji staje się u Durkheima głównym spo-
sobem wyjaśniania rzeczywistości, wymagając jednak za każdym ra-
zem odniesienia do celu, jaki dana funkcja ma osiągać. Cel pozostaje 
zawsze związany z podtrzymaniem odrębności systemu, do którego 
funkcja się odnosi. Opisywany tu typ argumentu, piętnowany z całą 
mocą przez Maxa Webera10, stał się w dziejach socjologii głównym 
pretekstem do krytykowania tradycji funkcjonalistycznej, zwykle na 
podstawie przyjmowanych z góry założeń wolności woli. Czy w ra-
mach Durkheimowskiego sposobu myślenia wolność ta jest w ogóle 
możliwa? Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba sięgnąć do wykła-
dów Durkheima na temat wychowania moralnego, w których znaj-
duje się między innymi polemika z Kantem.

Przed rozpoczęciem analizy Durkheimowskiej teorii moralno-
ści zwróćmy uwagę, jak bardzo odmienne są pytania stawiane przez 
Durkheima od tych, które stawiał Kant. Filozof z  Królewca pra-
gnął bowiem wydedukować z  konstytutywnych cech moralności, 
jak jest ona możliwa. Autonomia okazała się ostatecznym warun-
kiem tej możliwości, choć wymagała pojęcia wolności, które stałoby 
w sprzeczności z empirycznym (zjawiskowym) obrazem człowieka. 
Jak pamiętamy, Kant twierdził jednak, że uznając się za istoty wol-
ne i moralne, przyjmujemy jednocześnie dwa rodzaje założeń: na-
turalistyczne i transcendentalne. Tymczasem Durkheim od począt-

9 É. Durkheim, Sociologie et philosophie, s. 42.
10 Por. podrozdz. 3.3.
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ku przyjmuje tylko pierwszy rodzaj przesłanek, krytykując Kanta 
z pozycji naturalistycznego monizmu i twierdząc, jakoby koncepcja 
Kantowska była „oczywiście sprzeczna z faktami”11. Warto zwrócić 
uwagę, że Durkheim odwraca tym samym Kantowski kierunek ro-
zumowania i nie pyta już o nasze założenia oraz możliwość ich wza-
jemnego pogodzenia ze sobą, lecz otwarcie je przyjmuje, poszukując 
jakiejś formy kompromisu między nimi. Prymat przypada jednak 
monizmowi naukowego obrazu świata ze społeczeństwem jako osta-
tecznym funkcjonalnym odniesieniem. 

Pisząc o moralności, Durkheim przede wszystkim precyzyjnie 
definiuje „fakt moralny”, aby jasno określić przedmiot badań empi-
rycznych i  móc wyjaśnić powstanie norm. Definicja, którą podaje 
najzwięźlej w Tezach z Definicji faktu moralnego jest bardzo podobna 
do definicji faktu społecznego z Zasad metody socjologicznej. Jest to 
więc system reguł zachowania wyposażony w szczególny autorytet 
oraz wartość (atrakcyjność) dla podmiotu, wobec którego jest skie-
rowany12. Tym, co przede wszystkim odróżnia definicję moralno-
ści od początkowego określenia faktu społecznego, jest siła przycią-
gania reguły, jej zdolność do wzbudzania w podmiocie pozytywnych 
skojarzeń i motywowania go do zgodnych z nią działań. W przed-
mowie do drugiego wydania Zasad Durkheim uzupełnił jednak swe 
pierwotne rozumienie faktów społecznych, utożsamiając „zewnętrz-
ny przymus”, z jakim narzuca się powszechnie przyjęty sposób po-
stępowania, nie tylko z autorytetem i strachem, lecz także z warto-
ścią, jaką ów sposób postępowania przedstawia dla podmiotu. Na 
ten trop naprowadziło Durkheima zapewne nie tylko przedstawione 
w Samobójstwie wyjaśnienie samobójstw anomicznych, lecz przede 
wszystkim koncepcja ontogenezy norm moralnych z  Wychowania 
moralnego, zgodnie z  którą dzieci mogą w  pełni chcieć przestrze-
gać reguł jedynie wtedy, gdy pozytywnie je oceniają i  uważają ich 
przestrzeganie za sensowne. Poza tym, w odróżnieniu od pierwot-
nej definicji faktu społecznego, określenie faktu moralnego zapre-
zentowane w Wychowaniu moralnym i Definicji faktu moralnego nie 

11 É. Durkheim, Wychowanie moralne, s. 161.
12 Idem, Sociologie et philosophie, s. 50–51.
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obejmuje już kryterium powszechności, zapewne dlatego, że w tym 
czasie Durkheim zajmował się badaniem różnych moralności gru-
powych i  podsystemów normatywnych, których zakres był nader 
ograniczony. Moralność nie jest zatem niczym innym niż społeczeń-
stwem i jego oddziaływaniem na indywidualną psychikę przez do-
świadczenie autorytetu (strachu) oraz wartości (przyciągania). Włą-
czenie wartości do definicji moralności i faktu społecznego wynika 
z obserwacji, która stanowi zarazem podstawę argumentu kierowa-
nego przeciwko Kantowi:

Wbrew temu, co powiedział Kant, pojęcie obowiązku w  żadnym ra-
zie nie wyczerpuje pojęcia moralności. Nie jesteśmy w  stanie wyko-
nać jakiegoś działania tylko dlatego, że jest nakazane, bez względu na 
jego treść. Abyśmy mogli stać się jego podmiotami, musi ono w pew-
nym stopniu przemawiać do naszej wrażliwości, musi się nam z jakie-
goś punktu widzenia wydawać godne pożądania13.

Durkheim sądzi, że zachowuje miejsce dla głównej myśli Kanta, iż 
obowiązek nie wywodzi się z  treści działania i  jego konsekwencji. 
Dowodzi, że związek między działaniem i sankcją jest syntetyczny, 
to znaczy konsekwencje społeczne złamania reguły nie odnoszą się 
do rzeczywistych skutków działania, lecz do pogardy karanego pod-
miotu wobec normy. Kara jest więc symbolicznym napiętnowaniem 
złamania obowiązku, zerwania więzi społecznej. Według Durk- 
heima Kant miał rację, czyniąc z obowiązku istotę moralności, ale 
zupełnie nierealistycznie ocenił, że ludzie mogliby działać wyłącznie 
z poczucia obowiązku. 

Zarzut wobec Kanta jest jednak chybiony, ponieważ zapozna-
je zasadniczą intencję niemieckiego filozofa. Kant nie przeczył prze-
cież, że żadne obserwacje nie potwierdzają, by ludzie byli skłonni 
działać wyłącznie z obowiązku. Zapewne podpisałby się także pod 
następującymi słowami Durkheima: „Spełnianie obowiązku odczu-
wamy jako przyjemność sui generis, ponieważ jest to obowiązek. 
Pojęcie dobra rozciąga się aż po pojęcie obowiązku, tak jak poję-

13 Ibidem, s. 50. 
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cie obowiązku i zobowiązania rozciąga się na pojęcie dobra”14. Kant 
przeczył jedynie, jakoby można było wyprowadzić obowiązek z za-
sady nieustanowionej przez ludzki rozum, a więc uzasadnić normy 
moralne heteronomicznie. W tym sensie Kantowską krytykę hetero-
nomicznych koncepcji etycznych można odczytywać także jako kry-
tykę Durkheimowskiego faktu moralnego, którego źródłem nie jest 
człowiek, lecz społeczeństwo. Z  perspektywy Kanta Durkheimow-
ska socjologia moralności jawi się jako próba opisu zjawisk, które nie 
mają z moralnością nic wspólnego, odmawiają bowiem normom au-
tonomicznego charakteru. 

W  przedstawionym kontekście szczególnie interesujące wyda-
je się to, że Durkheim nie rezygnuje z prób wykazania, iż człowiek 
ma autonomię. Skłania go do tego własna koncepcja społeczeństwa. 
W Wychowaniu moralnym rozwija mianowicie swą dualistyczną ideę 
moralności o  dwóch twarzach: imperatywnej i  przyciągającej. Uj-
muje je jako dwa „poglądy na społeczeństwo”, które warunkują na-
sze zachowania, tak iż „działamy przez szacunek dla obowiązku lub 
poprzez miłość do dobra”15. Pierwszy pogląd stwarza nam ograni-
czenia, wyznacza funkcję społeczną, definiuje zakres środków, jakie 
mamy do dyspozycji. Drugi motywuje, daje energię i poczucie sen-
su. Pierwszy nabywamy przez dyscyplinę i powtarzalność zachowań, 
drugi przez udział w grupach społecznych, współpracę. Oba poglądy 
nie są jednak równo rozdzielone między ludzi, kultury i epoki. To-
też Durkheim rozróżnia dwa typy społeczeństw: 1) tradycyjne, na-
stawione na zachowanie zastanego porządku, i 2) silniej artykułujące 
uczucia zbiorowe rewolucyjne, zmierzające do realizacji nowych ce-
lów, zwłaszcza wtedy, gdy istniejący wcześniej system norm przestaje 
być zadowalający, choćby wskutek zmiany warunków zewnętrznych. 
Okresy przełomu moralnego wiążą się nie tyle z problemem słabej 
dyscypliny i lekceważenia przez ludzi norm, lecz raczej z brakiem re-
gulacji, anomią społeczną. Toteż odpowiedzią na kryzys nie powin-
no być wzmożenie dyscypliny, gdyż ta wymaga gotowego wzorca. 
Rodzi się raczej potrzeba nowego zdefiniowania moralności, prze-

14 Ibidem, s. 64.
15 É. Durkheim, Wychowanie moralne, s. 146.
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myślenia organizacji społecznej i  nowego określenia ról społecz-
nych. Nim nowa moralność ukształtuje się samoistnie, może jednak 
minąć zbyt wiele czasu, a szkody spowodowane chaosem mogą oka-
zać się nieodwracalne. Z  tego właśnie względu Durkheim pragnie 
wykazać, że ludzie są zdolni do intencjonalnego tworzenia nowych 
norm, do tego, by indywidualnie modyfikować, zwalniać lub przy-
spieszać procesy samoprzekształcania się społeczeństwa. 

Stworzenie nowej moralności nie jest jednak prostym zadaniem, 
wymaga bowiem zarówno świadomości tego celu, jak i wyczerpują-
cej wiedzy o tym, jak odtworzyć bądź zaprojektować na nowo spo-
łeczną jedność. Przypomnijmy, że gdy mowa o społeczeństwie, cho-
dzi o całokształt powiązanych w system przedstawień zbiorowych, 
z których zwykle jedynie niewielka część i w niewielkim stopniu jest 
dana indywidualnej świadomości. Stan społecznej nierównowagi 
dotyczy właśnie tego systemu i  zachodzi wtedy, gdy „różne funk-
cje zagwarantowane przez efektywną dyscyplinę” nie są „harmonij-
nie wyartykułowane”16, a więc, jak można sądzić, tradycyjne i rewo-
lucyjne poglądy na społeczeństwo są nierównomiernie rozłożone 
w populacji i nie gwarantują realizacji przez ludzi wspólnych celów. 

Anomia oraz doświadczenie nieadekwatnego do sytuacji przy-
musu społecznego są czynnikami ujawniającymi względną niezależ-
ność rozumu, ponieważ  motywują do diagnozowania problemów 
społecznych. W świetle tych faktów można by sądzić, że uświado-
mienie sobie własnej niewiedzy w  momencie kryzysu i  powstanie 
potrzeby poznania socjologicznego stanowią jedyne przejawy au-
tonomii w  Durkheimowskim obrazie społeczeństwa. Argumenta-
cja francuskiego uczonego zmierza jednak w odwrotnym kierunku. 
Twierdzi on bowiem, że tym większa nasza autonomia, im więk-
szą mamy wiedzę o społeczeństwie jako całości, a więc im większa 
część przedstawień zbiorowych i  ich wzajemnych związków ujaw-
nia się naszej świadomości. „Oswobodzicielką woli jest myśl”17 – pi-
sze, a później dodaje: „Nad światem moralnym możemy zapanować 
tylko w ten sam sposób, co nad światem fizycznym: tworząc naukę, 

16 Ibidem, s. 150.
17 Ibidem, s. 166.



109Z ANEGOWANA APORIA WOLNOŚCI

która zajmowałaby się zjawiskami moralnymi”18. A zatem nie racjo-
nalność, jak u Kanta, jest dla Durkheima przesłanką autonomii, lecz 
przede wszystkim dogłębna wiedza, poznawanie zewnętrznych przy-
czyn naszych zachowań. W tym miejscu swych rozważań Durkheim 
jedynie markuje wierność liniom argumentacyjnym Kanta, a w isto-
cie zaczyna podążać śladem Spinozy, choć i jemu nie dotrzyma kroku.

O  spinozjańskiej proweniencji omawianej koncepcji świad-
czy pogląd Durkheima, że autonomia polega jedynie na rozumie-
niu własnego zachowania przez znajomość jego przyczyn, a nie na 
możliwości inicjowania nowych łańcuchów przyczynowych. Pozo-
staje nam uznać naszą zależność od społeczeństwa: „otrzymujemy 
[zasadę moralną] w znacznie większym stopniu niż tworzymy” i „to 
nie my tworzymy moralność”19. „Jesteśmy przedmiotami oddziały-
wania raczej niż działamy”20, ponieważ nasz wkład jest nieświado-
my i proporcjonalny do naszego zwykle nikłego udziału w grupie – 
polega wyłącznie na wchodzeniu w relacje z innymi, co przyczynia 
się do syntezy przedstawień do postaci zbiorowej. Otrzymujemy od 
społeczeństwa wszystkie nasze przekonania i zdolności, które co naj-
wyżej mogą nabrać indywidualnego rysu, ale nie zostały przez nas 
zaprojektowane ani dobrowolnie przyswojone. Nie oznacza to jed-
nak, że wnikające w nas treści społeczne nie napotykają oporu, sta-
je im bowiem na drodze biologicznie uwarunkowany temperament 
i emocjonalność. Stąd też Durkheim wskazuje na antagonizm rozu-
mu i temperamentu jako źródło poczucia braku wolności. Podobnie 
jak Spinoza, uważa, że im lepiej poznamy przyczyny naszych emocji, 
tym bardziej będziemy wolni. Diagnozuje historyczny proces wzro-
stu wolności towarzyszący postępom nauki. Wiedza uwalnia nas od 
poczucia obowiązku, gdyż sprawia, że doświadczamy społeczeństwa 
jako siły przyciągającej, a nie odpychającej. Gdy rozumiemy emocje, 
rozum przestaje nas ograniczać. Interpretując Kanta, Durkheim pi-
sze niczym uczeń Spinozy: „W Bogu, który jest cały rozumem, nie 
ma miejsca na uczucie tego rodzaju, realizuje on moralność z cał-

18 Ibidem, s. 167.
19 Ibidem, s. 154. 
20 Ibidem.
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kowicie autonomiczną spontanicznością”21. Bóg jest u  Durkheima 
oczywiście symboliczną formą wyrażenia społeczeństwa, łączącą ze 
sobą idee jego jedności i autorytetu. 

Durkheimowi nie udaje się jednak, tak jak Spinozie, przezwycię-
żyć fatalizmu, ponieważ człowiek Durkheimowski nie może się cał-
kowicie utożsamić ze społeczeństwem. Choć Sokrates, Jezus i Luter 
mogli być wyrazicielami stanu i potrzeb swych społeczeństw, to ich 
myśli nie były prawdziwymi przedstawieniami zbiorowymi w  taki 
sposób, w jaki „idee dorównane” Spinozy były myślami Boga. Choć 
człowiek Durkheimowski zawsze myśli myślami społeczeństwa, to 
nie przestaje być nigdy tylko częściowym wytworem swego otocze-
nia. Na modłę współczesnych kompatybilistów Durkheim pisze, że 
indywiduum może co najwyżej pogodzić się ze swą rolą „ślepego 
narzędzia”22, rozpoznać dobro w  tym, co bezalternatywne, zamie-
nić rezygnację na oddanie. Autor zaklina stworzoną przez siebie rze-
czywistość, gdy próbuje nas przekonać o  tym, że wiedza wyzwala 
z pasywności, nie wiadomo bowiem, w jaki sposób, na mocy propo-
nowanej teorii, działanie może być wynikiem indywidualnej decyzji 
rozumu: „Rozum jednostki nie może być prawodawcą świata moral-
nego, podobnie jak nie jest nim dla świata materialnego”23. Ostatecz-
nymi przyczynami działania nie mogą być, według Durkheima, inne 
racje niż te, które są odkrywane jako prawa społeczne. 

Szczególne znaczenie dla naszej interpretacji ma fragment Wy-
chowania moralnego, w którym Durkheim pisze, że nawet Jezus i So-
krates, będąc wprawdzie historycznymi wzorcami etycznymi, nie 
byli twórcami moralności sensu stricto, lecz mieli „potrzebę zastąpie-
nia starych regulacji nowymi”24, bardziej odpowiadającymi potrze-
bom ich społeczeństw, co trzeba odróżnić od „niechęci do wszelkich 
regulacji”25. Jak czytamy w Definicji faktu moralnego: „Nie możemy 
dążyć do żadnej innej moralności niż ta, której wymaga stan naszego 

21 Ibidem, s. 160.
22 Ibidem, s. 166.
23 Ibidem, s. 164.
24 Ibidem, s. 100.
25 Ibidem.
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społeczeństwa”26. W odpowiedzi na zarzuty Durkheim wprowadza 
rozróżnienie między istotą społeczeństwa a tym, jak się ono samemu 
sobie jawi, by następnie stwierdzić, że jeśli indywiduum jest w stanie 
rozpoznać społeczeństwo takie, jakim ono naprawdę jest, a nie tylko 
jakim się zdaje, to może w swych działaniach wydawać się dewiacyj-
ne wobec aktualnego autoportretu społeczeństwa, choć będzie kon-
formistyczne wobec społeczeństwa „prawdziwego”. 

Spinoza uważał zdobycie pełnej wiedzy o świecie za wprawdzie 
niedościgniony, ale pożądany ideał pełnego zjednoczenia z bóstwem. 
U Durkheima ideał socjologicznego oświecenia wydaje się tymcza-
sem ambiwalentny. Z jednej strony wiedza społeczna ma znieść jarz-
mo obowiązku, zapewniając wyższość dobra nad autorytetem. Z dru-
giej strony transcendentny charakter społeczeństwa jest z  definicji 
warunkiem doświadczenia moralnego. Może przyciągać tylko coś, 
co jest poza nami, co nas przewyższa. Durkheim pisze więc, że takie 
pragnienie może się w nas obudzić jedynie, gdy rozpoznamy społe-
czeństwo jako lepszą część nas samych, a następnie społeczeństwo 
w nas jako część większej całości. Wydaje się więc, że dwa równoległe 
cele człowieka w społeczeństwie nawzajem się znoszą – nie możemy 
aspirować do tego, by całkowicie ucieleśnić społeczeństwo, a  zara-
zem przekroczyć siebie w szacunku do świętości. Co więcej, zdoby-
wanie wiedzy społecznej i rozwój nauki raczej oddalają indywiduum 
od upragnionego rozumienia aktualnego stanu społeczeństwa, wszak 
wzrost wiedzy sublimuje wzajemne oczekiwania i zwiększa złożoność 
całego systemu, stając się, w myśl teorii Durkheima, podstawą dużo 
większego zasobu przedstawień zbiorowych, znacznie przekraczają-
cych ludzkie możliwości poznawcze. Jak autor pisze:

[Społeczeństwo] jawi się nam jako nieskończenie bogatsza i  wyższa 
rzeczywistość niż nasza; rzeczywistość, z  której wywodzi się wszyst-
ko, co się dla nas liczy, a mimo to ze wszech miar poza nas wykracza, 
ponieważ jedynie niewielki ułamek bogactw duchowych i moralnych, 
które kryje, dociera do każdego z nas. A im dalej prowadzi nas histo-
ria, tym potężniejsza i bardziej złożona staje się ludzka cywilizacja; im 
bardziej przekracza ona tym samym świadomość jednostki, tym silniej 

26 É. Durkheim, Sociologie et philosophie, s. 88.
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indywiduum odczuwa społeczeństwo jako transcendentne wobec nie-
go. Każdy członek australijskiego plemienia nosi w sobie w całości cy-
wilizację tego plemienia; naszą dzisiejszą cywilizację jednostka może 
tymczasem zinternalizować tylko w niewielkim stopniu27.

A zatem wiedza, która daje nam nadzieję na poczucie wolności wyni-
kające ze zmniejszenia się poczucia wyobcowania wobec przekracza-
jącej nas siły, niechybnie to wyobcowanie zwiększa. Durkheimow-
ska nadzieja, że socjologia odegra rolę emancypacyjną, jest podszyta 
krytyczną oceną postępu i tęsknotą za sytuacją wspomnianego wy-
żej członka australijskiego plemienia. W odróżnieniu od wyznawcy 
„świętości osoby ludzkiej”, Aborygen mógł doświadczać prawdziwe-
go utożsamienia się ze społeczeństwem, opisanego w Elementarnych 
formach życia religijnego. Fatalizm wyłaniający się z  przedstawio-
nych rozważań może potwierdzać diagnozy patologii społecznych 
zawarte w O podziale pracy społecznej. 

Cała twórczość Durkheima jest przeniknięta nadzieją na religię, 
która pomoże ukształtować się nowej moralności, odpowiadającej 
treściowo wysoce zróżnicowanemu społeczeństwu i przez to prze-
zwyciężającej nieadekwatność tradycji wobec nowych struktur spo-
łecznych. Jądrem owej religii miałoby być człowieczeństwo, przez 
co zmniejszony zostałby dystans między społeczeństwem a  indy-
widuum jako główną społeczną wartością. Można by wtedy okazy-
wać szacunek społeczeństwu, szanując Innego. Jak pisze Durkheim, 
„człowiek jest tylko o  tyle człowiekiem, o  ile jest cywilizowany”28, 
dopiero dzięki społeczeństwu stajemy się ludźmi i widzimy człowie-
ka w Innym29. Bycie osobą ludzką nie wynika z niczego indywidu-
alnego, jest raczej przypisaniem indywiduum wartości społecznej, 
uświęceniem jej przez społeczeństwo. Człowiek jako zjawisko bio-
logiczne i  psychologiczne, a  więc „taki, jaki jest dostępny analizie 
empirycznej”, nie implikuje żadnej świętości, jest mu ona nadawa-
na z zewnątrz. Nie może więc w sobie rozpoznać człowieczeństwa, 
społeczeństwo może natomiast, jak wyraźnie pisze Durkheim, „my-

27 Ibidem, s. 78.
28 Ibidem, s. 79.
29 Ibidem, s. 75–76. 
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śleć człowieka”30. Choć istota ludzka nie może do końca utożsamić 
się z całym społeczeństwem, to ono może stworzyć człowieka, zno-
sząc antagonizm jednostki i zbiorowości. Zauważmy, że oznacza to 
jednak również, że człowiek nie osiąga świętości przez zdobywanie 
wiedzy i pracę nad sobą – otrzymuje świętość w darze, jest moral-
nie pasywny. 

W  świetle przedstawionych w  pierwszym rozdziale filozoficz-
nych prób rozwiązania problemu wolnej woli teoria Durkheima – 
jak się wydaje – czerpie z  wszystkich trzech źródeł tradycji euro-
pejskiego Oświecenia, które inspirowały omawianych wcześniej 
filozofów: empiryzmu, naturalistycznego monizmu i racjonalizmu. 
Mimo tych wielorakich odniesień Durkheimowi nie udaje się jednak 
wolności uzasadnić. Autonomia oznacza dlań nie więcej niż odręb-
ność funkcjonalną i Hume’owską zgodność działania z pragnieniem. 
W  deterministycznej teorii francuskiego socjologa brakuje nato-
miast miejsca na wolną wolę w znaczeniu Kantowskim. Wbrew wy-
raźnym intencjom Durkheimowi nie udało się włączyć Kantowskiej 
wolności do sfery zjawisk empirycznych, ani też nie zdołał uczynić 
z człowieka realnego reformatora społeczeństwa. Dlatego też może-
my znaleźć u niego jedynie pociechę, że człowiek jest w stanie pogo-
dzić się ze swym losem, lepiej rozumiejąc swoje miejsce w świecie. 
Durkheim pisze w entuzjastycznym tonie o  ludzkich zdolnościach 
poznawczych, że pozwalają one obserwować procesy, w  których 
człowiek uczestniczy – pod warunkiem jednak, że utożsamia się ze 
społeczeństwem, wszak tylko wtedy może czuć się cząstką postę-
pu. Z drugiej strony wydźwięk całokształtu twórczości Durkheima 
nie jest tak optymistyczny – indywiduum staje się w niej ofiarą ano-
mii i  nierównowagi społecznej, stale zwodzoną iluzjami przedsta-
wień zbiorowych, podczas gdy socjologia, napędzana świadomością 
kryzysu, może wprawdzie z tych iluzji wyzwalać, ale za cenę aliena-
cji. Tak na przykład Bóg, który wcześniej mógł być dla indywiduum 
partnerem i pocieszycielem, staje się bezosobową siłą, której wyro-
ki nie kierują się ani obiektywną miarą słuszności, ani zwykłą wraż-
liwością. Na podstawie wiedzy socjologicznej możemy dokonywać 

30 Ibidem, s. 84.
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moralnych ocen ludzkich działań, ale już nie społeczeństwa, o ile nie 
chodzi tylko o jego przetrwanie.

Durkheimowska próba wprowadzenia pojęcia wolności do so-
cjologii może być niezwykle pouczająca, jeśli wziąć pod uwagę jej 
skutki dla dalszego rozwoju myśli socjologicznej. Choć pozornie 
Durkheim zaciągnął duży dług u Kanta, przyjmując jego koncepcję 
reprezentacji i otwierając drogę konstruktywizmowi społecznemu, 
to na równą uwagę zasługuje to, jak drastycznie z  Kantem zerwał 
i jak silnie wiąże się to z całym projektem naturalistycznej socjolo-
gii. Kantowska analiza przedstawień, sądów postrzeżeniowych i są-
dów doświadczalnych polegała na badaniu założeń przyjmowanych 
implicite w procesie poznawczym, abstrahowała więc siłą rzeczy od 
przypisywania przyczynowości obiektom poznania. Durkheim tym-
czasem, podobnie jak Spinoza, nie tylko z góry przyjmuje założenie 
o uniwersalizmie przyczynowym, lecz także rozciąga je na rzeczywi-
stość. Zmienia więc kierunek rozumowania – nie pyta o naturę na-
szych założeń, ich podstawy i wzajemne relacje, lecz traktuje je jako 
cechy rzeczywistości, które należy uzgodnić z obserwowanymi fak-
tami. Świadczy o tym jednoznacznie jego interpretacja Kanta w Wy-
chowaniu moralnym:

Między prawem rozumu a naszą zdolnością odczuwania istnieje zatem 
prawdziwa sprzeczność i w efekcie pierwsze nie może podporządkować 
sobie drugiej bez prawdziwego przymusu. I właśnie to poczucie przy-
musu rodzi poczucie obowiązku. W Bogu, który jest cały rozumem nie 
ma miejsca na uczucie tego rodzaju: realizuje on moralność z całkowi-
cie autonomiczną spontanicznością. Inaczej jednak jest z człowiekiem, 
istotą złożoną, niejednorodną i wewnętrznie rozdartą31.

Zacytowane zdanie wskazuje na to, że Durkheim esencjalizuje Kan-
towskie dedukcje dotyczące przyjętych sposobów rozumienia czło-
wieka, nie bierze poważnie Kantowskiej antynomii, lecz wbudo-
wuje ją w  opis człowieka jako zjawiska empirycznego. Oczywiście 
idea „człowieka podzielonego” nie ogranicza się bynajmniej do in-
terpretacji Kanta, lecz staje się kamieniem węgielnym całej Durk- 

31 É. Durkheim, Wychowanie moralne, s. 160.
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heimowskiej socjologii. Sprzeczność między empiryczną a inteligi-
bilną naturą człowieka przekształca się więc u Durkheima najpierw 
w konflikt między temperamentem a rozumem, by przejść w napię-
cie między temperamentem a przedstawieniem zbiorowym. Ponie-
waż jednak przedstawienie zbiorowe reprezentuje początkowo tyl-
ko siłę autorytetu, musi zostać podzielone na normy i wartości. Gdy 
okazuje się, że wskazane rozróżnienie określa czynniki nierównowa-
gi społecznej (sprzeczne sposoby doświadczania tego, co społeczne), 
konieczne staje się ich zrównoważenie przez odniesienie do społe-
czeństwa „takiego, jakim ono jest naprawdę”, w odróżnieniu od tego, 
które nam się tylko jawi. Jak wynika z naszej analizy, poznanie społe-
czeństwa w jego istocie ma jednak skutki alienujące. Nie może więc 
dziwić, że Durkheim poszukiwał bardziej pewnego uzgodnienia au-
tonomii i heteronomii, człowieka i społeczeństwa. Znalazł je w po-
jęciu świętości, określającym utożsamienie się raczej społeczeństwa 
z  człowiekiem niż człowieka ze społeczeństwem. Tym samym do-
wiódł, że w ramach swego naturalistycznego programu32 nie może 
uzasadnić ludzkiej wolności i musi przenieść źródło przyczynowości 
na wyższy poziom emergencji. 

Przez esencjalizację Kantowskiej teorii poznania Durkheim 
w dużej mierze nadał kierunek myśleniu socjologicznemu ostatnich 
stu lat. Jest on widoczny w przyjmowaniu sprzecznych założeń na 
temat badanej rzeczywistości i mnożeniu dualizmów mających ową 
sprzeczność wyjaśniać. Taki sposób myślenia zapoznaje podstawo-
we przesłanie Kanta – krytyczny stosunek do własnych założeń po-
znawczych.

32 Niekiedy przypisuje się Durkheimowi poglądy idealistyczne, dowodząc, że nie 
realizował konsekwentnie swego naturalistycznego programu. Por. J. Alexan-
der, Theoretical Logic in Sociology, Vol. 2, University of California Press, Berkeley 
1982. Interpretacje tego rodzaju spotkały się już z obszerną krytyką, która często 
odwołuje się do omawianej tu różnicy między Durkheima i Kanta pojmowaniem 
kategorii poznawczych. Por. Durkheim and Representations, ed. W. S. F. Picke-
ring, Routledge, London 2002.
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2.2. wolność jako problem teoretyczny (talcott parsons)

Problem wolności woli rzadko jest traktowany przez socjologów 
pierwszoplanowo – tak jakby nie miał większego znaczenia dla bu-
dowy teorii socjologicznej. Bywa wtedy trywializowany jako wtórna 
wobec teorii społeczeństwa kwestia stopnia niezależności podmio-
tu od wpływów społecznych czy też górnolotna nazwa dla nieprze-
widywalności ludzkich zachowań. Tego rodzaju postawa, ukrywają-
ca rzeczywiste znaczenie problemu, dała o sobie znać u Durkheima, 
który co prawda systematycznie podjął kwestię autonomii moralnej, 
a pośrednio także wolności, ale uczynił to na marginesie swej teo-
rii emergencji i jedynie w późniejszych tekstach, w których ujawni-
ła się jego dojrzałość jako myśliciela o zacięciu filozoficznym. Ton, 
w  jakim Durkheim odrzucał Kantowską ideę wolności, może wy-
dawać się lekceważący, ponieważ autor Zasad metody socjologicznej 
zbyt mocno wierzył w  ontologiczny uniwersalizm schematu przy-
czynowo-skutkowego, pragnąc na jego podstawie budować socjo-
logię. Tylko przy okazji chciał ocalić zasadność przeświadczenia 
o ludzkiej wolności.

Talcotta Parsonsa można pod tym względem uznać za przeci-
wieństwo Durkheima. Jak się okaże, kwestia determinizmu miała 
najważniejsze znaczenie w jego twórczości i stanowiła systematyczny 
punkt wyjścia jego teorii. Odwrotnie niż Durkheim, za swe główne 
zadanie uważał obronę metodologicznego prymatu subiektywne-
go punktu widzenia, który chciał pogodzić z możliwością przy-
czynowych wyjaśnień ludzkich działań. W  odróżnieniu od Durk- 
heima, nie był więc pozytywistą, lecz traktował pozytywizm jako 
główny obiekt swej krytyki33. Mimo to łączyło go z  Durkheimem 
bardzo wiele – czego dowodzi The Structure of Social Action, dzie-

33 Parsons uważał Durkheima za pozytywistę jedynie w  niepełnym tego słowa 
znaczeniu. Za pozytywistyczny uważał determinizm przyczynowy, za niepozy-
tywistyczną zaś antyredukcjonistyczną koncepcję emergencji, której szczególną 
wersję adaptował na potrzeby własnej teorii. Por. T. Parsons, Comment on “Par-
sons” Interpretation of Durkheim and on “Moral Freedom through Understand-
ing in Durkheim”, „American Sociological Review” 1975, Vol. 40, No. 1, s. 106– 
–111, tu: s. 107. 
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ło, w którym przedstawił zręby własnej teorii. Podobnie jak Durk- 
heim, Parsons postawił sobie za zadanie uzasadnienie roli socjolo-
gii wśród nauk empirycznych. Podejmując ten temat, systematycz-
nie odniósł się do Kantowskiego dualizmu i wyraźnie zadeklarował 
chęć jego przezwyciężenia. 

Rozpoczynając wyprawę po meandrach Parsonsowskich argu-
mentacji, warto zauważyć, że nie koncentrują się one od początku 
na społeczeństwie, człowieku czy ludzkim działaniu, lecz na historii 
tych pojęć ze szczególnym uwzględnieniem starannie wyselekcjono-
wanych autorów: Alfreda Marshalla, Vilfreda Pareta, wspomnianego 
już Durkheima oraz Maxa Webera. Parsons nie przedstawia dziejów 
myśli określonej epoki czy doktryny, lecz rekonstruuje historię pew-
nego problemu, który, jego zdaniem, ani nie był wyraźnie formuło-
wany przez wybranych przezeń autorów, ani w ogóle nie doczekał się 
odrębnego potraktowania w naukach społecznych. Najkrócej rzecz 
ujmując, chodzi o zmianę, która dokonała się w myśleniu o człowie-
ku i  społeczeństwie na przestrzeni dziewiętnastego wieku, a miała 
polegać na odejściu od indywidualizmu i  jego deterministycznych 
implikacji na rzecz nowych form organicyzmu, socjalizmu i kolek-
tywizmu. Omawiany przez nas wyżej Durkheim został oczywiście 
uznany za jednego z głównych przedstawicieli tej nowej fali. 

The Structure of Social Action rozpoczyna się od próby objaśnie-
nia czytelnikom, dlaczego Herbert Spencer „jest martwy”, czyli dla-
czego w  myśli europejskiej drugiej połowy dziewiętnastego wieku 
nastąpił rozbrat z indywidualizmem34. Parsons nie znajduje żadnych 
okoliczności społecznych ani biograficznych, które by to tłumaczy-

34 Na uwagę zasługuje to, że indywidualizm, o którym pisze Parsons, był charak-
terystyczny dla krajów anglosaskich i ich filozofii społecznej, podczas gdy auto-
rzy, którzy mu się przeciwstawili, byli, poza Alfredem Marshallem, kontynen-
talnymi Europejczykami, odwołującymi się do tradycji filozoficznych swych 
krajów. Wystarczy wspomnieć o długu, jaki Durkheim zaciągnął u Monteskiu-
sza, Jean-Jacques’a Rousseau i Auguste’a Comte’a, by zdać sobie sprawę, że to, co 
Parsons opisuje jako zmianę, było właściwie trwającym już wcześniej i ciągną-
cym się także w dwudziestym wieku sporem intelektualnym. Jednak nawet jeśli 
diagnoza historyczno-ideowa Parsonsa nie była całkiem słuszna, to niewątpli-
wie udało mu się napisać następny rozdział tej historii, ponieważ wprowadza-
jąc w obręb myśli amerykańskiej Pareta, Durkheima i Webera, zarysował nowe 
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ły i wysuwa przypuszczenie, że w myśli społecznej musiała nastąpić 
zmiana spowodowana przez wewnętrzne niespójności dotychczaso-
wych sposobów rozumowania. Toteż cały rozdział wprowadzający 
do omawianego dzieła jest poświęcony strukturze teorii naukowej, 
rozumianej jako system powiązanych ze sobą logicznie twierdzeń, 
które określają, czym jest dany fakt albo na czym polegają relacje 
między faktami. Istotna zmiana któregokolwiek z takich twierdzeń 
ma wpływ na całą teorię, wskazuje istniejące w niej luki, sprzeczno-
ści i możliwości upraszczania systemu teoretycznego bądź zwiększa-
nia jego mocy eksplanacyjnej. 

Parsons nie jest do końca konsekwentny, gdyż definiując teorię, 
określa ją jako całość logicznie powiązanych „ogólnych pojęć”35 odno-
szących się do rzeczywistości empirycznej, a gdy wykazuje uprzed-
niość teorii wobec faktów, pisze już o  systemie twierdzeń, między 
którymi zachodzą relacje wynikania36. To przesunięcie uwagi z sys-
temu pojęć na system twierdzeń ma istotne znaczenie dla dalszych 
wywodów autora The Structure of Social Action. Zmierza on przecież 
do wykazania, że niektóre systemy teoretyczne (zwane empirystycz-
nymi) zgłaszają nieuprawnione, uniwersalistyczne roszczenia. Tym-
czasem na podstawie wstępnych definicji pojęcia teorii nie jest jasne, 
czy rozważana w dalszych rozdziałach teoria działania jest jedynie 
całością powiązanych pojęć czy może twierdzeń, i czy krytyka syste-
mów twierdzeń może się do niej w ogóle odnosić. 

Dla teorii rozumianej jako system twierdzeń znaczenie może 
mieć jedynie taki fakt, który rodzi dla niej istotne konsekwencje, na 
przykład dostarcza potwierdzenia bądź falsyfikuje któreś z  twier-
dzeń. Parsons nie zaprzecza, że teoria powinna być zgodna z fakta-
mi, ale podważa przekonanie, aby to fakty miały decydujące znacze-
nie dla kształtu teorii37. O tym, czy i którym faktom takie znaczenie 
można przypisać, decyduje teoria, toteż nawet niewielkie odchyle-

linie teoretycznych podziałów, które odegrały istotną rolę w debatach amery-
kańskich, wpływowych później także w Europie. 

35 T. Parsons, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with Special 
Reference to a Group of Recent European Writers, Free Press, New York 1949, s. 6.

36 Ibidem, s. 7.
37 Ibidem, s. 6–11.
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nie ruchu Merkurego od przewidywanej przez fizykę Newtonowską 
orbity było krokiem milowym w  historii teorii względności, pod-
czas gdy wiele codziennych obserwacji, które z praktycznego punk-
tu widzenia mogą wydawać się ważne czy spektakularne, nie wzbu-
dzi zainteresowania teoretyka. Co więcej, zmiany praw nauki mogą 
wyznaczyć zupełnie nowe obszary poszukiwań empirycznych, okreś- 
lają więc odniesienia empiryczne, zanim jeszcze dojdzie do obser-
wacji. Jak pisze Parsons, teoria mówi nie tylko, co wiemy, lecz także, 
co chcemy wiedzieć, a zatem nie tylko kumuluje wiedzę, lecz świad-
czy o naszym aktywnym stosunku do świata. Nie tylko biernie reje-
strujemy dane, lecz zawsze aktywnie uczestniczymy w  ich wytwa-
rzaniu i nadawaniu im sensu. Nawet jeśli nie mają bezpośredniego 
znaczenia praktycznego, to pełnią określoną funkcję w systemie wie-
dzy, wiążą się ze sposobem, w jaki rozumiemy świat i jaki mamy do 
niego stosunek. 

Ten nadrzędny i aktywistyczny status teorii oznacza, że oprócz 
wiedzy empirycznej teoria zawiera także założenia, które uzysku-
ją tak podkreślany przez Parsonsa charakter „zmiennych nieza-
leżnych”. W odróżnieniu od Durkheima, ale za to w duchu Kanta, 
Parsons przykłada do roli tych przesłanek bardzo dużą wagę, cze-
mu trudno się dziwić, wziąwszy pod uwagę status, jaki przypisuje 
teorii. Szczególnie duże znaczenie ma dla niego to, czy teoria bierze 
pod uwagę własne założenia i w jaki sposób fakt ten znajduje wyraz 
w strukturze teorii. Stąd też rozróżnienie dwóch rodzajów systemów 
teoretycznych: logicznie zamkniętych oraz otwartych38. Pierwsze 
z nich charakteryzują się tym, że implikacje jakiegokolwiek twier-
dzenia tego rodzaju systemu są wyrażone w innym twierdzeniu tego 
samego systemu. Na przykład system równań jest zamknięty, gdy za-
wiera tyle samo równań, co zmiennych niezależnych. Systemy, któ-
re nie są zamknięte logicznie, wywodzą więc swe twierdzenia i ar-
gumenty z dodatkowych założeń, które nie zostały w nich wyraźnie 
sformułowane, lecz trzeba je wywodzić z  wniosków teorii. Twór-
cy teorii często nie zdają sobie sprawy z  owych ukrytych założeń. 
Z drugiej strony zarówno teoretycy, jak i wszyscy ludzie przypisu-

38 Ibidem, s. 9–10.
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jący sobie weryfikowalną empirycznie wiedzę, dążą do tego, by sys-
temy twierdzeń, które na nią się składają, były logicznie zamknięte. 
Parsons wnosi z tego, że fakty nigdy nie „mówią same za siebie”, lecz 
są elementami teorii, wynikają z jej założeń, a ujmując rzecz jeszcze 
prościej, fakty zakładają teorię. 

Systemy twierdzeń składające się na naszą wiedzę nie są tworzo-
ne od podstaw, tak jak choćby system Spinozy. Raczej dziedziczy-
my i  stosujemy wiedzę, którą staramy się na bieżąco systematyzo-
wać i korygować. O tym, na jakich założeniach jest oparta, możemy 
się często przekonać dopiero po przeprowadzeniu starannej deduk-
cji. Może być też tak, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować włas- 
nych założeń na podstawie tych fragmentów systemu wiedzy, któ-
re sobie uświadamiamy. W taki właśnie sposób poznawczą sytuację 
człowieka ujmował Durkheim. Parsons tymczasem, choć oczywiście 
nie zaprzecza istnieniu ukrytych założeń, uważa, że nauka dochodzi 
do nich na nieco trudniejszej, okrężnej drodze. W żadnym momen-
cie nie ulega dlań chyba wątpliwości, że nauka albo stanowi spójny 
system twierdzeń teoretycznych, albo do takiego aspiruje. Wszelka 
wiedza jest zatem integrowana w ramach takiego systemu – fakty są 
ujmowane za pomocą zbioru pojęć, które wchodzą w skład funkcjo-
nalnie powiązanych twierdzeń. 

Warunkiem uznawania takiego systemu za prawdziwy jest oczy-
wiście jego zgodność z  faktami. Zarazem jednak żaden system nie 
może odnosić się do wszelkich możliwych faktów, lecz dokonu-
je nieuniknionej selekcji tego, co jest w polu jego zainteresowania, 
ukierunkowuje więc badania i determinuje sposób opisywania da-
nych. Świadomość dojrzałego teoretyka, że poza tą częścią rzeczy-
wistości, na którą jego teoria rzuca światło, pozostaje wielki obszar 
ciemności, wyraża się przede wszystkim w formułowaniu tak zwa-
nych kategorii rezydualnych, a więc pojęć zdefiniowanych negatyw-
nie, obejmujących to wszystko, co nie zostało pozytywnie sklasyfi-
kowane w danym schemacie pojęciowym. W The Structure of Social 
Action Parsons podaje jako przykład tego rodzaju pojęcia Webe-
rowską kategorię „działań afektywnych”, obejmującą wszystkie dzia-
łania, których nie udało się zaklasyfikować ani jako racjonalnych, 
ani tradycjonalnych. Mimo swego negatywnego charakteru katego-
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rie rezydualne odgrywają niezwykle ważną rolę, ponieważ pozwalają 
dostrzec granice obszaru, który pozostaje niedostępny dla teorii, sta-
nowią swego rodzaju rezerwuar faktów, które czekają na opis i wy-
jaśnienie. Przede wszystkim jednak przypominają o tym, że granice 
pozytywnie zdefiniowanego obszaru rzeczywistości wynikają z zało-
żeń leżących u podstaw schematu pojęciowego, a tym samym mogą 
przyczynić się do zdemaskowania tych założeń. 

W omawianej kwestii ponownie ujawnia się ambiwalencja Par-
sonsa w sposobie definiowania pojęcia teorii. Kategorie rezydualne 
nie są bowiem twierdzeniami, lecz pojęciami, których wzajemne re-
lacje mogą być dopiero przedmiotem twierdzeń. Jeśli same pojęcia 
miałyby wyczerpująco charakteryzować rzeczywistość, to musiałyby 
po prostu być nazwami wszelkich możliwych obiektów: rzeczy, zda-
rzeń, relacji. Stworzenie takiej wyczerpującej klasyfikacji pozbawio-
nej kategorii rezydualnych jest niemożliwe, o ile nasze pojęcia mają 
być na tyle szczegółowe, by zachowały moc różnicującą i były przy-
datne. Zdaje się jednak, że Parsons przenosi ten mankament syste-
mów pojęciowych na teorię naukową w ogóle, a więc także na teorię 
jako system twierdzeń i praw formułujących uniwersalne zależno-
ści między zdarzeniami. Zapomina przy tym, że rolą tak rozumianej 
teorii nie jest wcale opisywanie faktów, lecz zależności między nimi 
w sposób kontrfaktyczny. Dlatego też, gdy pisze, że empiryzm „utoż-
samia znaczenia konkretnych specyficznych twierdzeń danej nauki 
(teoretycznych lub empirycznych) ze znaną nauce poznawalną cało-
ścią zewnętrznej rzeczywistości, do której te pojęcia się odnoszą”39, 
to myli uniwersalność praw nauki w sensie ich obrony przed falsy-
fikacją z  uniwersalnością w  znaczeniu wyczerpującego opisu fak-
tów. Niewątpliwie zainteresowanie kategoriami rezydualnymi może 
oznaczać postęp w nauce, ale niekoniecznie przez zmianę systemu 
pojęciowego, a raczej przez formułowanie nowych praw o szerszej 
mocy eksplanacyjnej, a nie większych walorach opisowych. 

Pisząc o systemie pojęciowym, Parsons ma na myśli jeden ści-
śle określony system, którym zajmuje się w całej swej książce i któ-
ry nazywa teorią działania. Uzasadnienie jego naukowej ważności 

39 Ibidem, s. 23.
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i zdemaskowanie sposobów, na jakie jest używany przez różnych au-
torów, staje się głównym przedmiotem rozważań Parsonsa. Ów sys-
tem wyróżnia to, że jest on sformułowany z subiektywnego punktu 
widzenia, czyli odnosi się do tego, jak człowiek myśli o  zachowa-
niu swoim i  innych ludzi. Ów punkt widzenia implikuje definio-
wanie zachowań przez motywy, wyjaśniające je idee oraz integro-
wanie tych idei w ramach czegoś, co można nazwać konsekwentną 
postawą i co jesteśmy skłonni przypisywać zarówno sobie, jak i in-
nym. Według Parsonsa zmierzanie do spójności teorii naukowej jest 
przedłużeniem naturalnej tendencji, danej nam w strukturze działa-
nia i stanowiącej rodzaj wspólnego wszystkim założenia40. Jeśli więc 
istnieją między ludźmi, w szczególności między uczonymi, różnice 
co do tego, jaki jest status czy zakres tego schematu, to dotyczą one 
w pierwszym rzędzie jego wewnętrznej struktury – jej brakujących 
elementów, ich wzajemnych relacji i statusu ontologicznego. 

Schemat pojęciowy, do którego z  konieczności odnosimy się, 
ilekroć myślimy o działaniu, jest więc czymś więcej niż sposobem 
opisu rzeczywistości – jest układem odniesienia, intersubiektyw-
nym punktem orientacyjnym w rozumieniu przez ludzi siebie i swo-
jego miejsca w  społeczeństwie. Jak wyjaśnia Parsons, „jest to nie-
zbywalna rama logiczna, w której opisujemy i myślimy o zjawiskach 
działania”41. Co istotne, ów układ jest czym innym niż zjawiska. 
Te ostatnie muszą być jednak opisywane w sposób określony przez 
działaniowy układ odniesienia. 

Konieczność odniesienia do układu działaniowego nie oznacza, 
że nie możemy odwoływać się do innych układów bądź też, że ta-
kie układy nie są nam potrzebne. Przykładem może być fizykalny, 
przestrzenno-czasowy układ odniesienia, dzięki któremu możemy 
lokalizować zjawiska i formułować prawa dotyczące obserwowalnej 
rzeczywistości. Sam układ nie jest wszakże prawem, a jedynie warun-
kiem jego możliwości, zespołem pojęć koniecznych do sformułowa-
nia prawa. Ta uprzedniość układu pojęciowego wobec wyjaśnienia 
w  niczym nie unieważnia naszego wcześniejszego zastrzeżenia, że 

40 Ibidem, s. 27.
41 Ibidem, s. 733.



123Z ANEGOWANA APORIA WOLNOŚCI

czym innym jest uniwersalność pojęć, a czym innym uniwersalność 
prawa naukowego. Parsons wyraźnie stara się wykazać, że wyjaśnie-
nie jest ograniczone w swej mocy przez układ odniesienia, ponieważ 
może dotyczyć tylko relacji między tymi częściami lub elementami 
zjawisk, które taki układ przewiduje. Jeśli tak, to jedynym ogranicze-
niem zakresu praw przyczynowych byłaby wielość możliwych ukła-
dów odniesienia. Parsons dowodzi jednak, że układy te nie zawsze są 
arbitralne, a układ działaniowy jest nawet nieuniknioną perspek-
tywą podmiotu. Jeśli byłby sprzeczny z  układem fizykalnym, to 
musielibyśmy skonstatować, podobnie jak Kant, że nasze założenia 
muszą z konieczności pozostać sprzeczne. W związku z tym przed-
sięwzięcie Parsonsa można także interpretować jako próbę przezwy-
ciężenia tej domniemanej sprzeczności, o czym amerykański socjo-
log także wyraźnie pisze42 i do czego jeszcze powrócimy.

42 Ibidem, s. 486. Wedle proponowanej tu interpretacji Parsons pragnie przezwy-
ciężyć dualizm Kanta przez wprowadzenie abstrakcji analitycznej. To ona po-
zwala Parsonsowi zaatakować naturalistyczny determinizm nauk zajmujących 
się dziedziną zjawisk. Według Parsonsa Kant popełnił błąd, zakładając, że ob-
serwowalność obiektów w przestrzeni implikuje stosowanie wobec nich katego-
rii przestrzennych (ibidem, s. 474, p. 1), niesłusznie wzbronił naukom empirycz-
nym badania sfery uznawanej przez niego za noumenalną, a przede wszystkim 
pochopnie zaakceptował deterministyczne implikacje empiryzmu odnośnie do 
sfery zjawiskowej (ibidem, s. 476–477). Ogólnie rzecz biorąc, Parsons krytycz-
nie odnosi się do tego, co nazywa silnie indywidualistycznym i subiektywistycz-
nym rysem filozofii Kanta. Jak zobaczymy, główna różnica polega jednak na 
odrzuceniu rozumu jako ostatecznej instancji osądu moralnego, a tym samym 
rzeczywistym odrzuceniu przez Parsonsa głównej idei moralnej Kanta – wolno-
ści. Przeciwne stanowisko prezentuje Richard Münch, według którego socjolo-
gia Parsonsa jest „wszędzie przeniknięta przez strukturę filozofii Kanta”, a „jego 
ogólna teoria działania i  teoria systemów społecznych są całkowicie kantow-
skie” (R. Münch, Talcott Parsons and the Theory of Action. I. The Structure of 
the Kantian Core, „American Journal of Sociology” 1981, Vol. 86, No. 4, s. 709– 
–739, tu: s. 712. Münch słusznie zauważa, że żaden inny socjolog nie wyartyku-
łował tak wyraźnie wzajemnej relacji (interpenetracji) działania instrumental-
nego i kategorycznego obowiązku, jak właśnie Parsons (ibidem, s. 726), przez co 
teoria Parsonsowska najlepiej wyraża istotę zmiany społecznej i powstawania 
norm. Jak na ironię, Münch nie dostrzega jednak, że dla Kanta głównym źró-
dłem normatywności jest rozum, zaś istotą normy moralnej uogólnienie wła-
snej maksymy postępowania, a nie podporządkowanie się wartościom społecz-
nym (co Kant nazwałby heteronomią moralną). W świetle naszej wcześniejszej 
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Tymczasem przyjrzyjmy się bliżej kategoriom „części” i  „ele-
mentu”, które wprowadzają nas w  obszar Parsonsowskiej ontolo-
gii. Skoro wyjaśnienie jest możliwe tylko jako określenie relacji mię-
dzy różnymi obiektami badawczymi, to trzeba te obiekty wyróżnić 
w świecie zjawisk w sposób zgodny z obranym schematem pojęcio-
wym. Przez części Parsons rozumie to wszystko, co może być po-
myślane jako istniejące samodzielnie i co ma charakterystyczne dla 
siebie cechy, na przykład „człowiek typu nordyckiego”, „działanie ra-
cjonalne”, określona religia itd. Często jednak część może być zrozu-
miała tylko w odniesieniu do całości, na przykład, zgodnie z przy-
kładem Arystotelesa, rękę możemy zdefiniować tylko w stosunku do 
reszty ciała. W takich przypadkach mówimy o częściach systemów 
organicznych, które można myślowo separować od całości, z  któ-
rymi są związane, ale pamiętając, że dokonuje się wtedy abstrakcji, 
która jest tym bardziej zaawansowana, im bardziej elementarne czę-
ści systemu bierzemy pod uwagę. Tak więc wydzielenie komórki bę-
dzie dalej posuniętą abstrakcją niż wydzielenie organu. Tego rodzaju 
analiza jest bardzo użyteczna naukowo, ponieważ bardziej elemen-
tarne części są często bardziej do siebie podobne, dając podstawę 
do porównań i generalizacji. Tu jednak dochodzimy do zasadniczej 
kwestii: jak opisać części? Pytanie to jest tym ważniejsze, że Parsons, 
jak pamiętamy, uważa układ odniesienia za rodzaj opisu rzeczywi-
stości. Stanowisko, które zajmuje wobec natury opisu, objaśnia za-
razem jego ontologię, ponieważ istnieje tylko to, co daje się opisać 
i istnieje w takim zakresie, w jakim określa to opis. Każdy obiekt ma 
wiele własności, które przyjmują różne natężenie, i może być opisa-
ny jako kombinacja wartości tych własności, które się nań składają. 
We właściwej dla każdego obiektu kombinacji wartości wyczerpuje 
się zatem jego istnienie. W pewnym sensie istnieją także same ele-
menty analityczne, ale nie należy przypisywać im statusu konkret-
nych obiektów, co Parsons wielokrotnie piętnuje za Alfredem White- 

interpretacji Kant nie zgodziłby się też z tezą, że empiryczny porządek społecz-
ny może nie być całkowicie przyczynowo zdeterminowany (ibidem, s. 722), 
choć Münch trafnie rekonstruuje w tym przypadku krytyczne wobec Kanta sta-
nowisko Parsonsa. 
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headem jako błąd „chybionej konkretyzacji”43. Działanie można za-
tem uznać za kombinację elementów analitycznych, takich jak na 
przykład racjonalność, ale racjonalność nie jest już konkretnym 
bytem, podobnie jak nie jest nim masa określonego ciała, a  jedy-
nie samo ciało. Błąd chybionej konkretyzacji Parsons zarzuca em-
pirystom, którzy, jego zdaniem, utożsamiają układ odniesienia z rze-
czywistością. Nie wnikając tu w złożony filozoficzny problem natury 
bytu, warto zauważyć, że realizm analityczny musi sprostać pytaniom, 
w jaki sposób kombinacje własności (wartości elementów analitycz-
nych) czynią coś konkretnym obiektem i czy mówiąc o własności, nie 
zakładamy istnienia obiektu, któremu ta własność przysługuje. Pyta-
nia te, ciągle aktualne na polu fizyki kwantowej, można także zadać 
w odniesieniu do działania: czy relacje między własnościami i ele-
mentami składającymi się na działanie nie zakładają bytu, któremu 
mogą przysługiwać i który stanowi podstawę ich określania?

Przejdźmy do struktury działania i  problemów, jakie się z  nią 
wiążą w wyżej omówionym kontekście. Zgodnie z filozofią realizmu 
analitycznego Parsons w następujący sposób pisze o pojedynczym 
działaniu (unit act), czyli podstawowej jednostce systemów działa-
nia (rozumianych jako organiczne całości):

Tak samo jak części systemu mechanicznego w klasycznym rozumie-
niu, a więc cząsteczki, można zdefiniować tylko w kategoriach ich włas- 
ności, masy, prędkości, umiejscowienia w przestrzeni, kierunku ruchu 
itd., tak części systemów działania także mają podstawowe właściwości, 
bez których nawet nie byłoby można wyobrazić ich sobie jako „istnieją-
cych”. […] Należy zauważyć, że o ile pojedyncze działanie jest tu okreś-
lone jako coś istniejącego, to nie w sensie konkretnej przestrzenności 
czy innego oddzielnego bytu, lecz pojmowalności jako części w katego-
riach układu odniesienia44.

43 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 294, 476–477, 589, 704. Obszernie 
o wpływie Whiteheada na Parsonsa por. H. Wenzel, Die Ordnung des Handelns. 
Talcott Parsons’ Theorie des allgemeinen Handlungssystems, Suhrkamp, Frank-
furt a. M. 1990.

44 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 44.
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W pierwotnym ujęciu schemat pojęciowy, o którym tu mowa, nie 
obejmuje jednak wielości działań, a więc całości organicznej, zapew-
ne dlatego, że tak pojęta całość wykracza poza subiektywny punkt 
widzenia, nawet jeśli działanie, jak w innym miejscu pisze Parsons, 
implikuje następne działania: własne i  cudze. W  charakterystyce 
działaniowego układu odniesienia Parsons omawia osobno jego ele-
menty oraz implikacje logiczne. Elementy obejmują podmiot, cel 
i sytuację, dzielącą się na warunki, czyli niekontrolowane przez pod-
miot składniki sytuacji, oraz środki, czyli to wszystko, co pozosta-
je pod kontrolą podmiotu. Wymienione składniki pozostają wobec 
siebie zawsze w określonej relacji, którą Parsons nazywa orientacją 
normatywną. Relacja ta określa, jakich środków użyć, aby w danych 
warunkach osiągnąć dany cel. Choć Parsons tego nie pisze, to moż-
na założyć, że orientacja obejmuje podmiot w tym sensie, że musi 
on ją sobie przyswoić, jeśli działanie ma być mu przypisane. W prze-
ciwnym razie trudno znaleźć powód, dla którego Parsons stale ak-
centuje rolę „subiektywnej perspektywy” jako podstawowej impli-
kacji działaniowego układu odniesienia. Ale ów subiektywny punkt 
widzenia ma też dalsze znaczenie – obejmuje motywy i proces decy-
zyjny w sytuacji charakterystycznej dla danego podmiotu i w odnie-
sieniu do kombinacji celów dla niego tylko specyficznych45. 

45 Jednym z powodów, dla których ograniczamy prezentowane omówienie teorii 
Parsonsa do The Structure of Social Action jest to, że Parsons zachował w swych 
następnych pracach relacyjne rozumienie działania, nawet jeśli ulegało ono 
pewnym modyfikacjom. Tak więc w Systemie społecznym działanie jest rozu-
miane jako relacja między podmiotem a  sytuacją, konkretyzująca się w  rela-
cjach wobec poszczególnych obiektów (por. T. Parsons, System społeczny, tłum. 
M. Kaczmarczyk, Nomos, Kraków 2009, rozdz. 1). Jak na ironię, ta sama re-
lacyjna definicja działania, która pozwala Parsonsowi uniknąć determinizmu 
wiążącego się z wyjaśnianiem działania jako zdarzenia, eliminuje rolę podmio-
towości jako elementu, któremu można przypisywać wolność i orientację nor-
matywną. Jak zobaczymy, ten relacjonizm będzie miał zasadnicze znaczenie dla 
kształtu teorii. Najtrafniej dostrzegł to Niklas Luhmann: „Tradycyjny syndrom 
konieczności, wolności i normatywności ulega tym samym charakterystyczne-
mu przesunięciu – nie odnosi się do określenia woli działającego, lecz kształ-
tuje jedność działania. To tworzenie jedności działania może być następnie 
interpretowane jako emergencja i przypisywane teorii ewolucji społeczno-kul-
turowej. Ponadto w ramach teorii można dysponować działającym, na przykład 
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Będąc jedynie relacją, norma nie określa natomiast treści ce-
lów, ani nie stanowi, przynajmniej na gruncie działaniowego ukła-
du odniesienia, niczego w rodzaju „pragnień drugiego rzędu”. Do-
piero wartości spełniają tę funkcję, a  zarazem są podstawą norm, 
wiążąc w całość pojęcie działania. Bez wartości działanie jest rozbite 
na dwie części: cel oraz normę określającą sposób osiągnięcia celu. 
Norma jest elementem koniecznym, ponieważ cele mogą być osią-
gane różnymi sposobami, a zatem podmiotowi potrzebne są kryte-
ria wyboru środków. 

Rozróżnienie między środkami a warunkami działania zakłada 
również punkt widzenia podmiotu, nie odnosi się bowiem do tego, 
co rzeczywiście pozostaje pod jego kontrolą, lecz do tego, co pod-
miot postrzega jako pozostające w jego władaniu. Świadomy 
stopień kontroli, jaki dany człowiek sprawuje nad różnymi aspekta-
mi swojej sytuacji, zależy przede wszystkim od posiadanej przezeń 
wiedzy, której zakres jest unikatowy dla każdej osoby. Każdy decy-
duje też o tym, czy i w jakim stopniu w ogóle swą wiedzę wykorzysta. 
Jeśli zrobi z niej użytek w pełnym możliwym zakresie, aby osiągnąć 
swój cel, to powiemy, że działanie takie cechuje się maksymalną su-
biektywną racjonalnością. Co prawda, normy mogą ograniczać ra-
cjonalne działanie, wprowadzając nadrzędną regułę zabraniającą ko-
rzystania z  pewnych środków, ale zarazem racjonalność jako taka 
może być uznana za normę, ustanawia bowiem relację między ele-
mentami działania. Wskazuje to na możliwość kolizji różnych norm 
i potrzebę wprowadzenia kryterium wyboru jednej z nich. Także tę 
rolę odegrają – w ostatecznym modelu Parsonsa – wartości. 

Każda z omawianych części działania może być rozumiana na 
dwa sposoby: konkretnie lub analitycznie. Na przykład konkretny 
cel to jakiś wyobrażony przyszły stan rzeczy, konkretny podmiot to 

poprzez historyczne analizy genezy i instytucjonalizacji indywidualności. Choć 
Parsons przejmuje tę terminologię, to działający nie jest w ścisłym tego słowa 
znaczeniu podmiotem (hypokeimenon, subiectum) swego działania. Wprowa-
dzając nieco zamieszania do europejskich umysłowości, należałoby raczej po-
wiedzieć, że system działania jest podmiotem działającego” (N. Luhmann, Tal-
cott Parsons – Zur Zukunft eines Theorieprogramms, „Zeitschrift für Soziologie” 
1980, Jg. 9, s. 5–17. 
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człowiek przejawiający jakieś zachowanie, a  środki to rzeczy ma-
jące istotne dla nas cechy. Tymczasem w sensie analitycznym każ-
da z części musi zostać opisana ze względu na relację funkcjonalną, 
w  jakiej się znajduje z  pozostałymi częściami. Dlatego też powie-
my, że cel w sensie analitycznym jest różnicą między wyobrażonym 
przyszłym stanem rzeczy bez zakładanej ingerencji podmiotu a an-
tycypowanym stanem rzeczy po takiej ingerencji. Analitycznie rozu-
miana różnica między podmiotem a sytuacją także nie odpowiada 
codziennym intuicjom i nie jest tożsama ze znaną biologii różnicą 
między organizmem a  środowiskiem. Parsons uważa, że dla pod-
miotu jego własny organizm jest środkiem działania, a nie jego źró-
dłem, postuluje więc istnienie analitycznie rozumianej jaźni, nie bę-
dącej organizmem, a raczej źródłem decyzyjnym46. W wyniku tego 
rozumowania sytuacja rozpada się na dwa elementy: dziedziczność 
i środowisko.

Zwróćmy uwagę, że przekształcenie opisu działania sformułowa-
nego w kategoriach konkretnych rzeczy i zdarzeń w opis analitycz-
ny sytuuje działanie gdzieś pomiędzy Kantowską sferą fenomenalną 
i noumenalną. Z  jednej strony podmiot jest bowiem umieszczony 
poza organizmem, jako ostateczny punkt odniesienia, podobnie jak 
normy, których źródło trudno określić na podstawie analizy ukła-
du odniesienia, z drugiej zaś strony relacja między środkami i cela-
mi zakłada działanie w czasie – planowanie i wykonawstwo, okolicz-
ności sytuacyjne narażają zaś podmiot na błąd, którego wyjaśnienie 
może prowadzić poza działaniowy schemat teoretyczny. Zwróćmy 
też uwagę na napięcie wpisane w  analityczny (choć nie opisowy!) 
układ odniesienia. Wyparty poza sferę zjawisk podmiot samodziel-
nie określa cele, przyjmuje normy i inicjuje nowe łańcuchy przyczy-
nowe. Musi jednak zmagać się z warunkami, które pozostają poza 
jego kontrolą. Jedynym elementem, który łączy oba światy, są w mo-
delu Parsonsa środki działania oraz domniemany wysiłek (effort)47. 

Czy jednak środki mogą należeć do obu światów jednocześnie? 
Odróżniliśmy już rzeczywistą kontrolę organizmu nad częścią swe-

46 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 47.
47 Ibidem, s. 732.
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go środowiska od analitycznie określonej subiektywnej oceny tego, 
które aspekty sytuacji podlegają kontroli. Gdyby być konsekwent-
nym, należałoby więc uznać, że środki w drugim znaczeniu to tyl-
ko założone przez podmiot możliwości działania. Jeszcze większy 
problem przedstawia analityczne pojęcie warunków, o których Par-
sons zakłada, że są niepodlegającymi kontroli elementami sytuacji, 
ale z drugiej strony, pod koniec The Structure of Social Action, de-
finiuje normatywną orientację działania jako dążność do zmiany 
warunków: „Działanie musi być zawsze pojmowane jako impliku-
jące napięcie między dwoma różnymi porządkami elementów: nor-
matywnym i warunkowym. Jako proces działanie jest w rzeczywi-
stości procesem zmiany elementów warunkowych w  kierunku ich 
zgodności z normami”48. Powstaje pytanie, w jaki sposób podmiot 
może zmienić coś, co z  definicji pozostaje poza jego kontrolą. Je-
śli, jak sugerowałby powyższy cytat, może to uczynić tylko w świe-
cie, w którym warunki stanowią konkretne środowisko organizmu, 
ale nie pozwala na to logika działaniowego układu odniesienia, to 
proponowany przez Parsonsa schemat teoretyczny konstatuje raczej 
sprzeczność między koncepcją działania i  rzeczywistością 
zjawisk niż łącznik między nimi. Gdyby natomiast zmiana inicjo-
wana przez podmiot miała dokonywać się jedynie w  sferze środ-
ków, to poza oczywistą niezręcznością językową musielibyśmy zin-
terpretować teorię Parsonsa po prostu jako deklarację, że podmiot 
może inicjować nowe łańcuchy przyczynowe, a więc, że wolna wola  
istnieje. 

Wskazane trudności, do jakich prowadzi omawiana teoria dzia-
łania, nie zmieniają tego, że Parsons formułuje ją jedynie przy okazji 
analizy problemów, na jakie narażali się autorzy, którzy nie rozumieli 
działania podobnie lub, z większą lub mniejszą świadomością, nie 
uwzględniali któregoś z  elementów struktury postulowanej przez 
Parsonsa. Punktem wyjścia tych rozważań jest wnikliwa krytyka sys-
temu utylitarystycznego – sposobu myślenia o działaniu, który miał 
dominować w anglosaskiej myśli społecznej przynajmniej od czasów 
Thomasa Hobbesa i stanowić filozoficzną podstawę nowożytnej eko-

48 Ibidem.
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nomii. Główną cechą tej doktryny było traktowanie działań jako od-
rębnych zdarzeń o specyficznych, uniwersalnych własnościach (ato-
mizm) oraz tworzenie generalizacji na podstawie tych własności. 
Dalsze cechy atomizmu to abstrahowanie w analizie zachowań od 
celów, jakie ludzie sobie stawiają, uznawanie ich za podlegające pra-
wu rozkładu losowego i przyjęcie, że jedynym kryterium, którym lu-
dzie się kierują, jest racjonalność. 

Według Parsonsa utylitaryści przyjęli upraszczającą wizję pod-
miotu, który przyrównali do badacza naukowego, działającego jedy-
nie na podstawie swej wiedzy i w ten sposób starającego się zmak-
symalizować swą efektywność. Dla utylitarystów wiedza miała być 
zatem główną determinantą ludzkich działań. Parsons dostrze-
ga w  tym modelu elementy własnego schematu teoretycznego, ale 
skonkretyzowane i  poddane jednej tylko normie – racjonalności. 
Swą krytykę rozpoczyna od uwagi, że wiedza nigdy nie może do 
końca wyznaczyć działania, jest bowiem ograniczona i pozostawia 
podmiot w nieuniknionej niepewności decyzyjnej. Teoria utylitary-
styczna nie wskazuje tymczasem na żadną alternatywną wobec ra-
cjonalności normę, a tym samym na inne kryterium selekcji środ-
ków. Ten problem miał być powodem stopniowego odchodzenia 
uczonych od utylitaryzmu w kierunku stanowisk określanych przez 
Parsonsa jako pozytywizm radykalnie racjonalistyczny lub ra-
dykalnie antyintelektualistyczny. Ten pierwszy, a więc rady-
kalnie racjonalistyczny, odchodzi od założenia, że cele podmiotów 
są przypadkowe, i  w  duchu naturalizmu upatruje źródła ludzkich 
dążności w warunkach działania. Działanie okazuje się więc niczym 
innym niż dopasowaniem do okoliczności w zgodzie z wiedzą empi-
ryczną. Jako takie może być także analizowane i wyjaśniane, można 
przeprowadzić jego biologiczną redukcję do czynników dziedzicz-
nych i  środowiskowych. Toteż odejście od kłopotliwego założenia 
o przypadkowości celów jest okupione przez pozytywizm radykal-
nie racjonalistyczny koniecznością akceptacji determinizmu biolo-
gicznego, a jednocześnie rezygnacją z idei wolnego podmiotu. 

Pozytywizm radykalnie antyintelektualistyczny nie koncentru-
je się na celach działania, lecz modyfikuje schemat utylitarystyczny, 
wskazując na możliwość odstępstwa przez podmiot od wzorca ra-
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cjonalności w wyborze środków. Ignorancja lub błąd mogą być spo-
wodowane albo niemożliwością poznania wszystkich okoliczności 
działania (wtedy mogą być złożone na karb indeterminizmu przyro-
dy lub absolutnych granic poznania), albo też mogą wynikać z defi-
cytów poznawczych, niechęci czy też błędnego sposobu myślenia. Ja-
kiekolwiek byłyby konkretne przyczyny nieracjonalności, musiałyby 
należeć do dziedziny warunków działania: dziedzicznych lub środo-
wiskowych. Parsons stawia więc pozytywizm antyintelektualistyczny 
przed wyborem między indeterminizmem a biologicznym determi-
nizmem. Tak czy inaczej pozytywistyczne próby ucieczki od niedo-
określenia celów działania w systemie utylitarystycznym prowadzą 
do rezygnacji z działaniowego układu odniesienia i wyeliminowania 
założenia wolności woli. 

Warto zwrócić uwagę, że ani teorie pozytywistyczne, ani sta-
nowiący ich szczególny przypadek system utylitarystyczny nie 
uwzględniały możliwości takiej redukcji ani dylematów, przed któ-
rymi stawiały je ich własne przesłanki. Dopiero wyróżnienie przez 
Parsonsa analitycznych elementów działania pozwala na dostrzeże-
nie, do jakich konsekwencji prowadzą założenia typowo przyjmowa-
ne w naukach społecznych. Myślenie w kategoriach działaniowego 
układu odniesienia ujawnia z konieczności wyżej opisaną redukcję 
ze względu na bardziej precyzyjne znaczenia, jakie myślenie to na-
daje pojęciom składającym się na strukturę działania. Tak więc, gdy-
by nie rozróżnienie między podmiotem a dziedziczeniem i środo-
wiskiem, nie można by było dostrzec, że w  wyniku sprowadzenia 
ludzkiego poznania, błędu czy ignorancji do warunków działania, 
następuje także eliminacja podmiotu. Porażka pozytywizmu w za-
chowaniu układu odniesienia, do którego się on implicite odwołuje, 
każe postawić pytanie, czy sam ten układ jest wewnętrznie sprzecz-
ny, czy też może należałoby go przeformułować. Parsons jest zdecy-
dowany bronić wewnętrznej spójności układu odniesienia i dlatego 
wskazuje na możliwe przyczyny jego rozkładu oraz analizuje histo-
ryczne próby jego obrony.

Podejmując próby wyjaśnienia porażki systemu utylitarystycz-
nego, Parsons przypisuje ją przede wszystkim filozofii empiryzmu 
reifikującej działaniowy układ odniesienia. Filozofia ta traktuje sys-
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tem, który jest zamknięty logicznie, jako zamknięty empirycznie, 
tak jakby jego twierdzenia obejmowały wszelkie fakty i  ich relacje. 
Zauważmy, że podejmując krytykę empiryzmu, Parsons odnosi się 
do jego twierdzeń, choć charakteryzując wcześniej system utylitary-
styczny, określa go jedynie jako schemat pojęciowy. Dzięki temu za-
biegowi Parsonsowi udaje się jednak wyraźnie przeciwstawić własny, 
działaniowy układ odniesienia, dopuszczający istnienie wolnej woli, 
schematowi utylitarystycznemu, który – z powodu błędu chybionej 
konkretyzacji – stacza się ku deterministycznemu obrazowi świata. 
To przeciwstawienie ma szczególne znaczenie dla struktury całego 
dzieła Parsonsa, gdyż celem wysiłków naszego autora jest przezwy-
ciężenie wskazanej sprzeczności. 

Zamiar Parsonsa jest widoczny w rozróżnieniu między struktu-
rą określającą podstawowe własności zjawisk i ich wzajemne relacje 
a mierzalnymi empirycznie wartościami, które tym zjawiskom i re-
lacjom przysługują. Proponując ontologię realizmu analitycznego, 
Parsons postuluje, że możliwa jest rzeczywistość empiryczna, któ-
ra nie składa się tylko z konkretnych rzeczy i ich konkretnych czę-
ści. W strukturze teorii Parsonsa odpowiada ona Durkheimowskim 
faktom społecznym, ale nie stanowi nieświadomych przedstawień, 
które w  niejasny sposób wpływają na zachowanie, a  raczej prawa 
określające zależność pojedynczego zachowania od systemu działa-
nia. Parsonsowskie „fakty społeczne” nie należą zatem do warunków 
działania, wszak Parsons pisze, że „nie są refleksami obiektywnej 
rzeczywistości”49, ale mimo to są zmiennymi niezależnymi, zrozu-
miałymi tylko przy uwzględnieniu subiektywnego punktu widzenia 
i wywołują skutki w sferze zjawisk50. 

Po zarysowaniu pod koniec drugiego rozdziału The Structure of 
Social Action idei faktu społecznego jako zmiennej niezależnej Par-
sons zaczyna stopniowo przybliżać jego pełną treść i dowodzić ko-
nieczności uznania go za element determinujący cele podmiotu. 
Pełniąc taką funkcję teoretyczną, fakty społeczne (wartości) w oczy-
wisty sposób konkurują z działającym, który w systemie utylitary-

49 Ibidem, s. 81.
50 Ibidem, s. 84.
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stycznym sam przecież decyduje o  swoich celach, nawet jeśli sta-
tystycznie okazują się one losowe. W tym sensie woluntarystyczny 
układ odniesienia, proponowany przez Parsonsa, nie rozwiązuje 
wcale problemu determinizmu, zawiera bowiem zalążki determini-
zmu kulturowego, który zostanie rozwinięty w  innych pracach so-
cjologa51 i  jego kontynuatorów. Zdając sobie zapewne sprawę z  tej 
trudności, Parsons atakuje więc zupełnie inne pojęcie determinizmu 
niż to, które eliminuje możliwość wolnej woli, a mianowicie koncep-
cję zamkniętego empirycznie systemu teoretycznego, wspomnianą 
już możliwość wyczerpującego opisu rzeczywistości w ramach jed-
nego układu odniesienia. 

Pozytywistyczna eliminacja działania ze schematu pojęciowego 
nie przysparza na pierwszy rzut oka kłopotów – może się wydawać 
atrakcyjna dla uczonego ceniącego prostotę metodologiczną. Aby 
wykazać, że obstawanie przy systemie utylitarystycznym prowadzi 
do problemów, Parsons obiera Kantowską strategię i chce dowieść, 
że konsekwencje logiczne tego systemu są niemożliwe do pogodze-
nia z innymi założeniami, które wszyscy przyjmujemy, nawet najbar-

51 Najbardziej wprost Parsons pisze o swoim stosunku do wolności woli w dys-
kusji z Whitneyem Pope’em oraz Jere’em Cohenem (por. T. Parsons, Comment 
on “Parsons” Interpretation of Durkheim and on “Moral Freedom through Un-
derstanding in Durkheim”, s. 108). Zaprzecza tam retrospektywnie, jakoby jego 
woluntarystyczna teoria działania zawierała koncepcję wolnej woli rozumianą 
jako „cecha teologii i filozofii w historii myśli zachodniej” (ibidem). Sugeruje 
zarazem, że w The Structure of Social Action jego poglądy mogły jeszcze dopusz-
czać taką możliwość, lecz uległy przeobrażeniu w ciągu kolejnych dekad. Swoje 
stanowisko z 1975 roku Parsons charakteryzuje następująco: „Za ludzki wolun-
taryzm uważam rozszerzenie tego, co wielu biologów nazywa samoregulacyj-
nymi właściwościami systemów żywych” (idem). Warto zwrócić uwagę, że tak 
rozumiany woluntaryzm nie wymaga nawet działaniowego układu odniesienia, 
potwierdzałby więc, że u Parsonsa dochodziło do przesunięć akcentów między 
dwoma różnymi sposobami rozumienia człowieka, a pośrednio potwierdzało-
by wpływ Kanta na autora The Structure of Social Action. W tym samym tekście, 
w którym Parsons podejmuje debatę z Pope’em, przyznaje też, że jego głównym 
celem było dokonanie wielkiej syntezy obu sprzecznych założeń przez odniesie-
nie do społeczeństwa jako czegoś, co „jest cechą indywiduum” i co można opi-
sać jako kulturę. W ten sposób, mimo wielu różnic słusznie wytkniętych przez 
Pope’a i Cohena, Parsons zupełnie podobnie do Durkheima zastępuje determi-
nizm biologiczny kombinacją determinizmów biologicznego i kulturowego. 
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dziej świecko oświeceni z nas. Tyle tylko, że nie chodzi wcale o zało-
żenie wolności woli, to jest bowiem wątpliwe nawet na gruncie teorii 
Parsonsa. Tym założeniem jest teza o zgodności porządku faktyczne-
go, a więc prawidłowości empirycznych, które są dostępne badaniu 
naukowemu, z porządkiem normatywnym, a więc jakimś systemem 
reguł, w taki czy inny sposób ustanowionym przez człowieka. Inny-
mi słowy, Parsons twierdzi, że każdy z nas musi się zgodzić, że ist-
nieje jakiś porządek społeczny, który nie daje się wyjaśnić na grun-
cie systemu utylitarystycznego, i w tym sensie jest z nim sprzeczny. 
Gdyby założyć, że porządek normatywny, na przykład etyka chrze-
ścijańska, może być tylko wytworem wolnej woli człowieka, to po-
średnio istnienie takiego porządku dowodziłoby wolnej woli. Argu-
mentacja Parsonsa nie zmierza jednak w  tym kierunku, zbiorowe 
normy i wartości mogą bowiem także powstawać odmiennie, choć-
by w aktach zbiorowego uniesienia, o których pisał Durkheim52. Tak 
czy inaczej, ich ujawnianie się w  postaci rzeczywistego porządku, 
który możemy obserwować na przykład w postaci rozbudowanego 
systemu instytucjonalnego, miałoby zadawać kłam utylitaryzmowi. 

Najbardziej charakterystycznym przykładem jest dla Parsonsa 
twórczość Thomasa Hobbesa, którego dzieło Lewiatan z całą jaskra-
wością ujawnia problem systemu utylitarystycznego. Hobbes wy-
raźnie sformułował główne założenia utylitaryzmu i  wyprowadził 
z nich ostateczne konsekwencje. W tak zwanym stanie natury, do-
mniemanym wstępnym okresie historii cywilizacji, ludzie nie mieli 
żadnych instytucji społecznych. Ponieważ kierowali się jedynie nor-
mą racjonalnej realizacji swych przygodnych celów, w ich wzajem-
nych stosunkach musiały dominować przemoc i oszustwo. Prowa-
dziło to do wojny wszystkich ze wszystkimi, stanu rzeczy, w którym 
nie panował żaden porządek normatywny. Hobbes dowiódł więc, for-
mułując swój utylitarystyczny system, że jedyny „porządek”, jaki może 
z niego wynikać, to wojna. Jak w takim razie wytłumaczyć istnienie 
pokojowego ładu w znanych nam społeczeństwach? Hobbes odwołał 
się do fikcyjnej i niewiarygodnej idei umowy wszystkich ze wszyst-
kimi, na mocy której każdy człowiek zrzekłby się wszelkich swych 

52 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 450.
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uprawnień na rzecz jedynowładcy. Ta odpowiedź nie była satysfak-
cjonująca dla Parsonsa, ponieważ, jak dowodził już Durkheim, prze-
strzeganie umowy wymaga poczucia obowiązku, akceptacji reguł, 
do których umowa musi się odwoływać, o ile ma być skuteczna. 

Mimo że Hobbes jasno postawił problem porządku społeczne-
go, nie od razu dostrzeżono źródła tego problemu i nie od razu szu-
kano nowej teorii działania. Według Parsonsa osłabiano jedynie wi-
zję Hobbesowską i  wprowadzano do niej niewielkie zmiany, które 
jednak pozwoliły na zachowanie zrębów systemu utylitarystycznego. 
Przykładem jest dla Parsonsa przede wszystkim John Locke, który ze 
swoją konkurencyjną wobec Hobbesowskiej wizją stanu natury wy-
warł decydujący wpływ na klasyczną ekonomię. Parsons, który był 
z wykształcenia ekonomistą i zaczynał swą karierę od analiz pojęcia 
kapitalizmu u Maxa Webera i Wernera Sombarta53, był szczególnie 
zainteresowany tym przesunięciem akcentów, ponieważ w ekonomii 
dostrzegał napięcie między radykalnym racjonalizmem a pozytywi-
zmem antyintelektualistycznym. Wynikało ono z tego, że ekonomi-
ści nie chcieli nigdy odrzucić idei człowieka podejmującego indywi-
dualne wybory, choć z drugiej strony kusiła ich hedonistyczna teoria 
ludzkich potrzeb, tłumacząca odchylenia od modeli racjonalistycz-
nych. Nacisk na niezależność rozumu od impulsów był charaktery-
styczny już dla Locke’a, który uważał, że człowiek nie tylko po prostu 
zaspokaja swe potrzeby, lecz także potrafi się nad nimi zastanawiać 
i  je kontrolować. Za sprawą rozumu dostrzega zbieżność różnych 
interesów i przez to staje się skłonny do współpracy i ustanawiania 
reguł wzajemnego uznawania i szanowania praw własności. O dzi-
wo, Parsons, który także poszukuje dodatkowego elementu, o któ-
ry mógłby uzupełnić utylitarystyczną definicję działania, nie chce 
zaakceptować Locke’owskiej koncepcji rozumu, interpretując to po-
jęcie jako podległość normom: „Co to właściwie oznacza [że rozum 
jest zasadą przyrody]? W istocie oznacza, że ludzie, »będąc rozum-
nymi«, powinni w dążeniu do swych celów podporządkowywać swe 

53 T. Parsons, “Capitalism” in Recent German Literature: Sombart and Weber, 
„Journal of Political Economy” 1928, Vol. 36, No. 6, s. 641–666; idem, “Capita-
lism” in Recent German Literature: Sombart and Weber (concluded), „Journal of 
Political Economy” 1929, Vol. 37, No. 1, s. 31–51. 
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działania, jakiekolwiek by one były, pewnym regułom i  że rzeczy-
wiście tak czynią”54. Następnie Parsons wywodzi z wizji Locke’a za-
powiedź anarchistycznego indywidualizmu, sceptycznego wobec 
wszelkich instytucji, które mogłyby tylko zakłócać rozumne działa-
nia indywiduów. W racjonalizmie Locke’owskim prowadzącym do 
postulatu naturalnej tożsamości interesów widzi też zagrożenie dla 
jednego z filarów późniejszej ekonomii – założenia konkurencji. 

Problemy ekonomii, która z jednej strony nie chce zrezygnować 
z  systemu utylitarystycznego oraz związanej z nim idei podmiotu, 
a z drugiej odwołuje się do pozytywistycznego hedonizmu, ujawnia-
ją, zdaniem Parsonsa, niestabilność myśli społecznej, która nie włą-
cza wartości do działaniowego układu odniesienia i  nie dostrzega 
nawet takiej potrzeby, broniąc empirystycznej filozofii nauki. Tym-
czasem nie ulegająca wątpliwości akumulacja wiedzy podważa sys-
tem utylitarystyczny także od innej strony, wskazuje bowiem nie-
przypadkową zmienność celów działania. Uczeni, którzy zwrócili 
uwagę na ten aspekt układu odniesienia, a więc poszerzanie się wie-
dzy i  zmiany w  ludzkich dążeniach, otworzyli drogę do systema-
tycznego rozrachunku z  indywidualizmem. Zgodnie ze starą ob-
serwacją, że skrajności lubią wytwarzać własne przeciwieństwa, 
indywidualizm sprowokował różne formy kolektywizmu, a  empi-
ryzm idealizmu. Parsons opisuje zwłaszcza dwie formy myśli ide-
alistycznej, które weszły w systematyczny spór z systemem utylita-
rystycznym: filozofię niemiecką reprezentowaną przez Immanuela 
Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla oraz socjologizm Durk- 
heima. Pierwsza z nich miała być oparta na omawianym tu już Kan-
towskim dualizmie, druga zaś, czyli teoria Durkheima, na reifika-
cji społeczeństwa. Choć Parsons obie uznaje za błędne, to dostrzega 
w nich również zapowiedź własnej woluntarystycznej teorii działa-
nia. Omawiając Kantowski dualizm deterministycznego świata zja-
wisk i  wolnej woli, rozwija odpowiadające mu, choć mniej ostre, 
przeciwstawienie dwóch typów relacji: przyczynowych i znaczenio-
wych. Rozróżnienie to pojawia się także w Parsonsowskiej interpre-
tacji Durkheima, ale w zmienionej postaci – jako odrębność relacji 

54 Idem, The Structure of Social Action, s. 96.
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symbolicznych od przyczynowości. Symbole nie odnoszą się bo-
wiem do swego znaczenia tak, jak środki do celów, a więc ze wzglę-
du na związek przyczynowy między działaniem a skutkiem, czy też 
obiektem a jego oddziaływaniem. Odnoszą się raczej do rzeczywi-
stości nieempirycznej, którą Durkheim reifikuje pod postacią przed-
stawień zbiorowych. Parsons zgadza się z tym schematem tylko po 
części: akceptuje konieczność odniesienia się przez podmiot do cze-
goś, co określa cele działania, ale nie jest gotów uznać Durkheimow-
skiej reifikacji tej rzeczywistości:

Z punktu widzenia tej pracy, nie możemy zgodzić się z poglądem Durk- 
heima, że ostateczna „rzeczywistość” symbolizowana ogólnie w ideach 
religijnych jest rzeczywistością „społeczeństwa” traktowaną albo jako 
konkretny byt, albo jako czynnik w tym ostatnim. Prawdą jest raczej, 
że właśnie w kategoriach tego, co nazywamy ideami religijnymi, ludzie 
starają się poznać nieempiryczne aspekty rzeczywistości, do której się 
aktywnie odnoszą55.

Odniesienie symboliczne wyraża więc ludzką orientację sięgającą 
poza cel i wiążącą człowieka z wartościami społecznymi. 

W ujęciu Parsonsa Durkheim przezwycięża koncepcję mówiącą, 
że wiedza o sytuacji automatycznie generuje działania. Oprócz wie-
dzy podmiotowi potrzebna jest wola, wysiłek zmiany. Parsons naj-
wyraźniej interpretuje tu Durkheima na modłę Kanta, przypisując 
mu pogląd o napięciu między wolą a warunkami działania. Od razu 
jednak dodaje, że w związku z tym „bardzo ważną rolę mogą, em-
pirycznie rzecz biorąc, odgrywać instancje stymulujące tę wolę”56. 
Podmiot jest więc aktywny tylko o tyle, o ile zostanie tak umotywo-
wany. Źródłem motywacji miałby zaś być Kantowski świat bezczaso-
wych znaczeń. Pomijając kwestię słuszności takiej interpretacji dzie-
ła Durkheima, Parsons dochodzi do wniosku, że francuski myśliciel 
nie potrafił wyjaśnić kreatywności ludzkiej: „Wynikiem utożsamie-
nia społeczeństwa ze światem obiektów wiecznych jest całkowita eli-
minacja kreatywnego elementu działania. Ich definicyjną cechą jest 

55 Ibidem, s. 425.
56 Ibidem, s. 440. 
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to, że ani kategorie przestrzeni, ani czasu nie stosują się do nich”57. 
Parsons krytykuje więc u Durkheima brak czegokolwiek na kształt 
Kantowskiej podmiotowości, która została przekształcona w przed-
stawienia zbiorowe. Krytyka ta jest jednak nie do końca konsekwent-
na, jeśli wziąć pod uwagę, że przedstawienia zbiorowe u Durkheima 
nie są przecież niezmienne, lecz ewoluują i podlegają prawom przy-
czynowym. Zarzut Parsonsa mógł wynikać, o ironio, z projekcji włas- 
nego woluntarystycznego układu odniesienia na teorię autora Ele-
mentarnych form życia religijnego. Niezmienny jest wszak właśnie 
Parsonsowski układ odniesienia, a nawet prawa analityczne rządzą-
ce zależnościami między jego elementami. 

Parsons sądzi, że gdyby nie reifikacja społeczeństwa, Durkheim 
byłby w większym stopniu gotów wziąć pod uwagę sytuacyjne czyn-
niki działania i ich współzależność z wartościami. Takie bardziej wy-
ważone podejście przypisuje Maxowi Weberowi i w rozdziałach po-
święconych temu autorowi ściśle splata interpretację jego myśli z 
własną teorią. Przy okazji omawiania pojęcia typu idealnego Parsons 
przyznaje jednak, że wychodzi poza analizę Webera58. Podjęcie tej 
tematyki jest dla Parsonsa znakomitą okazją, aby powrócić do swej 
ontologii realizmu analitycznego dostarczającej głównego argumen-
tu przeciwko determinizmowi traktowanemu raczej jako sposób ro-
zumienia teorii naukowej niż rzeczywistości. Charakterystyczną ce-
chą typu idealnego w rozumieniu Webera jest wszak nieunikniona 
i w pełni uświadomiona przez badacza selekcja tych cech badanego 
obiektu, które pozwalają na zbudowanie przydatnego naukowo po-
jęcia59. W tym sensie typ idealny spełnia warunki Parsonsowskiego 
układu odniesienia, nie realizując ambicji wyczerpującego opisu rze-
czywistości. 

Według Parsonsa brak empirystycznego absolutyzmu jest w kon-
strukcji typu idealnego ściśle związany z  koniecznością przyję-
cia subiektywnego punktu widzenia, ponieważ, zgodnie ze słowa-
mi Webera, uczeni budują typy idealne, czerpiąc z pojęć tworzonych 

57 Ibidem, s. 445.
58 Ibidem, s. 614. 
59 Por. dalej, rozdział 3.3, szerzej: M. Kaczmarczyk, Weberowska zasada wolności 

od sądów wartościujących. Interpretacja, „Stan Rzeczy” 2014, nr 6, s. 24–87.
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w praktyce i oddających sens procesów historycznych. Relatywizm 
tych konstrukcji nie oznacza jednak, że typy idealne nie są podda-
wane żadnemu teoretycznemu testowi. Ich podstawowym spraw-
dzianem jest możliwość przekładu na inne ogólniejsze schematy 
teoretyczne. Najważniejszym zadaniem typu idealnego jest wszakże 
dostarczanie wiedzy o mechanizmach, których mogą dotyczyć bar-
dziej ogólne prawa. Według Parsonsa trzy zasadnicze cechy pojęcia, 
które zapewniają wypełnianie tej roli, to: 1) definiowanie organicz-
nych indywiduów historycznych, 2) modelowanie pełnej realizacji 
orientacji normatywnych oraz 3) dostarczanie badaczowi obrazu 
sensownej całości, czyli opisu zrozumiałego z punktu widzenia ukła-
du odniesienia60. Żadna z tych kwalifikacji – jak się wydaje – nie od-
powiada wprawdzie intencjom Webera61, pozwala natomiast Parson-
sowi na przejście od opisu działania w kategoriach subiektywnych 
do formułowania ogólnych praw. Tak więc traktowanie typów ide-
alnych jako organicznych oznacza, że można w nich wydzielić czę-
ści, które następnie, traktowane luźno, mogą stawać się elementami 
praw analitycznych i ulegać rekombinacji. Parsons zakłada zatem, że 
powiązania ścisłe można zamieniać w luźne bez straty dla znaczenia 
całości. Druga cecha typów idealnych, a więc ich pośrednie odnie-
sienie do orientacji normatywnej, pomaga oczywiście w wykazaniu, 
że wszelkie prawa analityczne konstruowane na podstawie elemen-
tów typów idealnych są zarazem ufundowane na orientacji podmio-
tu. W pracach Webera trudno jednak doszukać się jakiegokolwiek 
powodu do uznania, że w treści typu idealnego kryje się tego rodza-
ju supozycja, możemy bowiem równie dobrze skonstruować typ ide-
alny słabej woli, jak typ idealny heroizmu. Obronić dałby się jedynie 
pogląd, że badacz dokonujący selekcji materiału badawczego kieruje 
się przy tym taką czy inną orientacją normatywną. Parsons wycho-

60 Ibidem, s. 614–616.
61 Por. choćby uwagi krytyczne dotyczące Parsonsowskiej interpretacji kategorii 

Zweckrationalität w: W. Pope, J. Cohen, L. Hazelrigg, On the Divergence of We-
ber and Durkheim: A Critique of Parsons’ Convergence Thesis, „American So-
ciological Review” 1975, Vol. 40, No. 4, s. 417–427 oraz idem, Reply to Parsons, 
„American Sociological Review” 1977, Vol. 42, No. 5, s. 809–811. 
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dzi jednak daleko poza tę tezę, sugerując, że orientacja taka jest za-
warta w treści typu idealnego. 

Parsons wychodzi zatem od konieczności selekcji i wskazuje na 
typ idealny jako kombinację elementów wynikającą z praktyki indy-
widuów historycznych. Następnie wywodzi z typu idealnego okreś-
lone normy, które, będąc elementami analitycznymi, są zrozumiałe 
tylko w kontekście działaniowego układu odniesienia. Ponieważ jed-
nak nie przedstawia żadnego innego mechanizmu selekcji teoretycz-
nej, jego wywód rodzi wrażenie, że przyjęcie działaniowego układu 
odniesienia jest warunkiem udanej procedury badawczej w socjo-
logii. Wniosek taki nie wypływa jednak logicznie z koncepcji typu 
idealnego, nawet gdyby uznać, że zawiera ona w sobie normatywny 
punkt widzenia. Parsons podąża mimo wszystko za Weberem, wska-
zując na ścisłe powiązanie rozwoju teorii z praktyką społeczną, która 
ma istotne znaczenie przy konstrukcji pojęć. To, co Weber określał 
jako odniesienie do wartości (Wertbeziehung), Parsons ujmuje sze-
rzej i nazywa „solidarnością nauki i działania”. 

Po uzasadnieniu znaczenia typu idealnego w metodologii nauk 
społecznych odwołujących się do działaniowego układu odniesie-
nia Parsons wskazuje na możliwość wyjścia poza ograniczenia tej 
metody. Problem, z  jakim musi się uporać, polega na tym, że typy 
idealne ani stosunki między nimi jako indywiduami historyczny-
mi nie stanowią praw nauki, to znaczy nie wystarczają do formu-
łowania związków przyczynowych. Aby takie związki formułować, 
trzeba bowiem wyizolować elementy na tyle podstawowe, a zarazem 
abstrakcyjne, aby zachodzące między nimi zależności występowały 
w szerokich zakresach zjawisk. Parsons sądzi, że można to uczynić 
na podstawie analizy typów idealnych, jeśli rozumieć je jako kom-
binacje elementów analitycznych62. Dlatego też typ idealny jest, we-
dług naszego autora, łącznikiem między konkretną rzeczywistością 
a teorią i ukierunkowuje rozwój tej ostatniej. Błędem Webera mia-
ło być ograniczenie analizy teoretycznej do wyróżniania typów ide-
alnych – ten sam grzech, który autor The Structure of Social Action 
zarzucał utylitaryzmowi. Jak na ironię, Weberowski atomizm wyni-

62 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 622.
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kał jednak ze sporu z empiryzmem, akcentowania wagi subiektyw-
nego punktu widzenia. 

Inną konsekwencją opozycji Webera wobec myślenia empiry-
stycznego miało być zdecydowane oddzielanie nauk społecznych od 
nauk przyrodniczych. Parsons dowodzi tymczasem, że „prawo ana-
lityczne […] stwierdza jednorodny typ relacji między wartościami 
dwóch lub więcej elementów analitycznych. Może więc być stoso-
wane poza zakresem jakiegokolwiek typu idealnego”63. Czy zatem 
typ idealny jest potrzebny, gdy dysponujemy prawami analitycz-
nymi? Parsons odpowiada, że wartości poszczególnych elementów 
mogą wykazywać „wzajemnie niezależną zmienność” – ta cecha po-
zwala zresztą nazywać je odrębnymi elementami. Niezależność roz-
kładu ich wartości jest jednak ograniczona w ramach specyficznej 
kombinacji, którą stanowi typ idealny. Tak na przykład teoria ekono-
micznego laissez faire nie powinna być uznawana za teorię uniwer-
salną, ponieważ systemy społeczne, do których się odnosi, podlegają 
zmienności, którą tłumaczą nieekonomiczne elementy działaniowe-
go układu odniesienia64.

Szczególnym przypadkiem, w którym prawa analityczne ujaw-
niają swą rolę, są, według Parsonsa, organiczne całości, takie jak spo-
łeczeństwa czy systemy działania, które wymagają podziału na ele-
mentarne, abstrakcyjne elementy, konieczne do wyjaśnienia całości 
za pomocą praw analitycznych65. Okazuje się wtedy, że o  niektó-
rych elementach można sensownie orzekać jedynie w  odniesieniu 
do całości organicznych, nawet jeśli nadal zakładają one subiektyw-
ny punkt widzenia. Na przykład o danym działaniu możemy powie-
dzieć, że jest racjonalne, tylko wtedy, gdy traktujemy je jako część 
zintegrowanego systemu działania66. Rezultatem abstrakcji dokony-
wanej przy wydzielaniu elementów z całości organicznej jest stop-
niowe eliminowanie właściwości emergentnych i definiowanie kon-
kretnych części w  sposób analityczny. Dlatego właśnie, według 
Parsonsa, indywidualność mogła być przez Durkheima zdefiniowa-

63 Ibidem.
64 Ibidem, s. 730.
65 Ibidem, s. 739.
66 Ibidem, s. 740.
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na jedynie jako to, co niespołeczne w człowieku, działanie w mode-
lu przedstawionym w The Structure of Social Action okazało się zaś 
ostatecznie „węzłem, w  którym chwilowo łączy się wiele nici, tyl-
ko po to, by znów się rozłączyć”67. Te nici to wiele różnych środ-
ków, które mogą prowadzić do konkretnego celu oraz nowe cele, do 
których osiągnięcia ów pierwszy cel może służyć. Działanie wyab-
strahowane z systemu działania nie może więc być już traktowane 
jako konkretne zachowanie w konkretnej sytuacji. Podobny los spo-
tyka pojęcie człowieka, który w działaniowym układzie odniesienia, 
a więc jako podmiot działania, nie jest niczym więcej niż implika-
cją układu, a dokładniej relacją między różnymi pojedynczymi dzia-
łaniami68. Aby zrozumieć dane działanie, należy bowiem wziąć pod 
uwagę, z jakich motywów wynika, z jakimi innymi działaniami jest 
znaczeniowo powiązane i jaką odgrywa rolę w całym życiu. W od-
różnieniu od Kanta, Parsons nie traktuje tej okoliczności jako pod-
stawy do stworzenia koncepcji rozumu konstytuującego działanie, 
lecz raczej z działaniowego układu odniesienia dedukuje znaczenie 
indywidualności, idąc tym samym raczej w ślady Durkheima. Durk- 
heim pozostawiał jednak indywidualności nieco większą rolę, re-
zerwując to pojęcie dla tych emergentnych cech umysłu, które 
mogą nie poddawać się wpływowi społecznemu. Parsons reduku-
je tymczasem „osobowość” do układu pojęciowego. Walkę z deter-
minizmem okupił więc rezygnacją z obrony wolności woli, a wiel-
ka synteza woluntarystyczna zakończyła się redukcją człowieka do 
schematu pojęciowego. 

Źródłem rozumowania, które do tego doprowadziło, był oczy-
wiście działaniowy układ odniesienia, stanowiący, według Parsonsa, 
konieczne założenie wszelkiego wyjaśniania socjologicznego. Układ 
ten z założenia nie jest jednak wystarczający do prowadzenia jakich-
kolwiek badań i musi się posiłkować ustrukturyzowanym materia-
łem. Tego ostatniego dostarczyć mogą typy idealne, które przez to, 
że są formułowane z  subiektywnych punktów widzenia, pozostają 
zgodne z Parsonsowskim schematem pojęciowym. Odgrywają rolę 

67 Ibidem, s. 741.
68 Ibidem, s. 746. 
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selekcyjną i pozwalają na wyróżnienie wielu elementów, które po-
zostają ze sobą w empirycznych zależnościach. Elementy te nie cha-
rakteryzują jednak wyłącznie pojedynczych działań, lecz przeważ-
nie odnoszą się do społecznych systemów działania, wykraczają 
więc poza rzeczywisty układ odniesienia podmiotu w sensie jego re-
lacji społecznych, wyobrażeń i rozumowań. Ów konkretny podmiot 
wraz z jego emergentnymi cechami ginie właśnie w wyniku wtórnej  
abstrakcji. 

Aby zrozumieć, co pozwala Parsonsowi na takie rozszerzenie 
analizy, należy zwrócić uwagę na normatywność, którą nasz autor 
uważa za immanentną cechę typu idealnego. Jest ona bowiem, przy-
najmniej wedle definicji Parsonsa, relacją między środkami a cela-
mi, odnosi się do funkcji, jakie określone działania, obiekty, instytu-
cje pełnią wobec celu większej całości, której są elementem. Analiza 
typów idealnych w  kategoriach działaniowego układu odniesienia 
prowadzi więc do definiowania ich elementów w  sposób funkcjo-
nalny. Może ono oznaczać opisywanie obiektów badawczych z per-
spektywy podmiotu i jego celów, ale jeśli miarą słuszności celów sta-
ją się nadrzędne wartości społeczne, to one właśnie i odpowiadające 
im całości stają się podstawą definicji funkcjonalnych. Tym samym 
układ odniesienia prowadzi poza rzeczywistość ludzkich celów i wy-
maga odnoszenia się do innych, większych całości, w których działa-
nie spełnia każdorazowo inne funkcje. Szczególne znaczenie ma to, 
że normatywność typu idealnego pozwala na całkowitą reduk-
cję podmiotowości do internalizacji norm, wszak rozumienie 
działania z subiektywnego punktu widzenia nie okazuje się niczym 
innym, jak zastosowaniem norm do konkretnej sytuacji. Zastrzega-
jąc, że nie są to normy obserwatora, Parsons dodaje, że „obserwator 
rozumie działanie po części w kategoriach norm, które może zasad-
nie przypisać podmiotowi jako wiążące dla jego działania”69. Pod-
kreślany przez Parsonsa wymóg, że obserwator powinien wziąć pod 
uwagę także nienormatywne czynniki działania, w niczym nie po-
zwala uratować podmiotowości, ponieważ w sensie formalnym nie 
jest już ona niezbędnym elementem układu odniesienia. Konse-

69 Ibidem, s. 684.
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kwencją tego jest wyróżnianie przez naszego autora nowych podsys-
temów ogólnego systemu działania70, które swój sens czerpią z kul-
tury. To w  niej właśnie Parsons doszukuje się, pisząc swe kolejne 
dzieła, genezy normatywności. Wprawdzie szczegółowe studia nad 
charyzmą czy legitymizacją71 stworzyły okazję, by uniknąć normaty-
wistycznego redukcjonizmu, i w tym sensie stanowią istotne wyzwa-
nie dla działaniowego układu odniesienia w zaprezentowanej przez 
Parsonsa postaci, ale nie zmieniły w niczym wniosków, jakie płyną 
z tego modelu72. 

70 Por. T. Parsons, System społeczny, rozdz. 1.
71 Por. idem, Sociological Theory and Modern Society, Free Press, New York 1967.
72 Jeden z kontynuatorów Parsonsa, Jeffrey Alexander, podjął próbę obrony idei 

wolności w pracach swego mistrza, wprowadzając rozróżnienie między „wolun-
taryzmem formalnym” a „woluntaryzmem rzeczowym”. Pierwszy z nich miałby 
odnosić się do koncepcji podmiotowości w działaniowym układzie odniesienia, 
drugi zaś do konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach historycznych. Por.  
J. Alexander, Formal and Substantive Voluntarism in the Work of Talcott Parsons: 
A Theoretical and Ideological Reinterpretation, „American Sociological Review” 
1978, Vol. 43, No. 2, s. 177–198. Zdaniem Alexandra tradycja indywidualistycz-
na zakładała istnienie konkretnego, wolnego w swych decyzjach indywiduum, 
podczas gdy Parsonsowski schemat analityczny cechował się determinizmem 
społecznym zastępującym częściowo determinizm warunków materialnych, 
który, jak wiemy, był atrakcyjny dla myślicieli odchodzących od klasycznego 
systemu utylitarystycznego. Istotą rozwiązania Parsonsa miało być to, że „od-
rzucił perspektywę indywidualistyczną, trafnie zachowując akcent woluntary-
styczny” (ibidem, s. 180). Alexander jednak nie tłumaczy, w jaki sposób Parsons 
mógłby obronić wolność „żyjącej, oddychającej, widzialnej osoby” (ibidem), 
skoro jest ona z jednej strony narażona na deterministyczną krytykę ze strony 
darwinizmu, a z drugiej nie ma też racji bytu w działaniowym układzie odnie-
sienia, zwłaszcza że odpowiadając na krytykę, Alexander stwierdził, że „każdy 
konkretny podmiot ma wybór w każdej konkretnej sytuacji” oraz że „Parsons 
nigdy nie zaprzeczał wolności w tym ograniczonym sensie” (por. J. Alexander, 
Once Again: The Case for Parsons Voluntarism, „American Sociological Review” 
1979, Vol. 44, No. 1, s. 175–177, tu: s. 175). Jedyną możliwością jest pogodzenie 
obu form determinizmu na modłę Durkheima. Alexander definiuje więc wol-
ność jako „autonomię indywiduów wobec materialnych elementów ich sytua- 
cji” (ibidem). Naszym zdaniem taka interpretacja pomija zasadniczy fakt, że 
Parsons nie traktował normatywności jako „zupełnie innego rodzaju siły spo-
łecznej” (ibidem), lecz kategorię odmiennego układu odniesienia, koniecznego 
do rozumienia specyficznie ludzkiej rzeczywistości i właśnie przez to „działanie 
może być opisane jednocześnie jako instrumentalne i normatywne” (ibidem,  
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Analiza zawartej w The Structure of Social Action próby uzasad-
nienia socjologii prowadzi zatem do trzech podstawowych wnio-
sków. Po pierwsze, Parsons explicite podjął wyzwanie Kanta, wska-
zując, że wyjaśnienie ludzkiego postępowania wymaga przyjęcia 
różnych układów odniesienia: jednego, który implikuje subiektywny 
punkt widzenia działającego, oraz drugiego, który wyjaśnia ludzkie 
zachowanie jako zjawisko empiryczne. Broniąc się przed biologicz-
nym redukcjonizmem, Parsons postulował nie tylko potrzebę, lecz 
także konieczność wyjaśniania zjawisk społecznych w różnych ukła-
dach odniesienia. Jego argument o wewnętrznej niestabilności utyli-
taryzmu, prowadzącej do jego przekształcania w jakąś formę darwi-
nizmu, jest ciągle wyzwaniem dla teorii racjonalnego wyboru, która 
musi godzić postulat niezależnego podmiotu z wyjaśnieniami w ka-
tegoriach przystosowawczych wzorców zachowań.

Po drugie, Parsons podjął próbę syntezy obu sprzecznych zało-
żeń na temat człowieka, a  więc czegoś, czego zakazywała filozofia 
Kanta. Sposobem na integrację obu porządków miała być w jego za-
myśle filozofia realizmu analitycznego stawiająca tezę o względno-
ści układów odniesienia. O ile Durkheim, chcąc dokonać podobnej 
syntezy, wychodził z założeń pozytywistycznych i stopniowo odkry-
wał znaczenie czynnika społecznego ujawniającego się w analizach 
statystycznych, o tyle Parsons za punkt wyjścia obrał konieczny, we-
dług niego, działaniowy układ odniesienia, by wykazać, w jaki spo-
sób jego nieuwzględnianie prowadzi do niestabilności teorii społecz-
nej, która popada w sprzeczności, gdy nie ujawnia swych przesłanek. 
Synteza proponowana przez Parsonsa odwołuje się ostatecznie do 

s. 183). „Woluntaryzm rzeczowy” oznaczający, według Alexandra, „autonomię 
wobec zarówno normatywnych, jak i  warunkowych aspektów sytuacji”, nie 
oznacza więc w  żadnym razie przezwyciężenia determinizmu, lecz jedynie 
względną niezależność indywiduum (rozumianego biologicznie) od określo-
nych wpływów, która jednak zawsze jest okupiona innymi formami zależności. 
Na przykład zróżnicowanie społeczne prowadzące do indywidualizmu może 
uniezależniać podmiot od imperatywu ciągłej adaptacji do warunków życia, ale 
zarazem uzależnia go od realizacji ideałów typowych dla kultury indywiduali-
stycznej. Aktywność podmiotu polegająca na uniezależnianiu się od określo-
nych zewnętrznych wpływów jest w tym sensie zawsze pozorna i każe szukać 
innych form zależności. 
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uznania konieczności obu typów założeń i wyznaczenia im odręb-
nych ról w badaniach społecznych. Działaniowy układ odniesienia 
miałby służyć selekcji faktów i  konstruowaniu takich indywidual-
nych kombinacji cech (typów), których elementy wchodziłby w re-
lacje podlegające wyjaśnieniom przyczynowym. Wynikająca z tego 
abstrakcja nie pozwala jednak na przypisanie podmiotowi rozumu 
i  wolności w  sensie, w  jakim czynił to Kant. Istotą układu działa-
niowego nie jest bowiem wolny wybór, lecz orientacja normatywna, 
która konsekwentnie stosowana, wymusza teleologiczną interpreta-
cję zjawisk społecznych.

Po trzecie, działaniowy układ odniesienia oprócz tego, że pro-
wadzi do determinizmu kulturowego, otwiera nowe możliwości in-
terpretacji związków nauki z  praktyką społeczną, zwanych przez 
Parsonsa „solidarnością nauki i działania”. Uzasadniając Weberow-
ski postulat wolności od sądów wartościujących, Parsons zwrócił 
uwagę, że nie byłby on możliwy, gdyby wszystkie działania były ra-
cjonalne w sensie postulowanym przez pozytywizm albo też, gdyby, 
na modłę idealistyczną, wszystkie wynikały z wartościowań. A za-
tem, broniąc się przed wartościowaniami, uczeni zakładają, że od-
wołują się do subiektywnych epistemicznie założeń, relatywizują-
cych tworzone na ich podstawie teorie. Jedynie pod warunkiem, że 
są świadomi tych założeń, mogą poddać je sprawdzianowi własnego 
układu odniesienia, który może wskazać możliwości modyfikowania 
wartości i ich zróżnicowanych zastosowań73. Tym samym wychodzi 
jednak na jaw nie tylko konieczność przyjmowania działaniowego 
układu odniesienia, lecz również niemożliwość stosowania alterna-
tywnego sprawdzianu wartości. Deficyt ten tłumaczy w dużej mie-
rze immanentny rozwój teorii, o którym Parsons pisze na wstępie 
swej książki. Praktyka kształtuje bowiem coś w rodzaju teoretyczne-
go przedrozumienia, które następnie może zostać poddane testowi 
w kategoriach koniecznego układu odniesienia. Nauka jest więc im-
plikacją tego układu: „Sama koncepcja nauki zakłada działanie. Po-
nadto to podstawowa solidarność nauki i działania jest ostatecznym 
uzasadnieniem punktu wyjścia całej tej pracy [The Structure of So-

73 T. Parsons, The Structure of Social Action, s. 638–639.
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cial Action], rola, jaką odgrywa w nauce norma racjonalności w sen-
sie naukowo weryfikowalnej relacji środków i celów. Jeśli więc ma 
w ogóle istnieć nauka, musi istnieć działanie”74. Tym samym, nauka 
postulowana przez Parsonsa nie poszerza pola samopoznania tak, 
jak emancypacyjna socjologia Durkheima, lecz raczej, wraz z  po-
stępem abstrakcji, ujawnia coraz gęstszą sieć ograniczeń ludzkich 
możliwości poznawczych. Jest tak ze względu na założeniowy cha-
rakter układu działaniowego. Jak na ironię, to, co pozwala Parsonso-
wi uniknąć determinizmu, zamyka też drogę do uzasadnienia wol-
nej woli, która wymaga aktywnego stosunku do własnych założeń. 
Mimo chęci, by za pomocą implikacji pojęcia działania scharaktery-
zować całą rzeczywistość społeczną, Parsonsowi nie udało się poka-
zać ani jedności założeń, które to pojęcie konstytuują, ani wynikają-
cej z nich koncepcji podmiotowości. 

2.3. wolność jako problem praktyczny (niklas luhmann)

Rozpoczynając konstruowanie swej teorii w Systemach społecznych, 
Niklas Luhmann napisał ze swadą, że systemy społeczne istnieją75. 
Jego założenie stało się podstawą dużej serii publikacji, w których 
rozbudowany system kategorii definiujących wyjściowe pojęcie sys-
temu jest używany do opisu różnych dziedzin życia indywidualnego 
i społecznego. Z tego względu skala zamierzenia autora przypomi-
na nieco zamysł Spinozy, który również pragnął wyprowadzić wie-
dzę o  świecie z  kilku głównych założeń. Założenie Luhmanna nie 
rości sobie jednak nawet statusu oczywistości czy empirycznej do-
wodliwości. W odróżnieniu od Parsonsa, Luhmann nie obstaje przy 
apriorycznej konieczności swego założenia, ani nawet możliwo-
ści jego falsyfikacji. W tym sensie teoria systemów społecznych jest 
w zamierzeniu jedynie narzędziem heurystycznym, które ma poma-
gać w stawianiu pytań i formułowaniu hipotez, ale także ujawnianiu 

74 Ibidem, s. 684.
75 N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk, 

Nomos, Kraków 2012, s. 19.
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ograniczeń metodologicznych nauk społecznych. Zalety teorii, któ-
ra z początku nie chce być ściśle naukowa, mają się w pełni ukazać 
w miarę upływu czasu – gdy stosowane kategorie pozwolą dostrzec 
niewidoczne dotąd poziomy rzeczywistości i wspólne prawidłowo-
ści funkcjonowania pozornie odległych od siebie dziedzin. 

Obietnica Luhmanna nie wynika wyłącznie z  przeczucia, że 
koncepcja systemów okaże się tak owocna, lecz również z podkreś- 
lanej w różnych tekstach wiary w możliwość rozwijania programu 
teoretycznego Parsonsa. Choć Luhmann należał do najostrzejszych 
krytyków działaniowego układu odniesienia oraz późniejszego za-
mknięcia systemu działania w  modelu czterech funkcji, nie tracił 
nadziei na skorygowanie krytykowanej przez siebie teorii. Tym, co 
budziło największy sprzeciw Luhmanna, było teleologiczne ukształ-
towanie systemu działania i jego podsystemów, ograniczenie liczby 
funkcji, jakie systemy mogą wypełniać, i  realizm analityczny pro-
wadzący do rozmycia rzeczywistości w kategoriach analitycznych – 
często arbitralnych i kierujących się ukrytymi kryteriami. Czyż dzia-
łanie polegające na analizie działania – pytał Luhmann – może tę 
analizę zastosować do samego siebie?76 Albo w jaki sposób wyróż-
nienie czterech funkcji – adaptacji, formułowania celów, integracji 
i  utrzymania wzorów – wynika jeszcze z  analizy działania?77 Naj-
większy bodaj sceptycyzm Luhmanna budziło jednak wspomnia-
ne już pozbawienie człowieka podmiotowości przez uczynienie 
zeń podsystemu ogólnego systemu działania. Luhmann uważał, że 
człowieka, rozumianego przede wszystkim jako system psychiczny 
(świadomość), należy wydzielić z systemów społecznych i przyznać 
mu wobec nich równe prawa, tak aby nie można go było reduko-
wać do funkcji działania czy cultural dope. W dalszej części rozdzia-
łu przedstawimy interpretację (bynajmniej nie popularną), zgodnie 
z którą obrona podmiotowości człowieka była niezwykle istotnym, 
jeśli nie głównym motywem pracy teoretycznej Luhmanna, a częścią 
tego przedsięwzięcia była także próba rekonceptualizacji i uzasad-
nienia koncepcji wolności woli. 

76 Por. idem, Talcott Parsons – Zur Zukunft eines Theorieprogramms, s. 6.
77 Ibidem, s. 10.
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Inspiracja ze strony Parsonsa poprowadziła Luhmanna w dwóch 
głównych kierunkach: po pierwsze, ku rozwojowi idei wielorakich 
układów odniesienia, a  po drugie, w  stronę bardziej precyzyjnej 
analizy działania. Te dwie decyzje teoretyczne skłoniły Luhman-
na do korekt, które miały zarazem uwalniać teorię od wad realizmu 
analitycznego. Jeśli chodzi o  układ odniesienia, to miejsce działa-
nia zajmuje u  Luhmanna „system”, a  właściwie konceptualna róż-
nica między systemem a środowiskiem (Umwelt), będąca swoistym 
sposobem konstrukcji (a  nie tylko opisu) rzeczywistości. Parsons 
pisał o działaniowym układzie odniesienia, że jest koniecznym za-
łożeniem podmiotu, rodzajem narzędzia poznawczego. Luhmann 
idzie nieco dalej, ponieważ system jest u niego formą podmiotowo-
ści, jest konstytuowany przez samoodniesienie. Innymi słowy, każ-
da operacja, czyli przetwarzanie informacji, w którym wskazywany 
jest dany system – choćby nie wprost – odróżnia go od wszystkiego, 
co nim nie jest, a więc od jego środowiska. Choć może istnieć wiele 
kodów odróżniających system od środowiska, to wszystkie cechują 
się autoreferencją, na przykład gdy sędzia stwierdza, że dane działa-
nie jest niezgodne z prawem, to wykonuje operację, w której system 
prawa odróżnia siebie od swego środowiska, a mianowicie wyodręb-
nia działania stosujące rozróżnienie między prawem a bezprawno-
ścią (kod systemu) od działań, które takiego rozróżnienia nie stosu-
ją. W sensie, w jakim Luhmann używa tego pojęcia, to właściwie nie 
sędzia, ale system prawa wykonuje operację, a świadomość sędzie-
go jest tylko jej przesłanką. Sędzia kieruje się przecież istniejącymi 
już przepisami, orzecznictwem, doktryną i sposobami wnioskowa-
nia. Czyni to, czego się od niego oczekuje. Oczywiście sędzia może 
postąpić w sposób nowatorski i zaskakujący. Jego zachowanie może 
stanowić odchylenie od gotowego wzorca, ale gdyby tak się stało, to 
będzie ono, w terminologii Luhmanna, rodzajem „irytacji” dla syste-
mu, zostanie zinterpretowane w sposób zgodny ze schematem syste-
mu i albo stanie się trwałym elementem jego struktury, albo nic nie-
znaczącym przypadkiem w historii prawa78. 

78 Luhmann sugeruje, że „przypadek” jest wytworem systemu: „Gdy tylko w re-
akcji na własny problem podwójnej kontyngencji system społeczny oddzieli się 
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Nie inaczej jest w  dziedzinie, w  której indywidualna kreatyw-
ność wydaje się szczególnie ważna, czyli w nauce. Stosowanie kodu 
prawdy/fałszu wymaga ciągłego dostarczania nowej wiedzy, a więc 
i używania kryterium starego/nowego. Jak pisze Luhmann, w syste-
mie nauki nowość wydaje się zrazu nieprawdopodobna, skoro sys-
tem jest skupiony na wiarygodności wiedzy, jej sprawdzaniu i reje-
strowaniu, ale z  drugiej strony musi też sam stwarzać motywy jej 
poszukiwania. Nie są to więc motywy indywidualne:

[Funkcja nauki, polegająca na produkowaniu nowej wiedzy,] nie może 
być oparta na fakcie antropologicznym albo na przydatności nowej 
wiedzy. Jest artefaktem historycznym – choć takim, który bez wątpie-
nia wiąże się ze społecznymi interesami jego spożytkowania. Jest moż-
liwy dopiero, gdy nowość jest rozpoznawalna, motywowalna i opłacal-
na, całkiem niezależnie od osobistej dociekliwości czy też społecznej 
użyteczności bądź szkodliwości tego, co nowe79.

System koduje więc własne operacje i  stwarza podstawy nowych 
operacji. Powiązania między nimi nie mają charakteru przyczyno-

od rzeczywistości fizyczno-chemiczno-organiczno-psychicznej i  zacznie two-
rzyć własne elementy i własne granice, to pojawia się dla tego systemu moż-
liwość przypadku. Przypadek wytwarzany jest wraz z  emergencją systemu 
tak, iż system dysponuje wystarczającą ilością nieporządku, aby mógł się re-
produkować” (T. Luhmann, Systemy społeczne, s. 116–117). Polemizuje z tą my-
ślą Helmut Willke, pisząc: „Refleksja ta jest mało przekonująca i potwierdza, jak 
bardzo Luhmann wiąże ewolucję systemów społecznych z ewolucją naturalną 
ich bazy nieorganicznej/organicznej/psychicznej. Przypadku nie trzeba odkry-
wać. Jako nieukierunkowane zakłócenie, jest on rdzeniem i generatorem zmia-
ny ewolucyjnej. Ewolucja systemów mentalnych i społecznych jest szczególna 
pod tym względem, że przeciwstawia chaosowi przypadkowej zmienności ści-
słość operacyjnego zamknięcia, jak też ogranicza, na ile to tylko możliwe, we-
wnętrzne skutki zewnętrznych przypadków, by dla swego świata wewnętrznego 
przesunąć ewolucyjną proporcję przypadku i konieczności w stronę koniecz-
ności” (H. Willke, Komplexität als Formprinzip, w: Schlüsselwerke der System-
theorie, Hrsg. D. Baecker, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005,  
s. 303–323, tu: s. 322). 

79 N. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1992, 
s. 298. 
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wo-skutkowego, lecz wynikają ze swoistej potrzeby informacyjnej, 
którą system sam sobie stwarza.

Zwróćmy uwagę, że tak pojmowany system jest szczególnym ro-
dzajem opisu rzeczywistości: autoopisem, który nie ma przyczyny, 
sam się wytwarza i sam stwarza podstawę podobnych operacji, któ-
re mogą doń nawiązywać, stosując podobny kod, a więc przypisując 
się do systemu. Z charakterystyki systemu jako opisu wynika jednak 
konieczność istnienia czegoś, co może być opisywane. Są to zdarze-
nia, które dokonują się w czasie, mają różnorakie cechy i mogą być 
opisywane na wiele różnych sposobów. O konieczności odróżnienia 
zdarzenia od operacji świadczy przede wszystkim to, że dane zdarze-
nie może stanowić element różnych systemów, o ile jest różnie kodo-
wane – w tym samym czasie lub kiedy indziej. Pisząc, że operacje od-
noszą się same do siebie, Luhmann sugeruje dwie interpretacje: po 
pierwsze, że każdy opis, odnosząc się do czegoś, daje też charakte-
rystykę samego siebie, a po drugie, że wszelkie zdarzenia wytwarza-
ją własne opisy. Żadna z tych interpretacji nie unieważnia dualizmu 
zdarzenia i systemu (zdarzenia i opisu), może jednak dawać powo-
dy do debaty na temat tego, jak bardzo radykalnym konstruktywistą 
był Luhmann. Tymczasem warto jedynie zauważyć, że w odróżnie-
niu od Parsonsa, który nadał działaniowemu układowi odniesienia 
cechy bezczasowości, Luhmann podkreśla, że tak jak zdarzenia po-
grążają się szybko w mrokach przeszłości, los wytwarzanych przez 
nie opisów nie jest inny. Jeśli ktoś zakomunikuje mi, że uważa coś za 
prawdę, zdarzenie to trwa chwilę w mojej pamięci i wtedy opis ma 
szansę przetrwać dłużej niż akt mówienia, choć komunikacja może 
się też zakończyć na moim zrozumieniu. Ale jeśli nie ma zniknąć 
w mrokach mojej świadomości, muszę do niej nawiązać, wytwarza-
jąc nową komunikację. Tak też każdy system jest zdany na to, by 
dbać o własną reprodukcję, by w każdej swej operacji dawać pod-
stawy do nawiązań. Ponieważ istnieje wiele możliwych opisów, na-
wiązanie jest wyborem pewnej z nich, jest nadawaniem zdarzeniom 
sensu. Innymi słowy, jeśli mówimy, że zdarzenia mają sens, to w ro-
zumieniu Luhmanna jest tak dzięki systemowemu układowi odnie-
sienia – odróżnianiu jednego zdarzenia od innego, spełnianiu się 
jednej z wielu możliwości. 
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Jak widać, każdy system, czy to psychiczny, czy społeczny, sta-
nowi indywiduum – sam się określa, opisuje i  motywuje. Nie jest 
jednak samodzielny w tym sensie, że stanowi formę opisu odnoszą-
cego się do innych poziomów rzeczywistości. Co więcej, nie jest po-
wiązany ze swym środowiskiem przyczynowo, może je tylko rozpo-
znawać, tworzyć sobie jego wewnętrzną reprezentację. Nie istnieje 
oczywiście jedno środowisko dla wszystkich systemów ani żadne 
metaśrodowisko i  w  tym sensie wszelkie poznanie jest względne 
i niepełne, korzysta bowiem zawsze z oznaczania (Bezeichnen), czyli 
wyboru jednej z opcji na mocy rozróżnienia, którego samo nie wi-
dzi w momencie zastosowania. Tę lukę poznawczą każdej obserwacji 
(Beobachten) Luhmann nazywa ślepą plamką systemu. Jest ona nie-
odłączna od wszelkiego indywidualnego poznania. Trzeba pamiętać, 
że poznanie jest tu zarazem autokonstytucją, ustanawianiem własne-
go bytu w procesie samoodniesienia. Te same zdarzenia mogą oczy-
wiście istnieć w inny sposób, ale jeśli mają być elementami systemu, 
muszą podlegać opisowi jako elementy tego systemu i muszą doko-
nywać tego opisu, odnosząc się do innych podobnych opisów, a więc 
innych elementów. Tę zasadę samowytwarzania się systemu z włas- 
nych elementów, możliwą dzięki jednoczesności zdarzeń i opisów, 
Luhmann nazywa autopoiesis. Spróbujmy prześledzić, w jaki sposób 
określa ona funkcjonowanie świadomości, umożliwiając zarazem 
powstanie indywidualnej psychiki. 

Ostatecznymi, niepodzielnymi elementami systemów psychicz-
nych są myśli, czyli, wedle słów Luhmanna, selekcje traktowane jako 
selekcje. Dana selekcja treści nie może oczywiście sama siebie jako 
taką traktować (co byłoby paradoksalne), lecz wymaga innej my-
śli, która będzie ją obserwować i tym samym potraktuje jako kon-
kretne wyobrażenie. Myśl obserwująca jest zatem transformacją my-
śli, wytwarzaniem samoodniesienia. Autoreferencja nie jest jednak 
możliwa bez odniesienia do obiektu – choćby do poprzedniej myśli. 
W pełni ujawnia się tu coś, o czym Luhmann pisze wielokrotnie na 
kartach swych książek – paradoks autoreferencji. Gdy tylko myśl od-
nosi się do siebie, przestaje już być tym, do czego się odnosi. Autore-
ferencja implikuje odniesienie do czegoś innego – heteroreferencję. 
Toteż każda myśl będzie zawsze musiała być obserwowana jako róż-
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nica między auto- a heteroreferencją, a więc jako wyobrażenie cze-
goś. Jak pisze Luhmann, „sama myśl obserwująca jest wyłączonym 
trzecim – ale wyłączenie to jest jej własną operacją i w kolejnym mo-
mencie może być zniesione przez to, że będzie ją obserwowała inna 
myśl. W ten sposób aktualna operacja wymyka się obserwacji: wy-
stępuje na poziomie operacyjnym i gwarantuje przez to nietranspa-
rentność systemu”80. Innymi słowy, ilekroć odnosimy się do na-
szych myśli jako całości, musimy dostrzec, że jakaś istotna część się 
nam wymyka. Dostrzegamy ją w następnym momencie, ale ponow-
nie okazuje się, że to, co wydawało się jednością, jest różnicą. 

Każda nasza myśl odnosi się, według Luhmanna, do przeszło-
ści, do jakiejś wcześniejszej myśli. W rzeczywistości nie wybiegamy 
więc myślą naprzód, ku celom, które sobie projektujemy, lecz od-
nosimy się do tego, o  czym już sobie myśleliśmy81. Zawsze mamy 
przy tym wybór, którego nie możemy uniknąć: albo będziemy od-
nosić się w obserwacji innej myśli ku czemuś innemu, zewnętrzne-
mu, albo ku samej myśli jako temu, co właśnie czynimy, aktualizując 
wspomniany już paradoks autoreferencji. Wybierając jedno, zacho-
wujemy jednak w pamięci drugie i do tego powracamy, oscylujemy 
więc, jak pisze Luhmann, między auto- i heteroreferencją. Własne 
Ja i  świat zewnętrzny stanowią zatem horyzonty, którym możemy 
przypisać wszelkie doświadczenie i  które obejmują antycypowane 
przyszłe zdarzenia. 

Wolność wyboru między dwoma rodzajami referencji oznacza 
zarazem przymus samej alternatywy, wskazane horyzonty są bo-
wiem konieczną konsekwencją systemowej autopoiesis:

80 N. Luhmann, Die Autopoiesis des Bewußtseins, „Soziale Welt” 1985, Jg. 36,  
s. 402–446, tu: s. 409.

81 Myśl, jako operacja, nie ma więc przyczyny w przeszłości, ale mimo to do prze-
szłości nawiązuje. Każda operacja musi to czynić, jeśli ma odtwarzać system. 
W  związku z  tym trudno zgodzić się z  interpretacjami mówiącymi, że „sys-
temy nie muszą patrzeć w  przeszłość, by zmierzać w  przyszłość” (G. Win-
throp-Young, On a Species of Origin: Luhmann’s Darwin, „Configurations” 2003, 
Vol. 11, No. 3, s. 305–349, tu: s. 309). W tym sensie teoria Luhmanna nie może 
być ahistoryczna, każdy system ma jednak swą własną historię. 
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Gdyby świadomość nie była od zawsze późnoewolucyjnym, emer-
gentnym produktem w świecie (ale skąd może to wiedzieć?), musiała-
by jakiś świat założyć, ponieważ zmusza się do tego sama logiką swej 
reprodukcji. Gdyby świadomość nie była tożsama ze sobą za sprawą 
zamkniętości swej autopoietycznej reprodukcji (ale skąd może to wie-
dzieć?), to musiałaby tę tożsamość założyć, ponieważ logika jej repro-
dukcji stale powraca na ścieżkę autoreferencji82.

A  zatem, Luhmann wywodzi z  obranego przez siebie systemowe-
go układu odniesienia znaną nam już tezę o  konieczności przyję-
cia przez indywiduum określonych założeń. W odróżnieniu od Par-
sonsa nie zakłada jednak, że układ odniesienia jest konieczny. W tej 
przygodności leży istotna różnica między Parsonsowskim, subiek-
tywnym i apriorycznym punktem wyjścia, a tym, co Luhmann nazy-
wa obiektywistyczną podstawą teorii systemów. Obiektywizm ozna-
cza tu nie tyle ontologiczną niezależność od indywiduum – wszak 
systemy tworzą się same w swych operacjach – lecz niezależność epi-
stemiczną, niezależność od punktu widzenia konkretnego indywi-
duum, ponieważ autopoiesis stanowi uniwersalną zasadę budowy 
każdego systemu, czyli istotę każdego indywiduum. Warto podkreś- 
lić, że choć Luhmann akcentuje względność obserwacji środowi-
ska przez system, to postuluje zarazem uniwersalizm zasady auto-
poiesis, która nie odnosi się tylko do świadomości wytwarzającej swe 
elementy, czyli myśli, lecz również do wielu różnych systemów spo-
łecznych, takich jak prawo, nauka czy też całe społeczeństwo, obej-
mujące całokształt wszelkich komunikacji. 

Przymus alternatywy oznacza, że wyobrażona przez indywidu-
um wolność wyboru realizuje się zawsze jako ograniczenie włas- 
nych możliwości, zawężenie horyzontów przez dokonanie selekcji. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby każde odniesienie do czegoś nie było 
zarazem aktem autoreferencji systemu, pozwalającym na zacho-
wanie własnej nieprzewidywalności i  nietransparentności. W  każ-
dej operacji system nie jest bowiem uzależniony tylko od tego, co 
stanowi jego input, jak w klasycznym behawioryzmie, lecz uzależ-
nia od własnego stanu wybór auto- lub heteroreferencji. Co więcej, 

82 T. Luhmann, Die Autopoiesis des Bewußtseins, s. 411. 
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może siebie, jako podmiot takiego wyboru, uczynić obiektem he-
teroreferencji. Tylko dzięki temu „doświadczenie siebie przekształ-
ca niekalkulowalne zdeterminowanie w wolność, czyli wyobrażenie 
możliwości ograniczenia własnych możliwości”83. Ta wolność jest 
wszakże, jak dodaje Luhmann, „rezultatem pośpiechu”, ponieważ 
zasada autopoiesis wymusza tempo reprodukcji, mnożenia operacji, 
wykluczając możliwość kalkulacji własnego zachowania. Presja cza-
su, wywierana przez autopoiesis (czyli, powtórzmy: wymóg oznacza-
nia kolejnych zdarzeń jako elementów systemu), oznacza, że indywi-
duum może samo się zaskoczyć swoją myślą, kształtuje też sumienie 
jako próbę kontroli własnej swobody. 

Będąc wyobrażeniem „możliwości ograniczenia własnych moż-
liwości”, wolność obejmuje wiele różnych sfer, w których sobie taką 
możliwość przypisuje. Te różne sfery możliwości mogą być mniej 
lub bardziej zintegrowane, dopuszczając większą lub mniejszą liczbę 
zachowań, na które indywiduum daje sobie przyzwolenie. Integracja 
ta może być luzowana bądź wzmacniana, zależnie od wymogów śro-
dowiska systemu, czyli na przykład systemów społecznych. Ludzkie 
Ja nabiera w tym kontekście tym większej indywidualności, im bar-
dziej udaje mu się samoograniczyć wedle swoistego dla siebie wzor-
ca. Skoro jednak indywidualność jest negatywna, niechybnie staje 
przed pytaniem: co jest przedmiotem obserwacji myśli?

Luhmann zdaje sobie sprawę, że do odpowiedzi na to pytanie 
nie wystarczy zasada autopoiesis, ponieważ pytanie dotyczy tożsa-
mości, tymczasem autopoiesis każdą tożsamość określa przez róż-
nicę. Na gruncie autopoiesis indywidualność jest więc paradoksal-
na. Aby mogła być jednością, wymaga odniesienia zewnętrznego – do 
społeczeństwa, co stawia Luhmanna przed klasycznym problemem 
teorii socjologicznej. Przeciwstawiając się Kantowi, Luhmann ar-
gumentuje przeciwko dualizmowi zjawiska i rzeczy samej w sobie, 
wskazując na ścisłą korelację auto- i heteroreferencji, które są wła-
ściwie tylko dwoma sposobami opisu tej samej rzeczywistości, dwo-
ma różnymi oznaczeniami. Z drugiej strony każdy z tych rodzajów 
opisu, jak każda autopoiesis, stwarza nowy poziom rzeczywistości, 

83 Ibidem, s. 413.
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wykluczający możliwość determinowania systemu przez zewnętrz-
ny input, jak chcieliby behawioryści. Relacja ze środowiskiem jest 
możliwa pod warunkiem, że system został wyróżniony i że różnica 
między nim a jego środowiskiem jest reprodukowana w następnych 
operacjach. Konkretne systemy mogą więc nie istnieć, jeśli nie są re-
produkowane, podobnie nie musi istnieć ich środowisko. Każdy po-
ziom rzeczywistości istnieje tylko tak długo jak opis, który go kon-
stytuuje, oraz niższe poziomy rzeczywistości, stanowiące, wedle słów 
Luhmanna, konieczne warunki opisu. 

Nie inaczej jest z możliwościami, które przypisuje sobie indywi-
duum – są to, w przypadku świadomości, wyobrażenia, które uzy-
skują formę dzięki autoreferencyjnemu powiązaniu myśli ze sobą. 
Żaden element systemu nie może być więc wytworzony poza syste-
mem, przez środowisko, w tym także przez podobne systemy w śro-
dowisku. Na przykład myśl stanowiąca element jednej świadomości 
nie może być produktem innej świadomości. „Toteż – pisze Luh-
mann – jak od początku uczy teoria informacji, nie występuje prze-
noszenie znaczenia ze świadomości do świadomości”84. Między sys-
temami – na tym samym lub różnych poziomach – nie dochodzi 
do kontaktu w sensie bezpośrednich nawiązań. Dochodzi jedynie do 
obserwacji we wspomnianym już sensie własnej operacji systemu, 
która dokonuje rozróżnienia odnoszącego się do środowiska. W ra-
mach obserwacji system może oczywiście uczynić tematem swych 
nawiązań systemy we własnym środowisku, ale nie może bezpośred-
nio kontynuować ich operacji. Nie oznacza to wszakże, że system 
jest także poznawczo zamknięty. Jego istnienie zależy od stałego do-
pływu informacji, które może przetwarzać zgodnie z własnymi we-
wnętrznymi preferencjami. Co więcej, jego operacje mają sens tylko 
pod warunkiem, że dopływ informacji jest stały i że są one możli-
wie zróżnicowane. Bywa wreszcie tak, że system jest „strukturalnie 
sprzężony” z innym systemem, gdy operacja innego systemu jest za-
razem operacją systemu odniesienia. Takie sprzężenia występują na 
przykład między systemem nerwowym a świadomością, świadomo-
ścią a  komunikacją, albo, już na poziomie systemów społecznych, 

84 T. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, s. 24.
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rozporządzeniem w sensie ekonomicznym a prawem własności jako 
instytucją prawną. To, co dzieje się w innym, strukturalnie sprzężo-
nym systemie, jest wtedy „irytacją” dla systemu odniesienia i zmu-
sza go do dokonania własnej operacji, włączającej irytację do syste-
mu przez jej oznaczenie czy zignorowanie. Wszelkie irytacje, tak jak 
wszystko, co podlega operacjom systemu, muszą zostać pozbawio-
ne swej niezrozumiałości, niespodziewaności i przypadkowości (en-
trandomisiert). W ten sposób system zapewnia sobie skuteczną ada-
ptację do środowiska. 

Warto podkreślić, że pojęcie sprzężenia strukturalnego bardzo 
odbiega zarówno od naukowego sposobu wyjaśniania zjawisk, jak 
też ich intuicyjnego rozumienia. Zjawiska sprzężone nie są bowiem 
powiązane przyczynowo, na przykład impuls nerwowy nie jest przy-
czyną myśli, a myśl nie jest przyczyną komunikacji: „Tak jak w sto-
sunku świadomości do życia także tu [w odniesieniu do świadomości 
i  komunikacji] sprzężenie strukturalne jest stosunkiem równo-
czesności. Oznacza to, jak już powiedziano, że nie może być ro-
zumiane jako przyczynowa sekwencja przyczyny i skutku”85. Inny-
mi słowy, nowy autopoietyczny opis danego zjawiska nie jest przez 
to zjawisko spowodowany, ale także – jak już zwracaliśmy uwagę – 
nie jest samym tym zjawiskiem, lecz z nim współwystępuje, powsta-
je więc ex nihilo. Zasada autopoietyczna prowadzi zatem Luhman-
na do podważenia Kantowskiego dualizmu. Zarazem rodzi postulat 
współistnienia: 1) powiązanych przyczynowo i następujących po so-
bie w czasie zjawisk oraz 2) ich opisów pozostających wobec siebie 
w relacjach autopoietycznej reprodukcji, ale wyłączonych spod praw 
przyczynowych. Co ważne, owe opisy mogą inicjować nowe łańcu-
chy przyczynowo-skutkowe. 

Struktury świadomości istnieją zatem za sprawą dwóch czynni-
ków: irytacji oraz zasady autopoietycznej określającej sposób powią-
zania operacji. Mają one także swoją historię, zdolność uczenia się 
i kształtowania oczekiwań na podstawie dotychczasowych doświad-
czeń. Oczekiwania mogą się potwierdzać (okazać się „normalne”) 
lub spotkać się z rozczarowaniami, co stawia indywiduum przed py-

85 Ibidem, s. 44.
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taniem: kim jest Ja, które tak przeżywa? Autoreferencja ujawnia 
problem polegający na niezdolności oswojenia (pozbawienia przy-
padkowości) przygodnych zdarzeń przez indywiduum dokonujące 
operacji. Źródło problemu jest dostrzegane w systemie, zanim jesz-
cze ma on wyobrażenie o sobie jako całości, zanim dokona swojego 
autoopisu. Okazuje się bowiem, że w systemie tkwią niezaktualizo-
wane możliwości, że jest on podmiotem wyborów. Chodzi tu więc 
o  indywidualność jako rezultat samoobserwacji systemu, a nie in-
dywidualność jako taką, wszak „każdy autoreferencyjnie-zamknięty 
system jest indywiduum już za sprawą swej autopoiesis”86.

Powstanie indywidualności w sensie świadomości siebie wyma-
ga wprowadzenia do systemu tegoż systemu jako całości, a więc we-
wnętrznej reprezentacji siebie przez system. Wiemy już, że każda 
tego rodzaju obserwacja korzysta z rozróżnienia. W tym przypad-
ku całokształt myśli jest odróżniany od ciała, ale po to, aby mógł mu 
być przypisany i aby zarazem ów agregat myśli mógł zostać obciążo-
ny odpowiedzialnością za wszystko, co wykonuje ciało. Odpowie-
dzialność ta jest przesadzona, ponieważ umysł nie kontroluje oczy-
wiście wszystkich odruchów ciała i nie ma pełnego wglądu w jego 
funkcjonowanie. Podobnie niepełny jest obraz całości własnych my-
śli za sprawą wspomnianej już paradoksalności autoreferencji. Indy-
widuum jest zmuszone w związku z tym do uzupełnienia tego ob-
razu, do myślenia jako o całości o czymś, co jako całość nie zostało 
poznane. Główny motyw tego rodzaju aktywności jest społeczny – 
wszak indywiduum, nawet jeśli nie może być całością dla siebie, to 
jako całość jest obserwowane przez innych. Uczestnicząc w komuni-
kacji, człowiek zdaje sobie sprawę, że jest czymś więcej niż to, co po-
trzebne do autopoiesis. 

Społeczny motyw konstrukcji własnej indywidualności moty-
wuje również do poszukiwania jej zewnętrznych, społecznych źró-
deł, ponieważ autopoiesis jest tylko zasadą zapewniającą ciągłość 
operacji, ma czysto formalny charakter i  może zostać wypełniona 
różnymi treściami. Przed podmiotem rysują się dwie zasadnicze 
możliwości – budowa indywidualności przez kopiowanie społecz-

86 T. Luhmann, Die Autopoiesis des Bewußtseins, s. 423.
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nych wzorców lub przez dewiację. Obie opcje są przygodne, dlatego 
też wybór jednej z nich może kształtować indywidualność. Szybko 
jednak sam okazuje się paradoksalny, co Luhmann ilustruje figurami 
bohatera i kopii. Ponieważ, wedle hipotezy Luhmanna, dewiacja sil-
niej kształtuje indywidualność, wymagając większej uwagi w repro-
dukcji myśli, indywiduum wykazuje tendencję do godzenia oczeki-
wań społecznych z ich łamaniem, co najlepiej udaje się wtedy, gdy się 
te oczekiwania przerasta. Jak na ironię, postępowanie zgodne z takim 
zamierzeniem unieważnia w znacznym stopniu bohaterstwo, wyma-
gające przecież bezinteresowności. Bohater istnieje więc w końcu je-
dynie dla czytelnika, który pragnie go skopiować, choć może tylko 
obserwować. Na początku osiemnastego stulecia powstaje podmiot 
podzielony, łączący we właściwy sobie sposób konformizm z dewia-
cją. Koncepcja ta przyjmuje liczne warianty: wielości Ja, Ja wyobco-
wanego albo biorącego na siebie wszelkie przeciwności losu. 

Brak jedności indywiduum jest konsekwencją paradoksalnego 
charakteru autoreferencji, która zmusza do oddzielenia Ja konfor-
mistycznego od Ja dewiacyjnego i stworzenia sfer życia społecznego, 
w których indywidualność jest wymagana, choć rzeczywiście staje 
się, przez swą normalność, nową formą konformizmu. Wymóg wy-
różniania się pełni ukrytą funkcję zapewnienia indywiduum o włas- 
nej oryginalności, a tym samym o byciu wartościowym podmiotem 
komunikacji. Nawet jeśli człowiek zdaje sobie sprawę z tej iluzji, to 
jest ona ukrywana przez „konspirację milczenia”87. Innymi słowy, 
system społeczny wytwarza samoświadomą indywidualność na włas- 
ne potrzeby. A  skoro jest ona społecznym produktem, to jest wy-
stawiona również na niespójność swych licznych zaangażowań spo-
łecznych. Systemy społeczne, takie jak gospodarka, religia, prawo 
czy rodzina, wykorzystują świadomość i  konstrukt indywidualno-
ści jako rodzaj przesłanek komunikacyjnych, dających im możliwość 
reprodukcji, przez co świadomość nie jest właściwie autorem swych 
przekazów, a raczej rodzajem przełącznika między nimi. Gdyby nie 
podstawowa autoreferencja myśli, która, zupełnie niezależnie od iry-

87 Ibidem, s. 436.
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tacji środowiskowych, czyni ze świadomości indywiduum, Ja uległo-
by całkowitemu rozpadowi. 

Przedstawiony przez Luhmanna związek między systemem psy-
chicznym jako indywiduum a indywiduami, jakimi są systemy spo-
łeczne, nie pozostawia temu pierwszemu zbyt wiele wolności. Wol-
ność ta polega bowiem albo na kompulsywnym samoodtwarzaniu, 
które nie zawiera żadnego oryginalnego substratu, albo na każdo-
razowym wyborze któregoś ze społecznych zaangażowań – wybo-
rze pozbawionym jakichkolwiek kryteriów. Co więcej, Luhmannow-
ska teoria świadomości nie rozstrzyga, czy i w jaki sposób systemom 
społecznym udaje się motywować człowieka. Takiej odpowiedzi 
trzeba szukać w teorii systemów społecznych, a dokładniej w teorii 
interpenetracji. Także w tym przypadku Luhmann bezpośrednio 
nawiązuje do Parsonsa i stara się rozwijać jego myśli.

W  odróżnieniu od swego amerykańskiego mistrza, Luhmann 
nie postrzega działania, ani relacji między indywiduum/systemem 
psychicznym a  indywiduami/systemami społecznymi, jako hierar-
chicznego podporządkowania. Zamiast o normatywnej determina-
cji myślenia i  działania woli pisać o  wspomnianym już przymusie 
konformizmu/dewiacji. Jego główne pytanie dotyczy więc nie tyle 
tego, w  jaki sposób człowiek podporządkowuje się społeczeństwu, 
ile kompatybilności systemów, które opisują człowieka i społeczeń-
stwo. Luhmann podkreśla od początku, że warunkiem zgodności 
systemów jest ich wzajemna operacyjna niezależność, odrębność. 
Z drugiej strony odrębność ta nie przekreśla oczywistego faktu wza-
jemnego dostosowania, które jednak nie wynika z  bezpośrednie-
go uczestnictwa systemu psychicznego w  systemie społecznym, 
ponieważ, jak stwierdziliśmy, nie mają one ze sobą operacyjnego 
kontaktu. Interpenetracja występuje wtedy, „gdy własna złożoność 
systemów środowiska jako nieokreśloność i przygodność jest akty-
wowana w celu budowy systemu, który nie jest z nimi tożsamy”88. 
Tak więc złożoność systemu psychicznego (autoreferencyjnej świa-
domości) jest na tyle nieprzewidywalna dla jakiegokolwiek syste-

88 N. Luhmann, Interpenetration – Zum Verhältnis personaler und sozialer Systeme, 
„Zeitschrift für Soziologie” 1977, Jg. 6, s. 62–76, tu: s. 67.
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mu społecznego, że ujmuje on ją jako ambiwalencję i schematyzuje 
z własnego punktu widzenia, określając tym samym siebie. Nieokreś- 
loność wymusza bowiem selekcję, a ta uzyskuje znaczenie operacyj-
ne. Jako złożony system interpenetrujący, człowiek zapewnia syste-
mowi społecznemu zarazem własną odrębność (przejawiającą się 
w  nieokreśloności i  wymuszaniu selekcji) oraz adaptacyjność, po-
zwalającą na redukcję złożoności systemu interpenetrującego (indy-
widuum psychicznego). 

Za potwierdzenie swej teorii Luhmann uważa rodzącą się w sie-
demnastym i  osiemnastym wieku koncepcję człowieka, która nie 
określała go przez naturalny czy samodzielnie wyznaczony cel, lecz 
przez różne pojęcia oznaczające w istocie zmienność i niepokój, ta-
kie jak ciekawość, niepewność, wrażliwość. Ujęcia antropologicz-
ne, a więc ujmujące człowieka w oderwaniu od uniwersalizmu za-
sady autopoietycznej, starają się, według Luhmanna, przezwyciężyć 
ten niepokój przez ukazanie drogi prowadzącej ludzi ku stabilno-
ści. Tymczasem, zdaniem naszego autora, koncepcja interpenetracji 
pozwala, w imię realizmu, odejść od tego modelu i postawić z całą 
mocą problem kompatybilności między niestabilnością a stabilno-
ścią w każdej konkretnej sytuacji. Z perspektywy Luhmanna to wła-
śnie założenie niestabilności systemu psychicznego pozwala syste-
mom społecznym rozwinąć orientację na przygodność otwierającą 
horyzonty możliwości, systemy te muszą wszak zakładać, że system 
psychiczny może zawsze zachować się inaczej niż się zachował. Od-
noszenie się do horyzontów możliwości dopuszcza porównywanie 
zdarzeń, ich umiejscawianie w czasie i, w rezultacie, stopniową bu-
dowę historii systemu. 

Koncepcja interpenetracji stała się okazją do nowego sformuło-
wania pojęcia wolności – tym razem rozumianej już nie jako cecha 
własna indywiduum, lecz właściwość przypisana mu przez sys-
tem społeczny. Przypisanie wolności wynika z wysokiej złożoności 
systemu interpenetrującego, większej, jak podkreśla Luhmann, od 
złożoności systemu odniesienia. Ponieważ tak wysoka złożoność nie 
jest możliwa do skalkulowania, system odniesienia wykształca stra-
tegię radzenia sobie z tą złożonością w postaci nastawienia na przy-
godność. Działanie zgodnie z założeniem, że indywiduum decyduje 
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o swoim zachowaniu, jest znacznie prostsze niż próba przewidzenia 
tego zachowania89. Jak pisze Luhmann, „łatwiej wpływać na partne-
rów niż ich przewidywać”90. Wprawdzie nie jest do końca jasne, co 
Luhmann ma na myśli, pisząc o wpływie wywieranym przez jeden 
system na inny, skoro systemy nie wpływają przyczynowo na swo-
je operacje, ale można przypuszczać, że chodzi albo o  wspomnia-
ną „irytację” (równoczesność zdarzeń podlegających opisowi w obu 

89 W tym miejscu Luhmann odwołuje się do Davida McKaya, co jest dla nas o tyle 
ważne, że ten ostatni badacz również nie wyprowadza wolności z założenia in-
determinizmu, a  jedynie postuluje względność punktów widzenia. U obu au-
torów wolność nie wiąże się więc z ontologicznym antydeterminizmem. Moż-
na ich natomiast nazwać epistemicznymi indeterministami, przy czym są oni 
w tym poglądzie bardziej radykalni niż jego prekursor Max Planck, który wy-
kazywał, że przewidywanie działania ze stuprocentową pewnością jest niemoż-
liwe, ponieważ sformułowanie przewidywania może wpłynąć na działanie. Por. 
M. Planck, Vom Wesen der Willensfreiheit, w: Max Planck – Vorträge, Reden, 
Erinnerungen, Hrsg. H. Roos, A. Hermann, Springer, Berlin–Heidelberg 2001,  
s. 137–154. McKay uważa mianowicie, że nawet jeśli podmiot nie zna przewidy-
wań obserwatorów (mających, wedle innego założenia, pełną wiedzę o  funk-
cjonowaniu mózgu podmiotu), ale wie, że mają o nim pełną wiedzę, to może 
prawdziwie uważać, że jest wolny. Jest tak dlatego, że „każdy sąd zmierzający 
do dokładnego określenia przyszłego wyboru jest po prostu logicznie nie-
zdeterminowany do czasu podjęcia decyzji” (D. McKay, On the Logical Inde-
terminacy of a Free Choice, „Mind” 1960, Vol. 69, Issue 273, s. 31–40, tu: s. 35). 
McKay dodaje, że nawet poprawnie przewidujący obserwatorzy muszą przy-
znać, że osoba A „nie miałaby racji, podzielając ten sam pogląd [przewidywania 
obserwatorów], ponieważ warunkiem jego ważności jest fakt, że A  musiałby 
być pod jego wpływem” (ibidem). Przekonanie A o własnej wolności jest więc 
w pełni zgodne z deterministycznym poglądem obserwatora. Co więcej, mię-
dzy oboma poglądami istnieje rodzaj korespondencji: pogląd A może być bo-
wiem porównany następczo z przewidywaniami innych. Takie porównanie nie 
zakłada jednak, że oba poglądy mogą być tożsame, przeciwnie – nie mogą ta-
kie być. Aby pogląd podmiotu o własnej wolności był prawdziwy, nie może być 
tożsamy z przewidywaniem obserwatora. Luhmann idzie w ślady McKaya, po-
nieważ również zakłada, że punkt widzenia obserwatora nigdy nie będzie po-
krywał się z punktem widzenia systemu obserwowanego, dodaje do tego jednak 
nowy stopień złożoności i pragmatyczną strategię radzenia sobie z nim, twier-
dzi bowiem, że obserwatorowi jest łatwiej zakładać niezdeterminowanie pod-
miotu niż dążyć do uzyskania deterministycznej wiedzy. 

90 N. Luhmann, Interpenetration – Zum Verhältnis personaler und sozialer Syste-
me, s. 70.
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systemach), albo o zmianę w środowisku systemu odniesienia, która 
zostanie przezeń rozpoznana i wykorzystana do własnych operacji. 
Jest to o tyle prostsze, o ile system, na który jest wywierany „wpływ”, 
zachowuje się adaptacyjnie. Im wyższy poziom emergencji syste-
mów, tym wyraźniejsza staje się konieczność selekcji wobec przy-
godności, z  jaką jawią się systemy niższego rzędu. Tym ważniejsza 
staje się jednak również ich adaptacyjność. Dzięki powiązaniu auto-
regulacji z nastawieniem na przygodność systemy psychiczne uzy-
skują zdolność do uczenia się, której nigdy nie mogłaby im zapewnić 
sama autopoietyczna reprodukcja. Możemy uczyć się z doświadczeń 
innych, postrzegając cudze zachowania jako wybory spośród wie-
lu możliwości, zaniechania, formy odkładania czegoś na przyszłość 
lub odniesienia do przeszłości. Krótko mówiąc, założenie wolności 
otwiera horyzonty konstytuujące sens. Są one tak ważne, ponieważ 
wskazują nieskończone możliwości dalszego przeżywania i działa-
nia, a więc stanowią funkcję autopoiesis. 

Za potwierdzenie swej koncepcji wolności Luhmann uważa za-
pewne przymus wyboru dany w normach społecznych, a dokładniej, 
kryjący się w schemacie konformizmu/dewiacji. Wszelka socjaliza-
cja będąca właściwie autosocjalizacją, a  więc sekwencją wyborów 
dokonywanych samodzielnie przez system psychiczny w obliczu ad-
resowanych doń norm, dokonuje się w warunkach pluralizmu mo-
ralnego, a  nawet słabnięcia znaczenia moralności i  zastępowania 
kalkulacji moralnych łączeniem zaangażowań komunikacyjnych na-
rzucanych przez mnożące się systemy społeczne. Temu procesowi 
towarzyszy świadomość istnienia innych środowisk niż środowisko 
własne, a więc środowisk systemów w środowisku własnego syste-
mu. Są one łączone ze sobą w  formule „świata” – środowiska nie-
specyficznego dla żadnego konkretnego systemu. Gdy system reagu-
je na możliwość przewidywania jego zachowania w tak rozumianym 
świecie, jego zachowanie staje się nieprzewidywalne. Paradoksalnie 
więc przewidywanie, którego źródłem są założenia deterministycz-
ne, rodzi konieczność założenia wolności – oba rodzaje założeń oka-
zują się zatem jednakowo nieuniknione. 

Nasz wniosek wskazuje, że próba budowy teorii społecznej na 
podstawie zasady autopoietycznej nie pozwala ostatecznie uniknąć 
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antynomii determinizmu i wolnej woli, choć przenosi problem na 
poziom strategii obieranych przez systemy. Wolność staje się u Luh-
manna funkcjonalnym ekwiwalentem determinizmu w  ra-
cjonalnym podejmowaniu decyzji. Racjonalność nie ma jednak 
znaczenia niezależnego od odniesienia do systemu. W przypadku, 
gdy wolność wymusza równoczesne uwzględnianie selektywności 
odniesień do różnych systemów, kryteria racjonalności przestają 
być możliwe – nie ma więc u Luhmanna racjonalności świata, której 
można by jeszcze podporządkować ludzką wolność91. 

Trzeba podkreślić, że wszelkie założenia czynione przez sys-
tem, jak i jego operacje, ani nie są skutkiem operacji innych syste-
mów, ani same nie powodują w nich żadnych skutków. W tym sen-
sie bezwzględna jest jedynie wolność rozumiana jako cecha samej 
autopoiesis, wszelkie pozostałe rodzaje wolności są konstruktami 
systemów. Jako konstrukty nie mają bytu odrębnego od systemu, są 
właściwie cechami obserwacji, a nie tego, co obserwowane. Wolność, 
którą systemy społeczne przypisują systemom psychicznym, nie jest 
więc cechą tych ostatnich, wszystko bowiem, co system traktuje jako 
możliwość, negatywność lub co jest jednoczesne z jego własną ope-
racją, a więc irytacja, zakłócenie, zaskoczenie, nie ma odpowiednika 
w środowisku, nie jest z nim w żaden sposób związane przyczyno-
wo. Świadomość jest potrzebna systemom społecznym, ale stanowi 
odrębną „sieć rekursywną” przetwarzającą informacje przekazywa-
ne w komunikacjach równocześnie z systemami społecznymi, choć 
zgodnie z własnymi schematami, postrzega więc te same zdarzenia 
jako inne różnice. 

Jednoczesność będąca istotą sprzężeń strukturalnych nie gwa-
rantuje, że wszelkie operacje danego systemu będą równoczesne 
z  operacjami systemu sprzężonego, systemy mają bowiem własne 
tempo reprodukcji i  sprzęgają się z  innymi tylko punktowo, a  nie 
ciągle. Jednoczesność pozwala jednak na zachowanie kontaktu mię-
dzy systemami i określenie pola tego kontaktu, decyduje na przykład 
o tym, że jedynie świadomość może irytować systemy komunikacyj-
ne. W odniesieniu do świadomości i ogólnie rozumianego działania 

91 Ibidem, s. 74.
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Luhmann nie twierdzi, że istnieje między nimi związek przyczyno-
wy. Według niego, przyczynowość dotyczy jedynie zdarzeń upo-
rządkowanych w czasie, wszak skutek nie może być wcześniejszy od 
przyczyny. Tymczasem w przypadku komunikacji świadomość musi 
towarzyszyć całemu jej procesowi, jest sekwencją operacji zachodzą-
cych równolegle w systemach świadomości i społecznym. Tym sa-
mym Luhmann redukuje przyczynowość do schematu obserwacyj-
nego możliwego tylko w wyniku powstania czasowych horyzontów 
sensu, wtórnych wobec różnicy między systemem a środowiskiem, 
utworzonych wskutek konieczności redukcji złożoności środowi-
ska i  radzenia sobie z przygodnością: „[…] równoczesność systemu 
i środowiska jest nieuniknionym punktem wyjścia. Tu ma swój real-
ny fundament wszelka orientacja czasowa. Wszelka przeszłość i przy-
szłość widziana jest stąd, jest więc najpierw zawsze teraźniejszą prze-
szłością i  teraźniejszą przyszłością”92. Luhmann przyjmuje zatem 
szczególny punkt widzenia na przyczynowość, zakładając, że jest ona 
równoznaczna z następstwem czasowym i w tym sensie stanowi wy-
łącznie schemat obserwatora. Jednocześnie, w jego ujęciu, sprzężenia 
strukturalne, jako związki jednoczesności nie mogą mieć charakteru 
przyczynowego, ponieważ nie podlegają podobnemu schematowi, 
a nawet go umożliwiają. Niezbyt przekonujące argumenty na rzecz 
wydzielenia systemów spod praw przyczynowych podważają przy-
czynowy związek między świadomością i komunikacją:

Pojęcie sprzężenia strukturalnego określa stosunek jednoczesności, 
a więc nie stosunek przyczynowy. Obserwator może oczywiście kon-
struować przyczynowości, a  więc choćby obserwować, że określona 
myśl jest przyczyną odpowiadającej jej komunikacji albo odwrotnie. 
Trzeba tylko stwierdzić, że za pomocą takich konstrukcji kauzalnych 
związek zachodzący między świadomością a komunikacją nie jest wy-
starczająco naświetlony. Świadomość generująca zdarzenie możliwe do 
określenia jako przyczyna musi być obecna także po nim, o ile komu-
nikacja ma zachodzić. Poza tym komunikacja zakłada przynajmniej 

92 T. Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, s. 57. 
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jeszcze jedną świadomość, które słucha i rozumie, ale zwykle nie jest 
postrzegana jako przyczyna komunikacji93.

Ten tok rozumowania prowadzi Luhmanna do znacznie ogólniejsze-
go wniosku: „Stwierdzamy tylko jeszcze raz, że nie ma większego 
sensu interpretowanie jednoczesności jako związku przyczynowego. 
Dlatego też sprzężenie strukturalne nie jest przyczynowym powią-
zaniem środowiska z  systemem”94. Jest to, jak się wydaje, wniosek 
przesadzony. Choć przypomina argumentację Hume’a, to prowadzi 
dużo dalej. Hume nie twierdził bowiem, że przyczynowość jest tylko 
schematem obserwatora i wynika z innej, głębszej zależności, lecz, że 
nie mamy podstaw, by twierdzić, iż przyczynowość jest czymś więcej 
i że nasze ontologiczne rozumienie przyczynowości można równie 
dobrze wyjaśnić psychologicznie. Luhmann tymczasem esencjalizu-
je psychologizm Hume’a i zastępuje ontologiczne pojmowanie przy-
czynowości przez równie nieuprawnione (z  perspektywy Hume’a) 
założenie o istnieniu systemów. Co więcej, traktowanie przyczyno-
wości jako następstwa czasowego również może budzić kontrower-
sje, jeśli przez związki przyczynowe rozumieć kontrfaktyczne sądy 
warunkowe określające zależności między zmiennymi95. Aby ele-
ment czasu uznać za konieczny warunek przyczynowości, należało-
by wykazać, że w takich sądach zmienna czasu jest zawsze niezbęd-
na, co jest wątpliwe. 

Powód, dla którego Luhmann odrzuca koncepcję przyczyno-
wego związku między świadomością a  działaniem, może jednak 
nie wynikać z pojmowania przezeń przyczynowości, lecz z tego, że 
żadne określenie powodu danego działania nie wyjaśnia go, a pro-
wadzi tylko do zmiany jego opisu, włączenia do nowego kontekstu 
lub nadania mu nowej tożsamości. W tym sensie powody działania 

93 Ibidem, s. 39.
94 Ibidem, s. 58.
95 Takie sądy mogą obejmować choćby jeden przypadek i  nie muszą być uza-

sadniane indukcyjnie. Fakt, że tylko ja znam powód swojego działania i że nie 
mogę na tej podstawie wysnuć szerszej generalizacji, nie oznacza, że związek 
między powodem mojego działania a działaniem nie był przyczynowy. Podob-
nie, jeśli się mylę, co do rzeczywistego powodu mojego działania.
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mogą nie tyle przyczynowo wyjaśniać nasze zachowania, ile je uza-
sadniać, nadawać im sens, tak jak systemy społeczne nadają go komu-
nikacjom, a systemy świadomościowe myślom. Za tym, że Luhmann 
zapewne zbyt szybko porzucił wyjaśnienie przyczynowe, przemawiają 
argumenty Donalda Davidsona za możliwością przyczynowego wyja-
śnienia działania za pomocą powodów, którymi kieruje się podmiot:

Prawa, których istnienie jest wymagane, jeśli powody mają być przy-
czynami działania, z  pewnością nie odgrywają roli w  koncepcjach, 
w  których istotna jest racjonalizacja. Jeśli przyczyny klasy zdarzeń 
(działań) należą do pewnej klasy (powody) i istnieje prawo tłumaczące 
każde poszczególne twierdzenie przyczynowe, to nie wynika z tego, że 
istnieje jakiekolwiek prawo wiążące zdarzenia sklasyfikowane jako po-
wody ze zdarzeniami sklasyfikowanymi jako działania – klasyfikacje te 
mogą być nawet neurologiczne, chemiczne czy fizyczne96.

Mimo trudności, do jakich prowadzi próba budowy teorii społecz-
nej na gruncie zasady autopoietycznej, trzeba docenić podstawo-
wą intencję Luhmanna, którą było zapewne zachowanie miejsca dla 
ludzkiej wolności w wyjaśnieniach socjologicznych. Niepowodzenia 
poniesione na tym polu przez Durkheima i Parsonsa mogły stano-
wić ważny motyw, aby zachowując to, co najistotniejsze w ich dorob-
ku, czyli holistyczną i emergentystyczną teorię społeczeństwa, zmo-
dyfikować założenia prowadzące obu wymienionych autorów do 
determinizmu. Decyzja teoretyczna, przed którą stanął Luhmann, 
była trudna przez to, że założenia Durkheima i Parsonsa były sobie 
niemal przeciwstawne, choć zarazem ewolucja ich myśli wskazywała 
na istotne punkty styczne. Autor Zasad metody socjologicznej przy-
jął obiektywistyczny punkt widzenia, choć z biegiem czasu odkrywał 
rolę przedstawień w organizacji i powstawaniu społeczeństwa. Par-
sons za punkt wyjścia obrał z kolei działaniowy układ odniesienia 
o charakterze apriorycznym. Choć nie porzucił tego układu, to do-
konując jego analizy i wznosząc się po szczeblach abstrakcji, dokonał 
(już w The Structure of Social Action) przesunięcia punktu odniesie-

96 D. Davidson, Actions, Reasons, and Causes, w: idem, Essays on Actions and 
Events, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 3–19, tu: s. 18.
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nia z człowieka jako podmiotu działania na działanie i jego podsys-
temy, ulegając pokusie normatywistycznego redukcjonizmu. Luh-
mann podążył za Durkheimem, decydując się na obiektywistyczny 
punkt wyjścia, a za Parsonsem, przesuwając uwagę z celów i warto-
ści, za pomocą których społeczeństwo podporządkowuje sobie czło-
wieka, na systemy relacji, które składają się na działanie. Uznał też, 
że aby obronić indywidualną wolność, teoria społeczna powinna 
zwrócić większą uwagę na nieprzejrzystość i przygodność, które są 
systematycznie uwzględniane przez systemy w ich strategiach wobec 
własnych środowisk. Luhmann nie odrzuca więc determinizmu ze 
względu na niepełność obrazu świata (przyznaje bowiem możliwość 
wyjaśnień deterministycznych), lecz ze względu na to, że orientacja 
deterministyczna narażałaby systemy na niezdolność radzenia sobie 
ze złożonością, a tym samym na zatrzymanie autopoiesis.

Teoria Luhmanna, wbrew jego własnym deklaracjom, nie tylko 
nie eliminuje perspektywy subiektywistycznej, lecz znacznie ją roz-
szerza, ponieważ obejmuje nią wszelkie systemy autopoietyczne sen-
sownie przetwarzające informacje, czyli traktujące własne operacje 
jako wybory określonych możliwości. Zarazem jednak Luhmann re-
dukuje indywidualne działanie do realizacji zasady autopoietycznej, 
co stawia indywiduum przed wieloma problemami. W swojej socjo-
logii Luhmann stara się systematycznie dowodzić, że te problemy 
odpowiadają głównym aspektom relacji człowieka i  społeczeństwa 
i że ich rozwiązania z jednej strony stanowią realizację zasady auto-
poietycznej, a z drugiej wyjaśniają powstawanie normatywnej struk-
tury współczesnego społeczeństwa. Prześledźmy kolejne etapy argu-
mentacji Luhmanna.

Pierwszym z nich jest oczywiście założenie o istnieniu systemów 
i odniesienie ich do zdarzeń, które w ramach systemu stają się jego 
elementami. Oczywistym problemem tego wyjściowego modelu jest 
jego bezczasowość, bezużyteczna w obliczu czasowości zdarzeń. Sys-
tem wymaga więc dynamicznej zasady, którą jest autopoiesis. Autore-
produkcja, którą wymusza ta zasada, wymaga dostarczania systemo-
wi zróżnicowanych losowo elementów. Aby uniknąć entropii, a więc 
rosnącego nieuporządkowania, i  uzyskać zdolność do tworzenia 
sensownych powiązań między operacjami, system musi wykształcić 
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ograniczenia własnych wyborów. Problem entropii prowadzi więc 
do powstania schematów selekcyjnych i pamięci systemowej. Struk-
tura wewnętrzna sama w sobie nie może jednak uchronić systemu 
przed niekompatybilnością ze środowiskiem, musi on więc dokony-
wać obserwacji środowiska zgodnie z własnymi schematami selek-
cyjnymi. Tak rozumiana obserwacja jest wszakże autoreferencyjna, 
co stawia system przed omawianym tu już problemem paradoksu 
autoreferencji. Jego rozwiązanie jest możliwe przez oscylację między 
auto- i  heteroreferencją, która kształtuje stałe horyzonty Ja–świat. 
Oscylacja nie kieruje się jednak żadnymi kryteriami, ponieważ za-
sada autopoietyczna zmusza do szybkiej reprodukcji systemu, któ-
ra nie przemawia za żadną stałą opcją; przeciwnie – każda próba 
określenia myśli jako „siebie” prowadzi do rozpoznania innej my-
śli. Obiekt autoreferencji staje się negacją, chyba że zostanie okreś- 
lony jako coś innego. Stąd pytanie: co obserwuję? Ponieważ tylko 
uporządkowana relacja ze środowiskiem może pomóc w odpowie-
dzi, a więc system może się odnieść sam do siebie jedynie za pośred-
nictwem swego środowiska, dochodzi do ukształtowania się ocze-
kiwań, które strukturyzują środowisko. Oczekiwania spotykają się 
jednak w  jakiejś mierze z  rozczarowaniami, które ponownie każą 
postawić pytanie o tożsamość systemu. To z kolei uruchamia samo-
obserwację samoobserwacji i agregację myśli na podstawie ich przy-
pisania do ciała. Tak skonstruowane Ja okazuje się niewystarczające 
do ukształtowania osoby jako społecznie kompetentnego podmio-
tu komunikacji – ujawnia się rozdźwięk między indywiduum jako 
autopoiesis a indywiduum jako konstruktem społecznym – docho-
dzi więc do podziału człowieka na domeny różnych systemów, sta-
nowiących różne poziomy rzeczywistości. Każdy z nich zachowuje 
wolność, okupioną jednak brakiem operacyjnego, a także przyczy-
nowo-skutkowego kontaktu z innymi systemami. 

Chociaż Luhmann rozszerza zasadę wolności na wszelkie sys-
temy, to nie unika otwarcie wyobcowującego wydźwięku swej teo-
rii. Tym, co wyobcowuje, nie jest jednak determinizm, lecz wolność 
systemów; nie to, że jesteśmy kierowani przez zewnętrzne siły, lecz, 
że żaden system nie może kierować żadnym innym systemem. So-
cjalizacja okazuje się zawsze autosocjalizacją, komunikacja własną 
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operacją systemu społecznego, a sterowanie autosterowaniem. Luh-
mann sam dobitnie wyraził ten problem:

Porzucenie pojęcia sterowania i  pozwolenie, by nadeszła taka przy-
szłość, jaka nadejdzie, wydaje się trudne, wprost niemożliwe. Seman-
tyka czasu społeczeństwa nowoczesnego i akcentowanie różnic między 
przeszłością a przyszłością – jak się wydaje – tego zakazują. A z drugiej 
strony trudno jest pojąć, czy i jak choćby niektóre z oczekiwań dotyczą-
cych sterowania mogłyby być uratowane97.

Porażki sterowania wynikają ze wspomnianego już wcześniej faktu, 
że „sterowanie nie jest także zależne od adekwatnie ustrukturyzo-
wanego pola związków przyczynowych, które przedstawia świat ze-
wnętrzny”98. O ile jednak w przypadku relacji między prawem, go-
spodarką, nauką i polityką można dowodzić, że pozostawienie im 
autonomii w sensie wzajemnej nieingerencji mogłoby okazać się ko-
rzystne dla rozwoju społeczeństwa i  wewnętrznego różnicowania 
każdego z  tych systemów, o  tyle aktywistów ruchów społecznych 
teoria Luhmanna może pozostawiać w poczuciu bezradności99. We-
dług naszego autora ruchy społeczne nie mogą bowiem zmienić bie-
gu społecznego zróżnicowania, a ambicja aktywistów, by obserwo-
wać społeczeństwo jako całość i wpływać na jego ewolucję, jest tak 
samo płonna jak syzyfowa praca specjalistów od sterowania. Socjo-
logia jest zdolna co najwyżej do konstatowania tego stanu rzeczy, jej 
dystans wobec rzeczywistości, jakże potrzebny teorii, staje się zatem 
u Luhmanna fatalizmem praktycznym. 

Luhmannowi udało się rozwiązać podstawowy strukturalny 
problem teorii Durkheima i Parsonsa, to znaczy wyzwolić człowie-
ka spod (konceptualnej) zależności od społeczeństwa i zapewnić mu 
realną wolność – zarówno w  sensie niczym niesterowanej autore-
produkcji, jak też stosunku systemów społecznych wobec człowie-

97 N. Luhmann, Limits of Steering, „Theory, Culture & Society” 1997, Vol. 14, Issue 1, 
s. 41–57, tu: s. 41.

98 Ibidem, s. 46.
99 Por. szerzej M. Kaczmarczyk, Socjologia jako alternatywa? Interpretacja Luhman-

nowskiej teorii ruchów społecznych, „Horyzonty Polityki” 2014, nr 12, s. 69–95.
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ka. Możemy więc mówić o dwustronnej wolności człowieka w teorii 
Luhmanna: niezdeterminowaniu operacji psychicznych indywidu-
um oraz traktowaniu indywiduum jako wolnego podmiotu. 

Rozwój myśli społecznej od Durkheima do Luhmanna polegał 
w dużej mierze na przeniesieniu akcentów z  rozpoznawania przez 
człowieka determinizmu w świecie na wykształcanie strategii radze-
nia sobie z nieprzewidywalnością wysoce złożonych układów i przy-
godnością zachowań (także własnych). Jak na ironię, nie szedł z tym 
w parze coraz większy praktyczny optymizm. O ile Durkheim głę-
boko wierzył, że socjologia zapewni powstanie nowej moralności, 
a  Parsons był kapłanem teorii modernizacji, o  tyle Luhmann do-
wiódł, że teoretyczne rozwiązanie antynomii wolności i determini-
zmu nie znosi jeszcze ich antynomii praktycznej, a na niej właśnie 
ufundowana jest socjologia.





rozdział 3
Uznana aporia wolności

Trudności, które Émile Durkheim, Talcott Parsons i  Niklas Luh-
mann napotkali w budowie teorii socjologicznej, wynikały między 
innymi z  tego, że ich próby były inspirowane nie do końca wypo-
wiedzianą ambicją pogodzenia dwóch sprzecznych założeń: 1) tezy 
o zasadniczo stabilnym i przewidywalnym funkcjonowaniu zbioro-
wości oraz 2) tezy o  istnieniu wolności implikującej niezdetermi-
nowanie ludzkich decyzji i  procesów społecznych. W  przypadku 
wszystkich omawianych autorów wskazany problem dawał o sobie 
znać w postaci sprzeczności lub niedopowiedzeń teoretycznych. Dą-
żenie do uniwersalizmu i spójności logicznej spychało aporię wol-
ności na drugi plan, ale jej zniesienie nie było możliwe w granicach 
zakreślonych przez przedstawione wizje poznania socjologicznego. 

Być może więc jesteśmy zmuszeni przyjąć do wiadomości nie 
tylko to, że nauka z konieczności opiera się na założeniach, lecz tak-
że, że w przypadku nauk społecznych muszą to być założenia, któ-
re są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony musimy założyć, że człowiek 
dokonuje wolnych wyborów, autonomicznie wartościuje alternatyw-
ne możliwości przebiegu zdarzeń i  na nie wpływa, inicjując nowe 
łańcuchy przyczynowe. Z drugiej zaś strony musimy uznać, że ludz-
kie decyzje są tylko ogniwami łańcuchów przyczynowych, a więc są 
możliwe do wyjaśnienia bez odwoływania się do arbitralności woli 
i przez to przewidywalne. Wydaje się, że konieczność przyjęcia obu 
wymienionych założeń nie jest widoczna, jeśli cel nauki miałby ogra-
niczać się do wyjaśniania. Gdy tylko jednak socjologia chce wystąpić 
w roli planistycznej, gdy chce przewidywać przyszłość, okazuje się, 
że musi założyć z jednej strony możliwość stosowania praw przyczy-
nowych do rozważanych działań, a z drugiej strony świadomy wybór 
tych działań z  palety możliwości. Broniąc determinizmu, socjolo-
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gia opowiada się za wiarygodnością poznania, broniąc zaś wolno-
ści woli, zakłada autonomię poznawczą – w tym własną niereduko-
walność do tego, co bada i wobec czego nieustannie się dystansuje. 

Bez wątpienia, przyjmując sprzeczne założenia, teoria socjolo-
giczna ma raczej tendencję do maskowania niż uwypuklania tej oko-
liczności, stając się niekiedy bierną obserwatorką, a niekiedy, na od-
wrót, aktywną i krytyczną aktorką życia społecznego. W przypadku 
teorii racjonalnego wyboru, jednego z najpopularniejszych nurtów 
analizy społecznej, sprzeczność założeń wydaje się jednak nieukry-
wana albo przynajmniej prosta do rozszyfrowania, gdyż stanowi jej 
paradygmatyczne jądro. Nie chodzi przy tym o sprzeczność między 
założeniami różnych wariantów tej teorii, lecz o  założenia będące 
aksjomatyczną podstawą każdego z nich. Popularność całego nurtu, 
o którym tu mowa, może być zresztą tłumaczona tym, że przyjmu-
jąc otwarcie sprzeczne założenia, wychodzi on naprzeciw zdrowo-
rozsądkowym intuicjom, nie rezygnuje z założeń, które powszechnie 
przyjmujemy w życiu codziennym. Narzekając pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych dwudziestego wieku na wciąż zbyt małą popularność 
tej szkoły myślowej w Stanach Zjednoczonych, współcześni rzeczni-
cy teorii, Michael Hechter i Satoshi Kanazawa, pisali: „A jednak wie-
lu socjologów, podobnie jak bohater Molierowskiego Mieszczanina 
szlachcicem, zdziwionego, że mówi prozą, nieświadomie ufa mecha-
nizmom racjonalnego wyboru, gdy sami prowadzą badania”1. 

Chociaż początków i zasadniczych tez teorii racjonalnego wybo-
ru można dopatrywać się w indywidualistycznej metodologii Maxa 
Webera oraz w słynnej książce Mancura Olsona poświęconej para-
doksom działania zbiorowego, to głównym promotorem tej szkoły 
stał się od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku James Cole-
man. To on również najbardziej precyzyjnie wyłożył jej główne za-
łożenia i zadania. Biorąc pod uwagę, że Coleman krytycznie usto-
sunkował się przy formułowaniu podstaw teorii do dziedzictwa 
Parsonsa, zaznaczając wyraźnie, pod jakimi względami zgadza się 
z autorem The Structure of Social Action, a pod jakimi porzuca jego 

1 M. Hechter, S. Kanazawa, Sociological Rational Choice Theory, „Annual Review 
of Sociology” 1997, Vol. 23, s. 191–214, tu: s. 192. 
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ścieżkę, programowe teksty Colemana można potraktować jako do-
bry punkt wyjścia rozważań nad teorią racjonalnego wyboru. Pre-
zentowany rozdział rozpoczniemy zatem od ekspozycji głównych tez 
i struktury tej teorii. W drugiej części skupimy się na zagadnieniu 
prognozowania i niezdolności omawianej szkoły do spełnienia po-
kładanych w niej nadziei. W części trzeciej zajmiemy się z kolei kry-
tyczną interpretacją dzieła Maxa Webera. Jak zobaczymy, rozpoznał 
on najważniejsze problemy paradygmatu indywidualistycznego, nie 
tylko wychodząc w niektórych swoich tekstach poza obręb socjolo-
gii, ale szukając egzystencjalnego sensu nauki w ogóle.

3.1. renesans wolności (teoria racjonalnego wyboru)

Najbardziej wyraźną oznaką tego, jak bardzo teoria racjonalne-
go wyboru pozostaje wierna dziedzictwu Immanuela Kanta, jest jej 
problemowy punkt wyjścia, tożsamy z dylematem, który Parsons na-
kreślił na początku The Structure of Social Action. Coleman wyraź-
nie rozpoczyna określenie własnej filozoficznej genealogii od nawią-
zania do Parsonsa, a pośrednio do Kanta2. Nietrudno zauważyć, że 
wymieniając Parsonsa w  jednym szeregu z  Johnem Lockiem, Jean- 
-Jakiem Rousseau i Johnem Stuartem Millem, ignoruje Parsonsow-
ską krytykę koncepcji tożsamości interesów czy też milczącej umo-
wy społecznej, a  tym samym naraża się na zarzut, że od początku 
definiuje działanie inaczej niż Parsons. Z drugiej strony strategia Co-
lemana może być interpretowana jako zamierzone sięgnięcie ku naj-
głębszym indywidualistycznym założeniom modelu Parsonsowskie-
go, bez których nie byłoby możliwe określenie człowieka jako istoty 
świadomie kierującej się dążeniem do celu, wartościami czy norma-
mi. Jednym z tych najgłębszych założeń jest zdolność do aktów woli. 
Umożliwia ono zbadanie nie tylko, jak nasze decyzje są kształtowa-
ne przez środowisko społeczne czy kulturę, lecz także jak „systemy 

2 J. Coleman, Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, „American 
Journal of Sociology” 1986, Vol. 91, No. 6, s. 1309–1335.
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społeczne mogą być kształtowane przez ludzką wolę”3, a więc jak po-
wstają struktury społeczne, którym teorie deterministyczne przypi-
sują rolę sprawczą. Traktując intencje podmiotu jako punkt wyjścia 
wszelkiej teorii społecznej i  zmienną niezależną, a  nie przedmiot 
wyjaśnień, interpretacja Colemana akcentuje antydeterministycz-
ne jądro modelu Parsonsa. Parsons miał jednak nie być dość kon-
sekwentny we własnej strategii, bo choć uznał, że normatywności 
działania nie można sprowadzić do „pozytywnej teorii społecznej”, 
to ostatecznie wyeliminował samodzielność podmiotu wobec norm 
i wartości. Innymi słowy, jeśli wola jest traktowana wyłącznie w ka-
tegoriach realizacji norm lub odstępstwa od nich, to brakuje jej wol-
ności – nie ustanawia sama kryteriów oceny moralnej ani nie ma 
wpływu na przemiany moralne. 

Próba podjęcia na nowo wyzwania Parsonsa i  bardziej konse-
kwentnej budowy teorii na gruncie filozofii Kantowskiej od począt-
ku była narażona na problemy. W artykule Colemana o związkach 
teorii działania z  teorią społeczną i  badaniami empirycznymi4 ra-
dykalny indywidualizm rodzi bowiem pytanie, w  jaki sposób nie-
zdeterminowany podmiot decyzji może być przewidywalny, a więc 
jak decyzje mogą stać się przedmiotem wyjaśnień socjologicznych. 
Wagę tego pytania podkreśla wyraźnie pozytywny stosunek Cole-
mana wobec odejścia przez Roberta Mertona od analizy funkcjonal-
nej na rzecz klasycznego wyjaśniania przyczynowego5. Wszak je-
śli zjawiska społeczne, zwłaszcza w makroskali, mają być traktowane 
jako elementy łańcuchów przyczynowo-skutkowych, to muszą pod-
legać prawom przyczynowym, a w konsekwencji także działania za-
inicjowane wolnymi aktami woli nie mogą być spod ważności tych 
praw wyłączone. Tezę o wolności woli trzeba więc jakoś pogodzić 
z tezą o włączeniu aktów woli do analizy przyczynowej. 

Rozwiązanie przyjęte przez Colemana jest w istocie kamieniem 
węgielnym całej teorii racjonalnego wyboru. Jeszcze istotniejsze jest 
to, że teoria ta nie rezygnuje z żadnego ze sprzecznych założeń skła-

3 Ibidem, s. 1310.
4 Ibidem, passim.
5 Ibidem, s. 1311.
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dających się na dylemat wolności woli, nie usiłuje żadnego z nich 
poświęcać dla drugiego. Świadczy o tym niezbicie fragment, w któ-
rym Coleman przestrzega przed pokusą naturalistycznego redukcjo-
nizmu, której ofiarą miał paść George Homans: „Parsons, nie znaj-
dując rozwiązania, przeszedł na poziom makrospołeczny i odrzucił 
mikropodstawy. Homans zwrócił się w  drugą stronę, porzucając 
działanie zorientowane na cel na rzecz redukcjonistycznego beha-
wioryzmu”6. Oba wskazane błędy nie polegają tylko na reduko-
waniu całej rzeczywistości do jednego aspektu czy pomijaniu jakie-
goś istotnego elementu rzeczywistości w jej opisie, lecz na rezygnacji 
z któregoś z założeń, które z konieczności przyjmujemy zarówno 
jako podmioty życia społecznego, jak też jako badacze działania. Po-
minięcie owego podwójnego – bo dotyczącego zarówno obiektu, jak 
i obserwatora – dualizmu możemy więc zapewne utożsamić z tym, 
co Coleman nazywa „brakiem mikropodstawy”. Brakuje jej zarówno 
teoriom redukującym akty woli do zbiorowych celów czy stanów, jak 
i teoriom wyjaśniającym akty woli za pomocą praw przyrody i od-
bierającym im walor inicjowania nowych łańcuchów przyczynowo-
-skutkowych. Interpretację tę potwierdzają także słowa Colemana 
o znaczeniu intencjonalności w  teorii działania. Pisze on bowiem, 
że w jego ujęciu „intencja jest odrzucona na poziomie systemu, ale 
nie na poziomie jego składowych podmiotów. Teoria działania jako 
podstawa teorii społecznej jest w istocie teorią funkcjonalną na po-
ziomie podmiotu – jest on uważany za działającego intencjonal-
nie. Działania mają za »przyczyny« swe (antycypowane) skutki”7. 
Biorąc „przyczyny” w  cudzysłów oraz pisząc, że ludzie kierują się 
swymi przewidywaniami, które z kolei nie podlegają dalszemu wy-
jaśnianiu, ale mogą być założeniami teorii społecznej, Coleman na-
tychmiast wpada w pułapkę sprzeczności, od której wychodzi. Musi 
wszak wytłumaczyć, w jaki sposób ludzkie decyzje czy cele działań, 
które są z założenia niemożliwe do naukowego wyjaśnienia, mogły-
by być przedmiotem założeń, a więc stanowić przedmiot prawomoc-
nej wiedzy. 

6 Ibidem.
7 Ibidem, s. 1312.
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Coleman proponuje dwa rozwiązania powyższego problemu: po 
pierwsze, przenosi obowiązek wyjaśnienia „sprawnie zorganizowa-
nego indywiduum” na psychologię, a po drugie, wskazuje na moż-
liwość częściowego wyjaśnienia przez socjologię, w  jaki sposób 
podejmowane są indywidualne decyzje. Oba rozwiązania wyraźnie 
korespondują z dualizmem założeń teorii. Pierwsze z nich powstrzy-
muje socjologów przed próbą badania genezy postulatu wolnej woli, 
każąc uznać go za aksjomat fundujący sens i pole problemowe so-
cjologii. Drugie włącza zaś decyzje indywidualne w obszar zaintere-
sowania teorii, wskazując, że są one pośrednio uwarunkowane przez 
obiektywne ograniczenia działań. W praktyce ograniczenia te mogą 
odgrywać tak dużą rolę w określaniu przez podmiot zakresu danych 
mu opcji, że pozwalają na względnie dokładne przewidywanie indy-
widualnych decyzji. 

Oczywistym problemem pierwszego rozwiązania jest to, że prze-
sunięcie problemu danego w założeniu do dziedziny psychologii ro-
dzi pytanie o  wagę rozstrzygnięć poczynionych przez psychologię 
dla słuszności wniosków, do jakich dochodzą socjologowie. Gdyby 
zaś status założenia o wolności woli miał być jedynie heurystyczny, 
to ewentualna trafność empiryczna przewidywań czynionych przez 
socjologów zwrotnie kierowałaby uwagę na trafność założenia i od-
bierała psychologii możliwość jego zanegowania. Stąd też, jeśli so-
cjologia nie chce ograniczać pola badawczego psychologii, to jest 
zmuszona do przyjęcia nie tylko założenia o wolności woli, lecz tak-
że dodatkowego założenia o niedowodliwości postulatu wol-
ności woli w  odniesieniu do indywiduum. To ostatnie założenie 
wymaga z kolei zawężenia analizy do poziomu zagregowanych skut-
ków działań, kontrfaktycznego uśredniania różnic indywidualnych. 
Indywidualna decyzja przestaje być wtedy wyjaśnieniem zjawiska 
społecznego, staje się nim bowiem nagromadzenie określonego typu 
działań. Tak więc cena nie wynika z  indywidualnej decyzji konsu-
menta, lecz z wielu decyzji wielu konsumentów, a korek na drodze 
z chęci wielu osób, by spędzić urlop w tym samym czasie. Podobnie 
uchylanie się od odpowiedzialności za dobro wspólne (syndrom pa-
sażera na gapę) pojawia się w sytuacjach, gdy odpowiedzialność jest 
wysoce rozproszona. W żadnym z podanych przykładów zachowa-
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nie zbiorowe nie jest jednak całkiem wolne od komponentu indy-
widualnego. Korek uliczny nie jest, co prawda, przez nikogo zamie-
rzony, ale można go wyjaśnić tylko za pomocą powodów, dla jakich 
urlopowicze chcą w  słoneczny dzień wyjechać poza miasto; cena 
masła wynika z preferencji wielu osób, ale ostatecznie w odniesie-
niu do konkretnego produktu wyznacza ją sprzedawca lub rząd, je-
śli ustalana jest cena sztywna; „pasażer na gapę” uchyla się od odpo-
wiedzialności, ale ze względu na szczególne wyobrażenia, jakie sobie 
stwarza na temat zachowań innych. Człowiek może być nawet „pa-
sażerem na gapę” wobec samego siebie, jeśli na przykład podejmu-
je liczne nieodpowiedzialne decyzje w sprawie drobnych wydatków, 
które ostatecznie składają się na znaczną stratę finansową. Gdy więc 
teoria racjonalnego wyboru zajmuje się zagregowanymi skutkami 
działań, to przeważnie interesuje się mechanizmami podejmowania 
indywidualnych decyzji w sytuacjach, w których trzeba liczyć się 
z decyzjami już podjętymi lub podejmowanymi przez innych.

Pierwsze proponowane przez Colemana rozwiązanie proble-
mu dualizmu założeń, a więc scedowanie go na psychologię i odże-
gnanie się od wyjaśniania działań indywidualnych, nie jest całkiem 
przekonujące i prowadzi wprost do rozwiązania drugiego – postula-
tu częściowego wyjaśnienia działań przez wskazanie, z jakimi ogra-
niczeniami wynikającymi z  zachowań innych musi się ono liczyć. 
Decyzje innych stają się tu w  pewnym sensie niewidoczne. Pod-
miot musi jedynie brać pod uwagę ich skutki, na przykład przewidy-
wać, że w ciepły, słoneczny dzień na drodze może powstać korek, że 
cena masła może wzrosnąć w rezultacie wzrostu kosztów transpor-
tu, a uchylenie się od kosztów dobra wspólnego może pozostać nie-
zauważone w dużej grupie. 

W  każdym cyklu zachowań zbiorowych podmiot ma do czy-
nienia z  połączonymi konsekwencjami działań innych ludzi i  sa-
modzielnie przewiduje na ich podstawie dalszy rozwój zdarzeń, 
szacując możliwości osiągnięcia własnych celów lub nawet te cele re-
widując. Zadaniem socjologii byłaby próba rekonstrukcji tych pro-
cesów myślowych i nakreślenia konstelacji będącej punktem wyjścia 
następnego cyklu lub nawet wielu następnych cyklów. Ponieważ jed-
nak nie można zrekonstruować rozumowania wszystkich uczestni-
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ków, trzeba z konieczności stosować uproszczenia – na tyle niewiel-
kie, aby trafnie przewidzieć przeważającą liczbę działań, ale też na 
tyle znaczne, by uchwycić to, co najistotniejsze w bardzo wielu decy-
zjach, i zachować adekwatność praw socjologicznych wobec zjawisk 
zbiorowych. Toteż teoria racjonalnego wyboru musi godzić dwa 
sprzeczne postulaty metodologiczne, które odpowiadają jej sprzecz-
nym założeniom: musi być dość szczegółowa, by nie uchybić zróżni-
cowaniu indywidualnych decyzji, a z drugiej strony dość ogólna, by 
relacje między decyzjami a ich skutkami wyjaśniać za pomocą praw 
przyczynowych. 

Oczywiście problem stosowania ogólnych praw do wyjaśniania 
konkretnych zdarzeń dotyczy każdej nauki i stąd konieczność for-
mułowania praw ceteris paribus, a więc abstrahujących od losowych 
odchyleń i czynników sytuacyjnych. Jednak ze względu na to, że ak-
tów wolnej woli nie możemy uznać za losowe odchylenia, lecz decy-
zje kierujące się samodzielnie ustanowionymi kryteriami, a  prawa 
procesów decyzyjnych dotyczą przecież ich istoty, a  nie zewnętrz-
nych uwarunkowań, to ewentualną nieadekwatność praw należy 
wziąć raczej za przejaw ich charakteru idealizacyjnego, a nie względ-
ności sytuacyjnej. Idealizacja polega na przyjmowaniu wielu założeń 
upraszczających, które można następnie uchylać kosztem prostoty. 
Faktualizacje, czyli przybliżenia do konkretu, mają sens tak długo, 
jak długo zwiększają siłę predykcyjną teorii i jak długo nie prowadzą 
do zbytniego skomplikowania. Teoria racjonalnego wyboru jest więc 
zmuszona do idealizacji, o ile nie ma stać się bardzo złożonym opi-
sem rzeczywistości. To zaś oznacza również konieczność przyjmo-
wania dodatkowych założeń na temat ludzkich preferencji, ro-
zumowań, wartości czy siły woli. Dodatkowych – gdyż nie idą one 
w sukurs założeniu o wolności woli, lecz mu przeczą. Jeśli przyję-
libyśmy, że człowiek zawsze maksymalizuje własną użyteczność, to 
zredukowalibyśmy działanie do złożonego mechanizmu przystoso-
wawczego. Miejsca na wolność woli można by szukać już tylko w ko-
nieczności faktualizacji, a więc w nieadekwatności teorii. 

Jednak konieczność faktualizacji wcale nie oznacza, że nale-
ży przyjąć założenie o wolności woli. Gdyby znajomość ograniczeń 
realizacji określonych działań pozwalała przewidzieć, jakie działa-
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nia ludzie podejmą, to niepotrzebne mogłyby okazać się jakiekol-
wiek założenia na temat człowieka. Idealizacyjne pojmowanie praw 
socjologicznych prowadzi do wniosku, że drugie zaproponowa-
ne przez Colemana rozwiązanie problemu sprzeczności założeń nie 
wymaga wcale odniesienia do indywidualnych wyborów ani nawet, 
być może, do wiedzy o człowieku. Coleman zwraca zresztą uwagę, że 
w tym kierunku zmierzała socjologia postulująca wyjaśnienia struk-
turalne. Jako przykład podaje prace Paula Lazarsfelda, które od lat 
pięćdziesiątych dwudziestego wieku wzmocniły tendencję do przy-
czynowego wyjaśniania zachowań „za pomocą przyczyn takich jak 
społeczne cechy indywiduum lub cechy jego środowiska, bez odwo-
łania do interweniującej po stronie podmiotu orientacji działanio-
wej”8. Jednocześnie, za sprawą upowszechniania się metod badań 
sondażowych, następował, zdaniem Colemana, odwrót od proble-
matyki społecznych skutków indywidualnych działań czy zachowań 
zbiorowych na rzecz zainteresowania indywiduum i  możliwościa-
mi skutecznego wpływania na człowieka na podstawie wiedzy o pra-
wach, jakim podlega jego zachowanie.

Skoro dualizm wolności i przyczynowości wydaje się tak trudny 
do utrzymania w świetle obu omówionych właśnie postulatów me-
todologicznych, to dlaczego Coleman nie chciał go porzucić na rzecz 
którejś z wersji determinizmu? Lektura jego artykułu o związkach 
teorii społecznej z badaniami społecznymi i teorią działania wska-
zuje, że rozstrzygające znaczenie miały najprawdopodobniej nie tyle 
względy teoretyczne bądź empiryczne, ile normatywne, przedsta-
wione w rozważaniach na temat przemian społeczeństwa amerykań-
skiego na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych dwudzieste-
go wieku9.

Zanim do tego przejdziemy, warto zauważyć, że Coleman sam 
zwraca uwagę na praktyczne motywacje dotyczące założeń własnej 
teorii, pisząc, że socjologia pozbawiona teorii działania byłaby zmu-
szona do zerwania kontaktu z najważniejszymi źródłami nowożyt-
nej myśli społecznej, czyli prawem i ekonomią. Nie ulega wątpliwo-

8 Ibidem, s. 1314.
9 Ibidem, s. 1317–1320.
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ści, że prawo nie tylko reguluje, lecz także opisuje rzeczywistość oraz 
dostarcza ogólnych koncepcji wyjaśniających procesy społeczne. Po-
jęcia takie, jak czyn, zamiar, uprawnienie, władztwo, zobowiązanie, 
wina czy odpowiedzialność, są zorganizowane wokół teorii działania 
zakładającej wolność woli. Bez nich nie byłyby z kolei możliwe poję-
cia ekonomiczne: własność, umowa, kredyt czy pieniądz. Ekonomia 
może oczywiście próbować abstrahować od prawa, redukując je do 
różnych form gwarantowania danych interesów10 i ich skutecznego 
definiowania, ale w końcu musi stanąć wobec zagadnienia wpływu 
instytucji prawnych na interesy. Wymiana rynkowa wymaga bowiem 
możliwości wymuszenia racjonalnej wzajemności uprawnień i obo-
wiązków11. Gwarancje prawne rodzą z kolei konieczność ponoszenia 
kosztów transakcyjnych i ustanowienia zasad odpowiedzialności, od 
których oczekujemy nie tylko adekwatności wobec kosztów rzeczy-
wiście ponoszonych przez strony stosunku cywilnoprawnego, lecz 
także sprawiedliwości, uwzględniania uzasadnionych oczekiwań 
i staranności każdej ze stron. Pojęcia prawne konieczne do uregulo-
wania stosunku ekonomicznego odnoszą się więc do koncepcji świa-
domego działania, którego rdzeniem jest wybór spośród możliwości 
ograniczonych tylko negatywnie – zakresem prawa podmiotowego. 
Innymi słowy, zarówno prawo, jak i ekonomia zakładają, że wszel-
kie relacje społeczne wynikają z wolności indywiduum i są jego re-
alizacją. Główne miejsce podmiotowości w prawnym i ekonomicz-
nym sposobie myślenia jest widoczne w  przenoszeniu konstrukcji 
„osobowości prawnej” na organizacje oraz w związanych z tym pró-
bach przenoszenia koncepcji zdolności działania i odpowiedzialno-
ści na zbiorowe konstrukty: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fun-
dacje, partie. Współczesne próby internalizacji podmiotowości, jej 
podporządkowania interesom i celom zbiorowym w ramach korpo-
racji, gospodarki centralnie planowanej czy innych form regulacji 
życia zbiorowego napotykają zwykle sprzeciw moralny i wzmacnia-
ją siłę argumentów odwołujących się do niezbywalnych praw indy-

10 Por. T. J. Miceli, Economics of the Law. Torts, Contracts, Property, Litigation, Ox-
ford University Press, Oxford 1997.

11 Por. D. C. North, Theorie des institutionellen Wandels. Eine neue Sicht der Wirt-
schaftsgeschichte, übers. M. Streissler, J. C. B. Mohr (Siebeck), Tübingen 1988.
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widualnych. Socjologia, która opisywałaby rzeczywistość społecz-
ną bez odnoszenia się do indywidualnej wolności, musiałaby więc 
uznawać rzeczywistość prawną za rodzaj zbiorowej iluzji, samole-
gitymizacji porządku społeczno-ekonomicznego lub, w najbardziej 
radykalnej postaci, znanej nam z prac Léona Duguita, określić indy-
widuum z jego prawami jako funkcję społeczną. W tego rodzaju uję-
ciach nie byłby już możliwy odwołujący się do uprawnień sprzeciw 
jednostki wobec społeczeństwa lub jej wycofanie się z niego.

Coleman sądzi, że zerwanie pojęciowej więzi teorii społecznej 
z  prawem dokonało się na przestrzeni dwudziestego wieku w  wy-
niku nie tylko tendencji teoretycznych, lecz także przemian spo-
łecznych sprzyjających podporządkowaniu indywiduum organiza-
cjom. Pierwsza zmiana polegała na przesunięciu punktu ciężkości 
życia zbiorowego z lokalnych społeczności na naród. W miejsce lo-
kalnych firm pojawili się producenci, którzy za sprawą rozwijającego 
się transportu, promocji i technologii stworzyli rynki o charakterze 
ogólnokrajowym. Prasa, radio i telewizja zaczęły zaś włączać obywa-
teli w sprawy całego narodu, sprawiając, że społeczeństwo globalne 
przestało zdawać się już tak odległe jak wcześniej. Druga przemia-
na, o której pisze Coleman, polegała na zmianie struktury odpowie-
dzialności i przeniesieniu jej z podmiotów prywatnych i  lokalnych 
na podmioty publiczne i krajowe. Rozszerzenie skali wymiany in-
formacji doprowadziło do obciążenia rządu większą odpowiedzial-
nością za dobrostan ludności. W  wyniku fali reform społecznych 
rozkwitła rozległa dziedzina badań: eksperymentów społecznych na 
dużą skalę, ewaluacji, interwencji badawczych czy badań długookre-
sowych. Ich przedmiotem były zsumowane cechy indywiduów12, 
adresatem zaś duże organizacje: agencje rządowe, związki zawodo-
we, a niekiedy też przedsiębiorstwa i stowarzyszenia. Dopływ wiary-
godnych informacji bardzo pomagał im w osiąganiu celów, a zara-

12 W polskim kontekście zwraca na to uwagę Antoni Sułek, pisząc: „[…] empirią 
dla ówczesnej socjologii empirycznej stała się przede wszystkim świadomość 
żyjących indywiduów. Nic więc dziwnego, że podstawowym rodzajem danych 
zbieranych przez socjologów były wypowiedzi ludzkie, zwykle – odpowiedzi 
ankietowe”. Por. A. Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 
2002, s. 33.



184 ROZDZIAŁ 3

zem zwiększał ich władzę nad obywatelami, do których przeważnie 
wiedza badawcza nie docierała. Pogłębiająca się w ten sposób asy-
metria informacyjna zagrażała przede wszystkim interesom in-
dywidualnym, ograniczając zwłaszcza skuteczność działań, któ-
re wymagają wiedzy o rynku, opinii publicznej i  innych aspektach 
funkcjonowania społeczeństwa.

Opisana sytuacja wymagała, zdaniem Colemana, przeformu-
łowania roli socjologii nie tylko ze względu na to, że stała się ona 
uczestniczką procesów, które ją interesują, lecz także ze względu 
na wzrost praktycznej roli egzekwowania praw informacyjnych 
w  łagodzeniu nierównowagi między indywiduum a  podmiotami 
korporacyjnymi. Prawa te wymagają zarówno dostępu do ogólnie 
rozumianej wiedzy społecznej, jak i  możliwości określania tema-
tów istotnych z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i  intere-
sów w gęstniejącej sieci relacji między podmiotami indywidualny-
mi i korporacyjnymi. Ponadto wymagają identyfikowania obszarów 
nierównowagi. Asymetria informacyjna nie wynika bowiem po pro-
stu z tego, że ludzie nie mają dość informacji, lecz że mają mniej in-
formacji niż partnerzy interakcji, a tym samym w sposób nie-
zamierzony zmieniają się z podmiotów w przedmioty działania. 

Badanie ograniczeń indywidualnego działania przez zachowa-
nia zbiorowe daje szansę, by odpowiedzieć na wyzwanie normatyw-
ne, jakim jest sytuacja człowieka w społeczeństwie masowym. Przy-
kładem mogą być dziś palące problemy środowiska naturalnego, 
wynikające z masowego wykorzystywania zasobów i kształtowania 
się niezamierzonej konstelacji interesów, hamującej wysiłki na rzecz 
przetrwania ludzkości. Coleman wskazuje, że podobne wyzwania 
wymagają szczególnego rodzaju wiedzy refleksyjnej, ukierunko-
wującej badania społeczne na problemy istotne z perspektywy 
indywiduum. Zasadniczy argument na rzecz przyjęcia założenia 
o wolności działania ma tu zatem charakter normatywny: zorganizo-
wane podmioty korporacyjne w sposób niezamierzony ograniczają 
ludzi w ich możliwościach decyzyjnych, czemu należy przeciwdzia-
łać w  imię indywidualnej wolności. Argument pozytywny zakłada 
już natomiast perspektywę decydenta – w społeczeństwie charakte-
ryzującym się znacznymi asymetriami informacyjnymi wyjaśnienie 
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struktury władzy i podziału dóbr wymaga odpowiedzi na pytanie, 
w  jaki sposób ograniczenia informacyjne sprzyjają podejmowaniu 
działań, które mogą jawić się z perspektywy obserwatora jako dzia-
łania nieracjonalne i nierealizujące w pełni możliwości podmiotu.

Zwróćmy uwagę, że oba argumenty ukrywają w swym powią-
zaniu wyjściową sprzeczność założeń teorii. Tym razem człowiek 
zdeterminowany przez swe ograniczenia informacyjne nie jest bo-
wiem tym samym podmiotem, którego indywidualna perspekty-
wa pozwala na rozpoznanie własnych ograniczeń i wolny wybór. Tę 
ostatnią rolę przejmuje teoretyk społeczny, który stawia się na miej-
scu uczestników życia społecznego. Jego indywidualna, ale już nie 
konkretna, osobista perspektywa może być następnie zastosowana 
do wszelkich możliwych sytuacji, otwierając w nich szerokie spektra 
wyboru. Logika decyzji, zrekonstruowana przez teoretyka, nie jest 
dzięki temu logiką faktyczną, podlegającą prawom przyczynowym, 
lecz logiką, którą teoretyk ustanawia a priori, aby móc ją projekto-
wać na rzeczywistość empiryczną jako naukową idealizację. Korzyść 
z  tego zabiegu polega na tym, że teoretyk nie abstrahuje od indy-
widualnego celu. Jednocześnie jednak jest zmuszony do wyjaśnia-
nia wszelkich zjawisk społecznych przez trójelementową strukturę 
obejmującą: 1) internalizację przez podmiot wiedzy i wartości spo-
łecznych w zastanym porządku społecznym, 2) przebieg procesu de-
cyzyjnego oraz 3) agregację skutków działań wynikających z wolnej 
decyzji.

W  myśl naszej interpretacji teoria racjonalnego wyboru uza-
sadnia swe sprzeczne założenia koniecznością przyjęcia każdego 
z nich na różnych etapach działań społecznych (rysunek 1). Zacznij-
my jednak od początku. Rdzeniem omawianej teorii jest błędne koło 
działania indywidualnego, które, parafrazując Luhmanna, rozwi-
ja paradoks sprzeczności między wolnością a determinizmem przez 
odróżnienie wolnego wyboru własnego celu przez indywiduum od 
zachowania zbiorowego, które agreguje działania indywidualne, wy-
wołując niezamierzone przez nikogo skutki. Przybierają one postać 
ograniczeń innych działań indywidualnych i choć nie naruszają wol-
ności woli jako takiej, to mogą niweczyć intencje podmiotu lub je 
ukierunkowywać w sposób niezgodny z pierwotnymi celami. Indy-
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widuum nie może wszakże przewidzieć tego ukierunkowania, po-
nieważ nie jest w stanie wziąć pod uwagę konsekwencji zachowania 
zbiorowego, do którego wnosi niewielki wkład.

Zauważmy, że niezamierzone skutki działania zbiorowego nie 
wynikają z indywidualnej wolności, lecz z mechanizmów agregacji. 
Nieprzewidywalność działań jest z kolei rezultatem tego, że podmiot 
stoi w obliczu nieprzewidzianych wcześniej konsekwencji zachowań 
zbiorowych. W  ten sposób teoria racjonalnego wyboru nie musi 
wprowadzać wolności jako wyjaśnienia nieprzewidywalności dzia-
łań i może zachować wszelkie korzyści modeli deterministycznych. 
Podobnie jak w ich przypadku zróżnicowanie indywidualnych dzia-
łań wynika tu z oddziaływania nieznanych zmiennych. Gdyby więc 
Coleman miał się zatrzymać na wyjaśnieniu, w jaki sposób dochodzi 
do agregacji działań i jak następnie kształtują one nowe decyzje pod-
miotów, jego koncepcja miałaby wszelkie cechy kompatybilizmu. 
Kategoria „niezamierzonych skutków” nie pozwala poprzestać na 
takiej wersji teorii działania. Chodzi bowiem o skutki niezamierzone 
przez działającego – o to, co z jego perspektywy nie podlega kon-
troli, ale stanowi obszar jego interesów i zamierzeń. Co więcej, skut-
ki te dotyczą samej podmiotowości i  w  dostrzeżeniu tego właśnie 
problemu zawiera się, wspomniana już, główna motywacja Cole- 
mana, by wskrzesić model Parsonsa, a nawet bardziej konsekwent-
nie go stosować. Niezamierzonym skutkiem gry rynkowej okazuje 
się bowiem przeniesienie indywidualnych praw podmiotowych na 
przedsiębiorstwo ze względu na koszty transakcyjne, na jakie nara-
żeni są uczestnicy gry rynkowej. Przedsiębiorstwo staje się podmio-
tem działania w sensie nadanym temu pojęciu przez doktrynę prawa, 
ale jest zarazem dużo bardziej przewidywalne w swych kalkulacjach, 
a przede wszystkim w celach, jakie sobie stawia. W odróżnieniu od 
indywiduum, nie musi być zarazem wolne i zdeterminowane, moż-
na je bowiem ujmować jako formę organizacyjną nastawioną z de-
finicji na maksymalizację użyteczności, a  więc przypisywać mu 
cele, które nawet przez ekonomistów zaczęły być stosunkowo póź-
no przypisywane jednostkom. Przedsiębiorstwo podporządkowuje 
sobie ludzi, narzucając im swoje cele i sposoby działania, ale zara-
zem jest zdane na ludzkie decyzje. W sensie praktycznym ogranicza 
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więc ono wolność, a w sensie teoretycznym zwiększa przewidywal-
ność działań i  pozwala z  powodzeniem abstrahować od celów in-
dywidualnych będących z założenia przedmiotem wolnego wyboru. 
W domenie przedsiębiorstwa wolność nie dotyczy już decyzji, lecz 
zakresu kontroli wyznaczonego przez prawa. Tak rozumiane przed-
siębiorstwo wywołuje jednak także niezamierzone skutki, związane 
przede wszystkim z alienacją człowieka, trudnościami w identyfiko-
waniu się z firmą. Podmiot włączony w tryby przedsiębiorstwa nie 
przestaje być bowiem samodzielny, a jego interes nigdy nie zlewa się 
z interesem grupy, co stanowi nieusuwalną przyczynę walki o staw-
kę płacową13. 

W relacjach z przedsiębiorstwem człowiek jest narażony przede 
wszystkim na skutki rozproszenia odpowiedzialności. Wszak dzia-
łania pracownika wykonywane w imieniu organizacji nie mogą być 
jej przypisane tak, jak przypisujemy ludziom autorstwo ich działań. 
Sprawczość podmiotu korporacyjnego okazuje się iluzją i  ujawnia 
fasadowość działań będących skutkiem podporządkowania. Jedno-
cześnie dochodzi do głosu niezbywalność indywidualnej wolności 
wyrażającej się w indywidualnych próbach emancypacji. Choć wyja-
śniająca to teoria socjologiczna i tym razem może poradzić sobie bez 
koncepcji wolności woli, to musi wziąć ją pod uwagę jako przedmiot 
dążeń i założenie praktyczne obiektów badawczych. 

Świadomość alienacji nie musi być źródłem żądań rewolucyj-
nych ani mieć na celu odzyskania praw przekazanych podmiotom 
korporacyjnym. Wprost przeciwnie, rozproszenie odpowiedzialno-
ści pociąga za sobą żądanie i roszczenie do jej skupienia, w szczegól-
ności w postaci rządowej polityki społecznej. Jak transfer praw był 
podstawą powstania przedsiębiorstwa, tak transfer odpowiedzial-
ności rodzi mechanizmy sterowania państwowego. Podobnie do 
przedsiębiorstw rządy są tym skuteczniejsze w swych wysiłkach, im 
pełniejszą mają wiedzę i im bardziej wieloaspektowo mogą oddzia-
ływać na społeczeństwo. Stąd też polityka społeczna idzie w parze 
z badaniami potrzeb społecznych, skuteczności prawa, opłacalności 

13 Por. R. Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, 
tłum. R. Babińska, Nomos, Kraków 2008, s. 221.
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różnych wariantów polityki, a badania te są skoncentrowane na de-
terminantach indywidualnych zachowań. Choć skupiają się na indy-
widuach, to przyjmują z reguły deterministyczne założenia o ich na-
turze i postępowaniu. Rezultatem są interwencje polityczno-prawne 
w  życie społeczne, modyfikujące uwarunkowania indywidualnych 
działań lub formę organizacyjną podmiotów korporacyjnych. Jak 
pisze Coleman: „Badania społeczne po raz pierwszy włączyły się 
w funkcjonowanie społeczeństwa, nie stojąc już poza nim, lecz mo-
dyfikując komunikację między podmiotami zbiorowymi a osobami – 
w głównej mierze reprezentując podmioty zbiorowe”14.

Choć celem polityki społecznej są zmiany w makroskali prowa-
dzące do planowanych stanów równowagi, to typowe konsekwen-
cje odbiegają zwykle od konsekwencji zamierzonych, ponieważ 
bezpośrednim przedmiotem oddziaływania polityki są cele i środ-
ki działania indywidualnego, a te ulegają elastycznym zmianom, nie 
tylko w zależności od warunków brzegowych, lecz także wyobra-
żeń o  podobnych problemach decyzyjnych innych podmio-
tów. W przykładzie przywołanym przez Colemana poziom eduka-
cji może wprawdzie wpłynąć na dochody danej osoby, ale wpływ 
ten jest również zależny od tego, czy na danym rynku pracy poziom 
edukacji innych także się zmienia i jak ten fakt wpływa na decyzje 
podmiotu15. Polityka społeczna jest więc systematycznie narażona 
na syndrom samoniweczącej się prognozy. 

Niezależnie od tego, w jakiej mierze udaje się osiągnąć cele po-
lityki społecznej, rodzi ona zawsze niezamierzone skutki, a  jeden 
z  nich występuje w  tym większym stopniu, im bardziej polityka 
społeczna jest udana, mianowicie asymetria informacyjna między 
obywatelem a  podmiotami wpływającymi na zachowania zbioro-
we z wykorzystaniem wiedzy o niektórych determinantach zacho-
wania indywidualnego. Będąc jedynie obiektem poznania i opraco-
wywanych na jego podstawie oddziaływań, podmiot jest narażony 
na wielorakie ryzyko – jako konsument, wyborca czy przedsiębior-
ca. Interakcje, w których uczestniczy, stwarzają mu wprawdzie wie-

14 J. Coleman, Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, s. 1320.
15 Ibidem, s. 1330.
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le nowych możliwości, ale nie zdaje on sobie z nich sprawy. A zatem, 
im więcej praw i  odpowiedzialności osoba X przekazuje podmio-
tom korporacyjnym, tym bardziej jej wolność staje się ograniczona 
przez wolność podmiotu wykorzystującego wiedzę o  determinan-
tach działania X-a. Na poziomie skutków polityki społecznej wol-
ność może być zatem zdefiniowana nie tylko jako swoboda wyboru 
celu, lecz także jako taki rozkład wiedzy między uczestników 
życia społecznego, który pozwala podmiotowi na uświado-
mienie sobie własnych możliwości wyboru. 

Ponieważ wolność utracona na skutek asymetrii informacyjnej 
staje się przedmiotem roszczeń tak samo jak wolność utracona na 
rynku czy w przedsiębiorstwie, pojawia się potrzeba wiedzy, która 
nie traktowałaby człowieka przedmiotowo ani nie redukowała go do 
sztucznych form podmiotowości. Wiedza ta pozwalałaby na uczy-
nienie przedmiotem badań społecznych tego, co było wcześniej ich 
niezamierzonym skutkiem, czyli asymetrii informacyjnej. Według 
Colemana wiedzy takiej nie mogą dostarczyć deterministyczne teo-
rie społeczne, ponieważ bez przyjęcia indywidualnej perspektywy 
rola informacji w podejmowaniu decyzji oraz jej zależność od kon-
tekstu społecznego nie są w ogóle widoczne. Jak pisze Coleman, teo-
ria społeczna mogąca uporać się z wyzwaniem wolności „wyraźnie 
uznaje, że działanie społeczne nie wymaga tylko czasownika »dzia-
łać«, lecz również rzeczownika będącego podmiotem zdania: »dzia-
łającego«”16. Uznanie podmiotowości jest jednak tylko środkiem do 
celu praktycznego, dla którego powołana została socjologia reflek-
syjna. Nie jest nim, podkreślmy, przezwyciężenie problemu asyme-
trii informacyjnej przez dostarczanie informacji z  badań społecz-
nych tam, gdzie ich brakuje, ponieważ bez asymetrii informacyjnej 
nie mógłby zapewne istnieć rynek, a jej wyeliminowanie było-
by niemożliwe. Zadaniem socjologii jest natomiast przewidywanie 
skutków asymetrii informacyjnej i działań zbiorowych dla procesów 
decyzyjnych. Innymi słowy, socjologia postulowana przez Colema-
na musi sobie poradzić z wyzwaniem prognozowania skutków dzia-

16 Ibidem, s. 1320.
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łań zbiorowych i w tym sensie stanowić rezerwuar wiedzy przydat-
nej dla decydentów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Jak już wskazywaliśmy, możliwość trafnego prognozowania wy-
maga znajomości zakładanych przez teorię uniwersalnych praw po-
dejmowania decyzji, które ze swej istoty przeczyłyby zasadzie indy-
widualnej wolności. Ponieważ jednak indywidualną perspektywę 
przyjmuje teoretyk traktujący ją jako aprioryczne założenie, to pra-
wa, które mają pozwolić na trafne przewidywanie zjawisk w makro-
skali, nie muszą tłumaczyć rzeczywistych wyborów dokonywanych 
przez indywidua. Tym większy jest wszakże spoczywający na socjo-
logii ciężar odpowiedzialności za trafność prognoz lub skuteczność 
narzędzi do ich formułowania17. Zwróćmy też uwagę, że wyjściowa 
sprzeczność założeń teorii ujawnia tu szczególną konsekwencję dla 
powodzenia jej dezyderatów. Możliwości prognostyczne nauki są tym 
większe, im bardziej wolność indywiduów jest ograniczona przez nie-
zamierzone skutki działań i  im bardziej ich charakter jest określony 
przez formy organizacyjne zachowań zbiorowych. Im bardziej rośnie 

17 Biorąc pod uwagę niską przewidywalność indywidualnych działań kierujących 
się wolną wolą, Coleman najwyraźniej ogranicza możliwości prognostyczne so-
cjologii do dziedzin określonych przez reguły rynku, przedsiębiorstwa i polityki 
społecznej, ale musi zachować daleko idącą ostrożność w możliwościach prze-
widywania zdarzeń historycznych, zwłaszcza rewolucji społecznych. W odpo-
wiedzi na teksty Timura Kurana oraz Randalla Collinsa poświęcone porażce 
socjologów w przewidywaniach losów bloku wschodniego przed 1989 rokiem 
Coleman przeciwstawia się podejściu Collinsa, któremu zarzuca holizm meto-
dologiczny, a więc próbę wyjaśniania zdarzeń za pomocą zmiennych odnoszą-
cych się do cech społeczeństwa jako całości. Zdaniem Colemana, złagodzenie 
represyjności działań Związku Radzieckiego (dzięki któremu w państwach blo-
ku doszło do erupcji rosnącego potencjału oporu) zależało właściwie od decy-
zji jednego człowieka, czyli Gorbaczowa: „Gdyby Andropowa zastąpił ktoś inny 
niż Gorbaczow, to rządy Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego mogły-
by pozostać nienaruszone przez jakiś czas po 1989 roku. Przewidywalność dzia-
łań jednej osoby jest z natury rzeczy niższa w danych warunkach, z którymi ta 
osoba ma do czynienia, niż działań jakiejś liczby osób znajdujących się w takich 
samych warunkach. Ogólniej rzecz biorąc, oznacza to, że działania rządowe są 
mniej przewidywalne niż działania ludności. Jeśli znamy te pierwsze, to dru-
gie, włączając wystąpienia opozycji, są przewidywalne” (J. Coleman, Comment 
on Kuran and Collins, „American Journal of Sociology” 1995, Vol. 100, No. 6,  
s. 1616–1619, tu: s. 1618).
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natomiast wolność indywiduum, im bardziej jego działania są nie-
skrępowane przez sztuczne formy podmiotowości, tym mniejsze pole 
zastosowań socjologii. A zatem to złożoność rzeczywistości spo-
łecznej, a nie jej prostota, jest w ujęciu teorii racjonalnego wyboru 
głównym czynnikiem zwiększającym trafność prognoz.

Do tej pory była mowa przede wszystkim o społecznych prze-
słankach socjologii zbudowanej na paradoksie i  o  rozdzieleniu jej 
sprzecznych momentów. Tak więc prawa wiążące decyzje na mikro-
poziomie z  zachowaniami na makropoziomie wymagają form or-
ganizacyjnych rządzących się właściwymi sobie regułami i interna-
lizujących podmiotowość. Wolny wybór z  kolei (charakteryzujący 
abstrakcyjną perspektywę indywidualną dostępną teoretykowi) tak-
że wymaga określenia reguł podejmowania decyzji na podstawie 
uniwersalnych kryteriów. Obecnie omówimy to, w jaki sposób Cole- 
man stara się zrekonstruować tego rodzaju reguły oraz wyjaśniać 
działania charakterystyczne dla różnych kontekstów decyzyjnych 
(rysunek 2).

Zacznijmy od pierwszego kontekstu, pozostawiającego podmio-
towi najwięcej wolności, a zarazem najbardziej powszechnego, czyli 
rynku. Może on być rozumiany jako zachowanie zbiorowe i w teorii 
racjonalnego wyboru przysługuje mu w istocie status podstawowej 
formy agregacji działań indywidualnych, nie tylko w odniesieniu do 
produkcji i dystrybucji dóbr materialnych. Stąd mowa o rynkach re-
ligijnych, matrymonialnych czy akademickich. Z drugiej strony ry-
nek to także struktura praw podmiotowych, w której wzajemna za-
leżność jest odwrotną stroną niezależności i  praw rozporządzania 
posiadanymi dobrami. Nie mógłbym niczego zbyć ani nabyć, gdy-
bym nie był zależny od oczekiwań i praw kontrahenta. Istotą rynku 
jest zatem związek wolności i wzajemnej zależności, przygodności 
własnego wyboru z pewnością reguł wzajemności. 

Rynkowa równowaga między wolnością a  zależnością nie jest 
jednak stabilna, co znakomicie pokazał Ronald Coase w pracy na te-
mat genezy przedsiębiorstwa18. Przedsiębiorstwo, argumentuje Coase, 

18 R. H. Coase, The Nature of the Firm, w: idem, The Firm, the Market, and the 
Law, The University of Chicago Press, Chicago 1988, s. 33–55.
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stanowi swoistą wyspę na morzu współpracy rynkowej, wszak nie 
obowiązują w nim reguły umownego określania cen towarów i usług, 
lecz zasady zwierzchnictwa. Dlaczego jednak stosunki rynkowe, pyta 
dalej, nie wystarczają ludziom do zaspokajania potrzeb ekonomicz-
nych? Można też zapytać inaczej: dlaczego koordynacyjna funkcja 
przedsiębiorcy zwycięża z  koordynacyjną funkcją rynku? Według 
Coase’a  przez zatrudnienie pracowników przedsiębiorstwo zastę-
puje szczegółowe umowy-zlecenia jedną umową ogólnie zakreśla-
jącą granice kompetencji przedsiębiorcy jako zwierzchnika. W ten 
sposób przedsiębiorstwo zarazem zwiększa możliwości planistycz-
ne i kontrolne przedsiębiorcy, jak też ogranicza jego koszty transak-
cyjne – ułatwia więc trwałą współpracę. Do tej listy korzyści należy 
dodać zwiększone możliwości radzenia sobie z niepewnością, zwią-
zaną choćby z fluktuacjami cenowymi. Jak zauważył Frank Knight, 
który szczególnie mocno akcentował ten aspekt, potrzeba istnienia 
przedsiębiorstwa wynika przede wszystkim z niepewności19. Gdyby 
jej nie było, a więc gdyby wszyscy mieli pełną wiedzę o rynku, każ-
dy uczestnik mógłby ograniczać się do wykonywania rutynowych 
zadań i  wcale nie pojawiłaby się potrzeba kierownictwa ani szefa, 
który bierze odpowiedzialność za decyzje obarczone ryzykiem. We-
dług Knighta ludzkie deficyty prognostyczne są więc główną prze-
słanką powstawania przedsiębiorstw, głębszą niż korzyści ze współ-
pracy, wszak współpraca jest obarczona niepewnością.

Nie oznacza to, że organizacja hierarchiczna mogłaby zastą-
pić rynek całkowicie. Jak pisał Coase, istnieją naturalne ogranicze-
nia wzrostu przedsiębiorstw: 1) wzrost kosztów nowych transakcji,  
2) wzrost liczby błędów w wykorzystywaniu środków produkcji oraz 
3) wzrost trudności organizacyjnych w  koordynowaniu pracy du-
żych zespołów. Mimo to istnienie przedsiębiorstw ma niebagatelne 
znaczenie dla relacji rynkowych. Kształtuje je i  zmienia, jak rów-
nież sprzyja powstawaniu innych rodzajów organizacji ukazujących 
płynność podziału między stosunkami rynkowymi a wewnątrzorga-
nizacyjnymi: związków zawodowych, stowarzyszeń konsumentów, 

19 F. H. Knight, Risk, Uncertainty, and Profit, Chicago University Press, Chicago 
1985, s. 268.
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a  także koalicji przedsiębiorstw, takich jak grupy biznesowe, sieci 
współpracy zawodowej czy też drobnej przedsiębiorczości w  stre-
fach uprzemysłowienia. 

Choć organizacja hierarchiczna stanowi odrębny kontekst dzia-
łania, to jej istnienie wiąże się ze wspomnianymi już wcześniej kosz-
tami i problemami. Każdy z nich odzwierciedla nieredukowalność 
indywidualnej wolności oraz jej ujawnianie się na wyższych pozio-
mach emergencji zachowań zbiorowych. Po pierwsze, jak pisze Cole- 
man, odwrotnością zwiększenia skuteczności organizacji przez kon-
trolę działań jest to, że „podmiot także ma interesy”20 (syndrom 
marginalizacji). Po drugie, „nie jest tak, że systematyczne działania 
organizacji są generowane przez działania menedżerskie, lecz inter- 
akcje tych ostatnich z celowymi działaniami podwładnych”21 (syn-
drom synergii). Po trzecie, ustanowienie niezależnej władzy, która 
korzystałaby z transferu praw, wymaga nie tylko gotowości indywi-
duów do pozbycia się swych praw, ale też zdolności ludzi do usta-
lenia wspólnej konstytucji (syndrom niezgodności). Po czwarte, 
nawet gdyby udało się stworzyć zorganizowaną grupę na rzecz reali-
zacji wspólnego interesu, jej członkowie mogliby nie poczuwać się 
do odpowiedzialności za jej funkcjonowanie, skoro już przekazali 
jej prawa (syndrom pasażera na gapę). Po piąte, nawet gdyby mię-
dzy członkami grupy doszło do porozumienia i byliby oni gotowi do 
działań na jej rzecz, to zapewne nie istnieje procedura przekształ-
cenia preferencji indywidualnych w  preferencje zbiorowe. Zbioro-
wość musi zawsze dokonywać wartościowania preferencji i niektóre 
z nich porzucić (syndrom wyboru zbiorowego). 

Wprawdzie wiele z powyższych zjawisk nie dotyczy działania re-
wolucyjnego, ale socjologia rewolucji i ruchów społecznych formu-
łuje bardzo podobne problemy w odniesieniu do grup rewolucyjnych 
czy reformatorskich, stąd mowa w niej o krytycznej roli przywódz-
twa, konieczności mobilizacji zasobów, współpracy w doborze tech-
nik działania, poświęcenia na rzecz wspólnego celu i demokratyza-
cji ruchu. W przypadku ruchów społecznych szczególne znaczenie 

20 J. Coleman, Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, s. 1325.
21 Ibidem.
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ma również syndrom myślenia grupowego, zawężenia uwagi i fiksa-
cji na celu, co może ograniczać zdolność ruchów do organizacji spo-
łeczeństwa w większej skali i uzależnia je od istniejących sieci spo-
łecznych22. Ani ruchy rewolucyjne, ani pokojowe nie unikają więc 
problemu, który leżał u podłoża ich powstania. Choć ich celem jest 
zasadniczo rewindykacja praw przekazanych organizacjom (pod-
miotom korporacyjnym), to osiągnięcie tego celu zależy od umie-
jętności mobilizacji społecznej i podporządkowania się grupie. Tak 
czy inaczej, indywidualny interes ujawnia swą odrębność od inte-
resu zbiorowego, co grozi powrotem do stosunków czysto rynko-
wych. Zdając sobie jednak sprawę z wewnętrznej niestabilności tych 
ostatnich, Coleman postuluje trzeci rodzaj agregacji działań indywi-
dualnych umożliwiający rozwiązanie problemów rynku i organiza-
cji, czyli „normy społeczne”. Różnią się one zarówno od rynku, jak 
i transferu praw tym, że istnieją w świadomości indywiduum. Mają 
w związku z tym charakter bardziej hipotetyczny i służą w większym 
stopniu potrzebom konstrukcyjnym teorii niż wierności doświad-
czeniu. Ponadto, choć mają wynikać z wolnej woli, to stanowią tak-
że jej samoograniczenie. 

W myśl teorii Colemana normy mogą być wynikiem dwóch pro-
cesów. Z jednej strony mogą wynikać z oddziaływania podmiotu kor-
poracyjnego, gdy ten kalkuluje, że koszty zaszczepiania norm u swych 
członków będą niższe od kosztów sankcjonowania niepożądanych za-
chowań. Z drugiej zaś strony normy mogą być pożądane przez indy-
widuum, gdy przeprowadza ono podobną kalkulację i decyduje się ra-
czej zmienić swe przekonania o słuszności własnych interesów niż te 
interesy realizować. Normy powstają więc albo wtedy, gdy internali-
zacja jest mniej kosztowna niż sankcje albo gdy zmiana wewnętrzna 
jest mniej kosztowna od zmiany zewnętrznej. O ile jednak w pierw-
szym przypadku kalkulacja dotyczy indywiduum jako obiektu zmia-
ny, o tyle w drugim jest ono także jej podmiotem i musi wyrobić sobie 
instrumentalny stosunek do samego siebie. Wychodzi tu na jaw pa-
radoks wolnej woli, od którego zaczęliśmy rozważania na temat teo-

22 Por. A. Oberschall, Social Conflict and Social Movements, Prentice-Hall, Engle-
wood Cliffs, N. J. 1973.
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rii Colemana, ponieważ indywiduum musi mocą swej wolnej woli 
wolę tę ograniczyć, i to w takim stopniu, w jakim wymagają tego 
oczekiwania społeczne oraz ogólna przewidywalność zachowań. 

Jeszcze istotniejsze jest wszakże to, że decyzja, by podlegać nor-
mie, nie jest arbitralna, lecz podyktowana rachunkiem kosztów 
i  strat, w  którym ostateczną stawką nie jest wolność wyboru, lecz 
ponoszony wysiłek. Decyzja o ustanowieniu norm jest tym samym 
konstytucją racjonalności, wyznacza bowiem kryterium i uwa-
runkowania wszystkich następnych działań, dopuszczając zaled-
wie elastyczność w sferze środków. Wiele przemawia za przypusz-
czeniem, że „racjonalny wybór” dotyczy jedynie owego pierwotnego 
aktu samoograniczenia wolnej woli i nie powinien być rzutowany na 
sferę rynku i przedsiębiorstwa ani w sensie eksplanacyjnym, ani nor-
matywnym. Nie chodzi przy tym o to, że zjawiska rynkowe lub gene-
za i organizacja przedsiębiorstw nie mogą być tłumaczone zasadami 
racjonalnego wyboru – tymi samymi, które u Colemana ustanawiają 
strukturę działania. Istotne jest, że nie muszą one być w ten sposób 
tłumaczone i że, co więcej, racjonalność instrumentalna nie odgry-
wa głównej roli w wyjaśnianiu zachowań rynkowych ani też gene-
zy i organizacji przedsiębiorstw. Jak pisał Kenneth Arrow, wszelka 
teoria ekonomiczna musi co prawda zawierać teorię interakcji ryn-
kowych, ale w odniesieniu do zachowań indywidualnych „jakakol-
wiek spójna teoria reakcji na pobudzenia właściwe kontekstowi eko-
nomicznemu (w  najprostszym przypadku: ceny) może w  zasadzie 
prowadzić do teorii ekonomicznej”23. Następnie dodaje: „W  przy-
padku popytu konsumpcyjnego zastosowanych może być z  łatwo-
ścią wiele innych teorii niż maksymalizacja użyteczności, choć mu-
szą uwzględniać ograniczenia budżetowe. Na przykład formowanie 
się przyzwyczajenia może stać się teorią; dla danej zmiany ceny-do-
chodu wybieramy wiązkę konsumpcyjną, która uwzględnia ograni-
czenia budżetowe i wymaga najmniejszej zmiany (w jakimś wygod-
nie zdefiniowanym sensie) poprzedniej wiązki”24. 

23 K. J. Arrow, Rationality of Self and Others, w: Rational Choice. The Contrast be-
tween Economics and Psychology, eds. R. M. Hogarth, M. W. Reder, The Univer-
sity of Chicago Press, Chicago 1987, s. 201–215, tu: s. 202.

24 Ibidem.
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Sugestia, że wyjaśnienie funkcjonowania rynku nie wymaga 
teorii racjonalnego działania, nie obniża oczywiście normatywnych 
walorów teorii racjonalnego wyboru, podważa jednak założenie 
o możliwości wyjaśniania zjawisk społecznych jako agregacji indy-
widualnych działań racjonalnych, jak również tezę, że źródłem ra-
cjonalności jest kontekst rynkowy stwarzający szczególne uwarun-
kowania zachowań indywidualnych. Mniej podstawowe, ale istotne 
znaczenie ma to, że wielu socjologów podnosiło zastrzeżenia co do 
uznawania przedsiębiorstwa za źródło racjonalności. Choć bez wąt-
pienia klasyczni ekonomiści o wiele wcześniej uważali hipotezę ra-
cjonalności za prawdziwą w  odniesieniu do przedsiębiorstwa niż 
konsumenta i  nie sposób wyobrazić sobie działalności współczes- 
nej korporacji bez racjonalnego planowania, to przynajmniej od 
czasów Maxa Webera wskazuje się na irracjonalne źródła tej racjo-
nalności, leżące poza przedsiębiorstwem. Szczególne znaczenie ma 
w  tym kontekście twórczość Josepha Schumpetera. Choć uważał 
on, że kapitalizm jest źródłem racjonalności, to podważył racjonali-
styczną wizję przedsiębiorcy. Ukazał go jako bohatera, który odważ-
nie i wbrew wykalkulowanej ostrożności przełamuje zachowawczość 
kręgów, z których wyrasta. Choć sam nie musi mieć nowych pomy-
słów, to ma odwagę wprowadzać je w życie. Czyniąc to, wykracza 
„poza rutynowe zadania, zrozumiałe dla wszystkich”25 i  jest gotów 
sprostać oporowi społecznemu dzięki swym cechom przywódczym. 
W odróżnieniu od Colemana, Schumpeter nie rzutuje więc uniwer-
salnej i konstytutywnej ludzkiej racjonalności na rynek i przedsię-
biorstwo. W związku z tym w zupełnie inną stronę zmierza również 
diagnoza społeczna Schumpetera. Według niego kapitalizm może 
przetrwać tylko tak długo, jak długo utrzyma się postawa silnej woli 
właściwa nielicznym indywiduom, wyrastającym ponad poddającą 
się rutynie klasę biurokratów. Im bardziej warstwa przedsiębiorców 
będzie zanikać, tym bardziej życie społeczne stanie się przewidywal-
ne, ale tym bardziej też zatraci walor twórczej destrukcji. Racjonal-

25 J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 162.
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ność przedsiębiorcy nie każe się bowiem podporządkowywać nor-
mie, lecz zawsze ją tworzy, przełamuje lub omija.

Ponieważ teoria racjonalnego wyboru jest w swych założeniach 
zgodna z powszechnym, zdroworozsądkowym sposobem myślenia, 
jej popularność nie słabnie. Jednocześnie jednak teoria ta pozostaje 
niestabilna. Wyrazem tego jest stała tendencja do godzenia jej am-
bicji adekwatnego opisu rzeczywistości z mocą analityczną przeja-
wiającą się w zdolności do tworzenia modeli. Próbowano więc ciągle 
na nowo określać zasadnicze założenia składające się na teoretycz-
ny model podmiotu i dodawać doń dodatkowe (pomostowe) założe-
nia, które pozwalałyby stosować przesłanki rdzenne do wyjaśnia-
nia konkretnych zdarzeń. Siegwart Lindenberg, opowiadający się za 
takim gradualistycznym podejściem26, zdefiniował najpierw model 
człowieka jako podmiotu ograniczonego w swych możliwościach – 
z  definicji mającego określone zasoby, oczekiwania, oceny i  mak-
symalizującego korzyści – a następnie określił pożądaną kolejność 
wprowadzania założeń pomostowych, aby uczynić zadość dążeniu 
Colemana do stworzenia teorii o  dużej adekwatności empirycznej 
na poziomie agregacji działań indywidualnych. Taka teoria miała-
by się więc kierować zasadą stosowania możliwie niewielkiej liczby 
informacji o obiekcie27. Poza tym, miałaby zapewniać jak najmniej-

26 S. Lindenberg, The Method of Decreasing Abstraction, w: Rational Choice Theo-
ry. Advocacy and Critique, eds. J. S. Coleman, T. J. Fararo, Sage, Newbury Park 
1992, s. 3–19.

27 Podobne kryterium poprawności teorii, a więc oszczędność w przyjmowaniu 
założeń i  prostotę, przyjmuje David Willer (The Principle of Rational Choice 
and the Problem of a Satisfactory Theory, w: Rational Choice Theory: Advoca-
cy and Critique, eds. J. S. Coleman, T. J. Fararo, Sage Publications, Newbury 
Park 1992, s. 49–77). W odróżnieniu od Lindenberga nie wyprowadza jednak 
z tego wniosku o konieczności godzenia Colemanowskich dążeń do adekwat-
ności empirycznej i  wysokiej abstrakcji praw socjologicznych, lecz stosuje te 
postulaty przeciwko omawianym wcześniej założeniom teorii racjonalnego wy-
boru: racjonalności, uniwersalności struktury preferencji i rynku jako podsta-
wowej strukturze społecznej. Willer radykalizuje w związku z tym tezę o efek-
cie agregacji, obejmując nią nie tylko konsekwencje działań, lecz także intencje 
podmiotu, który zawsze jest uwikłany w relacje społeczne i nie może zakładać 
intencji Innego za intencję daną. Dystansując się od perspektywy badawczej 
Jona Elstera, Willer uważa, że teorię racjonalnego wyboru w dotychczasowym 
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szy dystans między poziomem indywidualnym i zbiorowym oraz, po 
trzecie, w odróżnieniu od Weberowskich typów idealnych, musiały-
by dawać się jak najbardziej upraszczać lub komplikować. 

Gdyby chcieć spełnić te trzy postulaty, to należałoby, jak wnio-
skuje Lindenberg, zastąpić klasyczne socjologiczne koncepcje for-
mowania preferencji na drodze socjalizacji koncepcjami celów 
instrumentalnych. Teorie socjalizacji wyeliminowały bowiem indy-
widualną wolę z modelu działania, a zatem przestały traktować dzia-
łanie jako wybór w  obliczu ograniczeń sytuacyjnych. Lindenberg 
postuluje więc, by zachować ideę wolności wyboru w postaci celów 
instrumentalnych. Zamiast opisywać człowieka jako istotę wyposa-
żoną w określone społeczne preferencje, można przecież traktować 
go jako podmiot decydujący się na coś (zamiast czegoś innego) ze 
względu na jakiś inny cel. 

Druga płaszczyzna, na której założenia pomostowe nie wymaga-
ją deterministycznej wizji człowieka, to, dla Lindenberga, adaptacja 
do danych warunków. Nie musi ona być traktowana jako bezpośred-
nia kontrola działania na mocy uniwersalnej funkcji użyteczności, 
a  więc zgodnie z  ideą człowieka konsumenta, lecz może przybrać 
postać kontroli sytuacyjnej, pozwalającej podmiotowi na spełnienie 

kształcie należy zastąpić teorią „elementarną” określającą nie tyle logikę i na-
stępstwa decyzji „parametrycznych”, w których ściśle dominuje jedna strategia, 
ile decyzji „strategicznych”, a więc uwzględniających „wzajemną zależność de-
cyzji” (ibidem, s. 51). Zakładając następnie, że w każdej relacji podmioty pragną 
zarazem zmaksymalizować korzystną dla siebie zmianę stanu rzeczy i uniknąć 
zmiany minimalizującej preferowany stan rzeczy, Willer dochodzi do wniosku, 
że z punktu widzenia teorii racjonalnego wyboru wymiana rynkowa jest para-
doksem, ponieważ racjonalny podmiot nie byłby gotów na takie ryzyko. A za-
tem to nie racjonalna kalkulacja, lecz przymus może wyjaśnić możliwość rynku. 
Co więcej, rynek i uporządkowane użyteczności są jedynie szczególnymi przy-
padkami relacji społecznych i  systemów wartości. Jak wnioskuje Willer, sko-
ro prawa własności nie są możliwe bez przymusowego egzekwowania wzajem-
ności koniecznej do korzystania z prawa rozporządzania obiektem własności, 
to także rynek musi być traktowany jako przymusowy. W odróżnieniu od Lin-
denberga, który stara się konsekwentnie stosować założenie o  wolności woli 
na różnych poziomach analizy zachowań zbiorowych, Willer obnaża fikcyjność 
tego założenia, dowodząc zależności decyzji indywidualnych od kontekstów in-
terakcyjnego i instytucjonalnego, których główną cechą jest przymusowość.
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własnej funkcji produkcji jakiegoś cenionego dobra (zgodnie z mo-
delem człowieka producenta). Ostatecznie Lindenberg musi jednak 
również postawić sobie pytania o pochodzenie nieinstrumentalnych 
celów. Opisuje je jako wzajemnie konkurencyjne, starając się unik-
nąć typowej dla deterministycznej socjologii redukcji celów do ocze-
kiwań. Pojawia się wtedy wszakże kwestia kryterium wyboru celu 
nadrzędnego. W  sukurs przychodzi tu Lindenbergowi idea celów 
najlepiej różnicujących alternatywne opcje wyboru, a  więc stano-
wiących układy odniesienia pozwalające dokonać oceny, co jest 
najbardziej godne wyboru w danej sytuacji, aby nie poświęcić któ-
regoś z  innych istotnych celów – nigdy nieuciekających z pola wi-
dzenia. Lindenberg musi jednak przyznać, że choć układy odniesie-
nia mogą wyjaśniać pozornie irracjonalne zachowania przez status 
tych zachowań w danym układzie, to sam układ – jak się zdaje – jest 
wyjaśnieniem ad hoc, podobnie jak krytykowane przez Lindenber-
ga koncepcje socjalizacji czy człowieka-konsumenta. Jak pisze Lin-
denberg: „[…] potrzeba teorii ramowania powstaje ze względu na 
to, że musimy wiedzieć, jak skonkretyzować upraszczające założe-
nia”28. Warto zwrócić uwagę, że celem autora jest zachowanie zało-
żenia o  wolności wyboru na różnych poziomach wyjaśniania, aby 
zasypać napięcie między „socjologią tradycyjną” a psychologią, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasady minimalizacji liczby założeń. Jak 
u Colemana pojęcie racjonalności, tak tu pojęcie układu odniesienia 
staje się jednak zasadniczą przeszkodą w nadaniu wolnej woli jakiej-
kolwiek realności. Teoria ramowania jest bowiem potrzebna tylko 
po to, „aby rozszerzyć poprzedni (zorientowany strukturalnie) mo-
del, a nie zastępować go modelem psychologicznym”29. Wbrew suge-
stiom autora model ten nie mógłby nie być wprowadzony. Może być 
wprawdzie niepotrzebny do wyjaśnienia danego faktu, ale jest ko-
nieczny logicznie, ponieważ bez niego nie miałyby sensu założenia 
o wielości celów i celach instrumentalnych. Jeśli podmiot jest zdolny 
do samodzielnego określania celów i wyboru tych najlepiej różnicu-

28 S. Lindenberg, The Method of Decreasing Abstraction, s. 14.
29 Ibidem, s. 14–15.
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jących spośród celów nadrzędnych, to właśnie dlatego, że zawsze ma 
układ odniesienia, którego teoria już nie wyjaśnia. 

Wyraźnie obecne u Lindenberga napięcie między dążeniem do 
adekwatności empirycznej i ambicją stworzenia teorii o dużej mocy 
analitycznej dobrze charakteryzuje zasadnicze linie podziału we 
współczesnych naukach społecznych, odzwierciedlając zarazem we-
wnętrzny paradoks teorii racjonalnego wyboru. Napięcie to jest dziś 
widoczne zwłaszcza w sporach między ogólną teorią ekonomiczną 
a psychologią kognitywistyczną, która odważnie wkracza w obszar 
ekonomii. O  ile teoria ekonomiczna stara się zachować ideę pod-
miotu kierującego się wolną wolą w  ramach uprawnień zakreślo-
nych przez społeczeństwo, o tyle psychologia demaskuje przyczyny 
decyzji ekonomicznych, które wymykały się dotąd czysto norma-
tywnym modelom ekonomicznym. 

W swoistej walce między teorią ekonomiczną a psychologią ta 
pierwsza – jak się zdaje – jest obecnie w zdecydowanej defensywie. 
Przyczynił się do tego w dużej mierze Herbert Simon, dla którego 
przedmiotem ataku stało się ekonomiczne, „substancjalne” pojęcie 
racjonalności i błędy, do jakich może ono prowadzić, gdy próbuje 
się za jego pomocą wyjaśniać zjawiska społeczne i  gospodarcze30. 
Simonowi udało się wykazać, że ani funkcji użyteczności, ani ryn-
ku ubezpieczeń, ani też głosowań politycznych nie można wyjaśnić, 
ograniczając się do zasad racjonalności substancjalnej, lecz jedynie 
uwzględniając sposób, w jaki indywidua rzeczywiście podejmują de-
cyzję. Simon uważa więc za niezbędne odwołanie się do dorobku 
psychologii decyzji. Krytykując hipotezę Gary’ego Beckera, że edu-
kacja wyrównawcza dla dzieci z mniej zamożnych domów jest nie-
skuteczna, ponieważ może zmniejszyć inwestycje rodziców, Simon 
zauważa, że do wysunięcia tej hipotezy konieczne okazało się nie tyl-
ko założenie optymalizacji korzyści, lecz także dodatkowa, przyję-
ta milcząco przesłanka mówiąca, że szczęście i wyposażenie, które 
otrzymuje się z domu, raczej się do siebie dodają niż mnożą. Aby 
jednak tę przesłankę przetestować, należałoby zbadać rzeczywiste 

30 H. A. Simon, Rationality in Psychology and Economics, w: Rational Choice,  
s. 25–40.
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procesy podejmowania decyzji. Jeszcze bardziej jaskrawego przykła-
du dostarczają zachowania wyborcze. Na nic zdadzą się, powiada Si-
mon, próby przewidywania decyzji wyborczych przez proste porów-
nywanie sytuacji ekonomicznej wyborcy w obecnej kadencji z tym, 
jak powodziło mu się wcześniej, ani inne, podobne zabiegi. Nale-
żałoby raczej zbadać, co naprawdę przyciąga uwagę wyborców jako 
kryterium podejmowania decyzji w danej sytuacji. Jak pisze Simon, 
„wyborca, który zwraca uwagę na stopę inflacji, może zachowywać 
się całkiem inaczej niż ten, który bierze pod uwagę deficyt federal-
ny. Ponadto, aby przewidzieć, na czym skupi się jego uwaga, może-
my potrzebować wiedzy o jego przekonaniach ekonomicznych”31. 

Perspektywa psychologiczna nie okazała się jednak wyłącznie 
przeciwstawna perspektywie ekonomicznej. Część ekonomistów po-
stanowiła bowiem nadać swym nierealistycznym założeniom walor 
empirycznej wiarygodności, zmieniając ich status i  wykorzystując 
do tego dorobek psychologów. Tak na przykład Robert Lucas za-
miast obstawać, że ekonomia opisuje rzeczywiste procesy decyzyj-
ne, określił jej prawa jako uproszczone, statyczne opisy długotrwa-
łych procesów przystosowawczych32.

Postępy psychologii ekonomicznej, zainicjowane przez koncep-
cję bounded rationality, stanowią przede wszystkim uderzenie w ideę 
wolnego podmiotu. W odpowiedzi teoria racjonalnego wyboru mo-
głaby okazać się zdolna do modyfikacji lub uelastycznienia swych 
założeń w  zgodzie z  osiągnięciami psychologów, koncentrując się 
nadal na agregacji zachowań zbiorowych i przystając na iluzyjność 
konstrukcji uprawnień. Koncepcja agregacji wydaje się jednak nie 
mniej zagrożona niż zdroworozsądkowy model człowieka, i  to nie 
tylko dlatego, że racjonalność jest czymś stopniowalnym i podlega-
jącym systematycznym odchyleniom. Jak zauważył Arrow, założe-
nie o racjonalnym zachowaniu człowieka nie pozwala na wyciąga-
nie wniosków, które miałyby zbyt mocne obserwowalne implikacje, 
a  w  szczególności nie ma żadnych implikacji na poziomie zacho-

31 Ibidem, s. 33.
32 R. Lucas Jr., Adaptive Behavior and Economic Theory, w: Rational Choice,  

s. 217–242.
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wań zbiorowych. Argumentując w duchu Simona, Arrow zauważa, 
że tego rodzaju implikacje wymagają mocnych założeń uzupełnia-
jących koncepcję racjonalności, w szczególności najbardziej popu-
larnego założenia o wspólnej funkcji użyteczności. Jest ono jednak 
trudne do uzgodnienia z faktami. Na przykład badania przekrojowe 
pokazują, że wraz ze wzrostem poziomu edukacji rosną dochody, co 
jest interpretowane jako zwrot inwestycji. Skoro jednak – pyta Ar-
row – wszyscy są tacy sami, to dlaczego nie dokonują takich samych 
wyborów? „W modelu kapitału ludzkiego – odpowiada – jedyne wy-
jaśnienie musi polegać na tym, że indywidua nie są takie same, ani 
co do zdolności, ani gustów”33. W istocie, jak dalej wykazuje, założe-
nie homogeniczności podmiotów musiałoby prowadzić do wniosku 
o niemożliwości handlu, którego jedyną racją są przecież, jak wiado-
mo przynajmniej od czasów Adama Smitha, różnice między ludźmi. 
Jeśli jednak różnic tych niepodobna dokładnie opisać, to żadne tezy 
dotyczące zachowań indywidualnych nie usprawiedliwiają wnio-
sków na temat zachowań zbiorowych. Oprócz przesłanki homoge-
niczności, stawianie podobnych wniosków utrudniają także inne 
milcząco przyjmowane założenia, choćby o  odrębności indywidu-
ów, jak również o powszechnej wspólnej wiedzy na temat rynku. 
Chodzi tu o „wspólną wiedzę” w znaczeniu wprowadzonym przez 
Davida Lewisa, czyli dotyczącą nie tylko obiektu, lecz także tego, że 
„inny wie to, co ja”. Jak dowodzi Arrow, „każdy podmiot musi wie-
dzieć nie tylko, że inne podmioty (przynajmniej te z istotną władzą) 
są racjonalne, lecz także, że każdy inny podmiot wie, że każdy inny 
podmiot jest racjonalny, czyli wie, że każdy inny podmiot jest racjo-
nalny itd.”34. Wspólna wiedza oznacza, że racjonalność nie jest cechą 
indywiduum, lecz cechą społeczną, właściwą kontekstowi, w  któ-
rym indywiduum działa. Jeśli jednak każdy podmiot ma w głowie 
model całej gospodarki, to „ręka kierująca gospodarką jest w isto-
cie widzialna”35 i przestaje mieć sens teza, że indywidualne działa-
nia prowadzą do niezamierzonych skutków w makroskali. W odróż-

33 K. J. Arrow, Rationality of Self and Others, s. 205.
34 Ibidem, s. 208.
35 Ibidem.
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nieniu od założeń teorii racjonalnego wyboru, teoria ekonomiczna 
nie zakłada więc wcale racjonalności podmiotów, lecz racjonalność 
społeczną i konfrontuje nas z paradoksalnymi wnioskami na temat 
indywiduów płynącymi z  modeli równowagi rynkowej. Rzecz nie 
przedstawiałaby się lepiej, gdyby przyjąć, że ludzka wiedza jest z ko-
nieczności ograniczona, ponieważ, jak pisze Arrow:

[…] optymalizacja w warunkach ograniczonej wiedzy jest z pewnością 
trudniejsza obliczeniowo. Jeśli indywidua mają prywatne informacje, 
inni tworzą sobie na ten temat jakieś przypuszczenia. Te z kolei mu-
szą stanowić wiedzę wspólną, aby mogły być hipotezami opartymi na 
racjonalności. Wiedza wspólna – jak się zdaje – ma zaś taką samą za-
wartość informacyjną i jest równie nieprawdopodobna, jak znajomość 
prywatnej informacji36.

A zatem, jeśli racjonalność wymaga wspólnej wiedzy, to wy-
klucza także asymetrię informacyjną między podmiotami, 
a przez to wyklucza możliwość handlu. Wszak, jak wiadomo od cza-
sów Karla Mengera, przesłanką zysku jest różnica w wiedzy kontra-
hentów o czynnikach określających cenę. 

Jak pamiętamy, asymetria informacyjna między różnymi typa-
mi podmiotów stanowiła bodaj najistotniejszy motyw, dla którego 
Coleman chciał obsadzić socjologię w roli dyscypliny ukierunkowu-
jącej badania społeczne na poszukiwanie przyczyn marginalizacji 
indywidualnych praw do informacji. Tymczasem, zapożyczając mo-
del racjonalności podmiotu z teorii ekonomicznej, przyjął w grun-
cie rzeczy założenia, które przeczą takiej asymetrii. Jest to jednak 
tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony kryje się normatywne 
ukierunkowanie ekonomii na różnice indywidualne. W odróżnieniu 
od klasycznej socjologii o proweniencji durkheimowskiej, dla któ-
rej warunkiem integracji była homogeniczność społeczna i wspól-
ny system wartości (integracja na poziomie preferencji), ekonomia 
zawsze podkreślała znaczenie zróżnicowania społecznego i  nie-
ustannej realokacji zasobów dla efektywności wymiany rynkowej. 
Warunkiem zróżnicowania jest jednak asymetria informacyjna, któ-

36 Ibidem. 
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rej Coleman chce explicite przeciwdziałać właśnie z normatywnego 
punktu widzenia. Jego teoria jest więc w dwójnasób przeciwstawna 
ekonomii: pod względem modelu rzeczywistości stwierdza ona asy-
metrię informacyjną tam, gdzie teoria ekonomiczna jej przeczy, pod 
względem normatywnym postuluje natomiast zniesienie tej asyme-
trii, podczas gdy teoria ekonomiczna promuje ją jako czynnik opty-
malizacji funkcji produkcji. 

Wspomniane różnice rodzą skutki natury politycznej. Teoria ra-
cjonalnego wyboru stara się przeciwstawić zarówno ekonomiczne-
mu, jak i  socjologicznemu modelowi integracji społecznej. Pierw-
szy z nich kieruje się ideałem optimum Pareta, a więc zmierza do 
sytuacji, gdy żadne indywiduum w grupie nie może wzbogacić się 
bez uszczerbku dla kogoś innego, a więc gdy dostępne zasoby są wy-
korzystane w sposób najbardziej optymalny. Jedynym celem pozo-
staje wtedy stopniowa zmiana funkcji produkcji odpowiadająca po-
stępom wiedzy. Przy zmianie technologicznej optymalna alokacja 
zasobów, o której mówi ekonomia, jest możliwa tylko pod warun-
kiem istnienia dużego zróżnicowania społecznego i szybkiej adapta-
cji indywiduów do zmieniającej się sytuacji. Jak pisze Mancur Olson:

Krańcowe stopy substytucji dwóch dowolnych czynników produkcji 
muszą być proporcjonalne do stopy ich cen i takie same we wszystkich 
branżach itd. Jednak w przypadku szybkiego wzrostu popyt na różne 
dobra, metody produkcji, jej umiejscowienie i produkty krańcowe po-
szczególnych czynników produkcji będą się nieustannie zmieniać37.

Konsekwencją takiego najbardziej efektywnego stanu rzeczy byłby 
szczególny typ integracji społecznej – przez różnice, a nie wspólne 
wartości i  przekonania. Różnice byłyby zresztą wzmacniane przez 
rozterki, które musiałaby rodzić stała niepewność panująca na ryn-
ku, niekończąca się „twórcza destrukcja”. Model ten stoi w sprzecz-
ności z korporacjonistyczną i aksjologiczną koncepcją integracji pro-
mowaną przez Durkheima i  Parsonsa, a  więc klasyków socjologii. 
Jak pisze Olson, ekonomiczny ideał integracji jest nie do pogodze-

37 M. Olson Jr., Economics, Sociology, and the Best of all Possible Worlds, w: Ratio-
nal Choice Theory, ed. P. Abell, Elgar, Brookfield 1991, s. 51–73, tu: s. 69. 
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nia z ideałem socjologicznym i zamienia się łatwo w swą karykatu-
rę, gdy nie podlega krytyce i politycznej regulacji. Dodajmy jednak, 
że polityk jest pozbawiony możliwości rozstrzygnięcia sporu między 
wizjami ekonomiczną i socjologiczną, jeśli nie dysponuje niezależ-
nymi kryteriami takiego rozstrzygnięcia. W tym kontekście propo-
zycja Colemana może być odczytywana jako uzasadnienie niezależ-
nego punktu widzenia, który z  jednej strony unika kolektywizmu 
tradycyjnej socjologii, a z drugiej niezamierzonych skutków proce-
sów ekonomicznych inicjowanych przez racjonalnych uczestników 
rynku. Istotą tego uzasadnienia miałoby być odnowienie idei wolno-
ści podmiotu, która, kryjąc się w tradycjach ekonomicznej i prawnej, 
powinna stać się głównym normatywnym punktem odniesienia pro-
gramów regulacyjnych (a więc także działań politycznych). Problem 
jednak w tym, że ekonomia może najwyraźniej obejść się bez tej idei, 
a normatywny ideał teorii racjonalnego wyboru jest – jak się zdaje – 
jedyną podstawą jej założeń naukowych.

3.2. implikacje perspektywy subiektywnej  
(raymond Boudon)

Dotychczasowa krytyka teorii racjonalnego wyboru koncentrowa-
ła się na jej założeniach (zarazem koniecznych, jak i  sprzecznych 
ze sobą) oraz próbach ukrycia lub zniesienia paradoksu, na którym 
omawiana teoria jest ufundowana. Jak wykazaliśmy, wewnętrzne 
problemy konstrukcyjne teorii skutkowały tendencjami do poświę-
cenia jednego z założeń. Okazywało się, że racjonalnie decydujący 
podmiot jako ogniwo pośredniczące między zmiennymi obserwa-
cyjnymi nie tylko nie musi ułatwiać wyjaśniania zjawisk społecz-
nych, ale nawet zmusza do przyjmowania wielu nierealistycznych 
założeń dodatkowych. Stało się to szczególnie widoczne w  rela-
cjach między ekonomią a  psychologią, których współpraca – jak 
się zdaje – grzebie nadzieje teorii racjonalnego wyboru na zachowa-
nie swego paradoksalnego punktu wyjścia i ocalenie wiarygodności 
nauk społecznych. W tej trudnej sytuacji z pomocą przychodzi jed-
nak omawianej teorii normatywny aspekt nauk ekonomicznych. Za-
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warta jest w nim bowiem nieredukowalna perspektywa subiek-
tywna: ekonomia jako nauka normatywna jest potrzebna do tego, 
by pomóc decydentowi przewidzieć konsekwencje hipotetycznych 
działań w  hipotetycznej sytuacji. Teoria Colemana jest zasadniczo 
teorią zorientowaną przedmiotowo, to znaczy przyjmuje założenie 
o istnieniu intencjonalnie działającego podmiotu, ale nie przyjmu-
je jego perspektywy i chce służyć raczej polityce społecznej albo też 
uniwersalnie rozumianej podmiotowości, a nie partykularnym pod-
miotom w ich szczególnych sytuacjach. Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie, aby teoria racjonalnego wyboru przyjęła perspektywę su-
biektywną, a więc punkt widzenia decydenta, który zastanawia się 
nad tym, jak osiągnąć swój cel, albo nawet nad tym, jakie w ogóle 
cele sobie wyznaczać. 

W  odróżnieniu od ujęcia przedmiotowego, perspektywa pod-
miotowa nie może zrezygnować z założenia wolności wyboru, nie 
anihilując zarazem własnej racji bytu. Problematyczne jest dla niej 
właśnie to, co zdaje się niemożliwe do obrony z perspektywy przed-
miotowej, to znaczy przewidywalność zdarzeń i jej rola w podejmo-
waniu decyzji. W historii teorii racjonalnego wyboru bardzo trudno 
oddzielić od siebie autorów przyjmujących wyróżnione perspekty-
wy, ponieważ zwykle pojawiają się one równocześnie u tych samych 
reprezentantów omawianej szkoły, niemniej spostrzeżenia niektó-
rych są, w naszym przekonaniu, szczególnie istotne dla doniosłości 
ujęcia podmiotowego. Zaczniemy więc od przedstawienia swoistych 
cech tego ujęcia, aby następnie pokazać, jak może ono zwrotnie 
wpłynąć na ujęcia przedmiotowe. 

Tradycją myślową, która przykładała szczególnie dużą wagę do 
podejmowania decyzji i  sytuacji decydenta w  ogólności, była pol-
ska myśl filozoficzna i  socjologiczna, inspirowana z  jednej strony 
przez Petrażycjańską socjologię prawa i  koncepcję socjotechniki, 
a z drugiej przez Tadeusza Kotarbińskiego, łączącego stanowisko de-
terministyczne z  tezą o prymacie czynu (realizm praktyczny). Ten 
wybitny polski logik pisał: „Rdzeniem troski o cel życia nie jest po-
szukiwanie odpowiedzi na pytanie, ku czemu zmierzają procesy ży-
ciowe przyrody, do której człowiek należy i wśród której żyje, lecz 
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poszukiwanie głównego celu własnych przyszłych działań”38. W in-
nym miejscu dodaje: „I oto człowiek świadomy odpowiedzialności 
staje się nie tylko miłośnikiem, lecz także niewolnikiem problematy-
ki czynów możliwych i rad by zgłosić się pokornie do któregoś z mi-
strzów cechowych kunsztu życia na służbę czeladną, by się po latach 
i trudach na mistrza wyrobić. Okazuje się jednak, że mistrze sami są 
dopiero czeladnikami i że kunsztu prawdziwego nie ma i trzeba go 
dopiero wytworzyć”39. Wyrażoną przez Kotarbińskiego ideę efek-
tywności działań, obejmującą optymalny dobór środków oraz celów 
do własnych potrzeb decydenta, podjął w duchu bliskim teorii ra-
cjonalnego wyboru Klemens Szaniawski, uczeń Marii Ossowskiej, 
który pozostawał w ciągłym dialogu intelektualnym zarówno z Ko-
tarbińskim, jak i Kazimierzem Ajdukiewiczem, zachowując zarazem 
życzliwy dystans do socjotechnicznych ambicji Adama Podgóreckie-
go. Szaniawski był zwolennikiem normatywnego pojmowania racjo-
nalności oraz modeli zachowania racjonalnego, które mają przede 
wszystkim służyć decydentowi i będącej na jego usługach socjologii:

Naturalnie, modele zachowania racjonalnego nie pozostają poza ob-
szarem zainteresowań socjologii. Pośrednio używane są do celów opi-
sowych. Nawet jeśli twierdzi się, że ludzie nie zachowują się racjonal-
nie, do analizy rzeczywistych zachowań potrzebne jest jakieś pojęcie 
racjonalności. […] Aby sensownie mówić o  irracjonalności, trzeba 
mieć ideę tego, co oznacza „bycie racjonalnym”40.

Punktem odniesienia socjologii staje się decydent stojący w obliczu 
sytuacji, której elementami są inni decydenci i ich wybory. Wszelkie 
przedmiotowe modelowanie działania racjonalnego musi więc brać 
pod uwagę specyfikę tej sytuacji. Po pierwsze, nie może abstrahować 
od tego, że wymagania stawiane przez decydenta są ze swej natury 
mniej precyzyjne niż wymogi logicznego rozumowania. Tak więc, 

38 T. Kotarbiński, Medytacje o  życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 
1986, s. 22.

39 Ibidem, s. 137.
40 K. Szaniawski, Socjologia a modele zachowania racjonalnego, w: idem, O nauce, 

rozumowaniu i  wartościach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,  
s. 88–101, tu: s. 88.
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zgodnie z  podejściem bayesowskim, prawdopodobieństwa przypi-
sywane przez decydenta stanom świata są zawsze jedynie osobisty-
mi oszacowaniami i można je oceniać jedynie ze względu na spój-
ność, a  nie ze względu na obiektywny stan rzeczy, który przecież 
nigdy nie jest podmiotowi w pełni dostępny. Po drugie, w odróżnie-
niu od uczonego opisującego i wyjaśniającego świat, decydent działa 
zawsze w warunkach niepewności, a więc nie kieruje się tylko wspo-
mnianym rozkładem prawdopodobieństwa na stanach świata, obej-
mujących kompletną kombinację elementów kontrolowanych (A) 
oraz niekontrolowanych (S), lecz określoną strategią decyzyjną po-
zwalającą mu na przykład zmaksymalizować szansę osiągnięcia da-
nego celu lub zminimalizować prawdopodobieństwo ewentualności 
przezeń niepożądanej. W sytuacji niepewności, oprócz zastosowania 
racjonalności bayesowskiej, trzeba więc również wartościować róż-
ne możliwe konsekwencje działania. Po trzecie, działanie implikuje 
odpowiedzialność, a więc konieczność uwzględnienia konsekwencji, 
które dane działanie może stwarzać dla innych, a także dla działają-
cego. Odpowiedzialność nie może się jednak zadowolić podejściem 
bayesowskim, które nie wymaga żadnego kryterium poza spójno-
ścią. Poczucie odpowiedzialności, o ile nie oznacza tylko wierności 
sumieniu, pociąga więc za sobą konieczność poznania praw społecz-
nych i  możliwie trafnego przewidywania biegu zdarzeń, do jakich 
może prowadzić działanie.

Świadomość nieuniknionej odpowiedzialności, zmuszająca do 
poznania, wynika, rzecz jasna, z założenia swobody wyboru i włas- 
nej sprawczości. Sprzeczność założeń teorii jest więc jaskrawo dana 
w sytuacji decydenta i wyznacza strukturę działania. Rozpoczyna się 
ono od postawienia problemu, za którym następuje zbieranie wie-
dzy o  stanie świata. Służy ono sformułowaniu diagnozy (rozkładu 
prawdopodobieństwa na S). Następnie decydent bierze pod uwagę 
możliwe do wykonania czynności, by opracować prognozę, czyli wa-
runkowy opis stanu świata uwzględniający rozkłady prawdopodo-
bieństwa dla wszystkich a ze zbioru A. Tego rodzaju postępowanie 
stanowi oczywiście nieosiągalny model, ale rzeczywiste działania 
można traktować jako jego przybliżenia. 
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Szaniawski przedstawia sytuację decyzyjną jako relację dwóch 
podmiotów: decydenta i eksperta. Warto zauważyć, że nie musi tu 
wcale chodzić o dwie osoby, ale o dwa konieczne punkty widzenia: 
wartościujący i kognitywny. Mogą one występować w strukturze ro-
zumowania praktycznego jednej osoby, ale pozostają wtedy odrębne. 
Podstawowym problemem rzeczywistego działania jest ich wzajem-
ne przenikanie się, a zarazem wzajemna nieredukowalność. Z jednej 
strony ekspert nie może bowiem ograniczyć się do poznania faktów, 
ponieważ nie może nigdy powiedzieć, co da się zrobić, jeśli nie ma 
mglistej choćby idei celu, a ta z kolei wynika z wartościowań. Z dru-
giej strony wartościowanie zmienia się pod wpływem prognoz – moż-
na przestać cenić coś, co okazuje się mieć zgubne konsekwencje. Co 
więcej, wartościowania elementów iloczynu kartezjańskiego A × S 
nie tworzą jednej ogólnej użyteczności. Sprawa staje się jeszcze trud-
niejsza, gdy decydent aspiruje do roli inżyniera społecznego, chcąc 
przekształcić indywidualne uporządkowania preferencji w uporząd-
kowanie zbiorowe41. Być może jednak największym ograniczeniem 
wkładu, jaki ekspert może wnieść do decyzji, jest to, że może on je-
dynie pomóc w  wyborze dostępnych, to znaczy uprzednio zdefi-
niowanych możliwości, ewentualnie w  sformułowaniu problemu, 
nie ma jednak recepty na stworzenie zupełnie nowego wzorca dzia-
łania42. Ekspert w  zakresie racjonalnego wyboru pomaga decydo-
wać, co wybrać, a nie jak rozwiązać problem. 

Relację między decydentem a  ekspertem, która charakteryzu-
je perspektywę subiektywną, można najprościej określić za pomocą 
dwóch twierdzeń: 1) prognoza wpływa na decyzję, 2) decyzja wpły-
wa na prognozę. O  ile pierwsze twierdzenie jest oczywiste i ozna-
cza, że podmiot przed podjęciem decyzji zapoznaje się z możliwymi 
konsekwencjami możliwych działań, o tyle twierdzenie drugie wy-
wodzi konsekwencje z  tego, że decyzja współwyznacza przyszłość, 
a  tym samym zależy od niej wartość logiczna prognozy43. Między 
decydentem a ekspertem istnieje zatem sprzężenie zwrotne i przez 

41 Por. K. J. Arrow, Social Choice and Individual Values, J. Wiley, New York 1951.
42 K. Szaniawski, Socjologia a modele zachowania racjonalnego, s. 100.
43 Por. idem, Prognoza a podejmowanie decyzji, w: idem, O nauce, rozumowaniu 

i wartościach, s. 402–410, tu: s. 402.
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to obaj są sobie niezbędni. Postawienie problemu wymaga bowiem 
wiedzy, która umożliwia prognozę, ale prognoza współokreśla war-
tościowanie działań i faktów branych pod uwagę przy formułowaniu 
problemu. Dla teorii racjonalnego wyboru płynie z tego następujący 
wniosek: przewidywanie, jakkolwiek niezbędne, nie jest nigdy nie-
zależne od problemu decyzyjnego i wartościowań, ale prowadzi tak-
że do ich przeformułowania. Racjonalny wybór nie powinien być 
w  związku z  tym traktowany jako wyodrębniony akt, lecz proces 
społeczny. Oznacza to jednak również, że nie jest możliwe przewi-
dywanie w oderwaniu od perspektywy decydenta.

To uwikłanie teorii racjonalnego wyboru w  konieczność traf-
nego przewidywania, a zarazem wartościowania, można próbować 
przezwyciężyć na dwa sposoby. Po pierwsze, odchodząc od paradyg-
matu racjonalnego wyboru, można wykazywać, że wyjaśniając zja-
wiska społeczne, socjologia jest zdolna do rezygnacji z brania pod 
uwagę indywidualnych przewidywań i  wartościowań. Po drugie, 
można próbować tworzyć teorię socjologiczną, która nie aspirowa-
łaby do formułowania trafnych przewidywań i właśnie dzięki temu 
zachowałaby swój indywidualistyczny rdzeń. Pierwsze rozwiązanie 
zostanie zilustrowane niżej na przykładzie koncepcji Roberta Mer-
tona, która będzie stanowić tło, na którym szerzej zarysowany zosta-
nie sens argumentacji Raymonda Boudona, zmierzającej do rozwią-
zania drugiego. 

Merton zauważa44, że idea „immanentnej przyczynowości” była 
w historii jedną z metafor problemu niezamierzonych skutków, któ-
ry nie powinien być ujmowany jako problem filozoficzny czy teolo-
giczny, lecz naukowy. Dotyczy on bowiem sposobów radzenia sobie 
przez ludzi z tym, że intencje działań nigdy całkowicie nie odpowia-
dają przyszłym stanom rzeczy – czy to wywołanym przez działanie, 
czy też nie. Istotą problemu rozważanego przez Mertona jest więc 
ten sam paradoks, do którego prowadzą sprzeczne założenia teorii 
racjonalnego wyboru: trafne prognozy są zarazem konieczne 
i niemożliwe. 

44 R. K. Merton, The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action,  
„American Sociological Review” 1936, Vol. 1, No. 6, s. 894–904.
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Już na samym początku swej analizy Merton przyjmuje po-
dwójny punkt widzenia. Z jednej strony odżegnuje się od rozważań 
„transcendentalnych i etycznych”, ale z drugiej strony nie definiuje 
tego, co już w pierwszym zdaniu określa jako przedmiot swego tek-
stu, a więc „problemu niezamierzonych skutków działania intencjo-
nalnego”, sugerując, że chodzi tu o problem subiektywny, a nie trud-
ności w  wyjaśnieniu określonych faktów. Rozdźwięk między tym, 
co się zamierza, a rzeczywiście zachodzącymi zdarzeniami jest bo-
wiem szczególną cechą sytuacji działającego: jego możliwości kogni-
tywnych, czasowych, społecznych, a  także refleksyjności i  zakresu, 
w jakim orientuje się na cele. Podobnie jak teoretycy racjonalnego 
wyboru, Merton określa działanie jako odmienny od zachowania, 
umotywowany wybór spośród alternatywnych możliwości. Zarazem 
nie chce wyjaśniać pochodzenia motywów, po prostu zakładając ich 
niezależność od warunków działania45. W odróżnieniu od teorety-
ków racjonalnego wyboru, Merton nie przypisuje jednak zasadni-
czego znaczenia ani modelowi racjonalności, ani wyraźnej celowości 
działania jako przesłankom swej analizy. Pisze, że nieprzewidziane 
skutki są podobnie możliwe w następstwie działań racjonalnych, jak 
irracjonalnych oraz zarówno wtedy, gdy cel jest wyraźnie uświada-
miany przed dojściem działania do skutku, jak też po nim. Rzecz 
jasna, trudno mówić o  działaniu intencjonalnym, jeśli nie można 
zidentyfikować celu, w związku z czym Merton przykłada większą 
wagę do badań działań sformalizowanych niż podejmowanych in-
dywidualnie w życiu codziennym, ale obecność celu nie jest warun-
kiem sine qua non omawianego problemu. Istotniejsza wydaje się 
możliwość powiązania działania i jego intencji z określonymi kon-
sekwencjami, a więc uznanie intencji za konkretną, niezależną przy-
czynę. Trudność, jaką stwarza to zadanie, musi zostać pokonana od-
dzielnie „w każdym przypadku empirycznym”46. 

Przyjmując implicite perspektywę subiektywną, Merton z pełną 
jaskrawością ujawnia w swej analizie jednoczesną konieczność i nie-
możliwość prognozy. Konieczność prognozowania wynika przede 

45 Ibidem, s. 896.
46 Ibidem, s. 897.
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wszystkim z  przyczynowego uwikłania działań. Orientując się na 
cele, podmiot z reguły orientuje się też na konsekwencje. Bierze je 
przynajmniej pod uwagę, nawet gdy działanie ma charakter czysto 
symboliczny lub rytualny. Zdolności przewidywania wymagają na-
wet najbardziej typowe okoliczności. Mogą one zostać skategoryzo-
wane podobnie jak czynniki uniemożliwiające trafną prognozę, na 
których Merton wyraźnie się koncentruje.

Rozważmy czynnik ekonomiczny. Żaden działający nie może 
uchylić się od konieczności dystrybucji środków pozostających 
w jego władaniu i wyboru potrzeb (cudzych lub własnych), które te 
środki mają zaspokoić. Mówiąc, że działanie ekonomiczne nie może 
obejść się bez wiedzy, mamy w istocie na myśli to, że wymaga ono 
przewidywania. Ten sam czynnik ekonomiczny, który wymusza de-
cyzję, czyni jednak trafne przewidywanie niemożliwym, ponieważ 
każdy proces decyzyjny potrzebuje informacji, na których zdoby-
cie jest zbyt mało czasu. Podobnie czynnik psychologiczny, a więc 
nieuchronna koncentracja na realizacji swego interesu w najbliższej 
(„przewidywalnej”) przyszłości, stanowi zarazem pułapkę dla pro-
gnozującego. Czynnik ten ogranicza bowiem zwykle zakres prze-
widywanych konsekwencji do kręgu spraw istotnych z punktu wi-
dzenia danego interesu lub wyznawanych wartości. Toteż ascetyczny 
rys Weberowskich kalwinistów miał prowadzić, według Mertona, do 
nieprzewidzianego rozkwitu gospodarczego. 

Ostatni argument za koniecznością prognozowania, który mo-
żemy zrekonstruować na podstawie omawianego tekstu Mertona, 
odnosi się do ograniczeń poznawczych, uważanych często za jedy-
ny lub najważniejszy czynnik uniemożliwiający trafne prognozy. 
W  pewnym, podstawowym sensie wymusza on jednak prognozo-
wanie, ponieważ nie musielibyśmy formułować prognoz, gdybyśmy 
mieli już pewną wiedzę o przyszłości. Prognoza jest zawsze ekstra-
polacją tego, co już wiemy, stosowaniem ograniczonej wiedzy do 
nieznanej przyszłości. Ekstrapolacja polega na łączeniu wartości 
zmiennych opisujących rodzaje działań z  wartościami zmiennych 
opisujących ich konsekwencje. Opiera się też na szacowaniu praw-
dopodobieństwa zachodzenia takich zależności na podstawie ich 
występowania w przeszłości. Stosowanie w rozumowaniu praktycz-
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nym ogólnych kategorii wymusza, z jednej strony, sięganie w przy-
szłość, przekształcanie wyjaśnień w  przewidywania, ale z  drugiej 
strony naraża podmiot na nieuchronne porażki. Żadna używana 
przez nas kategoria nie jest bowiem homogeniczna, a każda nowa 
sytuacja stanowi odchylenie od zależności stwierdzonej w przeszło-
ści. Im pojemniejsze kategorie, tym odchylenia bardziej prawdopo-
dobne, im zaś mniej pojemne pojęcia, tym mniejszy zakres i uży-
teczność prognoz. Jak pisze Merton, „odchylenia od zwyczajnych 
konsekwencji działania mogą być przewidywane przez podmiot 
rozpoznający, że dana sytuacja różni się od wcześniejszych podob-
nych sytuacji. Jednak w stopniu, w  jakim te różnice nie mogą być 
same podciągnięte pod ogólne reguły, kierunek i  stopień odchy-
leń nie może zostać przewidziany”47. Nawet niewielkie odchylenia 
mogą prowadzić, w rezultacie, do znacznych różnic w skutkach, któ-
re w momencie prognozy są istotne dla działającego lub mogą oka-
zać się istotne w nieokreślonej przyszłości. 

Rozważania Mertona wyśmienicie pokazują te wymiary indywi-
dualnej sytuacji decyzyjnej, które odpowiadają za konieczność, a za-
razem niemożliwość dokonywania trafnych przewidywań. Nie cho-
dzi oczywiście o to, że żadne z naszych praktycznych przewidywań 
się nie sprawdzają, lecz o to, że każde działanie wywołuje niezamie-
rzone skutki o istotnym dla nas znaczeniu. Analizę działania można 
wprawdzie podzielić na dwie fazy – analizę relacji między intencją 
a zachowaniem oraz analizę przyczynową, obejmującą relację mię-
dzy zachowaniem a  jego skutkami – ale w  praktyce nie da się ich 
od siebie oddzielić. Jak zwracaliśmy uwagę, intencja działania bierze 
bowiem zwykle w  rachubę przynajmniej niektóre możliwe skutki, 
a analiza przyczynowa posiłkuje się subiektywnym punktem widze-
nia, choćby przy określaniu, które skutki działania są intencjonalne, 
a które „niezamierzone”. 

Merton nie poprzestaje na charakterystyce sytuacji decydenta 
i sugeruje, jakie mogą być społeczne konsekwencje obu (nieformu-
łowanych wyraźnie w teorii racjonalnego wyboru) jej cech: koniecz-
ności i  niemożliwości prognozowania. Nasz autor nie przedstawia 

47 Ibidem, s. 899.
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jednak tych konsekwencji w tekście poświęconym problemowi nie-
zamierzonych skutków działań, lecz w nieco późniejszym artykule 
Struktura społeczna i anomia48. Raczej nieprzypadkowo zagadnienie 
prognozowania schodzi tam na drugi plan, ustępując miejsca pro-
blematyce radzenia sobie przez całe społeczeństwo z omawianym tu 
paradoksem działań indywidualnych. Jak indywiduum, pyta Mer-
ton, może wyważyć konieczność szybkiego podejmowania decyzji 
z rosnącym ryzykiem błędu? Zapewne właśnie konieczność plano-
wania własnego działania prowadzi do powstania względnie trwa-
łego systemu wzajemnych oczekiwań, który subiektywnie wyraża 
się w pragnieniu dostosowania się do gotowych wzorców. Konfor-
mizm nie dotyczy tylko sposobu zachowania się, a więc używanych 
środków, ale również intencji, celów społecznie zdefiniowanych jako 
możliwe do osiągnięcia. Merton całkowicie przesuwa tu punkt cięż-
kości swojej analizy z paradoksu działania na społeczne mechani-
zmy zapewnienia zbieżności między tym, co się czyni, a tym, co pra-
gnie się osiągnąć w danej strukturze społecznej. 

Artykuł poświęcony anomii dowodzi, że społeczno-struktural-
ne przeformułowanie paradoksu działania zrodziło nowe trudno-
ści teoretyczne. Społeczny nacisk na akceptowane środki bądź cele 
działania nie musi być wszak równomierny, podobnie jak stopień 
internalizacji tego nacisku. Stąd też, oprócz konformizmu, pojawia-
ją się inne, niepełne formy społecznego dostosowania, czyli rytu-
alizm i innowacja. Definiując je, Merton pomija jednak rolę, jaką 
w ich genezie może odgrywać indywidualna prognoza i cał-
kowicie przenosi źródło działania na strukturę. Tymczasem rytuali-
styczne samoograniczenie, będące, formalnie rzecz biorąc, akceptacją 
społecznie oferowanych środków działania i rezygnacją z realizacji 
społecznie cenionych wartości, wynika bezpośrednio z oceny włas- 
nych szans sukcesu „w obliczu frustracji spowodowanych dominu-
jącym naciskiem na wysoko ulokowane cele kulturowe”49. Czy jednak 
brak takiej prognozy albo działanie z nią niezgodne pozwala jesz-

48 R. K. Merton, Struktura społeczna i  anomia, w: idem, Teoria socjologiczna 
i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 197–224. 

49 Ibidem, s. 216.
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cze mówić o  postawie rytualizmu? Wspomniany tu problem jest 
jeszcze wyraźniejszy w przypadku innowacji. Jest ona definiowana 
przez Mertona jako wykorzystanie instytucjonalnie zakazanych acz 
skutecznych środków zdobycia oznak społecznie cenionego sukce-
su. W tym przypadku presja na cel rodzi motywację do planowania 
działań wykraczających poza zastany wzorzec (wzorzec alternatyw-
ny byłby już przejawem „buntu”). Także w tym przypadku podmiot 
może jednak przewidywać, że uda mu się osiągnąć upragniony cel 
i działać zgodnie ze swą prognozą (byłoby to działanie racjonalne ze 
względu na cel) albo działać innowacyjnie, nawet wbrew prognozom 
sukcesu, lub licząc się z wysokim ryzykiem. Tego rodzaju innowacja, 
zgodna z formalną definicją Mertona, nie jest jednak – jak się zdaje – 
brana przezeń pod uwagę, mimo że odgrywała istotną rolę w histo-
rii gospodarczej50. Zarówno w przypadku rytualizmu, jak innowacji 
model Mertona zakłada bowiem, że prognozę całkowicie zastępuje 
wybrany element społecznego systemu aksjonormatywnego. 

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie prognozy jako trzecie-
go, oprócz społecznie akceptowanych celów i środków działania, ele-
mentu określającego postać dostosowania podmiotu do sytuacji mo-
głoby zdecydowanie zmienić obraz możliwych wariantów działania 
w klasyfikacji Mertona. Okazałoby się, że innowacja raz może być 
przejawem instrumentalizmu, kiedy indziej zaś przejawem idiosyn-
krazji lub niepewności. Różne oblicza zyskałby także konformizm. 
Gdyby działanie konformistyczne nie było zgodne z  indywidual-
ną lub zbiorowo akceptowaną prognozą, można by właśnie mówić 
o tradycjonalizmie czy „rytualizmie” w znaczeniu Mertona. Na ry-
tualizm też trzeba by zresztą spojrzeć odmiennie, ponieważ odże-
gnanie się od społecznie zalecanych celów mogłoby wynikać nie tyl-
ko z kalkulacji, że skoro danych celów nie da się osiągnąć, to w braku 
lepszych środków należy pozostać przy tych, które sprawdzały się do 
tej pory. Oprócz tego rodzaju negatywnego instrumentalizmu, mo-
tywem dokonywania działań, które nie prowadzą do pożądanych ce-

50 Być może odegrała nawet rolę zasadniczą. Por. J. Beckert, Imagined Futures: Fic-
tional Expectations and Capitalist Dynamics, Harvard University Press, Cam-
bridge 2016.
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lów, może być przecież również pluralizm aksjologiczny (Weberow-
ski „politeizm wartości”) prowadzący podmiot do uznania, że należy 
powściągnąć realizację wartości, które – zgodnie z prognozą – wywo-
łałyby niepożądane konflikty. Innymi słowy, to, co Merton formalnie 
określa mianem rytualizmu, mogłoby być przejawem integracji spo-
łecznej na mocy procedur. Taka integracja wymaga wszakże rozbu-
dowanych mechanizmów prognostycznych. Próba wyeliminowania 
przez Mertona problemu prognozy z teorii społecznej skutkuje więc 
również całkowitym wyeliminowaniem aktywności prognostycznej 
z pola widzenia analizy socjologicznej, w szczególności roli progno-
zy w przekształcaniu zastanych wartości i norm.

Chociaż Mertonowi udało się z całą mocą ukazać wagę prognozy 
dla rozumienia ludzkiego działania, to próba całkowitego jej zastą-
pienia przez czynniki strukturalne w wyjaśnianiu ludzkich zachowań 
nie mogła się powieść. Stając się częścią społeczeństwa, egzekuto-
rem swej roli i obiektem norm społecznych, człowiek nie tylko jest 
bowiem uwalniany przez porządek społeczny od konieczności prze-
widywania skutków swych zachowań, lecz także obciążany zupełnie 
nowymi problemami prognostycznymi. Musi być coraz bardziej ela-
styczny i umieć oceniać swe postępowanie w złożonych kontekstach 
moralnych. Teoria społeczna nie może rozwiązać problemu prze-
widywania przyszłości, znajdując jakieś jego ekwiwalenty, lecz po-
winna stanąć twarzą w twarz z problemem przewidywania działań 
i określić realny zakres swych możliwości. 

W  duchu omawianej tu wcześniej teorii racjonalnego wyboru 
tego zadania podjął się Raymond Boudon, w którego karierze na-
ukowej problem determinizmu od początku był kluczowy, gdyż miał 
przesądzać o szansach powodzenia nauk społecznych. Boudon nie 
poszedł wszakże wybraną przez Mertona drogą na skróty, próbując 
ocalić możliwości eksplanacyjne i  prognostyczne socjologii przez 
wyeliminowanie przewidywania z przedmiotu socjologicznych do-
ciekań, a więc z  ludzkiego działania. Boudon pyta raczej w  swych 
pracach, jak wiele są warte socjologiczne prognozy i na czym opie-
rają swą ważność. Choć obstaje przy założeniu, że postępowanie czło-
wieka nie jest w pełni zdeterminowane, a jego istotą jest wolny wybór, 
to nie głosi też niemożliwości uprawiania socjologii. Gdy socjologo-
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wie opisują i wyjaśniają działania, powinni, zdaniem Boudona, każ-
dorazowo określać status wysuwanych twierdzeń. Z  reguły nie są 
one niczym więcej jak formalnymi modelami czy przypuszczeniami. 
Tak na przykład koncepcja Mertona może służyć do opisu spektrum 
ludzkich wyborów i ich uwarunkowań, ale tych wyborów nie może 
ani wyjaśnić, ani tym bardziej przewidzieć. Boudon nie podważa 
wszakże jądra teorii racjonalnego wyboru, jej indywidualistycznej 
perspektywy, ani tezy o konieczności wyjaśniania makrozjawisk na 
mikropoziomie. Zasiewa jedynie wątpliwość co do statusu większo-
ści koncepcji nazywanych teoriami socjologicznymi, a tym samym 
podważa pośrednio możliwość realizacji dualistycznego założenia 
całego paradygmatu racjonalnego wyboru. Dowodzi, jak zobaczy-
my, że ceną przyjęcia perspektywy subiektywnej jako niezbywalnej 
jest indeterminizm, a w konsekwencji podważenie prognostycznych 
walorów socjologii oraz, w ostatecznym rozrachunku, także jej spo-
łecznej funkcji, która, jak pamiętamy, miała największe znaczenie 
dla spójności wizji Colemana. 

Fascynacja paradoksami determinizmu wyraźnie dała o  sobie 
znać już we wczesnej pracy Boudona poświęconej niezamierzonym 
skutkom działań51. Pisał tam, że „socjologię nieustannie kusi utopij-
na wizja odnalezienia uniwersalnego klucza do definicji zmiany spo-
łecznej i ograniczenia niepewności przyszłych wydarzeń”52. Wyraź-
nie określił jako swój cel rozwinięcie argumentacji Mertona z 1936 
roku oraz jej uniwersalizację, a więc dowiedzenie, że nieodłączne od 
działania prognozowanie niechybnie wywołuje paradoksy na ma-
kropoziomie. Dylemat determinizmu i wolności, wyrażony dobitnie 
w przeciwstawieniu homo oeconomicus i homo sociologicus, nie tyl-
ko stał się, zdaniem Boudona, linią przewodnią podziału teorii spo-
łecznych na paradygmaty, lecz także pojawia się w poszczególnych 
teoriach, gdy tylko daje o sobie znać nieprzewidywalność ludzkich 
działań. Przybiera ona różne postaci:

W pracach Jeana-Jacques’a Rousseau, Alexisa de Tocqueville’a, Karola 

51 R. Boudon, Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, tłum. 
A. Karpowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

52 Ibidem, s. 27. 
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Marksa i Roberta K. Mertona główną rolę odgrywają przecież kategorie 
wyboru, decyzji, antycypacji czy wolności indywidualnej. Bez wpro-
wadzenia tych pojęć nie można zrozumieć zjawiska niezamierzonych 
skutków Roberta K. Mertona, dialektycznej sprzeczności Karola Mark-
sa czy absurdalnej przypadkowości Jeana-Paula Sartre’a53.

W konkluzji Boudon dochodzi do wniosku, że szansą na ocalenie 
socjologii jest rezygnacja z determinizmu na rzecz modeli interak-
cjonistycznych, które zakładają, że zjawiska społeczne wynikają nie 
tylko z tego, że działania podmiotów są zdeterminowane, lecz tak-
że z tego, że działając, podmioty wzajemnie zakładają swe orientacje 
celowościowe, co prowadzi do synergii niemożliwej do przewidzenia 
na podstawie badania warunkujących zachowanie czynników nie-
intencjonalnych. Jak pisze Boudon: „Socjolog nie ma prawa elimi-
nować społecznych skutków wolności jednostki z pola swoich zain-
teresowań”54. Wśród modeli interakcjonistycznych można wyróżnić 
kilka wariantów określonych przez Boudona za pomocą nazwisk 
autorów, którzy je stosowali: typ Marksa, de Tocqueville’a, Merto-
na i Webera. Każdy z wariantów charakteryzuje się odmiennymi za-
łożeniami na temat zakresu determinacji działań i sytuacji podmio-
tu, każdy w inny sposób określa więc także zakres wolności wyboru. 

Wyraźnie sformułowany w Efekcie odwrócenia problem determi-
nizmu skierował uwagę Boudona na prognostyczne ambicje socjolo-
gii, a w szczególności na 1) możliwość formułowania wiarygodnych 
teorii zmiany społecznej oraz 2) uzasadnienia symetrii wyjaśniania 
i prognozowania. Książka Theories of Social Change55 udziela częścio-
wo pozytywnej odpowiedzi jedynie na pierwszą z  tych kwestii, na 
drugą odpowiada zaś negatywnie i systematycznie tę odpowiedź uza-
sadnia. Choć więc praca uzasadnia głównie tezę, że teoriom zmiany 
społecznej przypisywany bywa często niewłaściwy status ontologicz-
ny i metodologiczny, to równolegle autor prowadzi nas do koncepcji 
świata społecznego, w którym metodologicznie niezbywalna subiek-

53 Ibidem, s. 230.
54 Ibidem, s. 298.
55 R. Boudon, Theories of Social Change. A Critical Appraisal, transl. J. C. White-

house, Polity Press, Cambridge 1986.
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tywność każe uznać przypadek i nieprzewidywalność za specyficzne 
cechy przedmiotu nauk społecznych. Sprzeczności, które mnożą się 
w  socjologii, wynikają, według Boudona, z  niewłaściwego zadawa-
nia pytań: „W Krytyce czystego rozumu Kant pokazał, że pewne pyta-
nia są tego rodzaju, iż możemy na nie odpowiadać na sprzeczne spo-
soby i bronić odpowiedzi za pomocą, zdawałoby się, niemożliwych 
do obalenia argumentów”56. Tych antynomii rozumu socjologiczne-
go można by uniknąć, gdyby odpowiadać na pytania o konkretnie 
umiejscowione procesy, a nie o ogólną naturę zmiany i jej uniwersal-
ne przyczyny, co pozostaje raczej w gestii metafizyki niż nauki. 

Podobnie jak Coleman, Boudon nie tylko jest przekonany, że za-
łożenie wolnej woli można pogodzić z wizją naukowości, lecz także 
uważa, że tylko dzięki odniesieniu do zrozumiałych powodów działa-
nia można uniknąć tworzenia „czarnych skrzynek”, a więc wyjaśnień, 
które same wymagają wyjaśnień. Jednocześnie jednak, broniąc tak 
zdefiniowanego, nienomologicznego paradygmatu eksplanacyjnego, 
francuski socjolog implicite odmawia socjologii możliwości doko-
nywania naukowo wiarygodnych prognoz. Sceptycyzm ten można 
w czworaki sposób wywieść z jego koncepcji wyjaśniania. 

Po pierwsze, w zrozumieniu działania prymat przypada posta-
wieniu się na miejscu (a więc w sytuacji) Innego. Tym samym relaty-
wizacji ulega model działania racjonalnego, którego granice określa 
struktura sytuacji: relacje z innymi, czas potrzebny na podjęcie decy-
zji, przyświecające podmiotowi przekonania. Jak pisze Boudon, ra-
cjonalny model działania „jest ważny w pewnych sytuacjach, ale nie 
jest ważny w innych”57. 

Po drugie, obserwator musi wziąć pod uwagę, że podmiot prze-
nosi swój punkt widzenia na innych (partnerów), co, przy odwza-
jemnieniu takiego przeniesienia, otwiera sytuację. Otwartość ozna-
cza, że nie można przewidzieć, jak postąpi podmiot, zdając sobie 
sprawę, że partner nie akceptuje preferowanego przezeń działania. 
Przewidywalność działania jest więc możliwa albo w sytuacjach za-
mkniętych, które jednak łatwo mogą ulec otwarciu, o ile zmieni się 

56 Ibidem, s. 124.
57 Ibidem, s. 138. 
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choćby jeden z warunków, albo w sytuacjach otwartych, ale jedynie 
wtedy, gdy teoretyk posłuży się hipotezami pomocniczymi. Nawet 
jeśli wyjaśniałyby one dokładniej motywy podmiotu, to nie mogły-
by pozwolić po prostu przewidzieć działania, a jedynie zakres i kry-
teria wyboru oraz ewentualne powody, dlaczego postępowania danej 
osoby nie da się przewidzieć. 

Po trzecie, podobnie jak Szaniawski, Boudon podkreśla, że oprócz 
wyboru spośród gotowych możliwości podmiot może również do-
konać innowacji, która nie musi wynikać ze stanu systemu w mo-
mencie działania, chociaż system musi być gotowy na jej przyjęcie, 
jeśli ma ona doprowadzić do zmiany społecznej. O ile przędzarka była 
w  osiemnastowiecznej Anglii odpowiedzią na wyraźne oczekiwanie 
wynikające z wysokiego kosztu przędzy, o tyle ciężki metalowy pług 
mógł być stosowany tylko w gęsto zaludnionych obszarach, gdzie rol-
nicy mogli wspólnie korzystać z wołów. Czysto adaptacyjne walo-
ry innowacji są więc konieczne, ale niewystarczające do tego, by się 
ona pojawiła. Nie pozwalają też przewidzieć jej charakteru, zwłasz-
cza gdy oczekiwania nie są wyraźnie formułowane. 

Po czwarte, wyjaśnienie działania musi niejednokrotnie wska-
zywać na przypadkowy zbieg łańcuchów przyczynowych, a więc coś, 
co wymyka się wszelkim modelom deterministycznym. Nie jest to 
wprawdzie argument przeciwko determinizmowi filozoficznemu, 
gdyż dotyczy możliwości poznania złożonych wiązek przyczyn, 
ale ważny argument metodologiczny przeciwko takiemu postrzega-
niu świata społecznego, w którym wyróżniona cecha systemu dzia-
łań prowadzi do określonej zmiany, a ta do dalszych zmian. Jak pi-
sze Boudon: „Przypadek nie jest więc niczym. Jest określoną formą, 
jaką mogą przybrać łańcuchy przyczynowo-skutkowe w  oczach 
rzeczywistego obserwatora”58. 

Warto zwrócić uwagę, że wspólną cechą argumentów wspierają-
cych niedeterministyczny charakter wyjaśnień socjologicznych jest 
ich związek z  perspektywą działającego, którego motywy nie dają 
się zredukować do okoliczności zewnętrznych. Badacz jest zmu-
szony do przyjęcia tej perspektywy ze względu na postulat efektyw-

58 Ibidem, s. 178.
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nej budowy teorii. Gdyby jej nie przyjął, musiałby bowiem konstru-
ować wspomniane „czarne skrzynki”. W drugim kroku badacz musi 
uznać, że także badany obiekt (działający) przenosi swą perspekty-
wę na Innego, przez co działa w otwartej sytuacji uniemożliwiającej 
przewidywanie. W  trzecim kroku ta indeterministyczna struktura 
skutkuje nieprzewidywalnym działaniem (innowacją), która z kolei 
zmienia pierwotną sytuację zaangażowanych podmiotów i w jeszcze 
większym stopniu utrudnia prognozę. Jednak nawet gdyby okazało 
się, że sytuacja badanego podmiotu pozostaje zamknięta, to badacz 
nie ucieknie przed problemem koincydencji łańcuchów przyczyno-
wych. Nie jest ona równoznaczna z oczywistym współdeterminowa-
niem każdego zjawiska, znanym także w naukach przyrodniczych. 
Chodzi raczej o  to, że podmiot w  sytuacji zamkniętej nie wyzby-
wa się subiektywnej perspektywy, a przyjmując ją, bierze pod uwagę 
działania innych podmiotów działających w sytuacjach otwartych. 

Rozumowanie prowadzące Boudona od utrzymanej w duchu Im-
rego Lakatosa umiarkowanie falsyfikacjonistycznej strategii budowy 
teorii naukowej do indeterministycznej ontologii świata społecznego 
świadomie unika próby rozwiązania dylematu wolności woli i deter-
minizmu, konsekwentnie stawiając wyłącznie pytania o charakterze 
epistemologicznym. Skutkiem zamierzonego prymatu kwestii epi-
stemologicznych jest przedstawianie antynomii determinizmu i wol-
ności jako dwóch różnych zjawisk empirycznych: „W odniesie-
niu do nauk społecznych, determinizm nie jest więc nieodzownym 
postulatem, lecz obserwacją, która jest czyniona w niektórych sytua- 
cjach, a w innych nie”59. W świetle naszych wcześniejszych rozwa-
żań możemy więc powiedzieć, że Boudon przenosi Kantowską anty-
nomię w całości na poziom empiryczny, gdzie z łatwością znajduje 
jej rozwiązanie. Kryje się ono w strukturze sytuacji, która pozosta-
wia mniej lub więcej miejsca na wolny wybór. Stąd też Boudon może 
bez przeszkód połączyć Weberowską koncepcję ducha kapitalizmu 
z teorią Trevora Ropera: „Kalwinistyczna wizja świata krzewiła du-
cha przedsiębiorczości, ale jej atrakcyjność oraz wpływ były także 
konsekwencjami trudności i  przeszkód, z  którymi przedsiębiorcy 

59 Ibidem, s. 181.
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musieli się mierzyć w wyniku kroków podejmowanych wobec nich 
przez kontrreformację”60. Działanie jest zawsze w znacznym stopniu 
zdeterminowane, a  jedynym źródłem niezdeterminowania jest su-
biektywny punkt widzenia, który można zrekonstruować. Choć nie 
da się przewidzieć, do jakiej decyzji doprowadzi otwarta sytuacja, 
to można określić przyczynę oraz zakres nieprognozowalności. Co 
więcej, można też stwierdzić, w jakim stopniu podmiot może kiero-
wać się w takich sytuacjach wartościami. Jak pisze Boudon: „Istot-
ność wartości zależy od rozważanego procesu. Podobnie jak deter-
minizm, jest funkcją tego procesu”61. 

Przeniesienie problemu determinizmu na poziom empiryczny 
oprócz tego, że zaowocowało możliwością pogodzenia idei wolno-
ści podmiotu z determinizmem, miało również swoje koszty dla teo-
rii socjologicznej. Chodzi w szczególności o asymetrię wyjaśniania 
i przewidywania, wynikającą z kontekstualności wszelkich praw na-
ukowych w  socjologii: „Musimy zaakceptować tę oczywistość: nie 
ma i nie może być ogólnych teorii zmiany społecznej”62. Boudon był 
w pełni świadom, że jego wniosek grzebie niemal wszystkie nadzieje 
na możliwość naukowego planowania społecznego i inżynierii spo-
łecznej, tak entuzjastycznie formułowane przez trzy dekady powo-
jenne. Gdy okazało się, że ogólne teorie społeczne to tylko mode-
le, socjologowie musieli, zdaniem Boudona, pogodzić się z tym, że 
„rzeczywistość jest zawsze szersza od racjonalności, zwłaszcza gdy 
chodzi o  szczególnie złożoną materię, czyli zjawiska społeczne”63. 
Wprawdzie socjologia jest zdolna do znajdowania przekonujących 
wyjaśnień na podstawie ogólnych modeli, ale „jedyne naukowe teo-
rie zmiany społecznej są cząstkowe i lokalne”64.

Drugi koszt przeniesienia antynomii wolności i determinizmu 
na poziom empiryczny nie jest już explicite widoczny w Theories of 
Social Change, ale dobrze tłumaczy zmianę akcentów, jaka nastąpi-
ła w twórczości Boudona w latach dziewięćdziesiątych, a mianowi-

60 Ibidem, s. 183.
61 Ibidem, s. 182.
62 Ibidem, s. 189.
63 Ibidem, s. 227.
64 Ibidem, s. 208.
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cie to, że zaczął dystansować się wobec teorii racjonalnego wyboru 
i skupił swą uwagę na roli przekonań w wyjaśnianiu zjawisk społecz-
nych. Jak już wiemy, Boudonowska filozofia wyjaśniania odwołuje 
się do niezbywalności subiektywnego punktu widzenia i z niej także 
wyprowadza sceptycyzm wobec prognostycznej funkcji socjologii. 
Przyjmując indywidualny punkt widzenia, z tym większą ostrością 
musi jednak dostrzegać także konieczność przewidywania wbu-
dowaną w  indywidualne strategie działaniowe. Siłą rzeczy 
wstrzemięźliwa wobec prognozowania metodologia Boudona musi 
rodzić pytanie, w jaki sposób działający radzą sobie z zawodnością 
działań ukierunkowanych na przewidywane skutki. Zgodnie z na-
suwającą się tu interpretacją odpowiedzią Boudona jest właśnie za-
pożyczona od Maxa Webera idea racjonalności aksjologicznej, któ-
rej nieredukowalności do strategii instrumentalnych Boudon bardzo 
konsekwentnie bronił w swoich innych publikacjach. Uderzające jest 
jednak to, że obrona ta nie jest przez niego traktowana jako cena, 
którą musiał zapłacić za rezygnację z założenia o konieczności przyj-
mowania przez wszystkich działających (w tym socjologów) deter-
ministycznej koncepcji rzeczywistości. Boudon odwrotnie profilu-
je swą argumentację. Zamiast widzieć w swej metodologii zawężenie 
założeń przyjmowanych przez teorię racjonalnego wyboru, krytyku-
je tę teorię za zawężenie wyjaśnień do tych przypadków, w których 
motywy działających są instrumentalne. 

O tym, że w istocie musi implicite zaakceptować założenie o ko-
nieczności dokonywania prognoz, świadczy fragment jego po-
śmiertnie wydanego tekstu, w którym pisał między innymi o logice 
decyzji w sytuacjach, w których podmiot, nawet w obliczu sprzecz-
nych danych i argumentów, jest zmuszony do działania: „Jeśli pod-
miotowi nie jest dana żadna alternatywna wiązka akceptowalnych 
i  wzajemnie kompatybilnych twierdzeń prowadzących do inne-
go lub przeciwstawnego wniosku normatywnego lub aksjologicz-
nego, to racjonalne aksjologicznie będzie dla niego założenie, 
że dany wniosek normatywny lub aksjologiczny jest słuszny”65. Nie 

65 R. Boudon, What is Context?, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial- 
psychologie” 2014, H. 9, s. 17–45, tu: s. 32.



226 ROZDZIAŁ 3

oznacza to oczywiście, że konieczność działania jest jedyną czy naj-
ważniejszą racją akceptowania aksjologicznie racjonalnych twier-
dzeń czy uczuć. Oznacza jednak, że podejmując działanie, podmiot 
nie musi kierować się jego przewidywanymi konsekwencjami, lecz 
może mieć mocne powody, by postępować w określony sposób bez 
względu na konsekwencje lub nie uważając konsekwencji za jedy-
ny czy najważniejszy wyznacznik słuszności działania. Jako przykład 
Boudon podaje tezę jednego z największych autorytetów teorii ra-
cjonalnego wyboru, czyli Adama Smitha, mówiącą, że osiemnasto-
wieczni Anglicy mieli mocne powody, aby uważać, że górnikom na-
leżą się wyższe wynagrodzenia niż żołnierzom, wszak dla górników 
śmierć związana z  ich niezwykle ryzykowną pracą nie była wyni-
kiem świadomej ofiary, a więc nie wiązała się z nagrodami symbo-
licznymi, które przypadały w udziale żołnierzom. W specyficznym 
kontekście osiemnastowiecznej Anglii przekonanie o konieczności 
wypłacania górnikom wyższych pensji wynikało więc nie tylko ze 
świadomości konsekwencji, jakie miał mieć ten konkretny system 
wynagrodzeń, lecz z mocnych przekonań aksjologicznych. W innej 
pracy66 Boudon wykazuje, że legitymizacja najważniejszych instytu-
cji społecznych, takich jak na przykład własność, często opiera się 
właśnie na powodach racjonalnych aksjologicznie, a nie na ocenie 
funkcji tych instytucji i związanych z nimi działań.

Perspektywa przyjęta przez Boudona pozwala uniknąć istotnych 
problemów, na jakie narażona jest Colemanowska wersja teorii racjo-
nalnego wyboru. Przede wszystkim nie uzależnia decyzji podmiotu 
od żmudnych kalkulacji opartych na konieczności przewidywania 
konsekwencji własnego postępowania, a zarazem nie pozbawia czło-
wieka poczucia odpowiedzialności. Poza tym rozszerzony model ra-
cjonalności pozwala na interpretowanie decyzji podmiotu jako wy-
siłku intelektualnego wynikającego z poznania kontekstu własnego 
działania, a nie jako rezultatu preferencji, potrzeb czy innych ukry-
tych sił, których istnienie rodzi dalsze pytania badawcze.

66 Idem, The Origin of Values. Sociology and Philosophy of Beliefs, Transaction, 
London 2001, s. 107–110.
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Warto zwrócić uwagę, że stanowisko egzystencjalne, które jest 
przypisywane przez Boudona w  równym stopniu badaczowi, jak 
i  badanemu, a  polegające na konieczności interpretacji wartości, 
jest bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia wartości na miejsce, 
które wcześniej zajmowały w teorii działania prognozy wymuszane 
przez wymogi adaptacji do otoczenia. Boudon pokazuje więc, że teo-
ria racjonalnego wyboru może, bez uszczerbku dla modelu kogni-
tywistycznego, zastąpić założenie determinizmu założeniem o  ist-
nieniu nieredukowalnego, intersubiektywnego systemu wartości. 
Intersubiektywizm, podobnie jak wcześniej omawiana perspektywa 
subiektywna badacza, jest z  początku tylko wymogiem metodolo-
gicznym, ale – jak się okazuje – prowadzi do poszerzenia obszaru 
badawczego socjologii. Wartości, mimo zróżnicowanych kontek-
stów, w jakich występują, mogą być bowiem ze sobą porównywane 
i oceniane. Możliwy okazuje się postęp moralny polegający na po-
szukiwaniu wartości ostatecznych, czyli bezkontekstowych. Boudon 
akceptuje, za Durkheimem, godność ludzką jako tego rodzaju osta-
teczną wartość67. 

Czy jednak jego wniosek nie jest przedwczesny, zwłaszcza że 
owa godność wydawała się zjawiskiem kontekstowym dla Durk- 
heima? Czy w  świetle metodologii Boudona wartości bezkontek-
stowe są w ogóle możliwe? Czy nie należałoby raczej zapytać, jakie 
wartości przyjmuje socjologia w swoim szczególnym kontekście po-
znawczym i praktycznym? To ostatnie pytanie oznaczałoby nie tyl-
ko powrót do kwestii, która – jak się zdaje – frapowała Colemana, 
lecz także skierowanie się ku założeniom socjologii. Przypomnij-
my, że Boudon był wcześniej nader konsekwentny w próbie budowy 
socjologii na założeniu wolności podmiotu, przekształcając założe-
nie determinizmu w zjawisko empiryczne. Zamiast tego przyjmuje 
w końcu założenie o istnieniu ostatecznych wartości, których bada-
nia socjologia nie może się podjąć: „Powinniśmy uznać, że socjo-
logia nie jest zdolna do wyjaśnienia wielości indywidualnych wy-
borów w odniesieniu do zamiarów i celów”68. Kontekstualizm uczy 

67 Por. idem, What is Context?, s. 37.
68 Ibidem, s. 42.
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jednak przynajmniej, że „moralny stan umysłu podmiotu zależy 
od sposobu, w  jaki postrzega on stany umysłu innych ludzi. Nie 
mogę doświadczać powodu jako ważnego, nie mając poczucia, że 
inni podzielają mój pogląd”69. Socjologia w ujęciu Boudona nie ka-
pituluje więc w obliczu sprzecznych założeń, ale kapituluje w obliczu 
sprzecznych wartości – może je poznać, ale nie może między nimi 
rozstrzygać. Będzie zawsze biernie podążać za społeczeństwem jako 
zbiorowym podmiotem wybierającym i kreującym wartości. Reflek-
sje Boudona uświadamiają nam zatem nie tylko, jak silnie obecny 
jest w  socjologii problem antynomii determinizmu i  wolnej woli, 
lecz także niewspółmierność wartości jako stan, ku któremu prowa-
dzi świadomość tego problemu. Toteż pozostaje nam zwrócić się ku 
autorowi, który postanowił systematycznie zmierzyć się z zagadnie-
niem wyboru wartości.

3.3. wybór wartości (Max weber)

Max Weber rozważał zagadnienie determinizmu nie tylko jako pro-
blem teoretyczny socjologii, lecz także jako doniosły problem egzy-
stencjalny znaczących historycznie grup społecznych. Teksty składa-
jące się na słynne dzieło Etyka protestancka a duch kapitalizmu były 
pisane w  tych samych latach (1901–1906) co artykuły poświęcone 
metodzie rozumienia w  naukach społecznych. Gdy w  Etyce prote-
stanckiej Weber poruszał konsekwencje dogmatu o  predestynacji, 
swoistej teologicznej odmiany determinizmu, to w tekstach metodo-
logicznych poddał krytyce między innymi rozpowszechniony wśród 
współczesnych mu uczonych niekompatybilizm. Było to stanowisko, 
które znajdowało wyraz w tezach o zasadniczej nieprzewidywalności 
i irracjonalności człowieka bądź też w przekonaniu o daleko idącej 
odrębności nauk historycznych i  społecznych od przyrodniczych. 
Choć prace metodologiczne Webera trudno dziś przyjąć za wyczer-
pujący wykład teorii nauki, to stanowią niezwykle cenny obraz auto-
refleksji, jakiej dokonywał przy analizie mentalności kalwinistów. Za 

69 Ibidem.
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autorefleksję można zresztą z dużym prawdopodobieństwem uznać 
już Etykę protestancką. Jak uważa Dirk Kaesler, Weber uciekał przed 
własnymi udrękami, które w jakiejś mierze mógł utożsamiać z roz-
terkami kalwinistów70.

Charakteryzując religię zbudowaną na dogmacie o predestyna-
cji, autor Etyki protestanckiej pisał:

Cała patetyczna nieludzkość owej teorii musiała mieć dla nastroju po-
kolenia, które się jej poddało, jeden przede wszystkim skutek: poczucie 
niesłychanego wewnętrznego osamotnienia jednostki ludzkiej. W naj-
ważniejszej dla ludzi epoki reformacji sprawie, jaką było zbawienie 
wieczne, człowiek został skazany na samotne pokonywanie swojej dro-
gi, wiodącej na spotkanie ustalonego raz na zawsze losu. Nikt nie mógł 
mu pomóc71.

Sytuacja, w której znaleźli się kalwiniści, została więc zdefiniowana 
w pierwszym rzędzie przez deterministyczny obraz świata. Proble-
mem, jaki ten obraz wywoływał, jeśli brało się go poważnie, nie była 
jednak teoretyczna nieprzystawalność wolności woli do wizji świa-
ta „odczarowanego”, w pełni przewidywalnego, lecz brak możliwości 
zmiany własnego losu. Z charakterystycznym dla siebie dystansem 
wobec katolicyzmu Weber pisze, odnosząc się do kreślonej przez sie-
bie figury kalwinisty: „Nie mógł mu pomóc kaznodzieja, gdyż tyl-
ko wybrany może naprawdę zrozumieć Słowo Boże. Nie mógł mu 
pomóc sakrament, bo sakramenty zostały ustanowione przez Boga 
dla pomnożenia Jego chwały i dlatego trzeba ich było niewzruszenie 
przestrzegać”72. Kalwinista jest więc fatalistą, który nie może znaleźć 
ratunku w  swym otoczeniu społecznym, pragnie odpowiedzialno-
ści, ale wie, że jego los w żaden sposób od niego nie zależy i przez to 
nie może uciec od wewnętrznego napięcia. Nie oznacza to wszakże, 
że staje się nieodpowiedzialny w swym zachowaniu, porzucając myśl 
o sensie życia i oddając się potrzebom chwili: „Wydaje się być w ogó-

70 Por. D. Kaesler, Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn. Eine Biographie, 
C. H. Beck, München 2014, s. 501–502.

71 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Test, Lublin 
1994, s. 85.

72 Ibidem.
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le zagadką, w jaki sposób – przy tej samej tendencji do wewnętrz-
nego uwolnienia jednostki od ścisłych więzów ze światem – mogło 
się to łączyć z niewątpliwą wyższością kalwinizmu w dziedzinie or-
ganizacji społecznej”73. Zagadka polega tu na tym, że konsekwencją 
fatalizmu nie jest rezygnacja, lecz zdecydowane i pełne podporząd-
kowanie Bogu, ufność w sens własnego istnienia. Bóg nie jest spra-
wiedliwy ani dobry – jest raczej „dobrem” w sensie platońskim – z tą 
tylko różnicą, że jeśli się je wybiera, to wybór ten nie ma uzasadnie-
nia, poznanie nie sięga bowiem Boga. 

Teologicznie i psychologicznie rzecz biorąc, pełne oddanie Bogu 
w  życiu rozumianym jako zorganizowana całość, obejmująca pra-
cę, czas wolny i relacje z innymi, oddala człowieka od jego bliźnich, 
depersonalizuje ludzkie życie, otwierając drogę do powstania men-
talności nazywanej przez niemieckiego socjologa „duchem kapitali-
zmu”. Jak pisze Weber: 

[…] wybrany do łaski chrześcijanin żyje także po to, by, realizując Jego 
przykazania, pomnażać boską chwałę na tym świecie. Ale Bóg pragnie 
społecznych osiągnięć chrześcijanina, gdyż chce, aby społeczny kształt 
życia odpowiadał Jego przykazaniom i był urządzony tak, aby cel ten 
mógł zostać zrealizowany. Społeczna praca kalwinisty w  świecie jest 
tylko pracą ad maiorem Dei gloriam. Stąd ten sam charakter nosi też 
będąca w  służbie doczesnego życia ogółu praca zawodowa. […] Jest 
to służba na rzecz racjonalnego kształtowania społecznego kosmosu. 
Bowiem cudownie celowy kształt i urządzenie tego kosmosu, zarówno 
według Biblii, jak i w sposób naoczny urządzonego tak, by służyć „ko-
rzyściom” gatunku ludzkiego, pozwala uznać pracę w służbie owej nie-
osobowej, lecz społecznej korzyści za działalność na chwałę Boga i po-
dług jego woli74.

Weber nie szczędzi dalej wysiłku, by pokazać na historycznych przy-
kładach, jak poradnictwo duchowe rozwijające się w łonie kalwini-
zmu opracowywało środki radzenia sobie ze wspomnianym psycho-
logicznym napięciem oraz sposoby na przekonanie samego siebie, 
przez „niezmordowaną pracę zawodową”, że jest się wybranym.

73 Ibidem, s. 89. 
74 Ibidem, s. 89–91.
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Weber z pełną powagą traktował uniwersalizm problemu eg-
zystencjalnego postawionego przez Jana Kalwina i konieczność pod-
dania się ostatecznym wartościom, które mogłyby nadać życiu sens. 
Z  indywidualistycznej perspektywy problemem deterministyczne-
go świata nie jest brak wyboru – ten jest bowiem naszym przekleń-
stwem – lecz niemożność jego uzasadnienia, brak podstaw do dzia-
łania i odpowiedzialności. Możemy uczynić się odpowiedzialnymi 
przed wartościami, które wybierzemy, ale nie są one dane w deter-
ministycznym świecie. Interpretację tę potwierdza późny wykład 
Webera zatytułowany Nauka jako zawód i powołanie, w którym wą-
tek konieczności wyboru wartości ponownie nabrał dużego znacze-
nia, tym razem w kontekście poszukiwania sensu nauki. 

Jak wspomniałem, według Kaeslera75 autor Etyki protestanckiej 
rozciągnął bardzo osobisty problem na grupę społeczną, która była 
dla niego nośnikiem mentalności o ogromnym znaczeniu dla histo-
rii świata. Weber utrzymywał, że aby wyjaśnić ekspansję racjonali-
zmu gospodarczego, należy zidentyfikować ostateczną wartość, z któ-
rej się on wywodzi. Ona sama pozostaje irracjonalna, wszak przez 
nią „człowiek istnieje dla swego przedsiębiorstwa, a nie odwrotnie”76, 
nie ma więc celu, który można by instrumentalnie uzasadnić; sprzy-
ja jednak konsekwentnie racjonalnej organizacji sposobu życia swych 
wyznawców, zmuszając ich do tego, by stawali się wzorcami realizacji 
Bożego powołania. Pośrednio zaś, a więc w swych niezamierzonych 
konsekwencjach, prowadzi do ukształtowania się racjonalnej orga-
nizacji pracy i upowszechnienia logiki przedsiębiorstwa zorientowa-
nego na rentowność kapitałową. „Niezamierzoność” nie oznacza tu 
wszakże, co warto podkreślić w kontekście wcześniej omawianych 
refleksji Colemana i Boudona, że między teologicznie inspirowany-
mi motywami a działaniami ekonomicznymi (makroskalą) braku-
je zgodności. Zdobywane bogactwa i świat „stalowo twardej budowli” 
nie ma po prostu dla kalwinistów tego znaczenia, którego może na-
brać dla późniejszych, bardziej utylitarnie nastawionych pokoleń. 
Weberowi nie chodzi więc ani o powstanie kapitalizmu, ani o jego 

75 D. Kaesler, op. cit., s. 501. 
76 M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, s. 51.
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długofalowe skutki, lecz o typ mentalności, który mógł nadać kapi-
talizmowi tak nieprzejednanie racjonalistyczną postać. 

Z  naszego punktu widzenia nie jest istotne, czy szczegółowe 
ustalenia Webera dotyczące relacji między etyką a gospodarką od-
powiadają rzeczywistości. Ważne jest raczej to, że Weber był prze-
ciwnikiem redukowania przyczyn zachowań gospodarczych do 
warunków materialnych czy do jakiegoś uniwersalnego motywu 
tożsamego z ogólnym wzorcem zmiany społecznej. Do takiego sta-
nowiska prowadziła go właśnie argumentacja zawarta w Etyce pro-
testanckiej, gdzie z  jednej strony przeciwstawiał się materialistycz-
nemu redukcjonizmowi, wykazując, że w przypadku kolonii Nowej 
Anglii ów „stosunek przyczynowy kształtuje się akurat odwrotnie, 
niż by to należało postulować z »materialistycznego« punktu widze-
nia”77, a z drugiej argumentował, wbrew Wernerowi Sombartowi, że 
„rozwój racjonalnego myślenia nie był wcale zjawiskiem przebiega-
jącym równolegle w poszczególnych dziedzinach życia”78 i że, jak już 
wspominaliśmy, racjonalizacja może przybierać różne formy, zależ-
nie od ostatecznych wartości, które realizuje. Odżegnując się zatem 
od redukcjonizmów i pisząc o zapośredniczeniu obejmujących dzia-
łanie związków przyczynowych przez indywidualne motywy, Weber 
przyjmuje stanowisko zbieżne z  tym, które określiliśmy jako cha-
rakterystyczne dla teorii racjonalnego wyboru. Zarazem jednak je 
przekracza, i  to w dwójnasób. Po pierwsze, podobnie jak Boudon, 
uważa nie tylko warunki działania, lecz także ostateczne wartości 
(mocne powody moralne) za wyjaśnienia indywidualnych czynów. 
Po drugie, kieruje swą uwagę w mniejszym stopniu na niezamierzo-
ne konsekwencje intencjonalnych działań, a w większym na sposoby 
radzenia sobie z  tą nieprzewidywalnością, właśnie w formie dzia-
łań racjonalnych ze względu na wartości. Wreszcie, w odróż-
nieniu od Mertona, Weber nie odmalowuje obrazu człowieka nie-
świadomie pokładającego ufność w  społecznie uznanych normach 
i wartościach, lecz przypisuje indywiduum świadomy wybór warto-
ści w konfrontacji z własną sytuacją egzystencjalną. Kalwiniści stają 

77 Ibidem, s. 38.
78 Ibidem, s. 57.
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się dla Webera pod tym względem paradygmatyczni, ponieważ wia-
ra religijna pozwala im w pełni uświadomić sobie konieczność wy-
boru wartości. Jak dowiadujemy się jednak z innych tekstów Webe-
ra, nie tylko oni stają w obliczu pytania o sens życia; dochodzi ono 
bowiem do głosu także w polityce i nauce, a religie światowe moż-
na traktować jako różne sposoby artykulacji lub wypierania wymie-
nionej kwestii.

Weber prowadzi nas więc dalej niż Boudon, choć zajmuje bar-
dzo podobne stanowisko w  odniesieniu do warunków poprawno-
ści wyjaśnień socjologicznych. Nie poprzestaje na konstatacji, że lu-
dzie wybierają określone wartości, lecz traktuje je jako rozwiązania 
problemów egzystencjalnych i podstawy alternatywnych systemów 
instytucjonalnych, pozwalających na formułowanie trafnych prze-
widywań. Jak zobaczymy, Weber nie był równie sceptyczny jak Bou- 
don w  odniesieniu do możliwości prognostycznych nauk społecz-
nych i  jedną z jego głównych ambicji było ocalenie swoiście pojętego 
kompatybilizmu wbrew panującym w jego czasach tendencjom. We-
ber chciał mianowicie, by wartości nie stanowiły dla socjologii furt-
ki pozwalającej na wprowadzenie indeterminizmu, lecz by dawały 
wgląd w sens działań celowo-racjonalnych i pozwalały przez to na 
uogólnienia historyczne. Toteż wartości i  ich wybór stały się dlań 
obiektem badań. Pytanie, czy nauki społeczne są zdolne do podej-
mowania takich dociekań i w jaki sposób mogą je prowadzić, było 
właśnie przedmiotem artykułów metodologicznych Webera, pisa-
nych równolegle do Etyki protestanckiej. Stanowią one, jak stwier-
dziliśmy, przykład autorefleksji, w której problem będący źródłem 
badanych wartości społecznych ujawnia się ponownie na poziomie 
metodologicznym – jako problem założeń uczonego.

W opublikowanym w trzech częściach w latach 1903–1906 ar-
tykule Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen 
Nationalökonomie79 Weber wyłożył swoje poglądy metodologiczne 

79 M. Weber, Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Natio-
nalökonomie, w: idem, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, J. C. B. Mohr, 
Tübingen 1988, s. 1–145. Szerzej na temat tej pracy Webera por. M. Kaczmarczyk, 
Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących. Interpretacja, „Stan 
Rzeczy” 2014, nr 6, s. 26–53.
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w polemice z dwoma nieżyjącymi autorami, których prace miały już 
kilkadziesiąt lat. Stało się to dla niego okazją, aby ustosunkować się 
również do dużo nowszych koncepcji, które w różny sposób nawią-
zywały do tradycji dwóch wymienionych teoretyków. W tle sporów, 
w  które zaangażował się Weber, pozostawały dwie wielkie deba-
ty dominujące w  ówczesnych niemieckich naukach społecznych:  
1) na temat odrębności nauk społecznych i możliwości formułowa-
nia przez nie ogólnych praw oraz 2) na temat możliwości wyraża-
nia przez te nauki obiektywnych sądów wartościujących. Polemicz-
na argumentacja Webera pozwalała mu zająć spójne stanowisko 
w obu tych sporach. 

Krytykowane przez Webera stanowiska Wilhelma Roschera 
i Karla Kniesa miały być skrajnymi przykładami wad, jakimi cechu-
ją się teorie społeczne. Roscher reprezentuje tendencję do tworzenia 
funkcjonalistycznych systemów pojęciowych, Knies występuje zaś 
w tekście Webera jako zwolennik tezy o nieprzewidywalności ludz-
kich zachowań z uwagi na ich irracjonalne jądro. Według Roschera 
człowiek może postąpić tylko zgodnie z prawami „jedności społecz-
nej”, podczas gdy dla Kniesa ludzkie postępowanie jest zawsze wy-
padkową wolności i konieczności. 

Roscher twierdzi, że działanie polega na dostosowaniu się do sy-
tuacji, w  jakiej znajduje się całe społeczeństwo w  danej fazie swe-
go rozwoju. Weber wątpi tymczasem, byśmy byli w stanie określić, 
w  jakiej fazie się znajdujemy, nie znając przyszłości. Ponadto, we-
dług Webera, jeśli tłumaczymy wszelkie działania ich funkcjami wo-
bec większych całości, to ostateczny układ odniesienia „jedności 
społecznej” musi pozostać irracjonalny, a irracjonalność ta przenosi 
się na poziom indywidualnego działania. Weber stawia wreszcie Ro-
scherowi pytanie, które moglibyśmy postawić także Durkheimowi 
i Parsonsowi: jak jest możliwe przeciwstawienie się zastanym warto-
ściom w imię osobistego zaangażowania religijnego? Teoria Rosche-
ra prowadzi do odrzucenia głównego założenia nauk społecznych, 
ponieważ „naprawdę poważne i  trwałe konflikty między zrządze-
niami losu niesionymi przez historię a zadaniami życiowymi, któ-
re Bóg stawia ludziom i narodom, okazują się niemożliwe, jednostka 
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w ogóle nie może postawić sobie zadania autonomicznego określe-
nia swych ostatecznych ideałów”80.

Gdy Roscher domyślnie unieważnia założenie wolności, Knies 
odrzuca możliwość przewidywania ludzkich działań w  stopniu, 
w  jakim wychodzą poza ramy zinstytucjonalizowanej powtarzal-
ności, gwarantowanej po części przez normy społeczne. Polemikę 
z Kniesem można zatem w dużej mierze odczytywać jako wirtual-
ną dyskusję Webera z omawianymi wcześniej teoretykami racjonal-
nego wyboru: Colemanem i Boudonem. Według Webera Knies za-
nadto zawęża ludzką racjonalność, rezerwując to pojęcie wyłącznie 
na określenie tego, co powtarzalne, to zaś, co indywidualne, łącząc 
z irracjonalnością. Pogląd ten wydaje się Weberowi niewiarygodny, 
skoro wiedza potoczna uczy, że formułowanie ogólnych praw eko-
nomii jest utrudnione nie tyle przez nieprzewidywalność ludzkich 
kalkulacji i preferencji, ile przez zmienne warunki przyrodnicze i hi-
storyczne. Za nieadekwatnością poglądu Kniesa kryje się wszakże 
poważniejszy błąd utożsamienia wolności z  irracjonalnością, błąd, 
który ustanawia przepaść między wolnością a  przewidywalnością. 
Aby się z nim rozprawić, Weber bada różne konotacje rezydualne-
go terminu „irracjonalność”. Bywa on bowiem utożsamiany z „kre-
atywnością”, „twórczą syntezą” (Wilhelm Wundt), „osobowością”, 
„przeżyciem”. Ponadto irracjonalność pod postacią kreatywności 
czy przeżycia miałaby wymagać szczególnych metod badawczych, 
z  których na pierwszy plan wybija się rozumienie – metoda, któ-
rej Weber w końcu przypisuje największe znaczenie. Dokładniejsze 
zbadanie, co jest w istocie przedmiotem rozumienia, pozwala Webe-
rowi odrzucić przeświadczenie o przepaści dzielącej nauki społecz-
ne i przyrodnicze, zachowując zarazem przekonanie o ich odmien-
ności. Weber zauważa, że za tym, co różni autorzy określają jako 
„kreatywność” czy „osobowość”, kryją się wartościowania wynika-
jące z „interesów poznawczych” tych autorów. Pozwalają one na wy-
odrębnianie pewnych fragmentów rzeczywistości jako bytów, które 
jako całości podlegają wpływom i  stanowią specyficzne przyczyny 

80 M. Weber, Roscher und Knies und die logischen Probleme der historischen Natio-
nalökonomie, s. 40.
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zjawisk społecznych. Interesy poznawcze wynikają z kolei z warto-
ściowań, z przypisywania pewnym przyczynom lub skutkom bada-
nych zjawisk większej wagi niż innym. 

Nawiązując do pochodzącej od Johna Mackiego81 koncepcji nie-
wystarczających, lecz koniecznych składowych warunków, które 
w swej pozostałej części nie są konieczne, ale wystarczające do poja-
wienia się skutku, możemy powiedzieć, że w określaniu wagi owych 
warunków pomagają nam zawsze interesy poznawcze, a nie status, 
jaki przypisujemy im w logice naszych wyjaśnień. Wyobraźmy sobie 
instalację elektryczną, której zwarcie jest koniecznym, ale zarazem 
też niewystarczającym warunkiem pożaru, bo musi zajść także wie-
le innych okoliczności (łatwopalne materiały budowlane itd.). Choć 
waga poszczególnych warunków jest równa, ponieważ wszystkie 
miały jednakowy wpływ na powstanie pożaru (bez nich nie mogłoby 
do niego dojść), to częstokroć główną rolę przypisujemy warunkowi 
samoistnie niewystarczającemu, acz koniecznemu, ignorując pozo-
stałe warunki. Mówimy więc na przykład, że zwarcie było przyczyną 
pożaru. Jednak w innych przypadkach, zdając sobie sprawę z ewen-
tualności nastąpienia zwarcia, nasza uwaga może przesunąć się na te 
warunki wystarczające, które możemy najlepiej kontrolować i trak-
tujemy wtedy obecność materiałów łatwopalnych jako główną przy-
czynę pożarów. Tego rodzaju ukierunkowania poznawcze i  efekty 
selekcyjne nabierają szczególnego znaczenia w obszarze nauk spo-
łecznych, gdy własne decyzje traktujemy zarazem jako to, co stano-
wi główną przyczynę zdarzeń, jak i główny obiekt manipulacji. In-
terpretując Webera, należy pamiętać, że, jego zdaniem, efektów tych 
nie da się uniknąć, a  więc nie da się formułować związków przy-
czynowych bez wcześniejszych ukrytych wartościowań. Przykładem 
może być Wundtowska „kreatywna synteza” traktowana przez We-
bera jako pojęcie służące wartościowaniu wzajemnych oddziaływań 
elementów psychicznych. 

We wszelkich rozumowaniach uczony niechybnie odnosi się do 
wartości (Wertbeziehung). Próba wyeliminowania tego odniesienia 

81 J. L. Mackie, The Cement of the Universe: A Study of Causation, Oxford Univer-
sity Press, Oxford 1980, s. 62.
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nie mogłaby się powieść choćby dlatego, że w końcu należałoby od-
powiedzieć sobie na pytanie, jaki jest sens uprawiania nauki, i wte-
dy w grę wchodzić mogłyby tylko wartości. Niejeden uczony mógłby 
w odpowiedzi argumentować, że ich pochodzenie także można zba-
dać naukowo, dowodząc choćby, że są kulturowo względne. Weber 
stanowczo przeciwstawia się wszakże takiemu poglądowi, dobitnie 
pisząc w późniejszym tekście, że choć interesy oraz wartości łączy 
„pokrewieństwo wyboru”, to nie jest możliwe dedukowanie wartości 
ani z interesów, ani nawet z ogólnych norm etycznych. Według We-
bera wartości są ontologicznie subiektywne: „Jest przeznaczeniem 
epoki cywilizacyjnej, która spożyła owoc z drzewa poznania, iż musi 
wiedzieć, że sensu dziejów świata nie możemy odczytać z  najbar-
dziej nawet wydoskonalonych wyników jego przebadania, lecz mu-
simy być w stanie stworzyć go sami, że »światopoglądy« nigdy nie 
mogą być produktem postępu wiedzy doświadczalnej”82. 

Odniesienie do wartości nie czyni oczywiście pracy naukowej 
błędną, ani nie uniemożliwia formułowania związków przyczyno-
wo-skutkowych. Do wartości odnoszą się wszakże nie tylko uczeni, 
ale wszyscy ludzie badani przez socjologów. Weber poświęca bardzo 
wiele wysiłku, by wykazać, że podobnie jak osobowość czy kreatyw-
ność, wartości nie sprawiają, że trudniej przewidzieć działanie da-
nej osoby. Przeciwnie, wartości ułatwiają przewidywanie. Weber sta-
wia nawet tezę o zasadniczej przewidywalności ludzkich zachowań 
w odpowiednio dużej liczbie przypadków. Gdyby nie ta przewidy-
walność, na co, pyta nasz autor, zdałyby się rozkazy, kodeksy praw-
ne, wzajemne oczekiwania ludzi wobec siebie? 

W  ujęciu Webera źródłem błędnego utożsamiania wolności 
z  nieprzewidywalnością, a  przyczynowości z  przewidywalnością, 
jest niewłaściwa interpretacja Kantowskiej formuły „przyczynowo-
ści poprzez wolność”, która:

[…] wraz ze swymi wieloma odgałęzieniami wyrosłymi z tego pojęcia 
w dalszym rozwoju myśli filozoficznej, jest filozoficznym archetypem 

82 M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, tłum. M. Skwieciń-
ski, w: Problemy socjologii wiedzy, red. A. Chmielecki et al., Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 1985, s. 45–100, tu: s. 51.
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wszelkich tego rodzaju metafizycznych teorii „kultury” i  „osobowo-
ści”. Wszak to włączenie charakteru inteligibilnego do łańcuchów przy-
czynowych za pośrednictwem działań zgodnych z normami etycznymi 
daje się z największą łatwością przeformułować i rozszerzyć do poglą-
du, że albo wszystko, co zgodne z normą, w podobny sposób musi prze-
nikać do rzeczywistości empirycznej ze świata „rzeczy samych w sobie”, 
albo też, co więcej, że wszelka zmiana wartości dochodzi w rzeczywi-
stości do skutku za sprawą sił „twórczych”, które podlegają specyficznie 
odmiennej przyczynowości niż inne jakościowo szeregi zmian, obojęt-
ne wobec naszego „sądu wartościującego”83.

W następnym zdaniu Weber dodaje, że chociaż argumentacja Kanta 
prowadzi po bliższym rozważeniu do sprzeczności, to u krytykowa-
nych autorów, takich jak Knies czy Wundt, występuje w zdegenero-
wanej formie, albo prowadząc do tezy o nieprzewidywalności działa-
nia, albo uzasadniając prymat wyjaśnień psychologicznych. 

Ludzkie działanie byłoby nieprzewidywalne jedynie, gdyby wol-
ność polegała na przejawianiu się nieznanych czy też niepodlegają-
cych przyczynowości sił. Polega ona jednak na świadomej realizacji 
wartości, a głównym tego wyrazem jest próba kontroli wycinka rze-
czywistości, który podlega działającemu. Jeśli tak, to przewidywa-
nie skutków własnych działań można uznać za element tej kontroli, 
a więc także za istotną składową wolności. Co więcej, dużo łatwiej 
jest wyjaśnić przyczynowość działania, obejmującą akt woli i oparty 
na niej plan, niż przyczynowość sił przyrody, ponieważ badacz może 
postawić się na miejscu działającego i rozumiejąc go, rekonstruować 
jego tok myśli, nawet jeśli rozumowanie to nie jest w  pełni racjo-
nalne ze względu na postawiony cel/realizowaną wartość. Podmiot 
jest w istocie tym bardziej wolny, w im większym stopniu jest w sta-
nie uniezależnić się od targających nim namiętności i innych popę-
dów, które dają się sprowadzić do typowych zależności przyczyno-
wych w przyrodzie. Na to uniezależnienie się pozwalają mu jednak 
wartości, którym się podporządkowuje. Miarą wolności człowieka 
jest zatem stopień zaangażowania w realizację wartości i sto-

83 M. Weber, Roscher und Kniesund die logischen Probleme der historischen Natio-
nalökonomie, s. 62.
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pień, w  jakim wartości te określają tożsamość danej osoby. Jedno-
cześnie tak rozumiana wolność, a  więc podporządkowanie warto-
ściom, umożliwia przewidywanie działań. Mimo że nadal podlegają 
one prawom przyrody, to indywidua wykorzystują te prawa do włas- 
nych celów. Jak pisze Weber pod koniec swej polemiki z Kniesem:

Im bardziej wolna jest „decyzja” działającego, a więc im bardziej opar-
ta na „własnych”, niezaburzonych „zewnętrznym” przymusem lub nie-
odpartymi „afektami” kalkulacjach, tym pełniej może się udać jej 
racjonalna analiza i ewentualnie wkomponowanie do schematu dzia-
łania racjonalnego, tym większa rola, jaką (tak po stronie działające-
go, jak i analizującego badacza) odgrywa wiedza nomologiczna, a co 
za tym idzie, tym bardziej zdeterminowany jest działający ze względu 
na „środki”84.

Krytykę utożsamiania wolności woli z przypadkowością znajdujemy 
w polemice Webera z historykiem Eduardem Meyerem, który chciał 
wyeliminować z nauki rozważania na temat tego, co przypadkowe 
lub co stanowi skutek działania wolnej woli85. Polemika ta jest intere-
sująca także z tego względu, że Weber odrzuca w niej expressis verbis 
możliwość przypisywania komukolwiek odpowiedzialności za dzia-
łania na podstawie obserwacji czy wyjaśnień naukowych. Ponieważ 
„analiza przyczynowa nie dostarcza absolutnie żadnych sądów war-
tościujących, a sąd wartościujący nie jest wyjaśnieniem przyczyno-
wym”86, to wszelkie wartościowanie (a tym jest również przypisywa-
nie odpowiedzialności) dokonuje się w „innej sferze”: „przed sądem 
jakiegoś boga czy człowieka”87. Wraz z wartościami z nauki musi być 
wyrugowana problematyka wolności: „[…] wszelkie włączanie fi-
lozoficznego problemu »wolności« do metodyki historii tak samo 
zniosłoby jej charakter nauki opartej na doświadczeniu, jak włącza-
nie cudów do łańcuchów przyczynowych”88. Odgraniczenie wartości 

84 Ibidem, s. 132.
85 M. Weber, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik, 

w: idem, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, s. 215–290.
86 Ibidem, s. 225.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
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od zakresu przedmiotowego nauki sprowokowało Webera do przy-
znania, że są one przedmiotem wyboru, który nie tylko nie musi być 
racjonalny, ale nigdy w pełni taki nie jest – nauce nie jest bowiem 
dane rozstrzygać o wartościach. Innymi słowy, człowiek może być 
racjonalny tylko wtedy, gdy realizuje wartości, sam wybór wartości 
zawsze jednak jest skażony irracjonalnością, a więc nie jest w pełni 
podyktowany regułami. Jak na ironię, w ten sposób wolny wybór im-
plikuje jednak duże prawdopodobieństwo trzymania się reguł wy-
znaczonych przez uprzednio wybrane wartości. 

Skoro racjonalność działania, sprawiająca, że ludzkie postępo-
wanie daje się przeważnie ująć w schemat środków i celów, nie by-
łaby możliwa bez czegoś irracjonalnego, a  więc wolności wyboru 
wartości, to znaczy, że te ostatnie możemy uznać za swoiste motywy 
i przyczyny działań. Nie są to jednak przyczyny jedyne, skoro czło-
wiek pozostaje zawsze częścią przyrody i podlega jej prawom. Wpły-
wa nań wiele najrozmaitszych czynników, a wybór wartości sprawia, 
że stara się on od nich uniezależnić, aby nie tylko nie dać się zwieść 
ze swej drogi, ale nawet wykorzystać otaczający go świat do celów, 
którymi się kieruje. Wartości przekształcają więc nie tylko podmiot 
czy jego myślenie, lecz także działanie jako całość – są stale obecne 
w świecie takim, jak postrzega i przekształca go człowiek (rysunek 3). 
Ta wszechobecność wartości ma istotne konsekwencje dla Webera, 
ponieważ oznacza, że nauka może powiedzieć o wartościach dużo 
więcej, niż kazałaby sądzić powierzchowna interpretacja tezy o  jej 
niezdolności do wysuwania wiarygodnych sądów wartościujących. 
Socjologia może wszak dość dokładnie przewidywać, do jakich kon-
sekwencji mogą prowadzić wybierane przez ludzi wartości, ale tak-
że, na czym one polegają i czy są ze sobą zgodne. Choć tego rodza-
ju wiedza nie może, jak już wiemy, przesądzić o wyborze wartości, to 
jest niebagatelna, pozwala wszak na badanie wartości przez pry-
zmat ich konsekwencji. Ten aspekt myśli Webera stanowi, jak zoba-
czymy, jądro jego metodologii i odróżnia ją od współczesnych wersji 
teorii racjonalnego wyboru. Dzięki uznaniu, że wartości są „przewi-
dywalne”, Weberowi udaje się bowiem zażegnać sprzeczność mię-
dzy wolnością a przewidywalnością. Weber przyznaje, że indywidu-
alny wybór może być nieprzewidywalny, twierdzi jednak także, iż 
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nauka jest w stanie pokazać, jakie są prawdopodobne konsekwencje 
danego wyboru. Co więcej, wybory ludzi podzielających podobną 
mentalność będą z dużym prawdopodobieństwem podobne, przez 
co socjologia jest zdolna do ukazywania konsekwencji, jakie w ma-
kroskali może wywoływać realizowanie systemów wartości o dużym 
znaczeniu dla danej kultury. Sprzeczność socjologicznych założeń 
daje o sobie znać już tylko we wzajemnej nieredukowalności katego-
rii używanych przez socjologa: w sprzeczności między interpretacja-
mi działania, napięciu między działaniami racjonalnymi ze względu 
na cel i ze względu na wartości. 

Zanim przejdziemy do tego, jak ów dylemat został omówiony 
w  Nauce jako zawodzie i  powołaniu, spróbujemy nakreślić odpo-
wiedź Webera na pytanie, co w ogóle nauka może powiedzieć o war-
tościach89. Wcześniej przywoływana praca na temat Roschera i Knie-
sa pozostawia czytelników z nierozwiązanym problemem błędnego 
koła orientacji wartościujących uczonego, ponieważ z jednej strony 
pozostaje on w swej pracy naukowej uwikłany w wartości kultury, 
z której się wywodzi, z drugiej zaś strony wysuwa roszczenie, by tę 
kulturę badać i wyjaśniać. Czy zatem uczony może wyjaśniać własne 
wartości, a  jeśli tak, to czy może wypowiadać też obiektywne sądy 
wartościujące? Choć Weber zastrzega, że nie chce „proponować roz-
wiązań”90, wątpiąc na wstępie w możliwość uzyskania naukowej wie-
dzy o wartościach, to wyraża też pewne nadzieje, związane zapewne 
między innymi z własnymi badaniami nad etyką protestancką i tym, 
że pozwoliły mu one zdemaskować kulturowe źródła wielu istotnych 
wartości. Deklaruje więc, że „krytyka nie zatrzymuje się przed sąda-
mi wartościującymi”91, i pragnie uzasadnić możliwości praktyczne-
go zastosowania socjologii. 

Już z przedstawionego wyżej modelu wynika, że mówiąc cokol-
wiek o wartościach, nauki społeczne muszą wykroczyć poza zakres 
zarezerwowany dla nauk przyrodniczych, zwrócić się ku obiektom, 
które są przedmiotami wolnego wyboru, a nie interesować się tylko 

89 M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, passim. 
90 Ibidem, s. 46.
91 Ibidem, s. 47.



243UZNANA APORIA WOLNOŚCI

regularnościami społecznymi. Z drugiej strony w artykule o obiek-
tywności poznania w  naukach społecznych Weber rozpoczyna od 
tego, że te nauki zawsze były zdolne do formułowania zaleceń da-
jących solidne podstawy do działań praktycznych. Korzystają choć-
by z  założenia, że ludzie są skłonni w  zasadzie przestrzegać norm 
prawnych. Problemem nauk społecznych była jednak zarazem nie-
świadomość podobnych założeń dotyczących natury norm czy ich 
historycznej względności. Toteż pojawiło się miejsce dla wyniesie-
nia ekonomii politycznej do rangi „nauki etycznej”, mimo tego, że 
według Webera reprezentuje ona tylko wąski punkt widzenia. Jak 
zauważył Wolfgang Schluchter w  odniesieniu do Weberowskiej 
„mowy freiburskiej”92, Weberowi zależało na tym, by „odmoralizo-
wać” ekonomię i  w  tym sensie uczynić ją użytecznym instrumen-
tem odpowiedzialnej polityki gospodarczej. W  myśl interpretacji 
Schluchtera jedynie dystansując się od własnych założeń wartościu-
jących, nauka może podejmować się krytyki wartości, choć zarazem 
nigdy nie może wartości w pełni uzasadnić i orzekać wprost, co jest 
dobre, a co złe. Krytyka wartości może w związku z tym polegać na: 
1) określaniu możliwych skutków działania, 2) możliwości realizacji 
danych celów, 3) porównaniu różnych wartości z punktu widzenia 
szans realizacji i ewentualnych utrudnień w realizacji innych warto-
ści, 4) uświadomieniu ludziom, jakie przyświecają im wartości oraz 
5) badaniu systemów wartości. 

Przesłanką wszystkich form krytyki wartości jest ich rozumie-
nie, a więc przyjęcie perspektywy działającego w celu identyfikacji 
typu motywów, które kierują jego postępowaniem. W szczególności 
możliwe jest rozumienie wartości, które, oprócz tego, że są przed-
miotem indywidualnych, idiosynkratycznych doświadczeń, obej-
mują swym znaczeniem roszczenie do powszechnej ważności, zro-
zumiałość i komunikowalność. Ktoś, kto opowiada się za określoną 
wartością, czuje się do niej przywiązany osobiście, ale zarazem, przy-
najmniej w domyśle, jest zdolny do tego, by w imię owej wartości dy-
stansować się wobec swych uczuć, bronić swego stanowiska za po-

92 W. Schluchter, Religion und Lebensführung, Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1991, 
s. 173–182.
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mocą argumentów, które byłyby zrozumiałe dla innych. Zarówno 
Weberowska typologia działań, jak i koncepcja odniesienia do war-
tości wskazują wyraźnie, jak ważne było dla naszego autora odróż-
nienie wartości od uczuć. 

Człowiek zorientowany na wartości niekoniecznie jednak stara 
się odnaleźć wartości własne, wyeksplikować czy nadać sens tym, 
które już ma. Interpretuje raczej otaczający go świat i własne życie 
w kategoriach wartości, nawet jeśli nie jest ich świadomy. Jednak na-
wet gdy ktoś zdaje sobie sprawę z  tego, że jego wartości są histo-
rycznie zmienne, to przez to, iż jest do nich przywiązany, wysuwa 
roszczenie do ich uniwersalizmu i  niezmienności. Działa wpraw-
dzie w przestrzeni wyznaczonej przez historię, ale tu i teraz pragnie 
poza nią wykroczyć, czyniąc to, z czym się identyfikuje na fo-
rum własnego sumienia. 

Napięcie między perspektywą odniesienia do wartości, którą im-
plikuje każde działanie, a dystansem wobec wartości rozumianych 
jako obiekty historyczne daje o  sobie znać zwłaszcza w  postawie 
uczonego historyka czy socjologa. Dostrzega on bowiem w pewnym 
momencie, że nauka jest uwarunkowana przez orientacje wartościu-
jące, a zatem sam jej relatywizm jest względny93. Ponadto relatywizm 
ten negatywnie wpływa na przekonanie, że nauka mogłaby rozstrzy-
gać konflikty między wartościami. Tymczasem rozstrzygnięcia ta-
kie wydają się niezwykle potrzebne, ponieważ spory co do warto-
ści dzielą ludzkie wspólnoty niezależnie od interesów. Roszczenia do 
intersubiektywności, niezmienności i uniwersalizmu wartości wcale 
tych sporów nie łagodzą, lecz podnoszą ich temperaturę. To, że moż-
na o wartościach komunikować i że można ich bronić niczym cząst-
ki samego siebie, sprawia, iż stają się one orężem walki o wyższość 
moralną, a  pośrednio o  władzę. Oczywiście w  sprawach ludziom 
najbliższych (na przykład własnego majątku) interes często przesła-
nia kwestie aksjologiczne, ale gdy chodzi o zagadnienia ogólnospo-
łeczne, do głosu dochodzi zwykle obiektywizujący punkt widzenia 
wartości. Wtedy też przestają one służyć do uzasadniania własnej 
korzyści, a podmiotom zaangażowanym w walkę ideową jawią się 

93 M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, s. 75.
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jako niezależne od interesów. Oczywiście nawet wtedy bywają rela-
tywizowane w imię względności własnej kultury i sytuacji społecz-
nej, mało kto utożsamia bowiem w głębi serca wartości kulturowe 
z absolutnym dobrem. Czynią to niekiedy dogmatyczne sekty reli-
gijne, ale muszą pogodzić się z oceną, że dokonują wyboru wyłącz-
nie w imię wiary, że ich wartości nie należą do świata poznawalnego 
naukowo. Widać stąd, że droga wartościowania – od uznania nad-
rzędności własnych interesów, przez identyfikację z własną kulturą, 
po akt wiary w wartości – nie ma żadnej pewnej podstawy, jest to 
też proces zamknięty, uniemożliwiający rozwój człowieka, ponieważ 
przyjęcie niepewnych założeń oznacza zarazem podporządkowanie 
się im, wyzbycie się autonomii. 

Warto podkreślić, że owa odrębność wartości od świata pozna-
walnego naukowo nie jest wcale źródłem wolności, lecz zagroże-
niem, ponieważ człowiek podporządkowany swym wartościom re-
zygnuje z ich poznania, a przynajmniej nie jest gotów ich podważyć 
w imię wiedzy. Dlatego też Weber stara się ukazać drogę poznaw-
czą uczonego jako odrębną od drogi wartościowania. Poza 
tym uważa, że poznanie naukowe stwarza szansę, by własne warto-
ści nie tylko lepiej poznawać, lecz także dystansować się od nich i je 
podważać. W poznaniu naukowym możemy w związku z tym wy-
różnić: 1) fazę odniesienia do wartości, gdy definiujemy nasze pole 
zainteresowań, metody i  rozumowania, 2) fazę reorganizacji obra-
zu rzeczywistości przez typy idealne, 3) fazę konfrontowania typów 
idealnych z  rzeczywistością oraz 4) fazę tworzenia nowych typów 
idealnych i formułowania nowych problemów badawczych.

Z tekstu Webera na temat obiektywności nauk społecznych jasno 
wynika, że zasada „wolności od sądów wartościujących” nie oznacza 
ani braku odniesienia do wartości (to jest wszak nieuniknione), ani 
też zwykłego ujawniania swoich wartości i świadomości uczonego, że 
konkretne wartości nim kierują. Naturalną konsekwencją ujawnie-
nia jest bowiem następny krok, a więc konfrontacja własnych warto-
ści z wartościami cudzymi. Przenikliwy badacz dostrzega wtedy rów-
nież, że nic mu nie da synteza różnych wartości, poszukiwanie ich 
wspólnego mianownika, ponieważ wartości zsyntetyzowane są war-
te tyle samo, co rozproszone, jeśli są pozbawione sprawdzianu ro-
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zumu. Łączy je jednak co innego niż treść. Mianowicie rozumienie 
cudzych wartości zakłada zachowanie własnej wartościującej per-
spektywy, pojmowanie, że cudza wartość jest podobnym do własne-
go sposobem nastawienia do świata, podobnym wolnym wyborem. 
Trzeci krok na drodze poznania wartości to porównanie argumen-
tów stojących za tym, co wyznają inni, z tymi, które wspierają pogląd 
uczonego. Weber zauważa, że dystans między uczonym a jego war-
tościami, wytworzony przez ich analizę i porównywanie, trzeba oku-
pić ceną w postaci groźnej „solidarności świata uczonych”, mogącej 
mieć zgubne skutki dla obiektywizacji wartości. Świat uczonych jest 
wprawdzie połączony wspólnym dystansem wobec moralizatorstwa 
i płytkich wartościowań, ale z drugiej strony jest silnie przywiązany 
do założeń własnych szkół naukowych i wyznawanych teorii. 

Mimo wszelkich prób obiektywizacji przedmiot badań wyni-
ka z  zainteresowań i  punktu widzenia badacza, określonych przez 
wartości społeczne i rodzaj dystansu wypracowanego przez środo-
wisko naukowe. Tak na przykład zagadnienia ekonomiczne zakłada-
ją istnienie problemu rzadkości zasobów, który może zyskać uwagę 
uczonych tylko dlatego, że jest istotny w praktyce. Analiza ekono-
miczna obejmuje więc poszczególne elementy działania zdefiniowa-
nego uprzednio ze względu na cel. Jednak istotne okazują się rów-
nież interpretacje kulturowe, pozwalające zidentyfikować znaczenie 
danego elementu w jego specyficznym usytuowaniu. Analiza kultu-
rowa ujawnia nowe aspekty wyróżnionego przedmiotu, umożliwia-
jąc zdemaskowanie tego, jak działający pojmują swój interes, korzyść 
ekonomiczną czy dobrą robotę. Rzecz jasna, założenia te domagają 
się wyjaśnień. Najprostszych dostarczają uczonym ogólne pojęcia, 
z których z łatwością można wydedukować zarówno indywidualne 
motywy, konkretne działania, jak i całe konstelacje interesów. Jest to 
jednak droga na skróty, która świadczy o absolutyzacji przez uczo-
nych założeń własnej teorii naukowej, a nawet całej dziedziny wie-
dzy. Na przykład wyprowadzanie zjawisk kulturowych z „rasy” czy 
„interesów” dokumentuje jedynie niewiedzę uczonych i ich „resor-
towy patriotyzm”94. 

94 Ibidem, s. 61–64. 
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Gdy uczony zidentyfikuje specyficzny związek zjawisk społecz-
nych, a następnie ujmie w postaci pojęcia, z którego modelowości 
zdaje sobie sprawę, rodzi się „typ idealny”. Nie jest on tylko środ-
kiem heurystycznym, gdyż, jak już wiemy, zawsze jest zaczerpnięty 
z rzeczywistości. Z tego samego względu nie jest też hipotezą, pra-
wem czy modelem, ale raczej układem odniesienia, z punktu wi-
dzenia którego rzeczywistość można charakteryzować jako spek-
trum odchyleń i  który występuje w  niej realnie w  najróżniejszych 
powiązaniach. Dane działanie może być scharakteryzowane za po-
mocą różnych typów idealnych. Możemy sobie na przykład wyobra-
zić nieposłuszeństwo obywatelskie typu romantycznego lub demo-
kratycznego. Konkretny akt nieposłuszeństwa może jednak zawierać 
elementy pierwszego i drugiego, na przykład gdy sprzeciw sumienia 
przeradza się w nieposłuszeństwo i prowadzi do wyboru metod pro-
testu o wysokim stopniu komunikatywności społecznej. Dana idea 
czy pojęcie może być składnikiem różnych, nawet sprzecznych ty-
pów idealnych, na przykład własność może być rozumiana jako Jef-
fersonowskie prawo do podstawowego majątku lub bit informacji 
w kapitalizmie finansowym.

Złożoność i  dynamika zjawisk opisywanych przez typy ideal-
ne mają dwie ważne konsekwencje metodologiczne, które decydują 
o tym, że typ idealny jest formą poznania, a nie wartościowania rze-
czywistości, nawet jeśli jego źródłem są społeczne czy akademickie 
odniesienia do wartości. Po pierwsze, jest to dystans wobec świata, 
dany w założonej zmienności typu idealnego, gotowości rewizji przy-
jętego wzorca. Weber przywołuje w tym kontekście przykład „społe-
czeństwa rzemieślniczego”, w którym jedynym źródłem akumulacji 
kapitału jest renta gruntowa. W wyniku oddziaływania wielu czynni-
ków, takich jak zmniejszanie się areału gruntów, wzrost liczby ludno-
ści, napływ metali szlachetnych czy racjonalizacja życia, ów typ ide-
alny stopniowo przestaje adekwatnie opisywać społeczeństwo i musi 
ustąpić miejsca pojęciu „społeczeństwa kapitalistycznego”95. 

95 Przykładu dostarcza też choćby spór historyków francuskich o  datowanie 
początku polis. Dał on asumpt do wyróżniania kolejnych typów idealnych: 
„miasta lacedemońskiego”, „rodziny arystokratycznej” itd. Por. H.-I. Marrou, 
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O  znaczeniu typu idealnego dla poznania wartości świadczy 
też  to, że jest on odniesiony do wartości, a  zarazem pozostaje re-
fleksyjnie wyodrębniony i  sformułowany w celach czysto poznaw-
czych. Pozwala uczonemu zdystansować się nawet wobec własnych 
wartości i ujrzeć ich konsekwencje w szerokim spektrum powiązań. 
Inaczej niż w pozytywistycznej wizji nauki, złożoność świata działa 
tu na korzyść uczonego – im więcej powiązań typu idealnego, 
tym większy bowiem dystans i tym wyrazistsza autoreflek-
sja. Wraz z większą liczbą odniesień wyostrza się nie tyle pojęcie, ile 
świadomość socjologiczna kryjących się za nim wartości. Tak więc 
na przykład w pojęciu „rolnictwa” kryją się nie tylko interesy mate-
rialne i  idealne rolników, lecz także różne odniesienia do wartości 
przez badaczy spoglądających na pracę rolników w szerszym kon-
tekście gospodarczym czy kulturowym96.

Nakreślona tu dynamika typu idealnego ukazuje odmienność 
procesu poznawczego odniesionego do wartości od war-
tościowania. Jak wspomniano, wartościowanie jest procesem za-
mkniętym, w  którym przyjęcie określonych założeń prowadzi do 
podporządkowania się im, niezależnie od konsekwencji. Weber nie 
potępia tego rodzaju postępowania bez wyjątku i zwraca uwagę na 
jego historyczną rolę w przezwyciężaniu niepewności, konformizmu 
i tradycjonalizmu. W Politik als Beruf stwierdza, że w przypadku doj-
rzałych polityków kierowanie się etyką sumienia jest czymś „w sensie 
ludzkim prawdziwym i zachwycającym”97, rodzi niezwykłe uczucie, 
które musi być choć raz udziałem każdego, kto nie chce być „we-
wnętrznie martwy”. Proces poznawczy pozwala jednak przezwycię-
żyć kryjące się w wartościowaniu niebezpieczeństwo utrwalania błę-
du, a zarazem kreować nowe wartości i zwiększać rolę rozumu w ich 
wyborze. Jest to możliwe dzięki demaskowaniu niewiedzy o warto-
ściach: o  ich źródłach i konsekwencjach. Charakterystycznym, an-

O  poznaniu historycznym, tłum. H. Łaszkiewicz, Wydawnictwo Marek Dere-
wiecki, Kęty 2011, s. 158–159.

96 Por. M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych, s. 96–99.
97 Idem, Polityka jako zawód i powołanie, tłum. A. Kopacki, w: idem, Polityka jako 

zawód i powołanie. Wybór pism, tłum. P. Dybel, A. Kopacki, Znak, Kraków 1998, 
s. 55–110, tu: s. 109.
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typozytywistycznym rysem metodologii Webera jest przełamanie 
opozycji wartościowania i poznania naukowego przez włączenie od-
niesienia do wartości do sekwencji działań badacza. Odniesienie do 
wartości staje się niezbywalnym elementem rozumienia i wyjaśnia-
nia zjawisk społecznych. Rozumienie nie byłoby wszak możliwe bez 
przyjęcia wartościującego punktu widzenia, a wyjaśnienie bez ujaw-
niania dynamiki typów idealnych. 

Weber uzasadnia wartościowanie niezależnie od poznania, wska-
zując na ich odrębne funkcje. Wartościowanie konstytuuje sens dzia-
łania, poznanie pozwala zaś go sprawdzać. Ma to szczególnie duże 
znaczenie w obliczu gwałtownych zmian społecznych i konfliktów 
ideologicznych. W czasach Webera, charakteryzujących się nie tylko 
rozwojem społeczeństwa przemysłowego, lecz także traumą pierw-
szej wojny światowej, wartości musiały sprostać dwóm zagrożeniom: 
1) negacji ich istnienia i roli w życiu człowieka oraz 2) próbom pod-
porządkowania poznania wartości orientacjom wartościującym. 
Pierwsze zagrożenie dostrzegał Weber nie tylko w tendencjach po-
zytywistycznych, lecz również w bliskiej mu pod pewnymi względa-
mi myśli Friedricha Nietzschego. Drugie, poważniejsze, kojarzył za-
pewne ze skłóconymi z nim członkami Niemieckiego Towarzystwa 
Socjologicznego, socjalistami z katedry czy nacjonalistycznymi hi-
storykami jak Heinrich von Treitschke. 

Stanowisko Webera, piętnowane później przez Alvina Gouldne-
ra jako postulat „nauki wolnej od wartości”, w świetle naszej anali-
zy jawi się więc jako kompromisowe. Weber nie tyle domaga się biu-
rokratycznego wyrachowania, ile broni wartości, zachęcając do ich 
sprawdzania. Przesłanką tegoż może być wszakże tylko przyjęcie po-
stawy wolnej od sądów wartościujących, próba nabrania dystansu, 
bez której, jak mówi autor w Nauce jako zawodzie i powołaniu, „z ży-
cia publicznego znikną ostateczne i  najbardziej wysublimowane 
wartości”98. Zgodnie z wyrażonym znacznie później życzeniem Ri-
charda Rorty’ego99 są one wypierane do sfery prywatnej. Dziś może-

98 Idem, Nauka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel, w: ibidem, s. 111–140, tu:  
s. 138–139.

99 R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Spacja, War-
szawa 1996, s. 100.
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my dodać, że bywają instrumentalizowane i kompromitowane w ży-
ciu publicznym, z którego uprzednio zniknęły i do którego nie mogą 
być przywrócone. Przewidział to Weber, pisząc: „Spróbujmy wymu-
sić i »odkryć« monumentalny charakter sztuki, a powstanie tak do-
tkliwa karykatura, jak wiele pomników ostatnich dwudziestu lat”100. 

Weberowska koncepcja działania umożliwia pogodzenie per-
spektywy deterministycznej z perspektywą wartościującą, ale zara-
zem wymaga umiejętności dystansowania się wobec wartości bez 
ich negowania. Przyjęcie takiej kompromisowej postawy ma intere-
sujące konsekwencje dla rozważanego tu przez nas problemu deter-
minizmu. Moment wolności jest bowiem dany jedynie w wyborze 
wartości, o ile wybór ten nie kieruje się wyłącznie względami doty-
czącymi konsekwencji (a nigdy tak nie jest). Taki wybór jest wszakże 
okupiony podległością wobec wartości, które się wybrało. Dopiero 
uświadomienie sobie przyczyn własnego wyboru i jego konsekwen-
cji pozwala na przezwyciężenie własnego podporządkowania oraz 
określenie swoich wartości na nowo. W ten sposób wolność, dana 
początkowo w  niezdeterminowanym wyborze wartości, staje się 
ponownie możliwa dzięki myśleniu przyczynowemu, a  więc także 
dzięki założeniu determinizmu.

Okazuje się, że jest raczej procesem niż faktem lub zdolnością, 
opiera się na nieustannym przekraczaniu wartości wcześniej zdefi-
niowanych lub zaakceptowanych. Paradoks polega jednak na tym, 
że ów proces systematycznego podważania własnych i cudzych war-
tości w dużym stopniu uniemożliwia szczerą wiarę i podporządko-
wanie, ponieważ wytwarza postawę sceptyczną. W tej mierze, w ja-
kiej jest ona charakterystyczna dla nowoczesności, nieuniknionym 
losem współczesnego uczonego jest więc życie w  „czasie niechęt-
nym bogom, pozbawionym proroków”101 – podstawowy fakt, który 
niektórzy próbują ukryć, szukając surogatów utraconych wartości. 
Świadomość kryzysu wartości wydaje się w omawianym kontekście 
dużo poważniejszym problemem niż zagrożenie nauki przez sądy 

100 Ibidem, s. 139.
101 Ibidem, s. 136.
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wartościujące. Te ostatnie są przede wszystkim przeszkodą w  kre-
owaniu nowych wartości. 

W obliczu wielości bogów, którzy dawno stracili swój urok, oraz 
ambicji uczonych, by stać się nowymi prorokami w  salach wykła-
dowych, Weber podnosi w  Nauce jako zawodzie i  powołaniu pro-
blem ostatecznych wartości nauki, próbuje zastosować swą kon-
cepcję działania do działalności naukowej. Pyta przy tym zarówno 
o  instytucjonalne, jak i  wewnętrzne warunki powołania do nauki. 
Wśród warunków wewnętrznych rozróżnia te, które są konieczne do 
poświęcenia życia nauce, oraz te, które musiałaby spełnić nauka, by 
w jakiś sposób pomagać ludziom w życiu. Wśród pierwszych wska-
zuje na niezbędne połączenie ciężkiej pracy z pomysłowością, spe-
cjalizację, gotowość poszukiwania faktów przeczących własnym hi-
potezom, a wreszcie konieczność wiary w postęp, którego nauka jest 
istotnym elementem. Jako że życie ludzkie jest zbyt krótkie, by dać ko-
mukolwiek szansę satysfakcji z owoców postępu, Weber dochodzi do 
wniosku, że życie dla nauki nie może mieć sensu, o ile oddanie pracy 
naukowej nie zakorzeni się w osobowości uczonego. Toteż w dalszej 
kolejności rozważa pytanie o funkcję nauki w życiu. Także tu pozosta-
je jednak sceptyczny, gdyż wiara w to, by nauka wskazywała drogę do 
prawdziwej przyrody, Boga, szczęścia czy nawet rzeczywistości przez 
jasność systemu pojęciowego już niemal nikogo nie przekonuje. Co 
więcej, Weber zauważa, że młodzież szuka raczej spełnienia w od-
wrocie od racjonalizmu, abstrakcji i nauczania z katedry. 

Ponieważ nauka nie pomaga zbytnio w odpowiedzi na pytania 
o  sens życia, a  więc o  wartości, Weber postanawia zadać zupełnie 
inne pytanie, a  mianowicie o  wartościujące założenia zawarte im-
plicite w działalności naukowej, czyli o wartości, które od początku 
w nauce są obecne, nawet jeśli uczeni pielęgnują mit nauki bezzało-
żeniowej102. Wyraźnie jednak odróżnia te wartości od innych, które 
niektórzy uczeni głoszą na salach wykładowych, próbując stworzyć 
wrażenie, że da się je uzasadnić naukowo. Obecność polityki, etyki 
i religii na uczelniach staje się nawet przeszkodą w gotowości poszu-
kiwania faktów niewygodnych dla własnej teorii czy stanowiska oraz 

102 Ibidem, s. 126.
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w próbach badania założeń własnej profesji. Tymczasem niedostrze-
ganie ograniczeń, jakie nakładają na uczonego jego założenia, może 
prowadzić do „patriotyzmu resortowego”, zamykania się szkół na-
ukowych i pretensji uczonych do mądrości. 

Walka o  wolność od sądów wartościujących w  nauce była dla 
Webera walką o zdolność poznawania wartości, a  tym samym od-
powiedzialność. Ta ostatnia jest wszak nie tyle konsekwencją wol-
nych aktów wyboru wartości, co świadomością możliwych konse-
kwencji wyborów w  świetle deterministycznej wiedzy naukowej. 
Autor pisze w Nauce jako zawodzie i powołaniu, że nauka nie tyl-
ko dostarcza wiedzy technicznej, jasności i wiedzy o środkach dzia-
łania, lecz także wyprowadza z naszego stanowiska aksjologicznego 
jego możliwe skutki praktyczne, podobnie jak wyprowadza je z in-
nych wartości. Tym samym poszerza zakres naszej odpowiedzial-
ności, uświadamiając nam nie tylko konieczność wyboru, lecz tak-
że jego realne znaczenie. Odpowiedzialność nie jest zatem naturalną 
konsekwencją wolności, lecz czymś, co możemy osiągnąć, o ile sta-
le poddajemy nasze wartości testowi rozumu i faktów. Choć wolność 
pozostaje niepoznawalnym punktem odniesienia, to odpowiedzial-
ność mamy w zasięgu ręki. Zasadniczą konsekwencję, jaką ta sytua- 
cja ma dla badacza społecznego, zwięźle opisał Reinhard Bendix: 
„Musi on [naukowiec] także badać możliwości działania, które czło-
wiek ma do dyspozycji. Badanie tego, co możliwe, będzie w praktyce 
zawsze trudne, ale jest nie tylko pożądane, lecz również konieczne, 
jeśli analizy społeczeństwa nie mają utknąć, jak wiele innych dzia-
łań, w opłotkach tego, co dane”103.

103 R. Bendix, Freiheit und historisches Schicksal. Heidelberger Max Weber Vorlesun-
gen, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1982, s. 54.





rozdział 4
U źródeł wolności

Niepewność, z której wyrosły nauki o człowieku u zarania ery prze-
mysłowej, kierowała je w różny sposób ku próbom dokładniejszego 
wyjaśniania i przewidywania ludzkich czynów. Próby te były jednak 
obarczone coraz wyraźniej rozpoznawanymi wadami mechanicy-
zmu, organicyzmu i absolutyzacji modeli przyrodoznawczych. Mu-
siały zatem w coraz większym stopniu określać także obszary nie-
przewidywalności, a  wreszcie uznać wolność działającego za 
założenie równorzędne determinizmowi. Konieczność tego kro-
ku i niemal ciągła obecność wolności w formułowanych wnioskach 
musiały nasuwać bardziej zasadnicze pytania niż te, które dotyczą 
przedmiotu socjologii, a mianowicie o możliwość uzyskania wiedzy 
wiarygodnej. Nie chodzi przy tym o wiarygodność rozumianą jako 
cechę danych uzyskiwanych po przeprowadzeniu określonej proce-
dury badawczej, lecz odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle mogli-
byśmy uzyskać jakąkolwiek pewność odnośnie do przyszłych dzia-
łań – tak własnych, jak cudzych. Już Max Weber wskazał wyraźnie na 
niezbywalną rolę momentu subiektywności w wyjaśnianiu zjawisk 
społecznych, podkreślając ścisły związek aksjologicznego nacecho-
wania rzeczywistości badanej przez socjologa z wartościami i racjo-
nalnością badacza. Metodologiczna wizja Webera nasuwa wszakże 
pytanie o to, jak wiele właściwie dowiaduje się socjolog, gdy zaczy-
na przez przyjmowanie racjonalnej perspektywy rozumieć działania 
innych ludzi, czyli w jaki sposób jest uzasadniona jego wiedza, któ-
ra ostatecznie ma źródło w nim samym. Nie chodzi już tylko o to, by 
opisać, na przykład, w jakich warunkach działają religijnie umoty-
wowani przedsiębiorcy ani jak przekonania religijne motywują ich 
działanie, lecz o to, jak myślowa operacja postawienia się na miejscu 
Innego, konieczna do zrozumienia jego motywacji, może dostarczać 
pewnej wiedzy o Innym, a nawet o zmianach społecznych. 
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Gdy subiektywność staje się przedmiotem oglądu i  rozważań 
jako źródło wiedzy, teoria społeczna nabiera zupełnie nowego kształ-
tu, zmienia bowiem swe ukierunkowanie i staje się systematycznie 
autorefleksyjna. Co więcej, jak zobaczymy w tym rozdziale, otwie-
ra drogę do gruntownej krytyki ujęć obiektywistycznych i w nowy 
sposób definiuje interesujący nas tu problem determinizmu. Wyni-
ka to zasadniczo z tego, że gdy podmiot jest uznawany nie tylko za 
odbiorcę, lecz także za twórcę wiedzy, moment wolności woli uzy-
skuje pierwszeństwo przed deterministycznym modelem świata, 
który okazuje się jedynie uproszczeniem stworzonym przez człowie-
ka zapoznającego własny wkład do nauki. Wydawałoby się, że teorie 
społeczne dokonujące takiego autorefleksyjnego zwrotu rozwiązu-
ją problem determinizmu, czyniąc zadość praktycznemu roszcze-
niu do wolności, ale w  istocie z  jeszcze większą jaskrawością uka-
zują aporie, w jakie wikłają się koncepcje odrzucające konieczność 
jednoczesnego przyjmowania założeń o wolności i determinizmie. 
Odwrotnie niż obiektywiści, tacy jak Émile Durkheim, Talcott Par-
sons czy Niklas Luhmann, subiektywiści pragną wyprowadzić spój-
ną teorię społeczną z założenia wolności. Jak zobaczymy, to jedno-
stronne rozwiązanie, a więc próba absolutyzacji założenia wolności 
kosztem perspektywy deterministycznej, pozwala co prawda prze-
konująco uzasadnić wiedzę teoretyczną, ale kosztem utraty integral-
ności podmiotu. Problem ten okaże się szczególnie dobrze widoczny 
na polu teorii społecznej, ale jego korzenie sięgają filozoficznego ro-
dowodu socjologii subiektywistycznej, czyli fenomenologii. Chociaż 
nie ma tu miejsca na choćby skrótową analizę tej szerokiej szkoły fi-
lozoficznej, konieczne wydaje się nakreślenie jej zasadniczych cech, 
a zwłaszcza pojmowania wolności. Dlatego rozpocznę swój wywód 
od omówienia filozofii Edmunda Husserla i  jej głównych postula-
tów, aby na tym tle scharakteryzować stanowisko Alfreda Schütza 
rozwijającego teorię socjologiczną w kierunku wyznaczonym przez 
Husserla. W  drugiej części rozdziału zajmę się Ervinga Goffmana 
analizą ramową, uwypuklającą problemy, które u Schütza są jeszcze 
ukryte pod pozorami spójnego systemu teoretycznego. W  trzeciej 
części pokażę na przykładzie myśli Michela Foucaulta, jak można 
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wyjaśniać niektóre problemy związane z ugruntowywaniem wiedzy 
w idei podmiotowości.

4.1. lęk podstawowy (fenomenologia społeczna)

Dzieła Webera tchną rosnącym niepokojem o  wolność osamot-
nionego człowieka, która zamiast dawać poczucie szczęścia i napa-
wać entuzjazmem postępu przemienia się we własne zaprzeczenie 
w postaci hegemonii reżimu politycznego, dehumanizacji organiza-
cji społecznej i kryzysu etosu zawodowego. Zjawiska te stały się dla 
niemieckiego socjologa motywem do poszukiwania obiektywnego 
kompasu etycznego. Inaczej było w przypadku Edmunda Husserla, 
który co prawda, w odróżnieniu od Webera, nie był socjologiem i ni-
gdy nie prowadził badań społeczno-historycznych, ale pod koniec 
swej kariery naukowej, w latach trzydziestych, nie mógł uciec przed 
pytaniem o los człowieka w społeczeństwie przesyconym uprzedze-
niami i  irracjonalizmem. W  jego ostatnich pracach tematyka kie-
runku rozwoju ludzkości i niepokój o jej kondycję duchową nabra-
ły dużego znaczenia, prowadząc filozofa do postulatu odnowy nauk 
społecznych w duchu fenomenologii. 

W odróżnieniu od Webera, który domagał się jedynie uwzględ-
nienia subiektywnego punktu widzenia w  procedurze naukowego 
wyjaśniania, Husserl uznał subiektywność za źródło wiedzy, które 
jako takie zasługuje na uznanie w świecie uczonych. Ta zasadnicza 
teza, będąca nicią przewodnią jego twórczości, posłużyła mu osta-
tecznie do krytyki obiektywistycznych nauk przyrodniczych i spo-
łecznych, które jako „nauki o  samych tylko faktach sprowadzają 
człowieka do samego tylko faktu”1. Husserl konstatuje przy tym nie-
zdolność nauk – w kształcie, jaki nadała im filozofia obiektywistycz-
na – do znalezienia kryterium prawdy czy też etycznego drogowska-
zu, którego poszukiwał Weber. Pyta:

1 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i  fenomenologia transcendentalna, tłum.  
S. Walczewska, Vis-à-Vis, Kraków 2017, s. 20.



258 ROZDZIAŁ 4

Czy jednak świat i  ludzkie istnienie mogą w  sobie naprawdę posia-
dać jakiś sens, jeśli nauka dopuszcza jako prawdziwe tylko to, co daje 
się w taki sposób [z wyłączeniem wartościujących punktów widzenia] 
obiektywnie stwierdzić, jeśli od historii nie można się nauczyć niczego 
innego jak tylko tego, że wszystkie postaci świata duchowego, wszystkie 
dostarczające jakiegoś oparcia więzi życiowe, ideały, normy, jak prze-
pływające fale powstają i giną i zanikają, że zawsze tak było i zawsze 
będzie, że ciągle rozum musi przeobrażać się w bezsens, a dobrodziej-
stwo w zło?2

Sceptycyzm Husserla wobec współczesnej nauki jest więc dużo głęb-
szy niż sceptycyzm Webera, ograniczający się właściwie jedynie do 
postaw uczonych. Według Husserla w obliczu sprzeczności między 
pragnieniem wolności a „człowiekiem-faktem” powinniśmy zrewi-
dować nasze zaufanie do nauki i postawić pytanie, na które sama nie 
może odpowiedzieć, gdyż dotyczy jej założeń: co naprawdę może-
my wiedzieć? 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że społeczno-histo-
ryczna motywacja Husserla była wtórna w stosunku do jego pozor-
nie solipsystycznej drogi ku uniwersalnym strukturom świadomo-
ści. Bez wątpienia Husserl dopiero z biegiem czasu zaczął podkreślać 
aktualność społeczną swej filozofii, ale właśnie ten jej wymiar wyda-
je się od początku najbardziej oczywistym motywem filozofa, choć 
nie zawsze równie silnie artykułowanym3. W Medytacjach kartezjań-
skich, będących stosunkowo późnym wykładem zasadniczych idei 
Husserla, znajdujemy na wstępie próbę uzasadnienia potrzeby „ra-
dykalnej odnowy filozofii” i uzasadnienia roszczeń poznawczych na-
uki, w szczególności zaś określenia jej granic. Już tam, w ogólnej cha-
rakterystyce celów swego przedsięwzięcia, Husserl deklaruje, że:

[…] od połowy zeszłego [dziewiętnastego] stulecia dokonuje się w fi-
lozofii Zachodu niezaprzeczalny upadek, który ujawnia się w  niej, 
gdy próbujemy rozpatrywać ją z  punktu widzenia jedności nauki. 

2 Ibidem, s. 21. 
3 Podobnie: H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, 

tłum. B. Baran, Inter Esse, Kraków 1993, s. 238–239. 
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W wyznaczaniu celów, w problematyce, w kwestiach metody jedność 
ta została [przez nią] zatracona. Gdy z nastaniem nowożytności wia-
ra religijna coraz bardziej zamierała w martwej konwencji, ludzie in-
telektu wznieśli się ku nowej wierze, wierze w autonomiczną filozofię 
i naukę. Cała kultura ludzkości miała być odtąd prowadzona i oświeca-
na przez wglądy naukowe i przebudowywana w ten sposób w nowym 
kształcie kultury autonomicznej4.

Husserl daje wyraz nie tylko swemu zwątpieniu w ideę postępu, co 
podzielałby Weber, lecz także przekonaniu o decydującej roli filozo-
fii w kształtowaniu kultury. Co ciekawe, przyczyną diagnozowanego 
kryzysu nie jest, według Husserla, w pierwszym rzędzie jakiś kon-
kretny błąd myślowy czy niespójności istniejących systemów filozo-
ficznych, lecz ich wzajemna niekompatybilność wynikająca z zaniku 
zdolności filozofów do dialogu i  wspólnego filozofowania. Jak pi-
sze autor Medytacji: „Mamy pseudoreferowanie i pseudokrytykowa-
nie, sam tylko pozór poważnego współfilozofowania, filozofowania, 
w którym jeden filozof komunikowałby coś drugiemu”5. Dalej doda-
je, że filozofiom brakuje nie tyle wspólnego przekazu, ile „jedności 
duchowej przestrzeni, w której mogłyby wzajemnie istnieć, w której 
mogłyby wzajemnie na siebie oddziaływać”6. Widać stąd, że Husserl 
nawiązuje do problemu, który Weber stawiał pod koniec swego ży-
cia – groźby zaniku wspólnoty wskutek prywatyzacji wartości i de-
humanizacji nauki, braku odniesienia do jakiejś koncepcji sensu ży-
cia, która mogłaby być społecznie podzielana. 

Ów społeczny motyw rozważań Husserla jest nie do przecenie-
nia, ponieważ wyraźnie przeczy solipsystycznej interpretacji jego 
dzieła, zgodnie z którą medytujący filozof chce jedynie uzyskać pew-
ną wiedzę o  świecie7. Husserlowi chodzi raczej od początku o  to, 
by uzyskać wiedzę, która, będąc niewątpliwą, będzie mogła stać się 
podstawą ludzkiej wspólnoty. Adresując swe dzieła do dotknię-

4 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1982, s. 6.

5 Ibidem, s. 7.
6 Ibidem.
7 W tym duchu interpretuje Husserla na przykład Leszek Kołakowski. Por. L. Koła-

kowski, Husserl i poszukiwanie pewności, Aletheia, Warszawa 1990.
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tego kryzysem duchowym świata, Husserl od początku poszukuje 
więc doświadczenia, które mogłoby być określone jako „nasze”. Róż-
nica między fenomenologią a  teoriami obiektywistycznymi polega 
na tym, że Husserl chce zachować możliwie jak najwięcej konkretne-
go doświadczenia w owym intersubiektywnym repozytorium pew-
nej wiedzy, nie abstrahując z niego przedwcześnie obiektu badań na-
ukowych. Tego rodzaju abstrakcja nie może się wszak powieść bez 
zubożenia całości ludzkiego doświadczenia i  zastosowania dodat-
kowych założeń, którym brakuje waloru intersubiektywnej pewno-
ści. Przykładem może być nowożytna nauka, która, matematyzując 
przyrodę, otworzyła sobie drogę do dokonywania pomiarów i typi-
zacji na podstawie stosunkowo niewielkiej liczby danych, a zarazem 
odmówiła znaczenia reszcie doświadczenia. Tymczasem: 

[…] materialnych wypełnień, które konkretnie dopełniają przestrzen-
noczasowe momenty kształtów świata materialnego w  ich własnej 
stopniowalności, owych „specyficznych” jakości zmysłowych, nie moż-
na bezpośrednio potraktować tak, jak same te kształty. Jednak prze-
cież także i te jakości, wszystko, co stanowi konkretną całość zmysłowo 
naocznego świata, musi mieć ważność jako przejaw „obiektywnego” 
świata. Lub raczej – musi stale pozostawać ważne, ponieważ (taki jest 
sposób myślenia, który motywuje ideę nowej fizyki) poprzez wszelkie 
zmiany ujęć subiektywnych rozciąga się nieprzerwanie wiążąca dla nas 
wszystkich pewność jednego i tego samego świata, pewność istniejącej 
w sobie rzeczywistości; wszystkie momenty doświadczającej ją naocz-
ności coś z niej odsłaniają8.

Celem Husserla jest osadzenie nauki w  owym całościowym do-
świadczeniu przez wskazanie, pod jakimi warunkami twierdzenia 
naukowe mogą być z tym doświadczeniem zgodne. Jak dalej mówi, 
wszelka praktyka „stawia sobie cel, by wiedzę przednaukową, niepeł-
ną pod względem zakresu i wiarygodności, przekształcić w pełną”9, 

8 E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, s. 57.
9 Idem, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-

nomenologie, Meiner, Hamburg 2012, s. 119 (cyt. z  drugiej, niezredagowanej 
przed śmiercią przez Husserla części wydania oryginalnego, której nie obejmu-
je wcześniej cytowane wydanie polskie).
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ale nauka czyni to zgodnie ze swymi idealizacjami, marginalizując 
doświadczenie życia codziennego. Należy tymczasem pamiętać, że 
świat życia, który stanowi „nieskończoność ciągle nowych zjawisk”10, 
jest pełen implikacji występujących w  nim zdarzeń i  tylko dzięki 
temu zyskuje całościowy sens.

Uzasadnienie nauki jest jednak tylko motywem przedsięwzię-
cia Husserla, nadającym mu kierunek i znaczenie. Nie mniej waż-
na dla natury fenomenologii jest jej metoda, której Husserl postawił 
szczególne wymagania. Po pierwsze, miała ona brać w nawias wstęp-
ną potrzebę wspólnoty, a nawet istnienie świata wraz z innymi oso-
bami i cofać się do tego, co absolutnie niekwestionowalne, czyli do 
doświadczenia. Po drugie, metoda ta miała odwoływać się do szcze-
gólnej koncepcji „uzasadnienia”, uprzedniej wobec języka, logiki czy 
innych abstrakcji wykraczających poza doświadczenie. Miała ona 
sięgać do tego, co bezpośrednio dane podmiotowi, co niewątpliwe 
i tylko w tej postaci dostępne – w analogiczny sposób – potencjal-
nym Innym. Po trzecie wreszcie, metoda ta umożliwiała formuło-
wanie „prawd pierwszych” (erste Erkenntnissen), na których można 
zbudować system wszystkich innych prawd, w tym wiedzę nauko-
wą11. Uzasadnienie nie oznacza więc dla Husserla po prostu logicz-
nego wynikania, lecz ugruntowanie, odniesienie się do najbardziej 
pewnego i bezpośredniego doświadczenia, w świetle którego zrozu-
miałe stają się różnorakie przekonania o rzeczywistości. „Ostateczna 
racja” nie jest w tym znaczeniu racją logiczną, lecz czymś znacznie 
istotniejszym – tym, co nadaje subiektywny sens wiedzy, która się do 
tej racji odwołuje. Racja ta musi stać się przedmiotem wiedzy, której 
wszakże brakuje właśnie „wszystkim obiektywnym naukom” (choć, 
według Husserla, jest ona potencjalnie każdemu dana). Jest to „wie-
dza o tym, co mogłoby nadać sens i ważność wytworom teoretycz-
nym, a tym samym wyposażyć je w godność wiedzy wyprowadzonej 
z ostatecznej racji”12. 

10 Ibidem, s. 120.
11 Por. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 19–20.
12 Idem, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-

nomenologie, s. 128.



262 ROZDZIAŁ 4

Określenie celu i metody badawczej doprowadziło Husserla do 
określenia przedmiotu dociekań. Jak wnioskuje autor Medytacji, 
pewności bezpośredniego doświadczenia nie można szukać w świe-
cie, którego istnienie na co dzień przyjmujemy za oczywiste, już po 
chwili refleksji to istnienie okazuje się bowiem wątpliwe. Poszukiwa-
nia pewności muszą więc objąć doświadczający podmiot, a świat je-
dynie jako własny świat podmiotu, pełen zakres jego konkretnego 
doświadczenia, włącznie ze wspomnieniami i fantazjami. Fenome-
nologa interesuje zatem „czyste doświadczenie”, które jest przednau-
kowe, ale do którego nauka musi się odnosić, jeśli ma zachować sens. 

Warto zwrócić uwagę, że określenie przedmiotu badań fenome-
nologicznych zmienia także sposób rozumienia ich podmiotu i jego 
usytuowanie względem przedmiotu. Podmiot nie może być bo-
wiem traktowany jako część świata, którego istnienie zostało podane 
w wątpliwość. Nie jest to również podmiot naturalnego nastawienia, 
które cechuje się brakiem filozoficznego wątpienia. Taki podmiot 
mógłby odnosić się do swego poznania za pomocą interpretacji za-
czerpniętych z  obiektywnych nauk, tymczasem pierwszym i  osta-
tecznym oparciem dla nauk może być tylko niebudzące wątpliwo-
ści i niepodlegające interpretacjom doświadczenie przednaukowe13. 
Husserlowskie ego cogito jest więc strumieniem doświadczeń powią-
zanych przez wspólny biegun, jakim jest poznający, wspólne źródło 
sensu nieustannie nadawanego doświadczeniu. Jest to Ja, bez które-
go nie byłoby doświadczenia, ale zarazem wobec tego doświadczenia 
zdystansowane i zdolne do jego transcendentalnej redukcji i rozpo-
znania jako własnego wytworu. W tym sensie jest to także Ja trans-
cendentalne. 

Dalsza analiza struktury czystego doświadczenia wykazuje, że Ja 
jest nie tylko korelatem, biegunem i interpretatorem doświadczenia, 
lecz także jego aktywnym twórcą. W ujęciu Husserla wszelkie aktu-
alne doświadczenie jest bowiem w istocie wypełnieniem uprzednio 
istniejących oczekiwań, realizacją tego, co w świadomości potencjal-
nie dopełnia całość obiektu doświadczanego zrazu tylko częściowo. 
Przeżycia wytwarzają więc „horyzonty”, które wraz z  nowymi do-

13 Por. ibidem, s. 135.



263U ŹRÓDEŁ WOLNOŚCI

świadczeniami są wypełniane, ale i przesuwane dalej. Prowadzi to 
fenomenologię do innego ważnego postulatu. Jeśli chcemy zrozu-
mieć przedmiot, musimy skierować uwagę ku uniwersalnym struk-
turom twórczej aktywności podmiotu. W  kontekście tak daleko 
posuniętego subiektywizmu jeszcze większego znaczenia nabiera 
pytanie o status ontologiczny przedmiotu: dlaczego uważamy pew-
ne rzeczy za rzeczywiste, a innych nie? Według Husserla konstytu-
tywne znaczenie dla sensu „istniejącego przedmiotu” ma trwałość 
subiektywnych struktur potwierdzania doświadczeń, świadomość, 
że nawet gdy stracę coś z pola widzenia, to mogę do tego powracać 
„ciągle na nowo”. Bez takiej możliwości „nie byłoby dla nas żadnego 
trwałego i niezmiennego bytu, żadnego realnego i  idealnego świa-
ta”14. Jego konstytucja dokonuje się spontanicznie i niezauważalnie 
dla podmiotu pozostającego w swym naturalnym nastawieniu. „Pa-
sywna geneza” jest rejestrem doświadczeń, do którego odwołują się 
nowe doświadczenia i dzięki niej „ego może doświadczać rzeczy i to 
już od pierwszego spojrzenia”15. 

Wraz ze zmieniającym się światem wytwarzanym przez Ja, zmie-
nia się także ono samo za sprawą wypływającego z niego sensu, któ-
ry jest następnie syntetyzowany w całości doświadczenia. Ja nie jest 
pustym biegunem wytwarzanego przez siebie świata, lecz żywą tre-
ścią nagromadzonych doświadczeń, przekonań i decyzji (habitus)16, 
ze względu na które następne przeżycia nabierają sensu. Wszystko, 
co trwale wpisane w  treść Ja, konstytuuje więc zarazem rzeczywi-
stość świata i rzeczywistość Ja jako jego korelatu. Husserl zdawał so-
bie zapewne sprawę z tego, że jeśli Ja nie byłoby niczym więcej niż 
korelatem doświadczenia czy habitusem, to jego istnienie mogło-
by być zasadnie podane w wątpliwość, podobnie jak istnienie świa-
ta. Toteż stawia tezę, że Ja to coś więcej – całokształt sensownie po-
wiązanych ze sobą aktywności stanowienia bytu. Dzięki temu może 
utrzymywać, że Ja transcendentalne nie jest tylko pustym korelatem – 
tym, co milcząco stoi naprzeciwko świata – lecz czymś więcej niż 

14 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 87.
15 Por. ibidem, s. 115.
16 Por. ibidem, s. 96.
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świat, a mianowicie uniwersum możliwego poznania, w tym innych 
możliwości własnego bytu (Anderssein). W tej szerokiej przestrzeni 
subiektywności otwiera się zarazem pole do nieograniczonej wolno-
ści Ja, w szczególności do ustanowienia rzeczywistości, która w ża-
den sposób nie ogranicza poznającego podmiotu. 

Na pierwszy rzut oka fenomenologii udaje się tu rozwiązać pro-
blem wolności i determinizmu na rzecz prymatu wolności. Świat jest 
bowiem wyłącznie moim światem, zależnym od mojej kreatywno-
ści i interpretacji. Od razu jednak trzeba wnieść zastrzeżenie, że owa 
swoboda podmiotu w konstytucji świata nie jest wolnością w zna-
czeniu dowolności decyzji, lecz rodzajem spontaniczności, nieświa-
domym tworzeniem łańcuchów doświadczeń i wypełnianiem hory-
zontów poznawczych. Można nawet argumentować, że podmiot jest 
związany przez swój habitus i nieświadomość naturalnego nastawie-
nia. Analogicznie do obiektywistycznego systemu Barucha Spinozy, 
subiektywistyczny system Husserla – jak się zdaje – traktuje w tym 
kontekście wolność jako zwiększanie pola świadomości. Początkowo 
podmiot, w naturalnym nastawieniu, jest po prostu świadom obiek-
tu poznania, gdy jednak wchodzi na drogę fenomenologicznej me-
dytacji, ujawniają się przed nim nowe przejawy własnej aktywności. 
Najpierw uzmysławia sobie, że doświadczenie obiektu jest właści-
wie doświadczeniem własnego stanu, a wiedza o obiekcie jest wy-
twarzana przez bezpośrednią świadomość różnic między dozna-
niami i  ekstrapolację tych różnic (Kantowskie formy naoczności). 
Następnie przekonuje się, że nie mając wątpliwości co do istnienia 
świata, dokonuje w gruncie rzeczy nieświadomych operacji myślo-
wych, to znaczy zakłada, że doświadczenia muszą mieć jakąś przy-
czynę i że jest nią właśnie przedmiot poznania istniejący niezależnie 
od podmiotu. Poznanie obiektu okazuje się zapośredniczone przez 
niepewne założenia. W trzeciej kolejności medytujący uświadamia 
sobie zależność obiektu od swej aktywności, a więc konieczność za-
kładania przyczyny doznań oraz różnicę między pasywnym nakła-
daniem się na siebie doświadczeń a aktywnym dokonywaniem zało-
żeń na ich temat. Wtedy wreszcie dochodzi do wniosku, że głównym 
założeniem, które musi przyjmować, aby wyjaśnić własną aktyw-
ność, jest istnienie Ja poznającego, a świadomość istnienia świata nie 
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jest niczym innym jak odwrotną stroną świadomości istnienia pod-
miotu. Gdy tylko jednak medytujący uświadamia sobie tożsamość 
podmiotu i przedmiotu poznania, niechybnie musi dokonać ich roz-
dzielenia w bezpośredniej świadomości, która w swej istocie jest już 
przecież takim rozdzieleniem. Fenomenologia wolności okazuje się 
tym samym paradoksalna, o ile bowiem mogę uświadomić sobie swą 
wolność w drodze medytacji, o tyle wymyka mi się ona, ilekroć ukie-
runkowuję świadomość na mój świat. 

Problemy, których nastręcza refleksji fenomenologicznej poję-
cie wolności, nie frapowały raczej Husserla i próżno szukać w jego 
twórczości dogłębnych rozważań na ten temat. To pojęcie pojawia 
się zresztą w jego dziełach sporadycznie. Jest to zastanawiające, zwa-
żywszy wspomniany już główny motyw jego filozofii, a więc prze-
zwyciężenie kryzysu europejskiej duchowości zniewolonej przez 
deterministyczne nauki matematyzujące przyrodę i człowieka. Sto-
sunek Husserla do kwestii wolności staje się wszakże zrozumiały, 
gdy wziąć pod uwagę, że walczy on w swej filozofii o znacznie wyż-
szą stawkę, jaką było dlań istnienie człowieka, który zarówno w sys-
temach deterministycznych, jak i  niedeterministycznych staje się, 
w świetle praw przyrody, redukowalny do innych zjawisk. Aby móc 
w ogóle sensownie pytać o wolność, trzeba najpierw, jak zapewne ro-
zumował Husserl, odzyskać człowieka z jego światem życia, całkowi-
cie zmarginalizowanym przez naukę. Nie chodzi więc już tylko o to, 
by wiedzę ugruntować w podmiocie, ale by w świetle pewnej wiedzy 
uzasadnić istnienie podmiotu. To przesunięcie problemowe, w po-
łączeniu z brakiem wyraźnie zarysowanej własnej koncepcji wolno-
ści, wskazuje dobitnie, że fenomenologię można rozumieć przede 
wszystkim jako reakcję na niezdolność obiektywizmu do uza-
sadnienia ludzkiej wolności, a nie pozytywną i w pełni samo-
dzielną koncepcję filozoficzną.

Najistotniejszy problem fenomenologii dotyczy więc istnienia 
podmiotu. Husserl zdaje sobie sprawę z doniosłości tej kwestii, sze-
roko dowodząc, że trwałość syntetycznych struktur konstytuujących 
istnienie obiektów poznania wskazuje na istnienie Ja. Nie ma wszak-
że oczywistego powodu, aby istnienie podmiotu miało być bardziej 
oczywiste i pewne niż istnienie świata. Podobnie jak doświadczane 
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obiekty, jest on bowiem jedynie wywodzony z doznań i form naocz-
ności, a nie bezpośrednio doznawany. Jak wskazywaliśmy, świado-
mość Ja towarzyszy wprawdzie wszystkim przedstawieniom jako ich 
niezbędny korelat, ale nie przesądza to jeszcze o jego istnieniu bar-
dziej niż o istnieniu przedmiotów, o których wnioskujemy z przed-
stawień. Każde przedstawienie ma bowiem swoje własne Ja, które nie 
oznacza niczego więcej niż to, co nie jest przedmiotem. Jedność Ja 
można wywodzić, zgodnie z zasadą racji, z trwania struktur świa-
domości syntetyzujących doświadczenie, ale mimo wszystko pozo-
staje ona wynikiem domysłu, produktem operacji myślowej, w żad-
nym razie natomiast nie jest bezpośrednio dana. Niewątpliwy nie 
jest w swym istnieniu ani podmiot, ani jego świat, a  jedynie stru-
mień bezpośrednio danych doznań – „sen bez śnionego życia ani 
śniącego ducha”17. 

Wydaje się, że niezdolność fenomenologii do wykazania inte-
gralności podmiotu wynika wprost z jej wyjściowego celu, jakim jest 
zdobycie pewnej wiedzy. Ze względu na to zamierzenie przedmio-
tem fenomenologicznych rozważań stała się od początku również 
tylko wiedza. Ta jest jednak z natury jedynie refleksem bytu, którego 
dotyczy, a nie samym bytem. W ostatecznym rozrachunku problem 
ten dotyczy również człowieka. Jak zobaczymy, rozpad lub iluzo-
ryczność podmiotowości okaże się stale powracającym utrapieniem 
teorii społecznych starających się podtrzymać tradycję fenomeno-
logii Husserla. Pierwsza próba rozwiązania wskazanego problemu 
pochodzi już od niego i  jest zawarta we wspomnianej, najdłuższej 
części Medytacji, poświęconej konstytucji Innego. Chociaż Husserl 
zastrzega, że już na poziomie analizy konstytucji transcendental-
nego ego niezaprzeczalność Ja „nie jest iluzoryczna”18, to zapewne 
w  konstytucji intersubiektywności widzi nadzieję na uzasadnienie 
podmiotowości, i to w trzech aspektach. 

Po pierwsze, transcendentalna synteza wszelkich obiektów kul-
turowych zakłada „uprzednią konstytucję transcendentalnej intersu-

17 J. G. Fichte, Powołanie człowieka, tłum. A. Zieleńczyk, Antyk, Kęty 2002, s. 67.
18 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie, s. 200.
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biektywności”, ta ostatnia jest więc potrzebna do wyjaśnienia treści 
wielu doświadczeń nie mniej niż synteza pasywna będąca całkowi-
cie własnym osiągnięciem Ja transcendentalnego. 

Po drugie, dany w monadzie Inny otwiera drogę do wyjaśnie-
nia obiektywności przez „możliwość odnoszenia treści świadomości 
do intersubiektywności”19, a tym samym do stworzenia upragnionej 
wspólnoty, w której Ja pozostawałoby w relacjach wzajemności z in-
nymi monadami i znajdowałoby w nich potwierdzenie swego bytu. 

Po trzecie, rozważania Husserla sugerują, że w pewnym sensie 
Inny jest dany w doświadczeniu bardziej bezpośrednio niż Ja. Samo-
świadomość jest bowiem wynikiem autorefleksji i  wnioskowania, 
Inny natomiast od początku jest dany w wyniku „łączenia w parę” 
(Paarung) jako alter ego, wyłączone spoza sfery tego, co należy tyl-
ko do podmiotu i  stanowi jego wewnętrzny, aktualny i  potencjal-
ny świat (Originalsphäre)20. Bezpośrednio dane jest wprawdzie tyl-
ko ciało Innego, a nie myśli, o których wnioskujemy, ale właśnie ta 
różnica między bezpośrednio danym ciałem a niedostępnymi my-
ślami pozwala traktować Innego jako podobnego do Ja, ale zarazem 
właśnie innego. Jak zwięźle ujmuje to Paul Ricoeur, „w tym momen-
cie, gdy to samo i różne są nierozłączne, jedna i ta sama rzeczywi-
stość należy do mojej własnej sfery i wskazuje na istnienie Innego”21. 
Wprowadzając koncepcję „łączenia w parę”, Husserl unika więc po-
średnio zarzutu, że wywodzi podmiotowość z domyślnej zasady ra-
cji, ponieważ „łączenie w parę” dokonuje się w bezpośrednim prze-
życiu:

Tworzącą pary asocjację można scharakteryzować poprzez odwoła-
nie się do pewnego najbardziej elementarnego przypadku, gdzie w jed-
ności świadomości dane są jako coś naocznie wyodrębnionego dwie 
dane, które na podłożu tej świadomości budują fenomenologicznie, 
jako dwie dane pojawiające się we wzajemnym odróżnieniu, pewną 

19 H. Blumenberg, Beschreibung des Menschen, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2006,  
s. 245. 

20 Por. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 153.
21 P. Ricoeur, Husserl. An Analysis of His Phenomenology, transl. E. G. Ballard, 

Northwestern University Press, Evanston 1967, s. 132.
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jedność podobieństwa, budując ją już, co jest określone istotą, w sferze 
czystej pasywności, a więc niezależnie od tego, czy to zauważamy czy 
nie – zaś tworząc tę jedność występują stale właśnie jako [już] ukonsty-
tuowana para22.

W domyśle pozostaje wniosek, że skoro ciało Innego zostało połą-
czone w parę z moim ciałem, apercepcja zachowań Innego musi od-
woływać się do mojego Ja jako jedności i  w  tym sensie konstytu-
cja Innego jako innego Ja potwierdza byt mojego Ja. Rekonstrukcja 
ustanowienia intersubiektywności wewnątrz monady obejmuje jed-
nak co najmniej kilka kroków.

Przede wszystkim pierwotne doświadczenie (Originalbewusst- 
sein) ciała Innego jest zaledwie warunkiem wielu operacji myślo-
wych (zasadniczo nieświadomych) potrzebnych do ustanowienia 
„wspólnoty monad”. Pierwszą z nich jest przeniesienie sensu moje-
go ciała na dane mi w przedstawieniu ciało Innego. Husserl zastrze-
ga z naciskiem, że w tym przypadku „apercepcja nie jest wnioskowa-
niem, nie jest aktem myślowym”23, a jedynie konstytucją odnoszącą 
się do „pierwotnego założenia” (Urstiftung). Jak czytamy dalej, ta 
transmisja sensu jest „przeniesieniem analogizującym”, ale nie ana-
logią, ponieważ nie obejmuje wnioskowania, a tylko obudzenie daw-
nego przeżycia, podobnie jak wspomnienia. Ustanowiony w ten spo-
sób Inny jest wszakże z początku pustym pojęciem, które wymaga 
wypełnienia, jest czystym alter ego. Ponieważ nie jest ono jako takie 
w żaden sposób dostępne, można zasadnie zapytać, na jakiej pod-
stawie może zostać ukonstytuowane w  monadzie bez wnioskowa-
nia drogą analogii. Według Michaela Theunissena należy założyć, że 
Husserl zbyt pospiesznie utożsamił łączenie ciał w parę z analogi-
zującą apercepcją, która wymaga uprzedniego skojarzenia ciał ze 
sobą. Dokonanie tego rozróżnienia prowadzi jednak do wniosku, że 
doświadczenie Innego nie może być tak bezpośrednie, jak sugeru-
je Husserl:

22 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 166. 
23 Ibidem, s. 163.
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Jedynie całościowa teraźniejszość pozwala przecież na zastosowa-
nie kategorii „łączenia w parę”. W każdym razie udział przypomina-
nia sobie w łączeniu ciał w pary pokazuje, że nawet to ostatnie stwa-
rza trudności subsumpcji pod uniwersalne transcendentalne zjawisko 
„łączenia w parę”. W celu ucieleśnienia mego ciała (Leib) muszą wszak 
współpracować ze sobą: aktualne pierwotne doświadczenie siebie jako 
ciała (Körper) oraz wspomnienie wzbudzone przez ogląd obcego ciała. 
Dopiero przy wzięciu pod uwagę tej współpracy ujawnia się cały zakres 
pośredniości w rozumieniu ciała Innego24.

Drugą operacją myślową konieczną do ustanowienia Innego jest 
„współ-prezentacja” ciała Innego w sferze mego doświadczenia. Jak 
pisze Husserl, „każde doświadczenie jest zdane na dalsze doświad-
czenia, wypełniające i potwierdzające dane współ-prezentowanych 
horyzontów, i zawierające potencjalnie weryfikowalne syntezy dal-
szego toku, zawierające je w  formie nienaocznych antycypacji”25. 
Dzięki temu nieustannemu procesowi wypełniania horyzontów nie 
tylko subiektywnie potwierdzane jest istnienie Innego, lecz także on 
sam jako alter ego nabiera treści, staje się konkretnym człowiekiem, 
podobnym do mnie, choć z konieczności odmiennym. Harmonijny 
związek z Innym nie polega już tylko na świadomości jego istnienia, 
ale na ukształtowaniu się szczególnych antycypacji jego gestów i za-
chowań. Inny staje się modyfikacją własnego Ja. 

W trzecim kroku Inny przestaje być przedmiotem operacji ści-
śle związanych z  bezpośrednim przeżyciem i  nabiera swoistej sa-
modzielności związanej z  wyobraźnią Ja – wolnością wyobrażania 
sobie możliwych przebiegów zdarzeń. Jest to z naszego punktu wi-
dzenia niezwykle ważny etap rozumowania Husserla, gdyż oznacza, 
że świadomość wolności Innego jest uwarunkowana przez 
własną wolność podmiotu. Wyobraźnia, o której mowa, ma za-
sadniczo charakter przestrzenny i polega na identyfikowaniu włas- 
nego ciała z  pozycją „tu”, zaś ciała Innego z  pozycją „tam”, a  na-
stępnie na myślowym przenoszeniu siebie w miejsce Innego, a więc 

24 M. Theunissen, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, 2 Aufl., 
Walter de Gruyter, Berlin 1977, s. 65–66.

25 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 169.
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„tam”. Wyobrażenia przestrzenne szybko pociągają za sobą całościo-
we postawienie się na miejscu Innego i uświadomienie sobie jego ży-
cia jako serii przeżyć analogicznej do własnego doświadczenia. Choć 
życie Innego nigdy nie będzie podmiotowi dostępne tak, jak własne, 
to może nabrać konkretności związanej z dokonującą się współ-pre-
zentacją.

Można argumentować, że Husserl nie realizuje swego roszczenia 
ontologicznego na gruncie własnych założeń. Nie udaje mu się mia-
nowicie wykazać, że podmiot jest w stanie postawić się na miejscu 
Innego, który od początku jest ustanowiony jako nienależący do sfe-
ry własnego świata. Jego wykluczenie wynika implicite z tego, że jest 
dany bezpośrednio właśnie jako Inny – ktoś, kogo nie da się opisać 
za pomocą własnego doświadczenia, choćby modyfikowanego na 
potrzeby wyobrażenia o tym, jak by się przeżywało, gdyby było się 
na miejscu Innego. Jest to moment, w którym konstytucja w zna-
czeniu fenomenologicznym wyklucza fenomenologiczny 
opis. Jak pisał Paul Ricoeur:

Jeśli prawdą jest, że łączenie w parę mojego hic z illic Innego staje się 
mniej niezrozumiałe poprzez pośrednictwo mego potencjalnego do-
świadczenia („gdybym tam był”), to owo łączenie pozostaje zasadniczo 
tajemnicą, ponieważ hic Innego, w postaci, w jakiej dla niego istnieje, 
różni się istotnie od hic, które byłoby moim udziałem, gdybym tam się 
udał. „Tam” – w tej mierze, w jakiej stanowi „tu” dla Innego – nie nale-
ży, nawet potencjalnie, do mojej własnej sfery26.

Wzajemna porównywalność punktów widzenia na świat umożliwia, 
według Husserla, nie tylko konstytucję Innego, lecz także wspólnej 
przyrody, okazuje się bowiem, że świat z  perspektywy Innego jest 
tym samym światem, który jest dany w moim doświadczeniu. Jed-
ność natury nie wyklucza w  ten sposób założenia, że istnieje nie-
skończona wielość perspektyw, które dają cząstkowe obrazy tej 
samej przyrody. Przeciwnie, dzięki intersubiektywności natury moż-
liwe jest zachowanie wiarygodności stale przesuwających się hory-

26 P. Ricoeur, Husserl. An Analysis of His Phenomenology, s. 130.
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zontów, ponieważ systematyczne modyfikacje i zmiany perspektyw 
wskazują tyleż na względność, co na jedność przyrody. 

Wymienność perspektyw oznacza ich wzajemność i nie dotyczy 
tylko natury, lecz także Ja, które dla Innego również jest Innym. Hus-
serl dochodzi więc do koncepcji wspólnoty monad, gdy konstatu-
je, że Ja postrzega siebie jako Innego pośród wielu Innych. Ten krok 
stanowi zarazem przekroczenie początkowego solipsyzmu ego, które 
konstytuuje całą rzeczywistość z siebie i przez siebie, nadając istnie-
nie i sens wszystkiemu ze względu na własne istnienie. W momencie 
ukonstytuowania się wspólnoty monad refleksja fenomenologiczna 
zrywa z metodycznie utrzymywaną dotąd epoché, gdyż uznaje peł-
ną równorzędność i wzajemność ego oraz alter ego. Czy jednak to 
zerwanie, a co za tym idzie, reorientacja z subiektywizmu na socjo-
logiczny realizm są uzasadnione przez pierwotny program Husser-
la? Wydają się paradoksalne z punktu widzenia konstytucji świata 
w medytującym ego, ale nie z punktu widzenia jedności przyrody. 
Źródłem wielości perspektyw są wszak Inni rozumiani nie tylko jako 
ciała, lecz także ośrodki psychiczne. W momencie, gdy ego dokonuje 
tego rodzaju reifikacji siebie i Innych jako równorzędnych bytów we-
wnątrzpsychicznie konstruujących świat, otwiera się droga do tego, 
by oprócz przyrody mówić także o intersubiektywnej rzeczywistości 
psychicznej. Wtedy też okazuje się, że transcendentalnie skonstru-
owany świat „ze swej istoty jest z koniecznością światem ludzkim”27, 
a co za tym idzie, obejmuje różne rodzaje wspólnot i kultur. Każda 
z nich kształtuje właściwy jej świat życia, stanowiący pierwotną rze-
czywistość każdego podmiotu. Ponieważ jednak pojęcie kultury wy-
maga rozumienia Innego jako bytu psychicznego, to kultura stanowi 
wyższą „warstwę sensu” (Sinnesschicht) niż przyroda. Warstw tych 
może być wszakże jeszcze więcej, choćby w spotkaniu z inną kulturą, 
które byłoby odpowiednikiem spotkania z Innym na poziomie do-
świadczenia czysto subiektywnego.

Opisywana przez Husserla obiektywizacja wspólnoty monad 
jest warunkiem istnienia uniwersalnej wspólnoty filozofów i uczo-
nych, której oczekuje autor Medytacji. Środkiem wyjścia z istnieją-

27 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, s. 196.
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cego kryzysu nauki miałaby zaś być samoświadomość owej grupy 
intelektualistów, a  więc przede wszystkim paralelizm badań rze-
czywistości psychicznej z badaniami transcendentalnej konstytucji 
świata. Stworzenie nadziei na powodzenie takiego programu nie tyl-
ko wyznaczyło główny kierunek rozważaniom zawartym w Die Kri-
sis der europäischen Wissenschaften, lecz także określiło ambicje fe-
nomenologicznych badań społecznych, odrzucających wzorowane 
na naukach przyrodniczych próby zaadaptowania ilościowych mo-
deli rzeczywistości na potrzeby nauk społecznych. Zarazem zdaje 
się, że radykalny punkt wyjścia, a więc Husserlowska egologia, gwa-
rantował niearbitralność subiektywistycznej i, z natury rzeczy, inter-
pretatywnej koncepcji świata życia stanowiącego zaczątek wszelkiej 
obiektywnej nauki. 

Rozbudzone przez Husserla nadzieje stały się jednak również 
przedmiotem wątpliwości, których źródła są zawarte już we wspo-
mnianej niekonsekwencji przejścia od radykalnego subiektywizmu 
do realizmu socjologicznego. Jak ujął to Paul Ricoeur:

Podczas gdy istnieje „jeden” świat fizyczny, światów kulturowych jest 
„wiele”. Toteż owe osoby wyższego rzędu przedstawiają ten sam pro-
blem, który stanowią osoby we właściwym tego słowa znaczeniu. 
W  pewnym sensie można nawet mówić o  konstytucji ukierunkowa-
nej przez pole kultury. Tak jak nie można rozważać stosunku mię-
dzy osobami z nadrzędnej pozycji, tak też żadne spojrzenie z zewnątrz 
nie pozwala na poznawanie całości kultur ze stanowiska poza nimi 
wszystkimi28.

Drugi problem wiąże się z  tym, że nauka inspirowana fenomeno-
logią musi uznawać człowieka za źródło konstytucji rzeczywistości 
i pokonywać kolejne kroki ku coraz bardziej radykalnemu rozumie-
niu Ja transcendentalnego (przez kolejne redukcje transcendental-
ne), a zarazem, w wyniku uznania wymienności perspektyw, trakto-
wać człowieka jako część świata, w którym przyjmuje on „naturalny 
punkt widzenia”. Jak sugeruje Husserl w swych wykładach o kryzy-
sie nauk europejskich, dualizm ten można zresztą uważać za głów-

28 P. Ricoeur, Husserl. An Analysis of His Phenomenology, s. 138.
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ne źródło reifikacji subiektywności, a następnie jej całkowitej mar-
ginalizacji:

W naiwnym nastawieniu życia w świecie istnieje tylko to, co należy do 
świata – ukonstytuowane, ale właśnie nierozumiane jako takie biegu-
ny przedmiotów. Psychologia, jak każda obiektywna nauka, jest zdana 
na zajmowanie się obszarem tego, co dane przednaukowo, a więc tego, 
co w ogólnym języku jest wypowiadalne i opisywalne; w naszym przy-
padku zdana jest na to, co w języku naszej wspólnoty językowej (najda-
lej rzecz biorąc europejskiej) jest możliwą do sformułowania sferą psy-
chiczną. Wtedy też świat życia – „świat nas wszystkich” – jest tożsamy 
z tym światem, o którym ogólnie rozmawiamy29.

Psychologowie i  socjologowie mieliby więc, wedle tego ujęcia, zaj-
mować się opisem owej „naiwnie pojętej” rzeczywistości świata ży-
cia, ku której opisowi zmierza cały program Husserla. Musieliby 
wszakże zrezygnować z  naiwnego obiektywizmu, gdyby tylko za-
dali sobie pytanie o źródła świata danego w naturalnym nastawie-
niu i poczuli się zmuszeni do transcendentalnej redukcji. Z tej nowej 
drogi nie byłoby już wszakże odwrotu. W następujący sposób pisze 
o tym dalej Husserl:

Jako fenomenolog mogę w każdym momencie powrócić do naturalne-
go nastawienia, do zwykłej realizacji moich teoretycznych lub innych 
interesów życiowych; mogę znowu, jak zwykle, zacząć działać niczym 
ojciec rodziny, obywatel, urzędnik, „dobry Europejczyk” itd., a  więc 
jako człowiek w moim człowieczeństwie, w moim świecie. Jak zwykle, 
a jednak nie całkiem jak zwykle. Wszak nie mogę już nigdy więcej od-
zyskać dawnej naiwności, mogę ją tylko rozumieć. […] Wiem prze-
cież z moich studiów fenomenologicznych, że moje dawne, naiwne Ja 
nie było niczym innym niż Ja transcendentalnym w stanie naiwnego 
zamknięcia30.

29 E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, s. 227.

30 Ibidem, s. 227–228. 
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Ponieważ jednak Ja transcendentalne nie należy do tego świata, lecz 
jest poza nim, wszak jest zdolne, jako bezwzględnie istniejące, do za-
wieszenia istnienia całego świata (a zatem całego świata poza sobą), 
to obiektywistyczne nauki społeczne tracą swój przedmiot w świecie 
i mogą zajmować się nie tyle człowiekiem, ile, w najlepszym razie, 
„osobą” i jej światem życia, a więc utrwalonymi sposobami działa-
nia wynikającymi z wzajemnych relacji między monadami. Musiały-
by w związku z tym ograniczyć swe pole zainteresowania do tego, co 
nie należy do sfery pierwotnej spontaniczności Ja i albo jest mu dane 
uprzednio, albo stanowi jego wytwór. Byłyby to zatem nauki, w któ-
rych polu widzenia nie byłoby już także ludzkiej wolności. Obiek-
tywna psychologia nie mogłaby interesować się człowiekiem w ści-
słym znaczeniu tego słowa. Zauważa to nawet Husserl, postulując 
w swych wykładach zupełnie inny rodzaj psychologii:

Zaskakujący wniosek naszych badań może być także, jak się wydaje, 
sformułowany następująco: czysta psychologia jako nauka pozytywna, 
czyli psychologia, która pragnie w sposób uniwersalny badać ludzi ży-
jących w świecie jako realne fakty w świecie, tak jak inne nauki pozy-
tywne – przyrodnicze i humanistyczne – nie istnieje. Istnieje tylko psy-
chologia transcendentalna, tożsama z filozofią transcendentalną31.

Oznacza to, że subiektywistyczna, czysta psychologia, opisując świat 
tak samo jak opisywałby go uczony o naturalnym nastawieniu, od-
miennie interpretuje swój opis, ponieważ nie redukuje człowieka do 
przyrody, lecz traktuje go jako Ja transcendentalne konstytuujące 
przyrodę, a następnie inne warstwy rzeczywistości. Subiektywistycz-
na psychologia uświadamia więc człowiekowi jego wolność, której 
nie wyprzedza żadne „uniwersalne a priori”, żadne prawa, którym 
owo Ja transcendentalne musiałoby się z konieczności podporząd-
kować: „Dla świata jako świata, zawierającego także istoty duchowe, 
uprzednie istnienie jest wewnętrznie sprzeczne, duch Laplace’a jest 
w nim nie do pomyślenia”32. 

31 Ibidem, s. 277–278.
32 Ibidem, s. 285.
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Świadomość wolności, którą ma rozbudzić psycholog, będący 
zarazem filozofem fenomenologiem, nie byłaby możliwa przez sam 
opis struktur świadomości. Droga od konstytucji świata, przez kon-
stytucję Ja, jego własnej sfery, Innego, przyrody i wreszcie wspólnoty 
monad wymaga dalszych transcendentalnych redukcji i konstytucji 
nowych warstw rzeczywistości jako produktów Ja transcendentalne-
go. Kolejne stopnie na drodze opisu świata w pełni jego konkretno-
ści są więc ściśle związane z poszczególnymi stopniami odsłaniania 
Ja i  dystansowania się wobec jego wcześniej niekwestionowanych 
warstw, które czynią opisywany świat zrozumiałym i  sensownym. 
Dzięki tej podwójności rozważań Husserla filozofia zachowuje rów-
nowagę między opisem i uzasadnieniem, a przede wszystkim pod-
miotem i przedmiotem, będącymi tylko dwiema stronami tego sa-
mego procesu. 

Proces ów można, co prawda, określić jako eksternalizację Ja, ale 
z punktu widzenia fenomenologa jest to zawsze proces już dokonany, 
aktywność Ja jest zastanym wytworem. Istotą medytacji fenomenolo-
gicznej jest „wzięcie w nawias” wszelkiego własnego działania w świe-
cie przez zajęcie wobec niego pozycji bezstronnego obserwatora, tak 
by aktywność stała się przedmiotem wiedzy. W  tej samej mierze, 
w jakiej świat życia okazuje się przejawem wolności, jako przeze mnie 
ukonstytuowany, jest też światem, na którego podstawie ta konstytu-
cja się dokonała. Choć więc fenomenologia służy uzasadnieniu wie-
dzy, to zarazem otwiera drogę do jej relatywizacji, do podważenia 
możliwości określenia uniwersum możliwych światów życia33. 

Program badawczy Husserla łatwo stał się przez swój podwójny 
charakter – a więc uzasadnienia i opisu – przedmiotem interpreta-
cji uwypuklających dwuznaczność koncepcji „świata życia”. Z jednej 
strony miał być on bowiem tożsamy z całością doświadczenia wy-
przedzającego filozoficzną medytację, a z drugiej produktem filozo-
ficznych redukcji i egologii; raz światem danym, a raz światem uświa-
domionym przez refleksję. Stąd też na przykład zarzut Bernharda 
Waldenfelsa, że świat życia „może być tylko przedmiotem wtór-
nego zapytywania, a  nie bezpośredniego opisu. Dlatego Husserl – 

33 Podobnie: H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 243.
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pisze Waldenfels – nie może uniknąć zarzutu, że jako uprzednie, 
ugruntowujące doświadczenie określa to, co, wedle jego własnej wy-
powiedzi, stanowi konstrukt, produkt abstrakcyjnej analizy”34. 

Ponadto, określając świat życia jako rzeczywistość leżącą u pod-
łoża wszelkiej wiedzy, a zarazem stwierdzając, w duchu swego quasi-
-empiryzmu, że znaczenie ugruntowujące mają jedynie postrzeżenia 
zmysłowe, Husserl najwyraźniej utracił z pola widzenia niepostrze-
żeniowe elementy świata życia: interpretacje, typizacje, schematy-
zmy. Te wszystkie rodzaje czynników składają się z kolei na kultu-
rową determinację świata życia, który rozpada się na wiele światów 
cząstkowych, różniących się sposobami organizacji doświadczenia 
i luźno powiązanych w świadomości indywiduum. W rezultacie ta-
kiej relatywizacji główne pojęcie fenomenologii Husserla nie mogło 
dłużej być podstawą uzasadnienia wspólnej wiedzy, a jedynie inspi-
racją dla bezstronnego opisu wielości doświadczeń i form ich 
organizacji. Nie są możliwe do zsyntetyzowania w ramach jakie-
goś świata nadrzędnego, lecz co najwyżej mogą być ze sobą porów-
nywane lub formułowane w sposób kompatybilny z językami, w któ-
rych opisywane są inne światy. Ofiarą tego pokawałkowania świata 
życia pada również rozum, który „jako całość rozpada się na pola 
sensu, racjonalności, rozum jako całościowa teleologia rozczłonko-
wuje się na linie rozwojowe, teleologie”35. 

W kontekście zarysowanego rozpadu świata życia i podważenia 
uzasadniającej funkcji fenomenologii zaczęto szukać nowych zadań 
dla jej walorów opisowych. Najbardziej oczywistym stała się możli-
wość dystansu i krytyki, oferowana przez fenomenologiczną epoché. 
Nabrała ona znaczenia w obliczu roszczeń poszczególnych światów 
cząstkowych do nadrzędności lub ekskluzywności. Wielość sposo-
bów organizacji doświadczenia, ich wewnętrzna złożoność i  kło-
poty w określaniu własnej tożsamości we wzajemnych zderzeniach 
stworzyły również okazję do narodzin socjologii fenomenologicz-
nej, z jednej strony wolnej od transcendentalnych ambicji Husserla, 
a z drugiej ożywiającej jego dążenie do pewnej wiedzy w coraz bar-

34 B. Waldenfels, In den Netzen der Lebenswelt, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2005, s. 19.
35 Ibidem, s. 27.
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dziej niepewnej rzeczywistości społecznej. Jak zobaczymy, w tle tego 
dążenia pozostało pytanie o wolność indywiduum i jego rolę w two-
rzeniu światów cząstkowych. 

Alfred Schütz, który podjął się zadania zaadaptowania idei Hus-
serla na potrzeby teorii socjologicznej w duchu fenomenologii (ra-
czej opisowej niż ugruntowującej), bierze pod uwagę i szczegółowo 
analizuje w swych pracach możliwości tworzenia wielu światów do-
świadczenia, ale zarazem powraca, w bardziej ograniczonym sensie, 
do idei świata nadrzędnego, będącego punktem wyjścia konstytu-
cji pozostałych światów. Jest nim, według niego, świat życia co-
dziennego, który odpowiada pojęciu Lebenswelt u Husserla. Schütz 
nie pozostawia wątpliwości co do swej interpretacji tego terminu, 
pisząc, że oznacza on „świat intersubiektywny, który istniał długo 
przed naszymi narodzinami i był doświadczany oraz interpretowa-
ny przez innych”36. Choć pobrzmiewa tu Husserlowska dwuznacz-
ność uprzedniości i konstruktu, wydaje się, że traci ona na znacze-
niu za sprawą prymatu opisowej funkcji teorii Schütza. Autor ten 
nie szuka już uzasadnienia dla wiedzy o człowieku i społeczeństwie, 
a  jedynie dokonuje jej rekonstrukcji w celu wydobycia jej z obsza-
ru zapomnienia bądź niekwestionowanej oczywistości. Jak pamięta-
my, Husserlowi przyświecał bardzo konkretny cel, który legitymizo-
wał podawanie świata w wątpliwość. Było nim uzasadnienie założeń 
o tym, co istnieje, i o tym, w jakim zakresie nauka może poznawać 
i wyjaśniać rzeczywistość. Ostatecznie granicą jej roszczeń okazał się 
intersubiektywnie podzielany świat życia. 

Można jednak zapytać, co stanowi motywację do wątpienia, któ-
remu poddaje świat Schütz. Pytanie to tym bardziej się narzuca, że 
„wiedza podręczna”, którą bada Schütz, nie stanowi „zamkniętego, 
logicznie uporządkowanego systemu”37. To, co ukryte w często nie-
świadomej wiedzy, musi dostarczać informacji, które są w jakiś spo-
sób praktycznie lub teoretycznie istotne. Pierwsza odpowiedź ma 

36 A. Schütz, O wielości rzeczywistości, w: idem, O wielości światów. Szkice z socjo-
logii fenomenologicznej, tłum. B. Jabłońska, Nomos, Kraków 2008, s. 17–56, tu: 
s. 18.

37 A. Schütz, T. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, UVK Verlagsgesellschaft, 
Konstanz 2003, s. 35.
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charakter praktyczny: niekwestionowane aspekty przyzwyczajenia 
przedstawiają „rozwiązania problemów wcześniejszych doświad-
czeń i działań. Wiedza podręczna składa się z  takich rozwiązań”38. 
Sięgając zatem do niej, człowiek może dowiedzieć się, co kieruje jego 
działaniem, i  przemyśleć słuszność swego postępowania. Za tym 
celem praktycznym kryje się niewyartykułowany cel teoretyczny. 
Przez określenie wiedzy jako podstawy działania Schütz przypisu-
je jej bowiem ogromnie dużą rolę społeczną. Zakłada, że działaniem 
nie kierują w głównej mierze impulsy czy świadome przemyślenia, 
a właśnie wiedza. Jest ona intersubiektywna, a więc ściśle wiąże się 
z kręgiem społecznym i może wykraczać poza umysł indywiduum, 
ujawniając się wcześniej w działaniach, oczekiwaniach i sferze sym-
bolicznej. Podmiot bez wątpienia zastaje więc świat, który tworzy, 
i jest on mu od początku dany w postaci wiedzy, której jednak nie 
uświadamia sobie w pełni. Jak zobaczymy, wiedzę tę płynnie przy-
swaja, a zarazem współtworzy przez własne doświadczenia. 

Źródłem rzeczywistości jest dla Schütza zawsze ludzkie Ja, choć 
nie w znaczeniu absolutnego Ja medytującego filozofa, ale indywidu-
um pośród wielu równorzędnych Innych. W odróżnieniu od Hus-
serla, Schütz podkreśla wielość stylów poznawczych, której odpo-
wiada wielość rzeczywistości. Ich status ontologiczny jest w każdym 
przypadku względny, rzeczywistością jest wszak to, co ludzie za rze-
czywiste uznają. Już w punkcie wyjścia głównym problemem teorii 
Schütza okazuje się utracona wspólnota rzeczywistości, tak mozol-
nie budowana przez Husserla39. 

Chociaż Schütz również obiera metodę fenomenologicznego 
opisu i stara się wydobyć w nim konstytutywne cechy świata życia 
codziennego, typowego dla dorosłego człowieka, który przyjmuje 
naturalne nastawienie, to wśród cech tego świata na pierwszy plan 
wybija się to, co Husserl całkowicie wyłączył już w swym pierwszym 
epoché, czyli orientacja praktyczna. Bezstronnemu obserwatorowi, 
który chce uzasadnić wiedzę o  świecie, zaangażowanie praktyczne 
może łatwo umknąć z pola widzenia, tymczasem jest ono głównym 

38 Ibidem, s. 37.
39 Tak też wprost B. Waldenfels, In den Netzen der Lebenswelt, s. 34–35.
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wyznacznikiem tego wszystkiego, co w świecie jest istotne dla pod-
miotu. W szczególności znaczenie praktyczne mają relacje z innymi, 
w nich bowiem rodzi się świadomość wspólnej rzeczywistości. Jak 
pisze Schütz, „świat od samego początku nie jest prywatnym świa-
tem konkretnej jednostki, lecz światem intersubiektywnym, wspól-
nym nam wszystkim, stanowiącym dla nas wysoce praktyczny, a nie 
teoretyczny obiekt zainteresowania”40. 

Deklaracja o  konstytutywnym charakterze praktyki w  tworze-
niu świata życia codziennego mogłaby sugerować, że Schütz idzie 
w ślady filozofów, takich jak Fichte czy pragmatyści, którzy dokonali 
zwrotu w kierunku praktycznej konstytucji rzeczywistości. Byłaby to 
jednak interpretacja całkowicie błędna. Świadczy o tym już sposób, 
w jaki Schütz definiuje główne pojęcie określające praktyczny cha-
rakter rzeczywistości życia codziennego, a więc „działanie”. Otóż dla 
rozważanego autora nie jest to ani realna zmiana w świecie, ani re-
lacja między podmiotem a obiektem lub między różnymi podmio-
tami, lecz rodzaj doświadczenia, którego sens wynika ze stosunku 
tego doświadczenia do jakiegoś projektu stworzonego przez czło-
wieka. 

Definicja ta cierpi na podstawową bolączkę teorii fenomenolo-
gicznej, ponieważ bierze wiedzę za rzeczywistość. Pojęcie dzia-
łania jest w  dwójnasób wadliwe przez to, że zostało zredukowane 
do wiedzy: po pierwsze dlatego, że jako doświadczenie jest czymś 
zasadniczo pasywnym, receptywnym, a  po drugie dlatego, że jego 
istotą jest deterministyczny obraz rzeczywistości – przeszłe do-
świadczenie określa stan, który uważa się za pożądany i który sta-
nowi właściwy zamiar działania. Choć więc czyny ludzkie są, we-
dle tej teorii, umotywowane, a za ich źródło uznaje się podmiot, to 
zakres i treść działania można zredukować do tego, co podmiot wie 
o otaczającej go rzeczywistości. Rola działania nie polega na konsty-
tucji świata, lecz na tym, że tworzony przez podmiot projekt okreś- 
la kryteria istotności wiedzy, składającej się na to, co uznaje on za 
rzeczywistość. Rzeczywistość jest w tym sensie polem działania, ale 
nie czerpie zeń całego swego sensu. Działanie jest raczej szczegól-

40 A. Schütz, O wielości rzeczywistości, s. 18. 
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ną interpretacją minionych doświadczeń, umożliwiającą antycypa-
cję możliwych stanów rzeczy w przyszłości, wyobrażoną modyfika-
cją przeszłości przez nadawanie jej nowych znaczeń. 

Choć w teorii Schütza działanie nie konstytuuje rzeczywistości, 
to za sprawą swej wewnętrznej czasowości umożliwia syntezę pod-
miotu. W odróżnieniu od innych rodzajów rzeczywistości, rzeczy-
wistość życia codziennego cechuje się szczególnym napięciem świa-
domości, a więc pełnym zaangażowaniem w świat, które obejmuje 
skupienie uwagi na oczekiwaniach, ograniczeniach i możliwościach 
danych w doświadczeniu41. Ukierunkowanie na realizację własnych 
projektów bardzo silnie określa strukturę doświadczenia i wyklucza 
wątpliwości co do istnienia świata. Świat życia codziennego wymaga 
więc szczególnej epoché, odwrotnej do tej, którą przeprowadza me-
dytujący filozof. Ta epoché nie wystarcza wszakże do syntezy Ja, któ-
re rozpada się na cząstkowe Ja poszczególnych doświadczeń i czy-
nów. Dopiero za sprawą przypisywanej tym elementom istotności42 
i przekształceniu ich w elementy projektu przyszłego działania owe 
przeszłe Ja cząstkowe stają się podstawą teraźniejszego dokonania, 
w którym Ja jest syntetyzowane w podmiot zorientowany na przy-
szłość. Dzięki aktualnie przebiegającemu działaniu biegnące z prze-
szłości nitki możliwości prezentowanych przez moje liczne dawne 
Ja łączą się, tworząc jedno Ja aktualne. To nowe Ja powstaje oczywi-
ście tylko po to, by ponownie stać się jednym z wielu, uzyskać zna-
czenie przeszłego doświadczenia i  stać się przedmiotem odpowie-
dzialności.

Poczucie odpowiedzialności za przeszłe cząstkowe Ja jest zresz-
tą podstawowym elementem pozwalającym zachować podmio-
towi tożsamość w  czasie. W  tym sensie odpowiedzialność jest 
odwrotnością wolności, która polega na możliwości wyboru 
spośród opcji zakreślonych przez przeszłe Ja. Gdy tylko wybór się 
dokonuje, a więc gdy wolność zostaje zrealizowana w akcie decyzji, 
skutki działania stają się nieodwracalne, a wolność przekształca się 

41 Por. ibidem, s. 21.
42 Szerzej por. A. Schütz, Das Problem der Relevanz, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1982, 

s. 213–226.
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w odpowiedzialność. W odróżnieniu od Husserla, Schütz pokazuje 
więc, że wolność jest elementem doświadczanej rzeczywistości i po-
zwala na konstytucję podmiotu, wszak w akcie wyboru przeszłe Ja 
ulegają syntezie. Poczucie odpowiedzialności nie zapewnia podob-
nej syntezy, nie dotyczy bowiem całokształtu odwracalnych myśli, 
lecz wyizolowanych nieodwracalnych aktów. 

Jak widać, wolność, tak jak tożsamość, są czymś nietrwałym, 
wymagającym wysiłku. Dlatego też można przypuszczać, że one 
właśnie uruchamiają niezwykłe napięcie będące istotą poczucia rze-
czywistości i  napawające lękiem o  jej trwanie (lęk podstawowy). 
Pewność świata jest u Schütza stale narażona na wątpliwości, któ-
re dla Husserla były tylko zabiegiem metodycznym. Toteż Schütz 
w dużo większym stopniu niż Husserl stara się opisywać życie spo-
łeczne funkcjonalnie – jako mechanizm potwierdzenia rzeczy-
wistości przez niepewny siebie podmiot, formę uwolnienia od lęku 
podstawowego. 

W tym kontekście rozwój stosunku społecznego nabiera znacze-
nia ontologicznego. Obiektywnej rzeczywistości nie konstytuuje bo-
wiem ani podmiot, ani działanie. Pokawałkowanie świata na wiele 
rzeczywistości stawia nas w  obliczu pytania, co i  dlaczego podmiot 
uznaje za rzeczywistość, analiza działania prowadzi zaś do wniosku, że 
charakterystyczna dla rzeczywistości życia codziennego epoché (będą-
ca, przypomnijmy, odwrotnością epoché fenomenologicznej) jest sta-
le zagrożona przez wątpliwości. Główną rolę w podtrzymaniu rzeczy-
wistości odgrywa intersubiektywność, przy czym Schütz ma na myśli 
nie tylko jej uprzedniość wobec wszelkiego doświadczenia i projek-
towania przyszłości, lecz także potwierdzanie rzeczywistości w inter- 
akcji z Innym. Przede wszystkim typowy dla wolnego podmiotu mo-
tyw „ażeby” (ukierunkowanie na własny projekt) przekształca się, za 
sprawą realizacji działania, w motyw „ponieważ” po stronie Innego 
(działanie podmiotu staje się podstawą działania partnera). W sytua- 
cji wspólnej obecności poruszenia ciał (gesty znaczące), będące dla 
obu partnerów syntezami ich Ja, doświadczane równocześnie stają się 
wspólną „żywą teraźniejszością”. W tym samym czasie przekształca-
ją one oba podmioty i potwierdzają istnienie wspólnej rzeczywistości. 
Jak pisze Schütz, jest to rzeczywistość pozwalająca obu podmiotom 
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stwierdzić: „Doświadczyliśmy wspólnie owego zdarzenia”43. Opisa-
ny mechanizm może zaistnieć wyłącznie w  relacjach współobecno-
ści: „[…] wyłącznie w relacji twarzą w twarz partner może spoglądać 
na »ja« swego bliźniego jako na nierozerwalną całość w obrębie ży-
wej teraźniejszości”44. Waga tej aktualnej syntezy Innego jest nie do 
przecenienia, ponieważ indywiduum może postrzegać siebie tylko 
jako przeszłe cząstkowe Ja, a w dokonywanych działaniach jego wol-
ność natychmiast przekształca się w odpowiedzialność za poszczegól-
ne czyny. Jedynie obecny tu i  teraz Inny jest dla mnie źródłem po-
twierdzenia mojej wolności i integralności. 

Tak przedstawiona konstrukcja społecznego potwierdzania rze-
czywistości zawiera jednak pewien mankament, na który implicite 
zwraca uwagę Schütz, pisząc o  wzajemnym interpretowaniu przez 
partnerów swych zachowań. Cielesne poruszenia Innego są bowiem 
dla podmiotu, jak pisze Schütz, nośnikami komunikacji, zakodowa-
nymi znaczeniami, a więc – odpowiednio – polem ekspresji dla In-
nego i polem interpretacji dla podmiotu. To wspólne pole jest wła-
śnie ośrodkiem „wspólnej teraźniejszości”, która stanowi z  kolei 
„podstawową strukturę świata życia codziennego”45. Problem w tym, 
że pola ekspresji i interpretacji nie muszą się wzajemnie pokrywać, 
choć muszą na siebie zachodzić. Jak zauważa Schütz, „jedność prze-
strzeni pozwala partnerowi uchwycić cielesne ekspresje słuchacza 
nie tylko jako zjawiska zachodzące w świecie zewnętrznym, ale też 
jako wskaźniki samego procesu komunikacji, mimo że nie powstają 
one ze sprawczych czynów nadawcy”46. Pytanie, na które brakuje od-
powiedzi, to w jakim stopniu „wspólna teraźniejszość” jest wspólna, 
skoro wzajemne interpretacje wychodzą poza pola ekspresji. Moż-
na założyć, że harmonijna komunikacja będzie prowadzić do rosną-
cej zbieżności subiektywnych rzeczywistości, ale, jak zobaczymy na 
przykładzie teorii Ervinga Goffmana, można ze wzmiankowanego 
tu zaledwie problemu wysnuć dużo bardziej niespodziewane i nie-
pokojące konsekwencje. 

43 Ibidem, s. 27.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 28.
46 Ibidem, s. 27.
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Kategorie odpowiedzialności, wolności i determinizmu, choć 
wcale nie były sytuowane przez Schütza w  centrum teorii społecz-
nej, mają dla zrozumienia jego myśli duże znaczenie. Świadczą o tym 
wspomniane już próby opracowania ontologii przez syntezę per-
spektyw czasowych. Perspektywy te są dane działającemu w  jego 
naprzemiennym ukierunkowaniu na przyszłość (wolność wybo-
ru spośród wyobrażonych opcji) i odpowiedzialność (świadomość 
nieodwracalności własnych czynów i doświadczeń). Zawarte w pra-
cach Schütza szczegółowe analizy różnych rodzajów rzeczywistości, 
wtórnych wobec świata życia codziennego, pozwalają jednak na da-
lej idącą interpretację, przedstawiającą zaburzenia typowej dialek-
tyki wolności i  odpowiedzialności. Tym, co pozwala na konstytu-
cję alternatywnych rzeczywistości, jest przede wszystkim sfera myśli, 
w której osadzona jest wolność. Jej substratem jest wszak wyobraź-
nia, modyfikowanie przeszłych przebiegów zdarzeń i  przemierza-
nie przestrzeni możliwości. Drugim elementem umożliwiającym 
przekształcenia rzeczywistości jest świadomość z  jej dualistyczną 
strukturą podmiotu i  przedmiotu. Źródłem wolności jest bowiem 
podmiot, podczas gdy przedmiot może być tylko źródłem odpo-
wiedzialności, ograniczeniem kolejnych wyborów. Stąd też zmiana 
wzajemnego usytuowania tych dwóch biegunów świadomości może 
prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia ludzkiej wolności. 

Choć wydawałoby się, że charakterystyczny dla fenomenolo-
gii zabieg konstytucji świata z  aktywności podmiotu prowadzi do 
apoteozy wolności, to rezultaty analizy różnych form rzeczywistości 
przez Schütza są pod tym względem dość zaskakujące. Wyróżnione 
przezeń rzeczywistości można wszak uporządkować na skali stopnia 
zaangażowania podmiotu w świat, rosnącego dystansu wobec obiek-
tu. W rzeczywistości fantazji to oddalenie i spadek napięcia prowa-
dzą do zwiększenia poczucia wolności, panowania nad obiektem. 
W przypadku snu dochodzi do zatracenia się w czystym przeżyciu, 
które, pozbawione obiektywnego odniesienia, nie stwarza już możli-
wości wyboru i jest dane we wspomnieniach jako niemożliwy do po-
wstrzymania strumień doznań. Wreszcie w przypadku rzeczywisto-
ści konstruowanej przez uczonych dystans zwiększa się najbardziej, 
ponieważ nawet Ja uczonego wykracza ze świata, który zostaje pod-
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dany pełnej kontroli eksperymentalnej i  teoretycznej. Niespodzie-
wanie jednak w tym świecie-modelu naukowym Ja staje się obiek-
tem, który podlega prawom nauki – przewidywalnym przedmiotem 
twierdzeń naukowych. W rezultacie wolne Ja przestaje widzieć dla 
siebie miejsce w świecie i nie może wzajemnie uzgodnić rzeczywi-
stości życia codziennego z deterministyczną rzeczywistością opisy-
waną przez teorie socjologiczne. 

Jedynym wyjściem z opisanej pułapki wolności okazuje się wie-
dza fenomenologiczna pozwalająca dostrzec światy w  ich wielości 
i wzajemnej względności. Fenomenolog, nie zastępując subiektyw-
nego świata modelem tego świata47, nie jest jednak w  stanie po-
wrócić do naturalnego nastawienia. Schütz boryka się więc z  tym 
samym problemem, który sprawiał, że Husserlowi trudno było uza-
sadnić obiektywistyczne nauki społeczne. Badacz, który znalazł się 
na drodze transcendentalnej redukcji, nie może już przedstawiać so-
bie Ja inaczej niż jako Ja transcendentalnego, a tym samym, biorąc 
cały świat w nawias, wyłącza Ja ze świata. Schütz stara się rozwiązać 
ten problem, traktując serio Husserlowską koncepcję świadomości 
jako relacji. W odróżnieniu od badacza obiektywizującego samego 
siebie w badanym świecie, fenomenolog obejmuje swą refleksją re-
lację między badaczem a rzeczywistością jako jedną z możliwości, 
jakie podmiot ma do wyboru. Dlatego też, choć badacz w dwójna-
sób nie jest wolny – wszak umieszcza siebie w deterministycznym 
świecie oraz jest związany prawidłami metodologii naukowej – to 
ma swobodę przemieszczania się między rzeczywistościami, których 
jest współtwórcą. Staje się kimś w rodzaju pośrednika, wskazujące-
go na względność społecznie tworzonych rzeczywistości. Dlatego też 
jako psycholog czy socjolog nie może po prostu pozostawać teore-
tykiem, lecz musi powracać do naturalnego nastawienia, aby zro-
zumieć specyficzne dlań doświadczenia. Uczony, przyjmując posta-
wę naukową, jest wszak poza wspólną teraźniejszością i musi do niej 
tak czy inaczej powrócić. Jak pisze Schütz, „teoretyzujące »ja« jest sa-
motne; nie ma społecznego otoczenia; znajduje się na zewnątrz rela-

47 Ibidem, s. 53.
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cji społecznych”48. Gdy jednak uczony chce zakomunikować innym 
wyniki swej pracy, tak czy inaczej musi „porzucić czysto teoretycz-
ne nastawienie, […] powrócić do świata życia codziennego i jego na-
turalnego nastawienia – czyli do tego samego świata, który – jak się 
przekonaliśmy – pozostaje niedostępny dla bezpośredniego ujęcia 
teoretycznego”49. Jest, jak dalej pisze Schütz, jak ten, kto się przebu-
dzi i jako jedyny może opowiedzieć o swoich snach. 

Zwróćmy uwagę, że uczony jest w stanie swobodnie przemiesz-
czać się między zamieszkiwanymi przez siebie światami: najpierw 
robi krok w stronę nauki, by zdystansować się wobec życia codzien-
nego, a  następnie doń powraca z  bagażem wiedzy naukowej. Czy 
jednak nie pozostaje wtedy osamotniony? Według Schütza rozwią-
zaniem tego paradoksu jest fenomenologiczna teza o jedności świa-
domości tworzącej różne rzeczywistości. Uświadomienie sobie tej 
jedności w kontekście wielości światów pozwala na ich kontrolowa-
ne modyfikowanie i przemieszczanie się między nimi, a więc coś, co 
nie było możliwe w świecie Husserla. Oznaczałoby ono jednak rów-
nież, że podmiot mógłby przechodzić z królestwa wolności (fantazji) 
do królestwa determinizmu (nauki), nie dając pierwszeństwa żadne-
mu z nich. Wolność i determinizm byłyby tylko cechami tych rze-
czywistości, podmiot sytuowałby się zaś poza nimi. 

Mimo dystansu wobec rzeczywistości w świecie życia codzien-
nego każdy stale musi konfrontować się ze swymi przeszłymi Ja i brać 
za nie odpowiedzialność50. Musi przyjąć, że jest wolny, choć w świe-
cie nauki założenie to okazuje się iluzją. Istotą nastawienia uczonego 
fenomenologa jest w tym kontekście odrzucenie założenia determi-
nizmu nie tylko w naturalnym nastawieniu, lecz także w świecie na-
uki. Oznacza to wydobycie podmiotu z tego świata i potwierdzenie 
prymatu rzeczywistości życia codziennego, wobec której nauka jest 
wtórna. Tym samym jednak, dla Schütza, podobnie jak dla Husserla, 

48 Ibidem, s. 52.
49 Ibidem, s. 54.
50 Świat życia codziennego cechuje przymus wyboru. Jak piszą Schütz i  Luck-

mann: „[…] działający musi się zdecydować: tak lub nie – albo musi się zdecy-
dować na odsunięcie decyzji, jeśli nie zmieni to niczego istotnego w możliwości 
realizacji projektu” (A. Schütz, T. Luckmann, op. cit., s. 495).
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podmiot przestaje być właściwie obiektem nauki. Odradza się na po-
ziomie refleksji fenomenologicznej jako Ja zdolne orzec względność 
i wtórność założeń naukowych. Wtedy też pojawia się ponownie py-
tanie o status owego wędrującego Ja – twórcy rzeczywistości. Schütz 
nie może już niestety powrócić do odpowiedzi Husserla ani nawet 
do jego programu badawczego, ponieważ wraz z odrzuceniem trans-
cendentalizmu autora Medytacji upadła też możliwość samodzielne-
go uzasadnienia przez Ja swego istnienia, a nawet prymarności świa-
ta życia. Ja teoretyka fenomenologa jest wobec tego wyzwania tak 
samo samotne jak Ja teoretyka obiektywisty i musi potwierdzić swe 
istnienie w interakcji z Innym. 

W  dużo większej mierze niż Husserl Schütz przyczynił się do 
przekierowania programu badawczego fenomenologii z badań ego-
logicznych na teorię socjologiczną oraz dialektykę indywiduum 
i  społeczeństwa. Właśnie tam miał bowiem nadzieję znaleźć od-
powiedź na pytanie o realność podmiotu i  tworzonej przezeń rze-
czywistości. Fenomenologiczna teoria socjologiczna znalazła wie-
lu orędowników, którzy byli motywowani podobnymi racjami. Na 
pierwszy plan wysuwała się przy tym najczęściej albo, jak u Harol-
da Garfinkela, krytyczna ocena funkcjonalizmu i ambicja zbadania 
wiedzy wyprzedzającej zarówno działanie, jak i  porządek społecz-
ny, albo też, jak u Ervinga Goffmana, pragnienie zbadania wpływu 
interakcji społecznej na ową wiedzę i jej tworzenie. Te dwa kierunki 
rozwoju fenomenologii szły w sukurs szerszej tendencji do powrotu 
w stronę podmiotowości, fascynacji freudyzmem i kontrkulturowym 
ruchem na rzecz emancypacji podmiotowości w  technokratycznym 
świecie. Rzecznikom kontrkultury przyświecała w  gruncie rzeczy 
główna myśl Husserla, czyli uzasadnienie nauki na gruncie świata ży-
cia. W powszechnym rozumieniu chodziło wszakże głównie o zrzu-
cenie obiektywizmu z piedestału władzy nad człowiekiem. Jak pisał 
twórca koncepcji kontrkultury Theodore Roszak, istotą jego pracy 
było „zdefiniowanie godności etycznej ruchu kulturowego, który 
bierze radykalny rozbrat z naukowym poglądem na świat”51. 

51 T. Roszak, The Making of a  Counter Culture. Reflections on the Technocratic 
Society and Its Youthful Opposition, Anchor Books, Garden City 1969, s. 73.
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Najbardziej reprezentatywnym tekstem socjologicznym lat sześć-
dziesiątych, który teoretycznie realizował opisywane tendencje, 
a w szczególności podejmował pomysł Schütza, by dokładniej opra-
cować dialektykę indywiduum i  społeczeństwa na gruncie wcześ- 
niejszych badań fenomenologicznych, była praca Petera L. Bergera 
i  Thomasa Luckmanna Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat 
z socjologii wiedzy52. Punktem wyjścia autorów jest świat życia, któ-
ry zawsze pozostaje subiektywny. Subiektywność uzewnętrznia się 
wszakże, tworząc „obiektywizacje” składające się na wspólną rze-
czywistość. Duże znaczenie ma dla Bergera i  Luckmanna wnio-
sek, że obiektywizacje nie są po prostu odwrotną stroną indywi-
dualnej subiektywności czy nawet aktualnej intersubiektywności, 
lecz wykazują się względną trwałością i ulegają internalizacji w cy-
klach pokoleniowych. Uruchamia to swoistą dialektykę indywidu-
um i społeczeństwa, pozwalającą na powstanie indywidualnej toż-
samości. 

Aby wyjaśnić, jak opisywana dialektyka mogła dojść do skutku, 
Berger i Luckmann rozpoczynają od jej strony obiektywnej, przed-
stawiając stanowisko człowieka w przyrodzie i nawiązując do antro-
pologicznej tezy o  niezdeterminowaniu człowieka przez jego śro-
dowisko. Według autorów człowiek kształtuje swoje otoczenie, jak 
również własne cechy, wszak nie istnieje biologiczna natura ludzka, 
która przesądzałaby jednoznacznie o procesach społeczno-kulturo-
wych. Nie oznacza to jednak, że zachowania ludzkie nie są zdeter-
minowane społecznie. W istocie Berger i Luckmann wykładają na 
kartach swej książki rodzaj społecznego determinizmu ukrywanego 
przez to, że opisywane przez nich procesy oznaczają ciągłe wzajem-
ne przekształcanie się człowieka i społeczeństwa, przez co nie można 
sformułować żadnych uniwersalnych praw dotyczących czy to czło-
wieka, czy zbiorowości. 

Podstawą ludzkiego działania jest ekonomia wysiłku, której 
głównym przejawem jest z kolei rutynizacja. To, co robimy, często 
staje się w końcu wzorem – dla nas i tych, którzy nas naśladują. Ten 

52 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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podstawowy mechanizm odgrywa bardzo istotną rolę w życiu spo-
łecznym, ponieważ w ramach interakcji ludzie skłonni są wzajem-
nie typizować swe postępowania, a także osobę partnera, dając sobie 
wzajemnie podstawy do przewidywań. Wszelkie tego rodzaju typi-
zacje, zwane „instytucjami”, jak i w ogóle działania rutynowe, przy-
noszą „istotny zysk: ograniczają wybór” – uwalniając podmioty od 
nadmiaru problemów decyzyjnych. Pierwotne niezdeterminowa-
nie decyzji przekształca się w nową formę determinacji, ale i tworzy 
nowy margines wolności przez zaoszczędzony czas i energię. 

Internalizacja nie rodzi problemów jedynie do momentu, gdy 
świat instytucji wywoła świadomość dysfunkcjonalności, a więc gdy 
okaże się na przykład, że przyzwyczajenia rodziców są dla dzieci 
krępujące lub nieadekwatne do uwarunkowań świata rówieśnicze-
go. Cykl eksternalizacji przyzwyczajeń, ich obiektywizacji w  insty-
tucjach, a  następnie internalizacji przez socjalizację nie jest nigdy 
niezakłócony, lecz zawsze pojawiają się w nim zafałszowania. Berger 
i Luckmann przekonują, że dzieje się tak ze względu na immanent-
ną słabość instytucji w oczach nowego pokolenia. Dzieci nie znają 
wszak kontekstu powstania instytucji, a zatem również jej uzasad-
nienia. Wątpienie, zadawanie pytań i kontestacja są z tego względu 
nieuniknionym momentem opisywanej dialektyki. Sprawiają rów-
nież, że rodzi się zapotrzebowanie na uprawomocnienie istniejących 
instytucji i poszerzenie podziału pracy na osoby zajmujące się two-
rzeniem i upowszechnianiem uprawomocnień. Ponieważ każde na-
stępne pokolenie jest także coraz bardziej zróżnicowane, problemem 
staje się tworzenie i podtrzymywanie uprawomocnień, które byłyby 
wiarygodne i  spójne dla wszystkich. Jak piszą Berger i Luckmann, 
„wszystkim dzieciom trzeba opowiedzieć tę samą historię”53. Staw-
ką tej swoistej gry z czasem jest utrzymanie wspólnej rzeczywi-
stości. Szok wywołany niespójnością może wszak skierować uwagę 
socjalizowanych ku alternatywnym formom instytucjonalizacji. To, 
co jest z początku doświadczane jako realne i niezmienne, okazuje 
się konstruktem i polem konkurujących ze sobą interpretacji. Mo-
ralność dorosłych staje się nieautentyczna nie dlatego, że jest przy-

53 Ibidem, s. 92.
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musowa, lecz dlatego, że taka nie jest, wszak rzeczywistość dorosłych 
jest ułudą. Nowe, alternatywne instytucje, nawet jeśli nie są w żaden 
sposób bardziej rzeczywiste, mogą dawać doświadczenie wolności.

Poczucie wolności jest jednak okupione niepewnością rzeczy-
wistości instytucjonalnej i zwiększa wagę systemu uprawomocnień, 
które nie mogą ograniczać się do wąskich grup lub typów interakcji. 
Wiarygodne uprawomocnienie musi obejmować całą rzeczywistość, 
w tym tożsamość socjalizowanego oraz jego wiedzę podręczną. Jak 
piszą nasi autorzy, zasadniczym wymogiem uprawomocnienia jest 
to, że „całość porządku instytucjonalnego powinna być zrozumia-
ła równocześnie dla uczestników różnych procesów instytucjonal-
nych”54, przy czym „trzeba uczynić subiektywnie znaczącą całość 
życia jednostki”55. Uprawomocnienie musi zatem odwracać skutki 
następstwa pokoleń, godząc subiektywne doświadczenie biograficz-
ne z  rzeczywistością historyczną. Berger i  Luckmann podkreślają, 
wbrew Weberowi, że rolą uprawomocnienia jest przede wszystkim 
podtrzymanie pewności świata, a  nie umocnienie wartości, które 
mogą się przecież ukształtować tylko jako elementy uznanej rzeczy-
wistości. Nie mogę dążyć do szczęścia, jeśli najpierw nie będę pewny 
świata, w którym to szczęście jest możliwe. 

Berger i Luckmann poświęcają wiele miejsca opisowi środków 
stosowanych w celu socjalizacji pierwotnej, a więc sposobów prze-
kazywania wiedzy czyniącej z indywiduum trwały element porząd-
ku instytucjonalnego. W praktyce socjalizacja pierwotna jest niewy-
starczająca, gdyż świat instytucjonalny jest zróżnicowany i wymaga 
przyswajania różnej wiedzy i nawyków. Zróżnicowanie instytucjo-
nalne odzwierciedla się tym samym w  zróżnicowaniu tożsamości. 
W  tym sensie kształtowanie się tożsamości jest opisywane przez 
omawianych autorów jako proces deterministyczny, nawet jeśli jego 
przewidywalność i płynność zakłóca obecność licznych podmiotów 
socjalizujących – jeśli na przykład niania reprezentuje inną rasę czy 
światopogląd niż rodzice. Możliwość niepomyślnej, nieudanej so-
cjalizacji, jakże typowa dla społeczeństw zróżnicowanych, stwarza 

54 Ibidem, s. 137.
55 Ibidem.
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świadomość wyboru, ponieważ rodzi powszechne pytanie: skoro 
inni nie wybrali swej tożsamości zgodnie z oczekiwaniami, to dla-
czego ja nie mógłbym skorzystać z  podobnej wolności? Powstaje 
w ten sposób tożsamość subiektywna, wyimaginowana, która jednak 
jest obiektywizowana jako „prawdziwe Ja”, w odróżnieniu od przy-
pisanych tożsamości i  ról społecznych. Skutkiem jest współobec-
ność niezgodnych ze sobą światów „na prawach rynku powszechnie 
dostępnych”56. W  rzeczywistości naznaczonej przez taki pluralizm 
światów działanie staje się wyrozumowanym instrumentem spełnia-
nia oczekiwań w oderwaniu od prawdziwej tożsamości. Co więcej, 
grą okazuje się także ekspresja prawdziwej tożsamości, gdyż pod-
miot jest stale świadomy dostępności innych możliwości57.

Podstawowy problem przedstawionej przez Bergera i Luckman-
na teorii tożsamości polega na tym, że podmiot nie dysponuje kry-
teriami wyboru tego, kim chce być – może je czerpać jedynie z po-
rządków instytucjonalnych, a tym samym jest przez nie całkowicie 
zdeterminowany. Alternacja, a  więc całkowita zmiana tożsamości, 
której prototypem jest nawrócenie religijne, jest możliwa jedynie pod 
warunkiem zmiany wspólnoty, dzięki której podmiot staje się zdol-
ny do tego, by „od nowa przesądzić, czemu przypisze się walor real-
ności”58. Brak odniesienia społecznego uniemożliwiałby alternację, 
ponieważ indywiduum brakowałoby „skutecznej struktury uwiary-
godnienia, czyli społecznej podstawy będącej »laboratorium« prze-
miany”59. Innymi słowy, podobnie jak Schütz, Berger i  Luckmann 
nie są w stanie wykazać, że podmiot może być czymś innym niż pro-
duktem społecznym, świadomym siebie i  świata dzięki społeczne-
mu potwierdzeniu. W odróżnieniu od Schütza, nie piszą oni tylko 
o  indywidualnej wolności i  kształtowaniu przez człowieka włas- 
nej tożsamości, lecz o dialektyce eksternalizacji i internalizacji, któ-
rej owocem jest ciągle zmieniający się porządek instytucjonalny. 
Kiełkująca tu koncepcja podmiotowości społecznej nie została jed-
nak rozwinięta, ponieważ Bergerowi i Luckmannowi nie udało się 

56 Ibidem, s. 249.
57 Ibidem, s. 250.
58 Ibidem, s. 228.
59 Ibidem, s. 229.
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wskazać żadnego mechanizmu samoprzekształcania się społeczeń-
stwa. Alternacja jest zjawiskiem czysto indywidualnym, wynikiem 
szoku przejścia do innej wspólnoty, reprezentującej inną rzeczywi-
stość. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy konkurujące ze sobą 
rzeczywistości mogłyby być ze sobą uzgodnione na poziomie indy-
widualnym – bez konieczności narażania się na społeczną banicję – 
albo na poziomie społecznym bez narażania indywiduum na do-
świadczenie niespójności. 

Zarówno w  tle alternacji między różnymi uniwersami symbo-
licznymi, jak i  wysiłków zmierzających do uprawomocnienia po-
rządku instytucjonalnego pozostaje silny lęk przed kontrrzeczywi-
stością, będącą co prawda szansą na wolność wyboru, ale zarazem 
ujawniającą ogrom niewiedzy i  stawiającą pod znakiem zapytania 
naszą tożsamość. Jak piszą Berger i Luckmann: „Nieustannie grozi 
nam myśl (myśl par excellence obłąkana), że jasna rzeczywistość ży-
cia codziennego jest być może jedynie iluzją, która w każdej chwili 
może zostać połknięta przez wyjące zjawy tej innej, ciemnej rzeczy-
wistości”60. Ostatecznie Bergerowi i Luckmannowi pozostaje dialek-
tyczny proces eksternalizacji i internalizacji, a jego podmiot i przed-
miot stają się tylko niestabilnymi założeniami. 

Struktura teorii Bergera i Luckmanna wyraźnie pokazuje, że wol-
ność jest w niej okupiona lękiem o własną podmiotowość, ta jest bo-
wiem ściśle związana z konstrukcją rzeczywistości. Gdy owa rzeczy-
wistość i potwierdzająca ją wspólnota okazują się pofragmentowane, 
to samo staje się udziałem Ja. Bergerowi i Luckmannowi znakomicie 
udaje się wyjaśnienie obiektywizacji przez eksternalizację i  typiza-
cję, tyle że są to procesy niepozostawiające miejsca na wolność indy-
widuum. Autorzy przedstawili bowiem eksternalizację jako skutek 
samorzutnej potrzeby tworzenia sobie przez podmiot środowiska, 
proces, w którym wzajemna typizacja wzmacnia wzajemną przewi-
dywalność i kontrolę. Podobnie deterministyczny charakter ma in-
ternalizacja, która polega na syntetyzowaniu rozproszonego porząd-
ku instytucjonalnego na potrzeby socjalizowanego podmiotu, jak 
również na tworzeniu złożonych uprawomocnień, będących nie tyle 

60 Ibidem, s. 145.
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produktami wolnej myśli, ile przejawami dysfunkcjonalności świa-
ta instytucji. Interpretację tę potwierdza teza autorów, że uniwersa 
symboliczne nie wymagają same w sobie uprawomocnienia, lecz je-
dynie wtedy, gdy „porządek instytucjonalny okazał się mianowicie 
wątpliwy i na niego skierowano wysiłek teoretyczny”61. Jako całość 
proces eksternalizacji i internalizacji stanowi więc łańcuch przyczy-
nowo-skutkowy, w którym wiedza indywiduum jest funkcją porząd-
ku instytucjonalnego, a  ten ostatni wytwarza indywidualne tożsa-
mości na własne potrzeby. Wolność wkracza na scenę jedynie wtedy, 
gdy społecznie tworzona rzeczywistość jest podawana w wątpliwość 
na skutek upływu czasu i własnej nieadekwatności do potrzeb indy-
widualnych. Wolność ta jest zawsze odwrotną stroną fragmentary-
zacji świata i podmiotu. 

Teoria Bergera i  Luckmanna rodzi wszakże nie tylko pytania 
o  to, czy rzeczywiście uzasadnia ludzką wolność i  podmiotowość, 
a więc czy spełnia nadzieje fenomenologii. Jej ogólna struktura (rysu-
nek 5) każe również zapytać o to, jaki jest jej punkt wyjścia i perspek-
tywa, a także, jakie ukryte założenia pojawiają się na poszczególnych 
etapach rozumowania autorów. Założenie „lęku podstawowego”, za-
czerpnięte z  dzieł Schütza, nie tylko określa zasadniczy cel i  cha-
rakter działania, lecz także okazuje się podstawowym problemem, 
którego nie jest w stanie rozwiązać tworzenie nowych warstw rze-
czywistości. Rzeczywistość podlega jednak nieustannym zmianom, 
które wystawiają na próbę przekonania na jej temat i  ostatecznie 
prowadzą do podważenia przez indywiduum własnej tożsamości. 
Jest ona najpierw konstruowana na podstawie społecznie dostarcza-
nej wiedzy, a  następnie coraz bardziej samodzielnie, w  oderwaniu 
od sprzecznych uniwersów symbolicznych, by ostatecznie ulec in-
strumentalizacji w wielkim społecznym spektaklu, utracić realność 
w nieustannym korowodzie iluzorycznych światów. Dlatego też za 
diagnozą subiektywizacji nowoczesnego świata nie kryje się wycofa-
nie i utwierdzenie we własnej podmiotowości, lecz jej lękliwe poszu-
kiwanie w wyniku utraty rzeczywistości. 

61 Ibidem, s. 154.
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Jeśli porównać strukturę teorii Bergera i Luckmanna do struktu-
ry teorii racjonalnego wyboru, to nietrudno zauważyć, że różnią się 
one stosunkiem do podmiotowości. O ile teoria racjonalnego wybo-
ru dokonuje jasnych założeń na temat podmiotu i wskazuje na róż-
ne społeczne formy podmiotowości oraz charakterystyczne dla nich 
działania, o tyle teoria fenomenologiczna, stawiając pod znakiem za-
pytania realność podmiotu i jego świata, koncentruje się na różnych 
działaniach, które wytwarzają rzeczywistość i nadają kształt ludzkiej 
tożsamości. 

Podobnie jak teoria racjonalnego wyboru, teoria fenomenolo-
giczna wskazuje na nieuniknione pojawianie się niezamierzonych 
skutków działań: podziału porządku instytucjonalnego, doświad-
czeń niespójności wiedzy, ideologizacji i fragmentaryzacji wspólnot. 
O ile jednak dla teorii racjonalnego wyboru problemem jest przede 
wszystkim nieprzewidywalność działań (mimo pojawiania się coraz 
bardziej uregulowanych form organizacji podmiotowości), o tyle dla 
fenomenologii przewidywalność właśnie jest zmorą, ponieważ do-
wodzi braku wolności i stawia podmiot w obliczu lęku o własne ist-
nienie. Życie w społeczeństwie staje się tym samym heroiczną walką 
o siebie. Rolą teorii staje się w tym kontekście pomoc człowiekowi 
w zrozumieniu kolejnych stopni dialektyki działania i rzeczywisto-
ści, a tym samym koniecznych przemian osobowości, które mogą ja-
wić się jako utrata siebie. W odróżnieniu od teorii racjonalnego wy-
boru, która poszukuje przewidywalności w coraz bardziej odległych 
od indywiduum i coraz bardziej złożonych formach organizacji spo-
łecznej, fenomenologia kieruje swe zainteresowanie w stronę coraz 
subtelniejszych postaci socjalizacji i  internalizacji porządku, przez 
co jest także zmuszona do coraz dokładniejszej wiwisekcji podmio-
tu i specyfiki jego doświadczeń.

4.2. wolność między ludźmi (erving Goffman)

Niezależnie od tego, jakimi metodami posługują się badania feno-
menologiczne i w jaki sposób chcą ugruntować wiedzę, niezmienne 
pozostaje to, że ich probierzem jest zawsze indywidualne doświad-
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czenie. Zarówno dla Husserla, jak też Schütza stanowiło ono źródło 
pewności własnego Ja, danego bądź jako biegun, bądź jako synte-
za, bądź wreszcie konieczne źródło doświadczenia. Badania feno-
menologiczne mierzyły się jednak nie tylko z pytaniem, co jest dane 
w doświadczeniu oraz skąd ono pochodzi, lecz także z problemem 
jego intersubiektywnej ważności. Dla Husserla zasadniczym wy-
zwaniem okazała się próba wyprowadzenia tej ważności z  subiek-
tywnego namysłu. Okazało się bowiem, że jest on od początku osa-
dzony w intersubiektywnym świecie życia, od którego musi wszakże 
abstrahować, by zyskać upragnioną pewność. Dla Schütza z  kolei 
problematyczne okazały się relacje między różnymi światami kre-
owanymi przez podmiot i różnymi znaczeniami, jakie w nich uzy-
skuje. Wspólna rzeczywistość była dlań tyleż przedmiotem uzasad-
nienia, co bezpieczną przystanią, w  której podmiot mógł znaleźć 
potwierdzenie swego istnienia. Tenże problem niestabilnej tożsamo-
ści stał się również lejtmotywem dzieła Bergera i Luckmanna, którzy 
wprawdzie nie wyprowadzali intersubiektywnej ważności z indywi-
dualnego doświadczenia, lecz ukazywali indywidualną tożsamość 
i  porządek instytucjonalny jako dwie strony tego samego meda-
lu, momenty koniecznej dialektyki procesu społecznego. W istocie 
oznaczało to przyznanie prymatu społeczeństwu w  zadawnionym 
socjologicznym sporze między indywiduum a społeczeństwem, na-
wet jeśli Berger i Luckmann kładli akcent na konstytutywny charak-
ter doświadczenia wobec rzeczywistości. 

Można dowodzić, że to miejsce rozwoju teorii społecznej, w któ-
rym pozostawiają nas omawiani dotąd przedstawiciele fenomenolo-
gii, jest punktem wyjścia dla autora, którego myśl będzie nas obecnie 
zajmowała, czyli Ervinga Goffmana. W swojej późnej książce Ana-
liza ramowa, stanowiącej próbę syntezy wielu wątków wcześniej-
szych prac, Goffman nie pozostawia wątpliwości, że podejmuje to 
samo pytanie, które nurtowało Schütza oraz Bergera i Luckmanna: 
w jakich okolicznościach uznajemy rzeczy za prawdziwe? Poszuku-
jąc odpowiedzi, nie zadowala się wszakże intersubiektywnym kon-
sensem: „Fakt, że uczestnicy zdają się nie mieć kłopotu z szybkim 
dotarciem do porozumienia w  danej kwestii, nie przeczy intelek-
tualnej wadze naszej próby dowiedzenia się, z czego składa się ten 
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konsens i w jaki sposób jest ustanawiany”62. W duchu fenomenolo-
gii Goffman nie zakłada więc, że istnieje jakikolwiek społeczny pro-
bierz obiektywnej rzeczywistości. Z drugiej strony, wbrew Husser-
lowi, a wzorem Schütza, nie podejmuje zadania transcendentalnego 
ugruntowania wiedzy. Co więcej, wiedza ani jej uzasadnienie nie są 
wcale głównym przedmiotem zainteresowania autora Analizy ramo-
wej. Jest to zasadnicza cecha jego twórczości, która odróżnia go od 
fenomenologów i stawia pod znakiem zapytania próby zaliczania go 
do ich szkoły myślowej. Zarazem jednak Goffman z całym radykali-
zmem wskazuje problem, z którym implicite borykała się fenomeno-
logia, a więc iluzoryczności podmiotu, jego niepewności co do włas- 
nego istnienia i  co do własnej interpretacji świata. Autor Analizy  
ramowej nie ujmuje tego problemu czysto teoretycznie, jako konse-
kwencji niepełnej czy wadliwej argumentacji filozoficznej, lecz jako 
wyzwanie, z którym ludzie borykają się na co dzień. Goffmanowi nie 
jest więc potrzebna fenomenologiczna epoché, by zdiagnozować kry-
zys podmiotowości. Przyjmuje on bowiem konsekwentnie „natural-
ne” (w sensie fenomenologicznym), niefilozoficzne, a nawet nieso-
cjologiczne (w każdym razie nie typowo socjologiczne) nastawienie 
i z  tej właśnie perspektywy obserwuje ludzi walczących o swoje Ja 
w najzupełniej banalnych spotkaniach z innymi, w rozmowach z sa-
mymi sobą czy samotnych rozterkach przed lustrem. Obserwacje 
Goffmana są dla nas tak istotne, ponieważ ukazują zjawisko, które 
okazało się poważnym, choć niezamierzonym, wewnętrznym pro-
blemem teorii społecznych korzystających z  metody fenomenolo-
gicznej. Poszukując rozwiązania, Goffman pozostaje w gruncie rzeczy 
pesymistą, wszak przytaczając banalne przykłady, wykazuje, że niepo-
kojące tezy, które możemy wyprowadzić z pism fenomenologów, to 
w istocie te same wnioski, które wyciągamy z rozmowy ze znajomym 
czy newsów rubryki towarzyskiej popularnego brukowca. 

Całkowicie mylne byłoby przekonanie, że Goffman idzie w śla-
dy Husserla czy nawet Schütza pod względem stosowanej metody. 
Równie błędne byłoby przypisywanie temu autorowi jakiejkolwiek 

62 E. Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. S. Burdziej, 
Nomos, Kraków 2010, s. 10–11.
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skłonności do refleksji filozoficznych, nawet jeśli jego wnioski są filo-
zoficznie niepokojące. A jednak to właśnie tradycję fenomenologicz-
ną musimy uznać za główne tło interpretacji prac Goffmana i klucz 
do jej zrozumienia. O tym, że uważał tak nawet Goffman, świadczą 
dobitnie jego deklaracje z Analizy ramowej – książki, w której podjął 
się sformułowania teorii społecznej, expressis verbis odwołującej się 
do myśli Schütza, rozwijającego z kolei, w ujęciu samego Goffmana, 
idee Williama Jamesa63. 

Podstawowa różnica między teoriami Goffmana i Schütza po-
lega na tym, że Schütz zwykł twierdzić, iż istnieje zamknięta lista 
cech konstytutywnych wobec określonych rodzajów rzeczywisto-
ści, w szczególności uniwersalnej rzeczywistości życia codziennego. 

63 Zadziwiające jest w tym kontekście, jak rzadko wiąże się dziś Goffmana z dzie-
dzictwem fenomenologii, klasyfikując go raczej do tradycji interakcjonizmu 
symbolicznego. Chociaż można bez trudu znaleźć liczne powody, by tak czynić, 
interpretacja taka zafałszowuje obraz istotnej linii rozwojowej we współczes- 
nej teorii społecznej, prowadzącej od fenomenologicznych prób ugruntowania 
wiedzy w doświadczeniu podmiotu do Goffmanowskiej krytyki tego doświad-
czenia z perspektywy intersubiektywnej. Szczególnie zadziwiające jest, że nie-
kiedy, omawiając główne źródła inspiracji Goffmana, w ogóle nie wymienia się 
fenomenologów. Dla przykładu por. M. H. Jacobsen, S. Kristiansen, The Social 
Thought of Erving Goffman, Sage, Los Angeles 2015, zwłaszcza s. 27–39, poświę-
cone prekursorom perspektywy Goffmanowskiej. Do upowszechnienia podob-
nych interpretacji, ignorujących fenomenologiczne źródła myśli Goffmana, 
w znacznym stopniu przyczynił się Randall Collins (por. zwłaszcza R. Collins, 
Interaction Ritual Chains, Princeton University Press, Princeton, s. 16–25). Ak-
centuje on zwłaszcza durkheimowskie reminiscencje w dziełach Goffmana, in-
terpretując go jako sytuacjonistycznego funkcjonalistę, dla którego rytuał jest 
warunkiem integracji społecznej w mikroskali, a świętość osoby ludzkiej osta-
teczną przesłanką działania. Kolizję między strategicznie grającym aktorem 
a wymogami rytuału Collins rozstrzyga w swej interpretacji zdecydowanie na 
korzyć rytuału, projektując na Goffmana własną koncepcję interakcji. W  re-
zultacie traci z  pola widzenia egologiczny i  tożsamościowy fundament Goff-
manowskiego podmiotu, stale zaangażowanego w „walkę o przeżycie”. Ramy, 
będące u Goffmana formami tworzenia rzeczywistości, w ujęciu Collinsa stają 
się zaledwie środkami skupiania uwagi w złożonych sytuacjach (ibidem, s. 24). 
Przez swoją jednostronną interpretację Collins projektuje na Goffmana tak-
że swój własny determinizm sytuacyjny, a całkowicie zapoznaje niedetermini-
styczny walor tworzenia i reintegracji ram, zwłaszcza w typowej rozmowie, jak 
również motyw dążenia do wolności w obronie własnego charakteru. 
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Dla Goffmana to przekonanie było zapewne pozostałością uniwer-
salistycznych zapędów Husserla, nadzieją na odnalezienie wspól-
nego układu odniesienia dla różnych uczestników życia społecz-
nego. Goffman tymczasem konsekwentnie przyjmuje perspektywę 
interakcyjną. W procesie interakcji stale zmieniają się zarówno re-
guły, jak też interpretacje doświadczenia, w zależności od tego, cze-
go oczekują od siebie wzajemnie uczestnicy i jak się wzajemnie po-
strzegają. Dla Goffmana teza ta nie jest wszakże założeniem, a raczej 
wnioskiem z obserwacji. O ciągłości jego badań z tymi, które pro-
wadzili Schütz czy też Berger i Luckmann, świadczy jednak przede 
wszystkim to, że Goffmana interesuje również organizacja do-
świadczenia, co jednoznacznie deklaruje już w podtytule Analizy 
ramowej. Doświadczenie nie jest dlań jednak nigdy niczym pewnym, 
ponieważ zbyt mocno jest splecione ze zmieniającymi się interpreta-
cjami uczestników interakcji. 

Warto jednocześnie dodać, że przyjmując konsekwentnie per-
spektywę interakcyjną, Goffman nie ucieka się także do historycz-
nych interpretacji zachowań, co było częstą strategią myślicieli 
rozczarowanych fenomenologicznym solipsyzmem. Swoista ahisto-
ryczność, która może być postrzegana jako wada badań Goffmana, 
jest wszakże zarazem zaletą, ponieważ autor Analizy ramowej, po-
dobnie jak wczesny Georg Simmel, nie ulega pokusie pisania o dys-
kursach, narracjach, kliszach czy zasobach kulturowych, bada zaś 
jedynie znaczenia tego, co dzieje się tu i teraz ze względu na ak-
tualną interakcję. Ujmując rzecz inaczej, można powiedzieć, 
że tak jak Husserl opisywał organizację doświadczenia z wewnątrz 
podmiotu konstytuującego swój świat, a  Michel Foucault z  we-
wnątrz historycznego dyskursu, tak Goffman opisuje organizację 
doświadczenia z  wewnątrz interakcji, abstrahując od wszystkiego, 
co ją wyprzedza. Toteż nie ma sprzeczności między stwierdzeniem, 
że Goffman był kontynuatorem myśli fenomenologicznej, a stwier-
dzeniem, że jego badania dotyczą tylko najbardziej powierzchowne-
go aspektu Ja – tego, co ujawnia ono Innemu. 

Zanim przejdziemy do przedstawienia struktury i głównych idei 
Analizy ramowej będącej, jak wspomniano, najbardziej systematycz-
ną próbą wyłożenia przez Goffmana własnej teorii społecznej, mu-
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simy zwrócić uwagę, że zagadnienie podmiotowości było właściwie 
głównym tematem wszystkich prac omawianego autora, przy czym 
na szczególną uwagę zasługują refleksje Goffmana zawarte w zbio-
rze artykułów zatytułowanym Rytuał interakcyjny. Podobnie jak 
w  Człowieku w  teatrze życia codziennego oraz w  Piętnie, Goffman 
analizuje tam nie tylko sposoby tworzenia przez ludzi własnych wi-
zerunków w  interakcji z  innymi, lecz także metody obrony przez 
człowieka mozolnie budowanej tożsamości – także przed własny-
mi wątpliwościami. Rytuał interakcyjny jest szczególnie interesujący 
z naszego punktu widzenia, ponieważ podejmuje kwestię determi-
nizmu świata, w  którym działa podmiot, oraz związek determini-
zmu z  porządkiem społecznym. Wątek przewidywalności działań 
ludzkich w kontekście społecznych reguł był już oczywiście tema-
tem rozważań Webera i Durkheima, a dla tego ostatniego myślicie-
la miał zasadnicze znaczenie. Za sprawą perspektywy fenomenolo-
gicznej Goffman postrzega jednak ten problem zupełnie inaczej niż 
Durkheim, co wskazuje także na skalę rozbieżności między oboma 
autorami. Przede wszystkim, badając techniki autoprezentacji i oka-
zywania innym szacunku, Goffman dochodzi do wniosku, że przed-
miotem tych zabiegów jest podtrzymanie przekonania o istnieniu Ja, 
jego trwałości i godności. Co prawda z tak ujętym wnioskiem mógł-
by zgodzić się także Durkheim, ale dla francuskiego socjologa indy-
widuum było raczej społecznie tworzonym przedmiotem zbiorowe-
go kultu, z którego rodzić się miał porządek normatywny chroniący 
istoty ludzkie. Dla Goffmana tymczasem Ja jest nieustannie zagro-
żone przez wątpliwości co do swego znaczenia, lęki wzmacniane ry-
zykiem zdemaskowania nieautentyczności i  niekonsekwencji. Jeśli 
więc w ujęciu Goffmana indywiduum jest również obiektem kultu, 
to nie jest tak ze względu na nieempiryczne społeczeństwo, rodzące 
wzniosłe uczucia podziwu i strachu. Goffmanowski porządek cere-
monialny służy raczej podtrzymaniu iluzji podmiotowości, w czym 
można dostrzegać głęboką ironię wobec Durkheima, a nie teoretycz-
nie ugruntowaną kontynuację Durkheimowskiej figury teoretycz-
nej. Niesymetryczność autoprezentacji i okazywania szacunku, jak 
również zakłopotanie wobec innych czy ukrywanie własnych cech 
to czynniki, które każą Goffmanowi krytycznie ocenić uproszczoną 
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tezę George’a Herberta Meada, że jednostka przyjmuje wobec siebie 
postawę innych. Według Goffmana indywiduum mozolnie buduje 
własny obraz w sposób fragmentaryczny, oczekując jego uzupełnie-
nia i potwierdzenia, co jednak nie jest łatwym zadaniem. Jak pisze 
autor Rytuału interakcyjnego: „Jeżeli nawet jest prawdą, że jednostka 
ma swoje własne unikatowe »ja«, to dowody na jego istnienie są wy-
łącznie produktem współpracy ceremonialnej, której część polega-
jąca na wyrażających szacunek dla jednostki zachowaniach innych, 
jest nie mniej ważna od jej autoprezentacji”64. 

W toku rozważań nad sytuacjami rodzącymi zakłopotanie i wy-
obcowanie Goffman dowodzi, że człowiek stale podejmuje starania, 
by przez włączanie się w interakcję uzyskać poczucie własnego ist-
nienia, a także realności świata. Poczucie to zapewnia sama możli-
wość spontanicznego wchodzenia w interakcję, a wszystko, co jej za-
graża, sprawia, że „zagrożona jest rzeczywistość”65. Jeśli zagrożenie 
nie zostanie zażegnane, a więc „uczestnicy nie powrócą do rozmo-
wy”, to zniknie „iluzja rzeczywistości”66. Podobnie jak Berger i Luck-
mann, Goffman uważa więc życie za „chodzenie po linie”, ale pisze 
o tym wprost i przygląda się temu, jak ludzie usiłują potwierdzić swe 
istnienie w interakcjach z innymi. 

Z charakterystyczną dla siebie ironią wobec górnolotnej teorii 
socjologicznej zamiast analizować „działanie” Goffman kieruje na-
szą uwagę w stronę dużo bardziej konkretnego, zdawałoby się, poję-
cia „akcji” w znaczeniu ryzykownego popisu (typowego dla „filmów 
akcji”). Dla akcji charakterystyczne jest podejmowanie ryzyka i jako 
przykłady Goffman podaje nie tylko gry losowe, lecz także angażo-
wanie się w sytuacje, w których jest się wystawionym na zrządzenie 
losu, na przykład pojedynki czy romansowanie. W szczególności in-
teresują go próby charakteru, a wśród nich pojedynki charakterów. 
Podejmując dawno podnoszony przez Williama Thomasa problem 
upodobania gatunku ludzkiego do gier, współzawodnictwa i emo-
cjonalnego napięcia, Goffman rozważa nie tyle biologiczne, ile eg-

64 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2006, s. 85.

65 Ibidem, s. 136.
66 Ibidem. 
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zystencjalne funkcje poszukiwania we własnym życiu sytuacji ry-
zykownych. Podążając za założeniami fenomenologów, kreśli obraz 
człowieka dążącego do udowodnienia sobie i innym, że ma charak-
ter, a  więc może decydować o  sobie samym. Ów charakter może 
przybierać najróżniejszą postać – od waleczności i prawości przez 
samokontrolę i panowanie nad sobą po pewność siebie w sytuacjach 
publicznych. Pewność siebie i  stabilność zachowania, mimo prze-
ciwności losu, są przesłankami reputacji społecznej podmiotu, po-
nieważ stabilizują wspólnie tworzoną rzeczywistość – porządek spo-
łeczny dany w samej wiedzy o świecie. 

Zwróćmy wszakże uwagę, że w ujęciu Goffmana próby charak-
teru mają na celu nie tylko podtrzymanie rzeczywistości przez wza-
jemne potwierdzanie oczekiwań, lecz przede wszystkim świadome 
działanie na przekór nieznanym zrządzeniom losu, a  tym samym 
dowiedzenie sobie i  innym własnej niezależności od nieprzewidy-
walności zdarzeń. Człowiek uzyskuje reputację nie tyle przez eman-
cypację z ograniczeń deterministycznego świata, ile przez stanięcie 
twarzą w twarz z jego niezdeterminowaniem, przez potwier-
dzenie własnej niezmienności w  krainie społecznej przygodno-
ści. O swej niezmienności człowiek musi wszakże sam zdecydować, 
a decyzja ta, podobnie jak jej realizacja, wymaga wysiłku, wszak cha-
rakter „odnosi się do tego, co podstawowe i niezmienne u jednost-
ki, czyli co jest dla niej charakterystyczne, z drugiej zaś do cech, któ-
re mogą zaistnieć i zniknąć w momentach krytycznych”67. Spójność 
własnej tożsamości nie jest, wedle słów Goffmana, czymś po prostu 
danym, lecz czymś, co trzeba udowadniać w momentach próby, sta-
jąc samotnie wobec przygodności świata. W  odróżnieniu od Ber-
gera i Luckmanna, Goffman uważa, że interakcja z  innymi nie za-
bezpiecza własnego Ja przed przygodnością, lecz zwiększa ryzyko 
napiętnowania lub, co gorsza, zapadnięcia się w społeczny niebyt. 

Niejednokrotnie, chcąc dać dowody silnego charakteru, czło-
wiek uświadamia sobie, że jest to możliwe jedynie kosztem charak-
teru innych68. Z drugiej strony, jak na ironię, tylko dzięki wyzwa-

67 Ibidem, s. 243.
68 Ibidem, s. 245.
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niu Innego oraz reputacji w jego oczach, podmiot może obronić swe 
Ja. Prowadzi więc stale grę o wysoką stawkę i choć może się z niej 
wycofać, to nie uzyska wtedy jednoznacznego uznania dla siebie. 
Choć w grze przeważnie chodzi o utrzymanie delikatnej równowa-
gi między dominacją a szacunkiem, a więc o przesłanki wzajemnego 
uznania swych Ja przez partnerów, to niekiedy interakcja jest rodza-
jem gry o sumie zerowej: „Kiedy konkurs polega na tym, czyj spo-
sób traktowania własnego »ja« i drugiej osoby weźmie górę, to każdy 
z zawodników stara się dostarczyć dowody na prawdziwość własnej 
definicji siebie kosztem tego, co zostanie dla drugiej osoby”69. Za-
pewne z tego względu „ludzie starają się trzymać z dala od tego typu 
rozgrywek” i albo upatrują swą wyższość w niepodejmowaniu „nie-
dojrzałej” gry, albo też zadowalają się doświadczeniami zastępczy-
mi w postaci teatralnych czy dziennikarskich „katalogów martwych 
obrazów”. 

Ocena charakteru danej osoby, niezbędna dla jej osobistej toż-
samości, a  pośrednio wpływająca na stabilność społecznej wiedzy 
o rzeczywistości, obejmuje więc nie tylko przestrzeganie norm mo-
ralnych, lecz także trwanie przy określonej linii postępowania wbrew 
przeciwnościom losu. Dlatego właśnie Goffmana nie dziwi podziw 
dla osoby niemoralnej, ale za to perfekcyjnie realizującej swój plan, 
nawet jeśli uczucia wobec kogoś takiego są zwykle ambiwalentne. 
Podziw wzbudza bowiem nie tylko to, co się robi, lecz także spo-
sób wykonania i włożony w daną czynność wysiłek. Nie inaczej jest 
w „teatrze życia codziennego”, gdy osoby nieautentycznej zasadni-
czo nie oceniamy pozytywnie, ale okazujemy uznanie dobremu ak-
torowi, który potrafi zżyć się ze swą maską, ponieważ znakomicie 
realizuje kierowane pod swym adresem oczekiwania, jest częścią 
sprawnie funkcjonującej machiny społecznej iluzji. Wynika stąd, że 
nim w ogóle powstanie kwestia oceny zgodności czyjegoś działania 
z normami etycznymi, pojawia się bardziej podstawowe pytanie mo-
ralne – o siłę charakteru danej osoby, o to, czy jest ona w stanie spro-
stać własnym wymaganiom. Jak pisze Goffman, „nie tylko szlaki wy-
sokogórskie, ale również kasyna, sale bilardowe i tory wyścigowe są 

69 Ibidem, s. 246.
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miejscami kultu. To raczej w kościołach – gdzie ryzyko, że zdarzy się 
coś nieoczekiwanego, jest minimalne – wrażliwość moralna słabnie”70. 

Zasadnicze pytanie, które wyłania się z tej analizy ludzkiej wal-
ki o  własne istnienie, dotyczy sprzeczności między obrazem czło-
wieka autentycznego, który określa swoje cechy w  obliczu loso-
wości niedeterministycznego świata, a  obrazem aktora, którego 
trwała linia postępowania jest wyznaczona przez społeczne ocze-
kiwania. Dylemat ten obrazuje bezpośrednie starcie indetermini-
zmu ze społecznym determinizmem w teorii Goffmana. Indetermi-
nizm dotyczy natury świata społecznego w formie, w jakiej jawi się 
on ludziom, determinizm zaś własnych działań, przebiegających 
zwykle wedle społecznego scenariusza, który człowiek może jednak 
różnie wykonywać i  modyfikować. Oba dotyczą w  gruncie rzeczy 
wiedzy o rzeczywistości, ale w dużym stopniu jest to wiedza naby-
ta w interakcji, a nie po prostu przekazywana z pokolenia na poko-
lenie. Indeterminizm jest wszak przede wszystkim związany z tym, 
że Inny może nie okazać się osobą, za którą się podaje, albo z tym, że 
własne Ja może nie przetrwać próby, na którą się wystawia, by zdo-
być aprobatę Innego. Determinizm z kolei dotyczy założeń przyjmo-
wanych na temat samego siebie, ale w antycypowanym zwierciadle 
społecznej reputacji. Goffman podkreśla więc dużo silniej niż Berger 
i Luckmann, że wiedzy nie można oderwać od interakcji. Po drugie 
zaś, w odróżnieniu od dotąd omawianych fenomenologów, odwraca 
znaczenie założeń dotyczących człowieka i świata. Okazuje się mia-
nowicie, że interakcja społeczna zmusza podmiot do postrzegania 
siebie w  kategoriach deterministycznych, a  świat jako niedetermi-
nistyczny. Goffman ujawnia tym samym dodatkowe źródło sprzecz-
ności socjologicznych założeń. Będą się one bowiem różnić w  za-
leżności od tego, jaką ramę stosuje obserwator. Co więcej, wbrew 
temu, co dotąd utrzymywała tradycja fenomenologiczna, podmiot 
jest skłonny postrzegać świat jako niedeterministyczny, a siebie jako 
osobę z charakterem, a więc podlegającą determinizmowi społecz-
nych oczekiwań. 

70 Ibidem, s. 273.
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Wyrażone tu odwrócenie klisz rodzi wszakże nowe problemy, 
ponieważ ukazuje indywiduum jako istotę stale narażoną na wypad-
nięcie z  ramy albo niezdolną do podtrzymania statusu sprawnego 
aktora. Skoro podmiot potrafi przeciwstawić się światu, to potwier-
dza własną siłę i  samookreślenie, ale tak pojęty ludzki byt jest za-
leżny od społecznego uznania, jest tożsamością mozolnie konstru-
owaną. Wszechobecność doświadczeń zastępczych, ekwiwalentów 
trwania w trudnym środowisku społecznym, może świadczyć o tym, 
że ludzie powszechnie karmią się iluzjami i że poza światem fanta-
zji nie ma innej rzeczywistości. Goffmanowski świat życia codzien-
nego potwierdza w tym sensie obawy, do których doprowadziła nas 
analiza drogi myślowej Husserla. Z  drugiej strony ostatnie zdanie 
Rytuału interakcyjnego sugeruje, że istnieje różnica między fantazją 
a rzeczywistością: „Te nagie, spazmatyczne dowody na własne istnie-
nie pochodzą z pogranicza rzeczywistości i fantazji, ale to właśnie tu, 
na granicy, jest akcja i ludzie z charakterem”71. Oznacza to, że w in-
terakcji z Innym ustanawiany jest podmiot jako rzeczywistość, któ-
rej stara się on sprostać lub w której szuka dopełnienia własnej fanta-
zji. Nieustanna niepewność co do realności własnego Ja byłaby więc 
konsekwencją niepewności, co jest rzeczywistością wspólnie usta-
nowioną, a co tylko fantazją. „Społeczne tworzenie rzeczywistości” 
staje się u Goffmana dramatyczną walką człowieka o samego siebie.

Można sądzić, że zadanie ustalenia granicy między światem wy-
obraźni a tym, co stanowi rzeczywistość ustanowioną w interakcji, 
było głównym celem, który przyświecał Goffmanowi w Analizie ra-
mowej. Już na wstępie dowiadujemy się, że autora interesuje pytanie: 
„W  jakich okolicznościach ludzie uznają rzeczy za prawdziwe?”72, 
a także, że dzieło Goffmana jest interakcją między autorem a czytel-
nikiem i tylko jako takie może być właściwie zrozumiane. 

Zamierzenie Goffmana – jak się okazuje – szybko napotyka 
paradoks, którego autorowi nie udaje się rozwiązać. Przedmiotem 
ludzkiego doświadczenia jest mianowicie zawsze określony „wyci-
nek” (stripe) rzeczywistości („fragment strumienia bieżącej czynno-

71 Ibidem, s. 274.
72 E. Goffman, Analiza ramowa, s. 6.
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ści”), który z kolei zawsze jest widziany z określonej perspektywy. 
W interakcji z Innym może okazać się, że perspektywy przynajmniej 
częściowo pokrywają się ze sobą, a więc, że dany wycinek może mieć 
intersubiektywną „ramę” (frame) i stanowić wspólną podstawę dal-
szej interakcji. W odróżnieniu od Schütza, Goffman porzuca jednak 
nadzieję, że można określić uniwersalny porządek tworzonej w ten 
sposób rzeczywistości, ponieważ partnerzy nie są niczym ogranicze-
ni w swych interpretacjach poza dążeniem do ochrony własnego wi-
zerunku. Większa część dzieła Goffmana dowodzi różnorodności 
i zwodniczości ram, które nie tylko nie upewniają podmiotów co do 
realności sytuacji, lecz także wprowadzają wątpliwości, każą rozu-
mieć rzeczywistość jako nieprzenikniony i wielowarstwowy produkt 
kreatywności uczestników interakcji. Problem ten nie pojawiłby się, 
gdyby patrzeć na świat z czysto indywidualnej perspektywy fenome-
nologa dokonującego społecznej epoché, ale staje się nieunikniony 
wraz z nadaniem prymatu relacji z Innym w definiowaniu sytuacji. 

Goffman rozpoczyna swój systematyczny wywód w głównej czę-
ści książki od „ram pierwotnych”, które dzieli na deterministyczne, 
rządzone przez zasadę ciągów przyczynowo-skutkowych, oraz nie-
deterministyczne (społeczne), w  których panuje wolność działa-
nia, w szczególności wolność wyboru ramy. Myliłby się jednak ktoś, 
kto by sądził, że ramy pierwotne nie podlegają rewizjom. Tym, co 
je odróżnia, jest jedynie przekonanie, że są niezmienne i stanowią 
podstawę wszelkich racjonalnych poglądów, w istocie jednak mogą 
rodzić skrajny irracjonalizm, choćby przez to, że nie tolerują nie-
wytłumaczalności zjawisk i  skłaniają do tworzenia sobie przez lu-
dzi spójnych, choć często nieprawdziwych obrazów świata. Dopóki 
wytwarzane przez nie antycypacje są potwierdzane, obrazy te mogą 
trwać, niczym świat konstruowany przez podmiot Husserlowskich 
Medytacji.

Liczne punkty styczne między ramami naturalnymi a społecz-
nymi mogą wszakże zbijać z tropu i odbierać poczucie kontroli. Nie-
kiedy, choćby w odniesieniu do zwierząt, prowadzą do urzeczowie-
nia lub, odwrotnie, antropomorfizacji, a  zdarzenia zaburzające raz 
zdefiniowany porządek rzeczy mogą wywoływać szok. Na granicy 
między różnymi rodzajami ram pierwotnych pojawiają się także, 
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omawiane już wcześniej w Rytuale interakcyjnym, problemy utraty 
kontroli i przypadkowości – gdy podmiot czuje, że jego zachowanie 
nie jest przedmiotem wolnego wyboru i musi sam siebie zinterpreto-
wać raczej jako bezwolną część materii niż byt, który się sam określa. 
Te interpretacje nie muszą być oczywiście autentyczne, a w pewnych 
przypadkach zakłopotanie może powodować przemieszczanie czyn-
ności z ramy fizykalnej do społecznej i odwrotnie – choćby w przy-
padku badań lekarskich czy innych społecznie dopuszczalnych ro-
dzajów dotyku. Człowiek musi wiedzieć, kiedy zachować się zgodnie 
z ramą społeczną, a kiedy „być tylko ciałem”73. 

Zarówno uczestnicząc w danej sytuacji, jak też ją obserwując, je-
steśmy zmuszeni do zastosowania określonej ramy pierwotnej. Co 
prawda, poddając krytyce program teoretyczny Schütza, Goffman 
pisze, że „może występować jednocześnie duża liczba ram, może 
też nie być żadnej”74, ale chodzi mu tu o motywację podmiotu, a nie 
o jakikolwiek wycinek rzeczywistości, a więc przedmiot doświadcze-
nia, wszak „trudno jest wyobrazić sobie doświadczenie, które nie by-
łoby zorganizowane w kategoriach ramowania”75. Dawniejsi przed-
stawiciele tradycji fenomenologicznej sądzili, że jest tak dlatego, iż 
jesteśmy od początku zanurzeni w  „świecie życia”, a  według Goff-
mana dlatego, że udział w interakcji rodzi podejrzenia o istnienie fa-
brykacji i wątpliwości co do stosowności klucza, który się stosuje. 
Podejrzenia i wątpliwości prowadzą zaś niechybnie do nowej inter-
pretacji doświadczenia. 

Gdy tylko pytamy o sens danego działania, musimy wyrazić go 
w kategoriach określonej ramy bądź ram, a tym samym narażamy się 
na niezgodność z punktem widzenia Innego. Widoczna na każdym 
kroku nieoczywistość ramowania jest według naszego autora głów-
nym powodem, dla którego fenomenolodzy piszący ogólnie o „ży-
ciu codziennym” ponieśli „cichą klęskę”76. Istnieje, rzecz jasna, wie-
le środków przywracania wspólnej ramy pierwotnej, choćby przez 
śmiech i inne próby zwracania uwagi na założenia dotyczące tego, co 

73 Ibidem, s. 32.
74 Ibidem, s. 24.
75 Ibidem, s. 96.
76 Ibidem, s. 24.
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jest uważane za „normalne”. Jak jednak wskazuje Goffman na przy-
kładzie fabrykacji, zabiegi te nie muszą wcale służyć wzmocnieniu 
intersubiektywności. 

Sytuacja komplikuje się, gdy partnerzy celowo wychodzą poza 
ramę pierwotną i definiują sytuację na nowo, dokonując transpozy-
cji danego „wycinka” rzeczywistości. Opisując tego rodzaju prakty-
ki, Goffman odwołuje się do dokonanej przez Gregory’ego Batesona 
obserwacji wydr w zoo i zauważa, że nawet zwierzęta są w stanie nie-
dosłownie traktować pewne własne czynności w czasie zabawy – tak 
jak pies udający, że gryzie, a właściwie wyrażający radość. Jak wie-
le jest transpozycji, tak wiele jest też jednak kluczy i zamiarów, które 
mogą być różnie interpretowane przez partnerów. Transpozycje nie 
są tylko nowymi sposobami nazwania czegoś, lecz kształtują odręb-
ne rzeczywistości – czasoprzestrzenie z własnymi prawami, uznawa-
nymi przez uczestników posługujących się podobnymi schematami 
transformacji. Co więcej, czynność dokonywana na potrzeby ramy 
(granie roli, recytowanie na próbę, przedrzeźnianie) jest całkowicie 
realna. Podobnie realne są jej skutki, i to nie tylko te, które dokonu-
ją się w ramie pierwotnej, lecz także te, których wystąpienie wyma-
ga zastosowania klucza. Nie ma wreszcie różnicy między realnością 
zaangażowania aktorów i widowni, niezależnie od tego, czy przed-
miotem doświadczenia jest rzeczywistość „nieprzetworzona”, czy też 
transponowana77. 

Warunkiem udanej transpozycji jest jedynie istnienie wycin-
ka, który jest odgrywany w  nowej konwencji, jak również wiedza 
uczestników o nowej warstwie znaczeniowej danej sytuacji. Jednak 
nie we wszystkich przypadkach wszyscy uczestnicy wiedzą o trans-
pozycji. Gdy odgrywana jest zabawowo określona rola, ćwiczona ja-
kaś czynność czy dokonywany rytuał, dla wszystkich jest jasne, co 
się dzieje. Wspólna wiedza obejmuje wszak ramę dzięki sygnalizu-
jącym ją gestom, słowom czy odmiennemu uporządkowaniu czyn-
ności. W innych przypadkach może dochodzić do fabrykacji ramy 
przez jednego uczestnika w celu wprowadzenia partnera w błąd – 
czasem dla jego dobra, a czasem aby go wykorzystać. Decyzja co do 

77 Ibidem, s. 264.
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ramy nie jest już wspólna i wprowadza asymetrię między uczestni-
ków interakcji, tak że z perspektywy obserwatora wolność jednego 
staje się determinacją drugiego, mimo że obaj stosują ramę społecz-
ną (a więc niedeterministyczną). 

Wprowadzając pojęcie ramy, Goffman pozostaje w  zgodzie 
z  głównymi tezami swych fenomenologicznych poprzedników, 
a więc uznaje ramy za produkty kreatywności poznawczej i wzajem-
nego uznania się uczestników życia społecznego za podmioty po-
znania tej samej rzeczywistości. Opowiada się również zasadniczo za 
postulatem metodycznego „brania w nawias” rzeczywistości badanej 
przez socjologię. Jednak dalsze wnioski wypływające z jego analizy 
ramowej w coraz większym stopniu podważają podstawy programu 
fenomenologicznego, uderzając ostatecznie w koncepcję człowieka, 
będącą jej jądrem.

Zacznijmy od tego, że choć ramy pierwotne są względnie trwa-
łe, a  różne kultury kształtują odpowiadające im kosmologie będą-
ce swoistymi „ramami ram”78, to ramy nie mają charakteru czysto 
poznawczego, ponieważ angażują podmiot, który nawet jako ob-
serwator zaczyna podejmować w  niej różne działania, grać w  wy-
obraźni rozmaite role. Dopiero gdy zaczyna rzeczywiście działać, 
dopasowując się do ramy, rzeczywistość potwierdza stopniowo jego 
antycypacje, pozwalając na dopełnienie poznania. Jak pisze Goff-
man, „ramy […] są nie tylko kwestią umysłu”, opisują wszak realne 
działania, a dokładniej ich „założenia organizacyjne, a te są czymś, 
do czego poznanie w jakiś sposób dochodzi, a nie wytwarza lub ge-
neruje”79. Skoro jednak indywiduum spontanicznie się „wciągnie, 
da pochłonąć, oczaruje”80, to doświadczy ramy inaczej niż fikcyjny 
„bezstronny obserwator”, ponieważ zostanie wciągnięte w psycho-
biologiczny proces, który sprawi, że zmieni się dlań początkowe zna-
czenie ramy81. Bezstronność, brak zaangażowania czy zaangażowa-

78 Ibidem, s. 25.
79 Ibidem, s. 189. 
80 Ibidem, s. 263.
81 Mimo jednoznacznych deklaracji Goffmana nie słabną próby „kognitywizacji” 

jego pojęć. Pisze o tym trafnie Marek Czyżewski: „Tendencja do pozbawiania 
Goffmanowskiego pojęcia ramy jego mentalno-interpretacyjnej dwuznaczności 
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nie w sposób odmienny od pozostałych uczestników interakcji może 
zresztą doprowadzić do rozbicia ramy, zanegowania jej znaczenia. 
Rama nie jest więc tylko schematem poznawczym, lecz sposobem 
opisu działania, które wytwarza doświadczenia: uczestnictwa, znu-
dzenia, rozczarowania itd.82 

Negatywne doświadczenia nie oznaczają wszakże, że ramę moż-
na łatwo czy bezkarnie opuścić. Może to wymagać trudnych zabie-
gów transpozycyjnych. W  odróżnieniu od fenomenologów, Goff- 
man podważa więc możliwość łatwego rozdzielenia bezstronnej per-
spektywy badawczej od perspektywy zaangażowanego aktora. Ramy 
mogą być, rzecz jasna, oczywistymi schematyzmami, czekającymi 
na potwierdzenie, ale mogą też obejmować różnego stopnia zaanga-
żowanie, zwrotnie zmieniające ich charakter i status społeczny, obli-
gują wszak swych uczestników do określonego stopnia uwagi, które-
go obniżenie może spowodować rozbicie ramy83. Jak widać, socjolog 
biorący w  nawias obserwowaną rzeczywistość, dokonuje ramowa-
nia, które – jeśli wcześniej nie rozbije uprzedniej ramy – uniemoż-
liwi mu doświadczenie tego, czym ona jest. Istotą działania aktorów 
społecznych jest wszak zaangażowanie w  rzeczywistość spektaklu 
i jest ono samo częścią ramy84. Aktor angażuje się niechybnie, szuka 
bowiem potwierdzenia swej roli w ramowanej czynności. 

Ostatnia wskazana okoliczność nasuwa jeszcze jeden wniosek, 
niezgodny z  typową argumentacją fenomenologów. Ramy są mia-
nowicie wewnętrznie dynamiczne, a  ich kolejne laminacje często 
nie pozwalają zachować przejrzystości warstw wewnętrznych, któ-
rych znaczenie ulega zatarciu pod wpływem nowych doświadczeń. 

i  tym samym redukcja ramy do schematu mentalnego nie jest przypadkowa. 
[…] Socjologowie, językoznawcy, medioznawcy i przedstawiciele innych dys-
cyplin są zazwyczaj przekonani o  tym, że mają już narzędzia analityczne po-
zwalające na badania głównego przedmiotu ich zawodowego zainteresowania”  
(M. Czyżewski, Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”, w: E. Goffman, Anali-
za ramowa, s. VII–XLVII, tu: s. XXV.

82 E. Goffman, Analiza ramowa, s. 265.
83 Ibidem, s. 264.
84 Nie należy się dziwić, że socjologia Goffmana stała się główną inspiracją za-

równo dla socjologii emocji, jak i dla etnologii małych grup społecznych i ich 
„światów”. 
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Ta nieprzejrzystość wewnętrzna ram idzie zresztą w parze z ich nie-
przejrzystością w  wymiarze horyzontalnym, ponieważ różnicują 
się one jako ukryte założenia różnych kręgów społecznych. Trzeba 
przyznać, że Berger i Luckmann także przywiązują ogromną wagę 
do dynamiki eksternalizacji i  internalizacji, rozumiejąc te zjawiska 
jako ciągły proces, ale dla nich wytwarzana społecznie wiedza jest 
rodzajem wspólnego zasobu, który może być co najwyżej w mniej-
szym lub większym stopniu przekazywany i realizowany, a zmienia 
się jedynie w wyniku rosnącej świadomości jego dysfunkcjonalno-
ści. Goffman wskazuje tymczasem na równoczesne istnienie wielu 
ram i ich niestabilność – zwłaszcza w interakcji twarzą w twarz, tu 
i teraz. Dynamice tej sprzyja w mniejszym stopniu zmiana zewnętrz-
nych warunków i zaangażowanie uczestników, a w większym, o iro-
nio, właśnie zdolność uczestników do nabierania dystansu wobec 
ramy, w  którą się angażują. Wypadając z  niej, dokonując fabryka-
cji, która może zostać zdemaskowana, lub wnosząc dużą dozę włas- 
nego stylu do odgrywanej roli, bawiąc się przewidzianym dla siebie 
scenariuszem, wystawia się wszak na próbę zaangażowanie innych 
w ramę, prowadzi interakcję w nowym kierunku. 

Niestabilność ram mogłaby sugerować, że możliwe jest wyjście 
poza wszelkie społeczne ramy i zajęcie pozycji bezstronnej. Jednak 
wzajemna zależność między ramami a działaniem czyni taki zabieg 
niemożliwością. Wielość i zmienność ram każe raczej postawić pyta-
nie, co jest motorem ich nieustannego tworzenia. Podstawowa odpo-
wiedź przewijająca się na kartach różnych prac Goffmana wskazuje 
na indywiduum, które stara się stworzyć własną stabilną tożsamość 
i ją potwierdzić w interakcji z Innym. Z jednej strony dynamika życia 
społecznego to ułatwia, ponieważ pozwala postrzegać siebie w róż-
nych kontekstach i budować własny obraz jako względnie stały ele-
ment występujący w różnych ramach. Z drugiej strony trudniej jest 
jednak zdefiniować samego siebie, gdy poszczególne cechy i warstwy 
własnej tożsamości okazują się raczej cechami ram lub mają czysto 
negatywny charakter – gdy na przykład indywiduum wypada z ramy 
lub nie uzyskuje uznania w odgrywanej roli. Goffman wskazuje na Ja 
jako nieredukowalny punkt odniesienia poznania i działania, ale za-
razem ciągle powraca do pytania, kim jest ostatecznie Ja poza rama-
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mi, w które się angażuje, i czy daje się w ogóle poznać. Próżno szu-
kać odpowiedzi na to pytanie w próbie konfrontowania samych ram, 
poszukiwaniu tej najbardziej podstawowej, naturalnej i prawdziwej 
ramy. Ramy mogą być bowiem nie tylko środkiem fabrykacji strate-
gicznie działającego podmiotu, lecz także mogą być sfabrykowane 
i być przedmiotem zbiorowej iluzji85. 

Musimy pamiętać, że każda nowa transpozycja, każde oddale-
nie od ramy pierwotnej nie przybliża nas w gruncie rzeczy do Ja, po-
nieważ zwrotnie rzutuje na wycinek, który był pierwotnym 
materiałem ramowania. Istnieje tymczasem tendencja do mno-
żenia transpozycji:

To, co sprawia, że nieprzekształcona czynność jest podatna na prze-
kształcenie, powoduje zarazem, że przekształcenia są jeszcze bardziej 
podatne na ponowne przekształcenia […]. Na przykład, skoro w na-
turze odkurzania za pomocą odkurzacza leży to, że sprzedawca może 
oddawać się tej czynności, aby sprzedać to urządzenie, przekształcając 
w ten sposób czynność utylitarną w demonstrację, wówczas w naturze 
takiego przekształcenia leży także to, że może ono zostać przetworzone 
ponownie, gdy ktoś ucieka się do zaprezentowania takiej demonstracji 
po to, by w niecnych celach dostać się do czyjegoś domu lub gdy go-
spodyni domowa pozwala na taką demonstrację tylko po to, aby jej wy-
czyszczono dywan86.

Ryzyko stosowania fałszywych kluczy, wzajemnego pochwycenia 
czy „odwrócenia ramy” wskazuje na to, że jeśli człowiek chce uczest-
niczyć w życiu społecznym, musi być bardzo dobrze przygotowany 
na rozpoznawanie transpozycji i umieć z nich korzystać. Podejmu-
jąc ten nieustanny wysiłek, z trudem może spojrzeć na swe niezaan-
gażowane Ja inaczej niż fantazjując o nim, tak jak w trakcie czytania 
(i pisania) Medytacji kartezjańskich. 

Jednak nawet gdyby niezaangażowane Ja było dostępne inaczej 
niż jako konstrukcja na potrzeby książki filozoficznej, rodzi się inna 
trudność w jego rozpoznaniu. Jest nią zwrotny wpływ ramowa-

85 Ibidem, s. 152.
86 Ibidem, s. 123–124.
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nia na interakcję i obraz samego siebie. Jak odkrycie fabrykacji 
przez jej ofiarę może prowadzić do dyskredytacji fabrykatora i pod-
ważenia jego wiarygodności we wzajemnych relacjach, tak Ja może 
okazać się fabrykacją i zamiast wysokiej reputacji zasłużyć sobie na 
krytykę czy pogardę. Co więcej, z  rozważań zawartych w  Piętnie 
i przykładu kokainisty z Analizy ramowej wynika możliwość rein-
terpretacji przez człowieka własnej przeszłości ze względu na skiero-
wane doń z zewnątrz nieprawdziwe podejrzenie o fabrykację, które 
może on potraktować poważnie. Szanowany i mający dobre zdanie 
o  sobie obywatel, pozwalający sobie na zażywanie raz w  tygodniu 
kokainy, może w wyniku aresztowania i podważenia swej społecznej 
reputacji zacząć postrzegać swe wcześniejsze Ja jako sfabrykowane. 
Jak pisze Goffman, „przeszłość jednostki jest podatna na arbitralne 
reinterpretacje”87, trudno więc traktować ją jako coś całkowicie nie-
zależnego od ram. 

Z drugiej strony indywiduum nie tylko jest zależne od ram, lecz 
także je kształtuje, i to zarówno razem z partnerami interakcji, jak 
i  nadając ramom szczególny charakter, rzadko odtwarza bowiem 
społeczne schematyzmy automatycznie. Czyni to raczej we właści-
wym sobie stylu, dokonując „minitranspozycji”. Indywidualność 
przejawia się w sposobie odgrywania roli, ponieważ rola ze swej isto-
ty (jako fragment scenariusza „do odegrania”) zakłada, że może być 
odegrana różnie, „iż wykonawca posiada trwałą biografię, pojedyn-
czą trwałą tożsamość”88. Ponadto może on wykorzystać odgrywanie 
ról do społecznego potwierdzenia tej tożsamości. Taka autokreacja 
przez aktywne ustosunkowywanie się do ramy wymaga od aktora jej 
umiejętnego kontrolowania. Trudności, jakich taka kontrola nastrę-
cza, ujawniają jednak, jak bardzo interakcja sprzyja nie tylko tworze-
niu, lecz także fragmentacji Ja i całej jego rzeczywistości.

Trudno jest jednoznacznie określić, „gdzie się kończą roszczenia 
trwającego świata i gdzie zaczynają się roszczenia gry”, jak również 
gdzie przebiegają granice między grami. Tak więc czynności uru-
chamiające transpozycję zarazem należą do ramy, jak też ujawnia-

87 Ibidem, s. 84.
88 Ibidem, s. 217.



313U ŹRÓDEŁ WOLNOŚCI

ją ją w świecie wobec niej zewnętrznym, muszą więc mieć podwój-
ny status. Rama przeważnie kreuje rzeczywistość, która pretenduje 
do tego, by zyskać wiarygodność, ale nie dochodzi przez to do pod-
ważenia rzeczywistości, w której owa rama jest zakotwiczona. Real-
ność wydarzeń w ramie jest więc nade wszystko kwestią zaangażo-
wania. Jednak zakotwiczenie, zwłaszcza w przypadkach fabrykacji, 
wcale nie musi być oczywiste, a uświadomienie uczestnikom gry jej 
właściwego statusu często wymaga ujawnienia klucza i  zdemasko-
wania fabrykatora. Tworzenie testów wiarygodności (dokumentów, 
przyrzeczeń) zabezpieczających przed iluzjami może mieć wszakże 
skutki odwrotne do zamierzonych, czyli prowokować podrabianie 
tego rodzaju środków w celu dokonywania bardziej efektywnych fa-
brykacji. Uzyskanie pewności jest zawsze niebezpieczne, ponieważ 
„cokolwiek wytwarza pewność, jest dokładnie tym, co będzie sto-
sowane przez tych, którzy chcą nas wprowadzić w błąd”89. Ponad-
to, gdy podmiot zaczyna podejrzewać, że pomylił się co do ramy i że 
został wprowadzony w błąd, bardziej prawdopodobna staje się jego 
uogólniona podejrzliwość, która jednak nie musi oznaczać zdrowe-
go sceptycyzmu, lecz usilne poszukiwania dowodu na fabrykację 
(syndrom teorii spiskowych). W praktyce, gdy spełnione są wszelkie 
warunki istnienia ramy (na przykład wyposażenie, obsługa, zbiory 
konwencji), rzeczywistość wewnątrzramowa może być bardziej wia-
rygodna niż to wszystko, co jest konieczne do jej istnienia, a często 
umyka uwadze lub pozostaje poza kontrolą. Porządek wiarygodno-
ści (poczucie realności) nie musi więc wcale odpowiadać skali głębo-
kości transpozycji. Najbardziej skrajnym tego przejawem jest branie 
w nawias całego porządku społecznego przez członków grup religij-
nych oczekujących bliskiego końca świata90. W niektórych przypad-
kach „nie ma teoretycznie sposobu, by wszystkich zaangażowanych 
przywieść do jednej ramy”91, i  to nawet gdy chodzi o podstawowe 
pytanie, czy stosować ramę pierwotną, choćby w  przypadku wsi, 
z której wygnano proboszcza kwestionującego zajście cudu92.

89 Ibidem, s. 192.
90 Ibidem, s. 368–369.
91 Ibidem, s. 244.
92 Ibidem, s. 246.
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Każde ramowanie jest więc narażone na błędy, które nie zale-
żą od tego, czy mamy do czynienia z  ramą pierwotną. Można ra-
czej wskazać szczególne okoliczności i  rodzaje wycinków sprzyja-
jące niepewności. Można je podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, 
są to wszelkie okoliczności, których wybitnie niedeterministyczny 
charakter powoduje, że stają się luźnymi elementami ramy, a więc:  
1) wydarzenia względnie izolowane od innych (nagły hałas, prze-
lotnie napotkana osoba), 2) wydarzenia z odległej przeszłości, po-
zostawiające szerokie pole interpretacji i fabrykacji, oraz 3) osobiste 
relacjonowanie wydarzeń, niechybnie narażone na stronniczość (na-
wet niezamierzoną), przy czym dotyczy to zwłaszcza filmowych do-
kumentów i wiadomości telewizyjnych, umiejętnie wytwarzających 
iluzję rzeczywistości. Druga grupa okoliczności sprzyjających błę-
dom w ramowaniu wiąże się z asymetrią interakcyjną, a więc proble-
mem znanym dobrze teoretykom racjonalnego wyboru. Obejmuje 
ona w  szczególności: 1) kontrolę nad informacją o  wartości ryn-
kowej, 2) preparowanie skutków danej czynności tak, by uchodzi-
ły za losowe, a także 3) gry strategiczne o sumie zerowej, stanowiące 
sztuczne uniwersa nowych „rozdań”, w których gracze próbują wza-
jemnie złapać się w pułapkę własnych fabrykacji. Do ostatniej gru-
py można wreszcie zaliczyć bliskie relacje osobiste, w których każ-
dy z partnerów konstruuje dla drugiego znaczący fragment świata, 
a przez to jest także zdolny do jego podrobienia czy rozbicia. Wbrew 
optymizmowi fenomenologów, a podobnie jak nieco później Luh-
mann, Goffman widzi w deklaracjach miłości istotę, a nie objaw wię-
zi, wszak głównym motywem partnerów jest dostarczanie sobie wza-
jemnie potwierdzeń wspólnego świata, a pośrednio własnej w nim 
roli. Duże znaczenie w tak rozumianej relacji ma właściwe odczyty-
wanie sygnałów, wszak „tym, co istnieje, są doktryny dotyczące wy-
razu twarzy, repertuaru gestów, które można zastosować w trakcie 
występów, oraz trwałe motywy zachęcające do przyjęcia pewnych 
domniemań”93. Wszelkie antycypacje świadomych tego osób muszą 
być z konieczności podszyte podejrzliwością, która rośnie, a nie ma-
leje wraz z rozwojem relacji. 

93 Ibidem, s. 348.
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Druga trudność w kontrolowaniu ramy wiąże się z konieczno-
ścią umiejętnego wychodzenia poza jej zakres, aby wskazywać mo-
menty i obszary jej zakotwiczenia oraz zasady, które w niej obowiązu-
ją. Wychodzenie z ramy jest bowiem tyleż konieczne, co ryzykowne. 
Z jednej strony kontrolowane czynności pozaramowe mogą wzmoc-
nić wrażenie sprawności aktora, ale z drugiej narazić go na zarzu-
ty o marne aktorstwo, wewnętrzną niespójność czy nawet manipu-
lację. Podmiot nie uzyskuje wtedy upragnionego uznania ze strony 
swej „widowni”, ale jeśli ją uzyskuje za sprawą udanego występu, sta-
je się niewiarygodny we własnych oczach, chyba że dokona umie-
jętnej autoiluzji. Jak pisze Goffman, „zastosowanie dowolnej fasady 
społecznej, która dowartościowuje ego, jest również na swój spo-
sób składaniem fałszywego świadectwa w  odniesieniu do samego 
siebie”94. Zmierzając do wykreowania swego wizerunku, aktor, któ-
ry wykorzystuje ramę do potwierdzenia siebie, może, o ironio, od-
kryć, że jego „ekspresyjna rozpoznawalność” jest jedynie zasobem 
koniecznym do istnienia ramy i że w rzeczywistości wewnątrz-
ramowej – pełnej zbiegów okoliczności, wypadków i nieciągłości – 
jego osoba nie jest w żaden konieczny sposób powiązana z  toczą-
cymi się wydarzeniami. To, co podmiot przez rolę ujawnia o sobie, 
to jedynie „skrawek informacji” wskazujący, że istnieje jakaś osoba 
poza rolą, „coś, co zapewne będzie można znaleźć we wszystkich in-
nych skrawkach na jej temat, ale nie można powiedzieć, że wskazu-
ją w tym samym kierunku”95. Goffman nie twierdzi, co prawda, że 
podmiot nie istnieje, ale że istnieje zaledwie jako założenie przyj-
mowane przez stosujących daną ramę. 

Koncepcja osoby powstrzymuje w  pewien sposób „roszczenia 
roli” do całkowitego wchłonięcia aktora, dopuszczając wychodzenie 
z  ramy w  celu utrzymania komfortu, ale także zaspokojenie rosz-
czeń ram alternatywnych, w szczególności prezentację siebie w ka-
tegoriach ramy naturalnej, która jest z  naszego punktu widzenia 
szczególnie interesująca, wszak może pomóc uratować aktora przed 
dyskredytacją, choć nie dostarcza mu żadnej pozytywnej tożsamo-

94 Ibidem, s. 86.
95 Ibidem, s. 227.
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ści. Na tym przykładzie najłatwiej jest dostrzec zasadniczy problem 
podnoszony przez Goffmana, a  mianowicie, że koncepcja osoby 
jest wyłącznie negatywna. Założenie ciągłości zasobów, z któ-
rych aktorzy korzystają w określonej ramie, odnosi się także do cią-
głości charakteru, która nie jest w żaden sposób wymuszona przez 
ciągłość przedmiotów materialnych. Ciągłość charakteru pozostaje 
wyłącznie naszą koncepcją przydającą ramom „twórczej tajemnicy”, 
która, w domyśle, może trwać także wtedy, gdy przedstawienie już 
się zakończy. Na czym jednak to trwanie polega, pozostaje niejasne 
tak dla widowni, jak dla aktora, ponieważ aktualna rama nie dostar-
cza tu żadnych wskazówek.

Analiza Goffmana każe postawić pod znakiem zapytania na-
dzieje związane z  odwołaniem się do jakichś ram wyższego rzędu 
czy z  syntezą osoby przez sprawne poruszanie się między ramami 
lub, co może się zdawać opcją szczególnie atrakcyjną, wykraczanie 
poza jakiekolwiek ramy. W pewnej mierze wynika to już z tego, co 
dotychczas stwierdziliśmy. Tak więc kwestie dotyczące ram wyższe-
go rzędu czy konfliktów między ramami, czy „ramami ram” są zwy-
kle odsuwane na dalszy plan jako słabo angażujące lub niemożliwe 
do rozstrzygnięcia, przez co w  społeczeństwie istnieje równolegle 
wiele ram. Poza tym ramy nie dostarczają nawet częściowo spójnych 
koncepcji siebie właśnie przez to, że ludzie są w ich obrębie jedynie 
aktorami, a  poza nimi fabrykatorami bądź zaangażowaną widow-
nią. Następna przeszkoda, będąca zarazem trzecią już trudnością 
w kontrolowaniu ram, polega na tym, że łatwo ulegają one rozbiciu, 
zmuszając aktorów do wycofywania się, albo też stają się przedmio-
tem gwałtownych sporów, wzmagając poczucie niestabilności świa-
ta. Można powiedzieć, że przechodzenie między niewspółmiernymi 
uniwersami symbolicznymi u Bergera i Luckmanna staje się u Goff-
mana chlebem powszednim interakcji. Nie chcemy tu sugerować, że 
powszechność rozpadu ram w takich przypadkach jak pojawienie się 
w towarzystwie z niezapiętymi guzikami czy zbicie wazonu wiąże się 
z przemianą tożsamości i zmianą wspólnoty, podobnie jak zmiana 
uniwersum symbolicznego. Niemniej dla Goffmana każda interak-
cja wytwarza czy też adaptuje na swe potrzeby lokalnie obowiązujące 
„uniwersum dyskursu”, aby umożliwić partnerom skuteczne antycy-
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pacje i zaangażowanie w budowanie więzi. W odróżnieniu od owych 
uniwersów, które przez internalizację prowadzą do systematycznej 
budowy tożsamości, Goffmanowskie ramy wskazują poza siebie – na 
osobę rozumianą jako założenie. Ponadto nie dostarczają stabilnego 
punktu oparcia. Problemem dla człowieka nie jest raczej żadne po-
jedyncze rozbicie ramy czy chwilowy stan niepewności, lecz ogólnie 
fragmentaryczny i chwiejny charakter rzeczywistości kształtowanej 
przez równolegle istniejące ramy. Pojawianie się doświadczenia ne-
gatywnego w sytuacjach, gdy rama przestaje wystarczać do podtrzy-
mania interakcji, zostaje rozbita, okazuje się nieadekwatna lub aktor 
nie potrafi podołać jej wymogom, nie jest, w ujęciu Goffmana, ni-
czym wyjątkowym, lecz raczej typowym mechanizmem przekształ-
cenia ramy, ponownego do niej dopasowania, reorganizacji czy też 
wzmocnienia zaangażowania w bieżące wydarzenia. Jak pisze nasz 
autor: „Każda jednostka musi przy różnych okazjach stawić czoła 
dwuznacznościom w kwestii ramy oraz podejrzeniu co do roli jed-
nostek w danej ramie”96. Niespójność doświadczenia staje się zatem 
głównym motorem ludzkich działań, które, nie mogąc zapewnić sta-
bilności i spójności świata, zmierzają do podtrzymania pozoru au-
tentyczności podmiotu-aktora w formie działań dopasowanych do 
ramy: „Bycie »naturalnym«, więc, to nie tylko sprawianie wrażenia 
bycia swobodnym, ale postępowanie w  taki sposób, by przekonać 
innych, że pozorna rama jest w istocie ramą faktyczną”97. Podmiot 
zadowala się w większości sytuacji pozorem rzeczywistości, jaki za-
pewnia mu wspomniana zgodność ramy z działaniem. Lęk jest ła-
godzony przez to, że podobnie jak fragmentaryczna i chwiejna jest 
rzeczywistość, tak też krótkotrwałe i mało znaczące są z reguły wy-
padnięcia z ramy. 

Za przelotnym wyrazem twarzy, gestem czy spojrzeniem może 
się jednak kryć dużo więcej niż drobne podejrzenie – niepewność 
co do świata, w którym żyje druga osoba. „Znaki te – pisze Goff-
man – są bowiem dowodem, że ktoś z naszego świata czuje się w nim 
niepewnie, być może dlatego, iż żyje w  innym świecie lub boi się, 

96 Ibidem, s. 335.
97 Ibidem, s. 366.
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że my żyjemy w  innym świecie”98. Podejrzenia, które nami kieru-
ją lub uśpione towarzyszą naszym pełnym zaangażowania próbom 
kontroli nad sytuacją, okazują się głównym wskaźnikiem ramowe-
go charakteru rzeczywistości. Rzeczywistość jest nam bowiem dana 
w doświadczeniu albo jako wycinek, do którego interpretacji potrze-
bujemy społecznego klucza, albo jako przedmiot doświadczenia ne-
gatywnego, a więc czasowo pozbawiony klucza obszar niepewności, 
źródło anomii. 

Husserl rekonstruował uniwersalną wiedzę przez stopniowe bu-
dowanie rzeczywistości ze składników dostarczonych przez samo-
upewniające się doświadczenie Ja transcendentalnego. Istotą tej bu-
dowy były działania Ja, któremu udawało się trwale potwierdzać 
w doświadczeniu dokonywane założenia bądź antycypacje. Goffman 
rozpoczyna od momentu, który Husserl pojmował jako konstytucję 
świata intersubiektywnego przez udane projekcje własnego Ja. Tak-
że dla autora Analizy ramowej konstytucja danej tu i teraz rzeczywi-
stości dokonuje się w  doświadczeniach, które mogą być potrakto-
wane jako wspólne na mocy wzajemnie przypisywanych sobie przez 
partnerów definicji sytuacji. Pomny jednak zastrzeżeń Schütza co do 
możliwości ugruntowania uniwersalnej wiedzy, Goffman dostrzega, 
że nawet najbardziej racjonalna organizacja doświadczenia musi do-
puszczać nieprzewidziane zmiany interpretacyjne, wielość transpo-
zycji i błędne projekcje ramowań. 

Podobnie jak Husserl, Goffman uznaje istnienie Ja w  znacze-
niu nieredukowalnego ośrodka decyzyjnego, ale w odróżnieniu od 
Husserla, dokumentacja codziennych doświadczeń prowadzi go do 
wniosku, że Ja dokonuje również nieustannej reinterpretacji własnej 
tożsamości jako elementu niepewnego świata i stara się o potwier-
dzenie własnej sprawczości i trwałości w interakcji z Innym. Te wy-
siłki okazują się jednak tym bardziej nieudane, im bardziej podmiot 
staje się podejrzliwy i w im większym zakresie „bierze świat w na-
wias”99. Wstrzymując swe zaangażowanie, wypada bowiem z  ram, 
których znaczenie jest z  zaangażowaniem ściśle splecione. Jak pi-

98 Ibidem. 
99 Ibidem, s. 369.
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sze Goffman, to, co dla innych jest tłem, dla niego staje się figurą. 
Próba powrotu do poważnego życia, które obejmuje także zwykłe 
podejrzenia, wątpliwości i kłopoty, sprawia z kolei, że Ja znów jest 
zmuszone szukać potwierdzenia swej sprawczości, która wszakże 
w niedeterministycznym świecie społecznym wydaje się niemożli-
wa. Nagromadzenie ram, a często ich szczątków, pozostałych z prze-
szłych interakcji, ciągle jednak ożywia nadzieję i ciągle dostarcza ak-
torowi motywu do autokreacji. 

Typowa rozmowa jest daleka od jednolicie ramowanego zda-
rzenia, jak również od gładkiego przemieszczania się między rama-
mi. Przypomina raczej „strukturalny śmietnik”, wysypisko, na któ-
rym można znaleźć fragmenty i  resztki po rozmaitych sposobach 
ramowania przyjętych w danej kulturze. Konwersacja wymaga du-
żej kompetencji w rozpoznawaniu i dopasowywaniu rozproszonych 
elementów, ale wysiłek, jaki się z nią wiąże, nie jest zwykle daremny, 
pozwala bowiem podmiotowi na powiązanie determinizmu włas- 
nych projektów z  wolnością ich wykonywania. Nie stanowiło to, 
jak pamiętamy, problemu dla myśli fenomenologicznej, która albo 
dekretowała wolność ludzką (Husserl), albo sytuowała ją w  ściśle 
określonych fazach dialektyki społeczeństwa (Berger i Luckmann). 
Goffman postrzega tymczasem wolność jako z  jednej strony stale 
daną podmiotowi swobodę organizacji doświadczenia, a  z  drugiej 
jako iluzję, ponieważ wszelkie próby określenia przez podmiot sa-
mego siebie w taki czy inny sposób odnoszą się do społecznych ram, 
które można rozbić, zanegować, ale których nie można przekroczyć. 
Codzienna rozmowa, będąca układaniem szczątków ram, luźno gra-
jąca z elementami przeszłego doświadczenia, pozwala więc odczuć 
wolność własnego działania, ale nie wolność własnej osoby. 

Opisując charakter codziennych rozmów, Goffman, podob-
nie jak Schütz, zwraca uwagę na rolę napięcia świadomości, jednak, 
w odróżnieniu od Schütza, nie interpretuje go jako warunku synte-
zy Ja, a tym samym konstytucji własnej wolności w działaniu, lecz 
raczej przesłankę podtrzymania zainteresowania rozmówców włas- 
nym doświadczeniem, aby uzyskać od nich poświadczenie swej wia-
rygodności. Autentyczności nie doświadcza bowiem aktor skupio-
ny na właściwym odegraniu roli, lecz słuchacze doświadczający 
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prawdziwego napięcia100. W  tym sensie wolność podmiotu nie 
jest zawarta w jego działaniu, lecz w interpretacji nadanej mu przez 
Innego101. Płynie stąd wniosek niepokojący z punktu widzenia feno-
menologii: podmiot angażuje się w interakcję, aby potwierdzić swe 
istnienie i swą wolność, ale mogą one być mu dane tylko pośrednio, 
w przelotnym, sfabrykowanym doświadczeniu Innego – jako coś, co 
„lepiej wychodzi w fikcji niż w rzeczywistości”102. Bez napięcia wpi-
sanego w opowieść i po chwili namysłu Inny (członek publiczności) 
będzie raczej skłonny nadać działaniom podmiotu strukturę deter-
ministyczną, znaleźć typowy „klucz” do jego sytuacji. Dojdzie wów-
czas do przekonania, że „jednostkowe życia rzeczywiście posiadają 
jakąś strukturę i bieg” oraz że „da się zidentyfikować determinują-
ce je siły”103. Życie człowieka w oczach jego widzów okazuje się, tak-
że jako całość, biegiem wydarzeń, w którym zarówno elementy de-
terministyczne, jak i niedeterministyczne nabierają sensu jedynie ze 
względu na potrzeby przedstawienia. Toteż czytając Goffmana, moż-
na dojść do przewrotnego wniosku, że wolność nie tworzy społecz-
nego teatru, a jedynie ożywia jego postaci. 

Goffmanowska analiza organizacji doświadczenia świadczy 
o tym, że problem podmiotowości ma ogromne znaczenie praktycz-
ne dla ludzi odgrywających swe codzienne role. Autor Analizy ramo-
wej pozwolił nam jednocześnie wyjść poza perspektywę czysto filo-
zoficzną, niezależnie od tego, czy rozpoczyna ona od wątpienia, czy 
też je zawiesza. Jak pamiętamy, Husserl prowadził nas drogą od wie-
dzy na temat struktur własnej aktywności poznawczej, przez kon-
cepcję podmiotu, do intersubiektywności wspólnoty monad, co dało 
się nieco złośliwie opisać jako drogę od wiedzy ku wiedzy. Schütz 
tymczasem, a  w  jeszcze większym stopniu idący jego śladem Ber-
ger i Luckmann, obrali drogę odwrotną, prowadzącą od różnych po-
staci wiedzy (w szczególności zastanego świata życia) ku tożsamości 
rozumianej jako społeczny konstrukt. Stąd też analizy fenomenolo-

100 Ibidem, s. 382.
101 Jest to wniosek podobny do tego, który explicite formułuje Luhmann. Por. 

Wprowadzenie do prezentowanej książki, przyp. 4.
102 Ibidem, s. 384.
103 Ibidem, s. 419.
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gów społecznych jawiły nam się w coraz większej mierze jako wal-
ka o uzasadnienie istnienia i wolności podmiotu, a nie zakładanie 
jego niezaprzeczalności. Goffman zradykalizował niepewność wy-
zierającą z prac Schütza, nie schodząc wszakże z fenomenologicznej 
ścieżki wywodzenia statusu podmiotu z intersubiektywnie podziela-
nej i uzasadnianej wiedzy. Dla autora Analizy ramowej najważniejszą 
trudnością była jednak niemożność teoretycznego wyprowadzenia 
podmiotowości z wiedzy, która, właśnie za sprawą międzyludzkich 
interakcji i ich ramowania, okazała się zbyt pokawałkowana i chwiej-
na, by być podstawą stabilnej tożsamości. Nie oznacza to wszakże, że 
dla Goffmana podmiot nie istnieje – stanowi on nadal konieczne za-
łożenie każdej interakcji, wszak jej istotą jest próba ugruntowania 
przez aktorów własnej podmiotowości w oczach partnerów. Założe-
nie to staje się jednak bardziej praktycznym wyzwaniem niż teore-
tycznym credo i jawi się jako iluzja z gruntu niemożliwa do realizacji. 

Lektura Goffmana pozwala spojrzeć inaczej na całą tradycję fe-
nomenologii, która zaczyna jawić się jako akt walki o wolność, cha-
rakterystycznej nie tylko dla tradycji filozoficznych medytacji, lecz 
także dla wielu innych przejawów ludzkiej aktywności społecznej. 
Wysiłki fenomenologów przywodzą na myśl słowa Sørena Kierke- 
gaarda, który antycypował ich zasadniczy problem:

Nie lubuję się w wypowiadaniu wielkich słów nad całością dziejów, ale 
czy ten, kto obserwuje obecne pokolenie, byłby w stanie zaprzeczyć, że 
nieporozumieniem w życiu owego pokolenia, przyczyną lęku i niepo-
koju jest fakt, że z jednej strony prawda powiększa swój obszar, wiel-
kość i częściowo swoją abstrakcyjną jasność, lecz z drugiej strony pew-
ność stale się zmniejsza?104

4.3. rekonstrukcje podmiotowości  
(paul ricoeur, Michel Foucault)

Wnioski Goffmana, niepokojące tym bardziej, że ich zalążków wca-
le nietrudno dopatrywać się w kłopotach ontologicznych Husserla, 

104 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A. Szwed, De Agostini, Warszawa 2002, s. 168.
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każą ponownie skierować uwagę w stronę refleksji filozoficznej i za-
pytać, czy możliwe jest odzyskanie podmiotu przez próbę zrekon-
struowania i uporządkowania sfragmentaryzowanej wiedzy. Trzeba 
bowiem pamiętać, że owe fragmenty wiedzy są wszystkim, co nam 
pozostało z prób budowy gruntownie uzasadnionego i spójnego sys-
temu prawd. W sytuacji, kiedy wiedza ma nas utwierdzić zarówno co 
do swego przedmiotu, jak i podmiotu, a okazuje się raczej źródłem 
dodatkowych wątpliwości i ujawnia niewidoczne wcześniej proble-
my, oczywistą reakcją, jakiej należałoby oczekiwać od filozofów, jest 
wszak skoncentrowanie się na całej wiedzy i próba wyłowienia z niej 
elementów, których trwałość przekracza świat życia i liczne warstwy 
interakcji społecznej. Ujmując rzecz krócej, naturalną konsekwencją 
fragmentacji świata życia jest zwrot w kierunku historii i sensu, 
jakiego może ona dostarczyć. 

Na niewiele przydaje się pod tym względem Goffman, i to nawet 
nie dlatego, że nie mówił nic o historii, ale ze względu na to, że dia-
gnozował pogłębianie się problemu fragmentacji w  dobie mediów 
masowych, a więc proces, który nie pozwala mieć nadziei na dziejo-
wo uwarunkowaną zmianę kondycji ludzkiej. Mimo to już na długo 
przed Goffmanem filozofowie dostrzegli problemy, jakie rodzi Hus-
serlowska próba wyprowadzenia obiektywnej wiedzy z  subiektyw-
ności, i starali się im zaradzić – przede wszystkim przez nowe kon-
ceptualizacje świata życia, czyli wiedzy, którą indywiduum zastaje 
nie tylko w swych wysiłkach poznawczych, lecz także przedsięwzię-
ciach praktycznych. Pokoleniu autorów, którzy podjęli się takich 
prób pod hasłami egzystencjalizmu i  hermeneutyki, po pewnym 
czasie przyszli w  sukurs sympatyzujący z  nimi teoretycy społecz-
ni, w dużej mierze uznając ustalenia swych filozoficznych mistrzów 
za część niepodlegającego dyskusji dziedzictwa metodologicznego. 
Niemal we wszystkich przypadkach byli oni zwolennikami histo-
rycznego badania zjawisk społecznych, niezależnie od tego, jak poj-
mowali historię. Okazało się, że zwrot w stronę historii ma ważne 
skutki dla sposobów pojmowania wolnej woli, co najzwięźlej moż-
na ująć w słowach Robina Collingwooda: „[…] naszą wiedzę o tym, 



323U ŹRÓDEŁ WOLNOŚCI

że ludzka działalność jest wolna, uzyskaliśmy wyłącznie przez od-
krycie historii”105.

Próby wyjścia z  zaułków, do jakich prowadziła myśl Husserla, 
nie pozwalały zrazu na odzyskanie nadziei, że podmiotowości bę-
dzie można przywrócić pełny blask, a później okazały się albo mało 
wiarygodne dla socjologii empirycznej, albo też jedynie połowiczne 
i pośrednie. Aby wyraźnie zarysować krajobraz intelektualny, o któ-
rym tu mowa, warto zacząć od przywołania twórczości Hansa-Geor- 
ga Gadamera, twórcy nowoczesnej hermeneutyki, który w słynnej 
Prawdzie i metodzie postanowił zradykalizować tezę Husserla o roli 
horyzontów poznawczych w  konstytucji rzeczywistości. Podobnie 
jak Husserl, a  po nim także Martin Heidegger, Gadamer traktuje 
jako kamień milowy spostrzeżenie, że wszystko, co staje się wyraź-
nie sformułowanym składnikiem wiedzy, jest powiązane z ukrytym 
zasobem doświadczeń, przekonań i  interpretacji, które mają decy-
dujące znaczenie dla sensu tego, co bezpośrednio dane. Dla Heideg-
gera wszystko, co rzeczywiste, jest zawarte w horyzoncie tego, co je-
dynie możliwe. Życie ludzkie jest w tym sensie kontekstualne i każdy 
jego element podlega interpretacji. Konsekwencją podejścia Heideg-
gera, skorygowanego dopiero w późnej fazie jego twórczości, jest eg-
zystencjalno-aktywistyczne rozumienie życia, a tym samym nacisk 
na przymus wyboru i  niezbywalność indywidualnej wolności106. 

105 R. G. Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, Oxford 1946, 
s. 315.

106 Sprzeciw Heideggera wobec idei fenomenologii na gruncie jej własnych za-
łożeń trafnie streszcza Cezary Wodziński, powołując się na Hannah Arendt: 
„Myślenie bycia nie umożliwia również człowiekowi praktycznej orientacji 
w świecie. W sferze myślenia nie ma miejsca na jednoznaczne i autorytatyw-
ne odpowiedzi, nie zastyga ono nigdy w odpowiedzi ostatecznej, jest wszak nie-
ustannym wsłuchiwaniem się w głos bycia i  zapytywaniem o  jego istotę. Po-
nadto myślenie jest zawsze problematyczne dla samego siebie, nieprzerwanie 
towarzyszy mu pytanie: co to znaczy myśleć? Jest szczególnym rodzajem sku-
pienia, jest »czymś samotnym«, jak powiada Hegel, albo wymaga, jak twierdzi 
Heidegger, swoistego »zaułka ciszy«. Sytuacje rewolucyjne, kiedy niesłyszalna 
staje się mowa bycia, są dla myślenia zabójcze. Do myślenia – interpretuje Hei- 
deggerowski projekt Arendt – potrzebna jest Gelassenheit, »spokój, opanowa-
nie, odprężenie, stan wytchnienia, krótko mówiąc, usposobienie ‘niech się dzie-
je, co ma się dziać’«. Z punktu widzenia woli myśliciel musi powiedzieć, tylko na 
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Ze względu na swój silnie pragmatyczny charakter i marginalizację 
problemu wiedzy w imię pełnego wiary samookreślenia podmiotu 
zwrot ten nie będzie nas tu na razie interesował. Pozwala on jednak 
wyraźniej dostrzec specyfikę poglądu Gadamera, dla którego hory-
zont rozumienia nie podlega kontroli, stanowi historycznie określo-
ny, uprzedni wobec poznania sens. Poddając krytyce filozofię Hus-
serla, Gadamer wyraźnie zwraca uwagę na jej zbyt mało radykalny 
i połowiczny charakter, wszak Husserl, zawieszając ważność pozna-
nia naukowego, odniósł intencjonalność horyzontów jedynie do po-
znania, ale już nie do świata rozumianego jako korelat intencjonal-
ności. Toteż u Husserla świat „pozostaje w mocy jako z góry dany”107 
ze względu na cel badań konstytucjonalnych zainteresowanych je-
dynie wkładem transcendentalnej subiektywności do konstytucji. 
Wszakże, wedle interpretacji Gadamera, używając pojęcia „życie” 
na oznaczenie źródła świadomości i podmiotowości, Husserl „poza 
aktualnością mniemającej świadomości, a nawet poza potencjalno-
ścią podzielanego mniemania chce właśnie wrócić do uniwersalno-
ści dokonania, które jedyne może wymierzyć uniwersalność tego, 
co dokonane, tj. ukonstytuowane jako obowiązujące. Ogarniający 
wszystko horyzont świata konstytuuje intencjonalność zasadniczo 
anonimowa, tj. już przez nikogo konkretnego nie realizowana”108. 
Ów anonimowy, bezosobowy świat życia, który nie może być opisa-
ny w pierwszej osobie liczby pojedynczej, cechuje się ciągłym prze-
suwaniem horyzontów. Gdy podmiot zaczyna coś rozumieć w danej 
chwili, wydobywa to implicite z szerszego tła swego przedrozumie-
nia. Każdy nowy akt interpretacyjny przesuwa zatem horyzonty ro-
zumienia, które nigdy nie mogą zostać do końca ujawnione i  nie 
mogą w całości podlegać racjonalnej krytyce. Innymi słowy, trady-
cja zawsze wyprzedza i przekracza aktualne działanie i  rozeznanie 
podmiotu, będące częścią bogatej historii, na której tle może zostać 
w pełni zrozumiane, ale której też nigdy do końca nie pozna. Do-
tyczy to w szczególności oświeceniowej ambicji dotarcia do pozba-

pozór paradoksalnie, »mam-wolę-nie-posiadania-woli«” (C. Wodziński, Hei- 
degger i problem zła, PIW, Warszawa 1994, s. 161).

107 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, s. 240. 
108 Ibidem, s. 240–241.
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wionego uprzedzeń czystego rozumu. Gadamer uważa tę ambicję za 
wewnętrznie sprzeczną, ponieważ każda interpretacja i krytyka do-
konuje się w kontekście nieuświadomionej wiedzy odziedziczonej, 
a więc także wynika z uprzedzeń. Co więcej, uprzedzenia, z których 
podmiot krytyki nie zdaje sobie sprawy, są dużo bardziej szkodliwe 
niż te, których istnienia jest świadom i które bada, przemierzając hi-
storię swych intelektualnych odniesień. 

Wzbraniając się przed odwołaniami do własnego „czystego ro-
zumu”, Gadamerowski badacz nie tylko „urbanizuje Heideggerow-
ską prowincję”, zastępując codzienne rzemiosło bogactwem odnie-
sień do tradycji, lecz także, przy okazji, deprecjonuje indywidualną 
podmiotowość, czyniąc z rozumienia element procesu historyczne-
go, w którym indywidualna ekspresja odgrywa drugorzędną rolę. Pi-
sząc na temat indywidualnej podmiotowości, Gadamer wzmacnia 
więc pogląd o jej chwiejności i fragmentacji:

Autorefleksja i autobiografia – punkty wyjścia Diltheya – nie są pier-
wotne i  nie wystarczają jako podstawa systemu hermeneutycznego, 
gdyż przez nie dzieje się na nowo prywatyzują. W rzeczywistości zaś 
nie dzieje należą do nas, lecz my do nich. Na długo przed zrozumie-
niem samych siebie w  refleksji rozumiemy siebie z  pełną oczywisto-
ścią w  rodzinie, społeczeństwie i  państwie, w  których żyjemy. Ogni-
skowa subiektywności daje krzywe zwierciadło. Autorefleksja jednostki 
to tylko przebłyski w zamkniętym kręgu strumienia historycznego ży-
cia. Dlatego uprzedzenia [przedsądy] jednostki są o wiele bar-
dziej niż jej sądy dziejową rzeczywistością jej bytu109.
 

Krytyka podmiotowości płynąca z  hermeneutycznej koncepcji ro-
zumienia nie oznacza jednak, że hermeneutyka nie widzi możliwo-
ści rehabilitacji wiedzy. Choć wiedza nigdy nie może być obiektyw-
na w sensie braku uprzedzeń, to za sprawą koła hermeneutycznego, 
zapośredniczającego aktualne rozumienie i  horyzont historyczny, 
może ulec „odfiltrowaniu” z  afektywnych i  wolicjonalnych odnie-
sień, z natury rzeczy głównie indywidualnych i przejściowych. Się-
ganie ku głębszym warstwom dziedzictwa historycznego, zwłaszcza 

109 Ibidem, s. 265.



326 ROZDZIAŁ 4

klasyki z całym bagażem jej interpretacji, umożliwia zatem uzyska-
nie wiedzy samoświadomej i mogącej rościć sobie „prawdziwe zna-
czenie”. Wiedza staje się tym bardziej obiektywna, im bardziej jest 
uniwersalna, a więc oddalona od tego, co indywidualne. Idąc tym 
tropem, można wnioskować, że tak rozumiana wiedza nie tylko nie 
pomaga w określeniu indywidualności podmiotu, lecz także staje się 
tym wyraźniejsza, im bardziej podmiot wznosi się ponad swą in-
dywidualność, pojmując siebie jako bezstronnego odbiorcę przeka-
zu historycznego. W  Gadamerowskim „zlewaniu się horyzontów” 
osoba rozumiejąca ograniczenia własnej perspektywy przezwycięża 
różnicę między przeszłością a  teraźniejszością, które stają się dlań 
jedynie momentami koła hermeneutycznego. W tym przezwycięże-
niu jej własna tożsamość i wolność schodzą wszakże na dalszy plan. 

Współczesna socjologia, która nie chce narażać się na zarzut na-
iwnego, oświeceniowego optymizmu, będzie zapewne skłonna uznać 
hermeneutyczny wymóg uznania własnych przesądów i konieczność 
interpretatywnej analizy zarówno swoich obiektów badawczych, jak 
i tradycji metodologicznych. Współczesny badacz społeczny nie jest 
w stanie uciec od podejrzenia, że jego nawet najbardziej zobiekty-
wizowane procedury badawcze nie mogą powstrzymać strumienia 
przesądów, „niewypowiedzianego, które dopiero dopuszcza do sło-
wa to, co wypowiedziane”. 

Dojrzała hermeneutycznie socjologia, świadoma własnej ogra-
niczoności, nie może pozwolić sobie na monologiczność, jedno-
stronne opowiadanie o rzeczywistości i jednostronne stawianie py-
tań pod jej adresem. W  swoim stosunku do obiektu społecznego 
musi pozwalać mu na to, by przemówił jako pełnoprawny partner, 
a więc ktoś, kto sam, w swoim działaniu, mówieniu, odpowiada na 
zupełnie inne pytania. Świadome doświadczenie naukowe odzwier-
ciedla ogólną strukturę doświadczenia – jest zawsze otwarte na róż-
ne możliwości: „Właściwe doświadczenie to takie, w którym czło-
wiek uświadamia sobie swą skończoność”110, a więc rozumie innych 
tak samo jak własne plany, decyzje i problemy. W związku z tym ro-
zumienie wszelkiego dziedzictwa społecznego podlega „logice py-

110 Ibidem, s. 333.
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tania i  odpowiedzi”, w  której obiekt nie jest po prostu dany, lecz 
stanowi odpowiedź na pytanie, które nadaje mu sens. Socjologia in-
terpretacyjna może więc w pełni rozwinąć swą świadomość histo-
ryczną pod warunkiem dialogicznego traktowania swych obiektów. 
Dialog zakłada wszakże istnienie wspólnego języka. W  miarę od-
dalania się od własnego miejsca i czasu oznacza też abstrahowanie 
od wszystkiego, co osobiste. Na przekór Platonowi111, choć w duchu 
dialogicznym, Gadamer dochodzi do wniosku, że rozumienie jest 
tym bardziej adekwatne, im mniej zawiera naleciałości osobistych 
i  im bardziej odwołuje się do tego, co względnie trwałe w historii 
i co pozwala nawiązać komunikację dziejową. Chodzi w szczególno-
ści o język, który umożliwia formalną zrozumiałość, a dzięki niej do-
chodzenie do porozumienia. 

Socjologowie witają czasem powyższą konstatację z  zadowole-
niem, widząc w niej nadzieję na to, że socjologia postpozytywistycz-
na może stać się niemal równie ogólna, jak ta, która odwołuje się do 
oświeceniowych ideałów nauki. Tak na przykład Jeffrey Alexander, 
dostrzegając uniwersalistyczny wydźwięk filozofii Gadamera, dodaje:

Rozum stosowany wobec tradycji w życiu codziennym jest także sto-
sowany przez interpretatora społeczeństwa. Uniwersalizm i obiektyw-
ność są nieodłącznie związane z  uprawianiem nowoczesnych nauk 
o  człowieku, charakteryzują ich dojrzewanie. […] Rozumienie inter-
pretacyjne jest nie tylko osobiste i empatyczne, lecz także z konieczno-
ści obejmuje odniesienie bezosobowe, umożliwiające odpowiedź kry-
tyczną i uniwersalistyczną112.

Alexander buduje swój optymizm co do przyszłości nauk społecz-
nych właśnie na przygotowanej przez Gadamera możliwości anali-
zy dyskursu bez udziału podmiotu, a jedynie w odniesieniu do języ-
ka i jego źródeł, wszak, jak pisze Gadamer, „bytem, który może być 

111 Por. odmienną interpretację Richarda Robinsona (Plato’s Earlier Dialectic, Cla-
rendon Press, Oxford 1953), który pisze, że w  Platońskim dialogu „jedynym 
prawdziwym świadkiem i autorytetem jest sam odpowiadający; jeśli nie przy-
zna faktu, to nie ma znaczenia, jak wielu innych to uczyni” (ibidem, s. 16). 

112 J. Alexander, “Fin de Siècle” Social Theory. Relativism, Reduction, and the Prob-
lem of Reason, Verso, London 1995, s. 118.
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rozumiany, jest język”113. Hermeneutyka odwołująca się do późno-
heideggerowskiej formuły „mowa mówi” pozwala w istocie uczynić 
przedmiotem swego zainteresowania „dyskurs”, a przy okazji znaj-
duje usprawiedliwienie, by stać się jego najbardziej samoświado-
mą częścią. Jak pisze Alexander, „to sama niemożność ustanowienia 
trwałych ugruntowań czyni zasadę ugruntowania (foundationalism) 
kamieniem węgielnym nauk społecznych. Taki jest postpozytywi-
styczny argument za ogólną teorią”114. Ucieczka od podmiotu po-
nownie została więc zdefiniowana jako szansa teorii społecznej, choć 
oznacza ona w istocie zaprzepaszczenie nadziei Husserla na ugrun-
towanie wiedzy w doświadczeniu podmiotu. Doświadczenie staje się 
zasadniczą przeszkodą w analizie wiedzy, która stopniowo odkrywa, 
że sama staje się swoim obiektem.

Inspiracje hermeneutyczne nie zawsze prowadzą do podobnego 
odwrotu od ugruntowania wiedzy w subiektywnym doświadczeniu. 
Przykładem może być zwłaszcza Paul Ricoeur, który zdawał sobie 
sprawę, jak trudno obronić ambicję uzasadnienia, a z drugiej strony 
nie chciał pogodzić się z rozmyciem podmiotu w różnych koncep-
cjach procesu historycznego. Był świadom niepowodzeń fenomeno-
logii i powagi wyzwania, jakie niosą dla niej nauki społeczne, pisał 
wszak: 

W żadnym jednak razie nie można pominąć psychologii i socjologii, 
ponieważ traktują one właśnie o  tym człowieku, który zamierza po-
znać samego siebie drogą refleksji. A zatem wyzwanie, które stanowią 
owe nauki dla poznania siebie, sprawia, że filozof może ripostować tyl-
ko dzięki większemu zrozumieniu tych nauk115. 

Ricoeur sytuuje więc filozofię nie w  roli ugruntowującej, lecz po-
mocniczej wobec socjologii. Za swe zadanie uważa jednak właśnie 
przywrócenie naukom społecznym tego, co – jak się zdaje – tra-
cą w  wyniku fragmentacji rzeczywistości, chce pomóc teoretyko-

113 Gadamer, Prawda i metoda, s. 429.
114 J. Alexander, op. cit., s. 123.
115 P. Ricoeur, Podług nadziei. Odczyty, szkice, studia, Instytut Wydawniczy Pax, 

Warszawa 1991, s. 25.
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wi społecznemu „odnaleźć tę część w sobie, która nie może zostać 
przedmiotem nauki”. Zadaniem filozofii nie jest, jak z tego wynika, 
określenie przedmiotu nauk społecznych, lecz ich granicy, wszak 
muszą one zamilknąć w obliczu osoby ludzkiej – tego, co „powiada 
»ja«, »mnie«, co może nawiązać stosunki nie tylko z »nim«, z »tym«, 
ale także z  »tobą«, czyli to, co może mieć naprzeciw siebie drugą 
osobę i  co samo ukonstytuuje się pośród rzeczy w  pierwszej oso-
bie”116. Już w  punkcie wyjścia Ricoeur z  całą ostrością rozpoznaje 
więc paradoks nauk społecznych, przyznaje bowiem, że są one z jed-
nej strony konieczne do tego, by zrozumieć w pełni osobę ludzką we 
wszystkich przejawach jej życia, ale z drugiej strony nie mogą jej zo-
biektywizować. Zadanie to pozostaje w gestii filozofii. 

Niewątpliwe inspiracje chrześcijańskie prowadziły Ricoeura do 
poszukiwania takich form rozumienia, które pozwalałyby herme-
neutycznie uzasadnić pojęcie jaźni. Odwrót od kartezjańskiej idei 
podmiotu, który sam się ustanawia, oraz Husserlowskiego progra-
mu fenomenologicznego, stwarzał ku temu dobrą okazję, ponie-
waż Ricoeur miał nadzieję na uniknięcie paradoksów introspekcji. 
W zaadaptowaniu Gadamerowskiej świadomości oddziaływania hi-
storycznego upatrywał z kolei szansę na sformułowanie intersubiek-
tywnej koncepcji podmiotowości, bogatej w opis specyficznych do-
świadczeń. Główna myśl, prowadząca Ricoeura do takiej koncepcji, 
idzie na przekór Goffmanowskiemu sceptycyzmowi co do możli-
wości wytworzenia sobie spójnego obrazu rzeczywistości. Język jest 
wszak w dużej mierze spójny i jako taki nadaje spójność rzeczywi-
stości, z którą pozostaje w dialektycznym związku. Jeszcze w 1953 
roku Ricoeur pisał: „Słowo pełni […] funkcję założycielską wo-
bec wszelkiego rodzaju pragmatycznych działań człowieka”117. Wła-
śnie dlatego może nadawać sens ludzkiej pracy: „Na szczeblu naj-
wyższym korekta pracy przez słowo polega na nadawaniu pracy 
sensu społecznego”118. 

116 Ibidem.
117 Ibidem, s. 109.
118 Ibidem, s. 108.
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Dzięki hermeneutycznej idei, że rzeczywistość ukazuje się na-
szym oczom stopniowo w języku i jego wytworach, można doszuki-
wać się w dziedzictwie kulturowym struktur, które zasługują na mia-
no podmiotowości, mimo że nie mogą uchodzić za absolutne czy 
ugruntowujące. Przeciwnie – są one raczej czymś, co użytkownik ję-
zyka odkrywa, opisując swoje działanie i je planując. W tym sensie 
tożsamość nie jest dana i nie jest po prostu „byciem tym samym”, 
niezmiennością w czasie, lecz wynikiem wysiłku etycznego podej-
mowanego przez „tego, który jest sobą”. Zasadniczy argument Ri- 
coeura na rzecz nieredukowalności osoby ludzkiej polega na powią-
zaniu tożsamości narracyjnej ze strukturami działania, możliwymi 
do zrozumienia tylko w kategoriach celowych praktyk i dążeń etycz-
nych. Opowiadanie wymaga bowiem odpowiedzi na pytania „kto?”, 
„co?” i  „jak?”, prowadząc zarazem do problematyzacji i  potrzeby 
uzasadnienia wydarzeń konkretnego życia w odniesieniu do włas- 
nej tożsamości. To narracyjne kształtowanie tożsamości wiąże się 
ze specyficznymi przekształceniami rzeczywistości: poskramianiem 
przypadku oraz dzieleniem ciągów przyczynowych na odcinki. Ope-
racje te przypominają do złudzenia Goffmanowskie zabiegi ramo-
wania społecznego, lecz prowadzą w zgoła innym kierunku. Ricoeur 
widzi w nich wszak nade wszystko systematyczną pracę indywidu-
um nad tworzeniem porządku swego życia, a jej zakres ma się roz-
ciągać, jego zdaniem, poza wyzwania aktualnej interakcji. W obli-
czu dążenia etycznego Inny staje się, według Ricoeura, równoważny 
podmiotowi jako Inny, „który jest sobą”, a nie po prostu inne Ja. Co 
prawda, autor Symboliki zła – znów podobnie jak Goffman – upatru-
je w Innym konieczne dopełnienie Ja ze względu na uznanie, które Ja 
może znaleźć tylko u Innego, ale uznanie, którego poszukuje osoba, 
odnosi się przede wszystkim do jej indywidualności, czyli wszyst-
kiego, co w niej niepowtarzalne, choć zarazem specyficznie ludzkie. 
Ricoeur okazuje się tu kontynuatorem Maxa Schelera, który pisał: 

Gdziekolwiek dane nam są indywidua, tam dane jest nam coś osta-
tecznego, co w żaden sposób nie może być złożone z cech, właściwo-
ści, czynności. I odwrotnie, w  tym rozważaniu, które prowadzi jedy-
nie do indywiduów, cechy, właściwości, czynności tak długo posiadają 
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charakter tylko abstrakcyjny i ogólny, jak długo nie wiemy, jakiego in-
dywiduum są cechami, właściwościami. Do indywidualnej osoby od-
nosi się to, że jest nam ona w  ogóle dana jedynie przez akt miłości 
i w nim, tzn. także jej wartość jako indywiduum dana jest tylko w prze-
biegu tego aktu119.

Filozofię Ricoeura można pojmować jako reakcję na upadek progra-
mu fenomenologicznego, możliwą dzięki językowemu układowi od-
niesienia dostarczonemu przez hermeneutykę. Ricoeur mówi wszak 
zarazem, że „osoba rozumiana jako postać opowieści nie jest ele-
mentem odrębnym od swoich »doświadczeń«”120 oraz że „tożsa-
mość historii tworzy tożsamość postaci”121. A zatem, choć doświad-
czenie indywiduum ma duże znaczenie dla możliwości rozumienia 
opowieści, to właśnie opowieść jest źródłem jej tożsamości, zwier-
ciadłem, w którym może ono rozpoznać siebie. U Ricoeura podmiot 
nie jest już w żadnym sensie epistemicznie pierwotny wobec wiedzy, 
którą tworzy, ale z  drugiej strony wiedza ta (w  swoich postaciach 
narracyjnych) nie ma sensu bez założenia podmiotowości. 

Rodzi się wszakże pytanie, czy tak rozumiana podmiotowość 
może być realna w jakimś innym sensie niż postać, która w sekwen-
cji przypadków rozpoznaje swój los, a więc czy może jej przysługi-
wać rzeczywista wolność, o którą pytamy w prezentowanej książce. 
Odpowiedź, jakiej udziela na to pytanie Ricoeur, wskazuje wyraźnie, 
że czuje się on zmuszony do całkowitego wyjścia poza tradycję feno-
menologiczną rozumianą najogólniej jako metoda budowy wiedzy 
na podstawie doświadczenia, nawet jeśli idea tożsamości narracyjnej 
pozwalała upatrywać w omawianym autorze twórczego kontynuato-
ra tej szkoły. W O sobie samym jako innym, a więc książce będącej 
zapisem wykładów z lat 1985–1986, Ricoeur pisze: „Opowieść roz-
wiązuje na swój sposób antynomię [trzecią antynomię Kantowską], 
z jednej strony użyczając postaci inicjatywy, tj. możności rozpoczę-

119 M. Scheler, Istota i  formy sympatii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1986, s. 256.

120 P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2003, s. 244.

121 Ibidem, s. 245.
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cia szeregu zdarzeń tak, że początek ten nie stanowi początku abso-
lutnego, początku czasu; z drugiej strony – dając narratorowi jako 
takiemu możność określenia początku, środka i końca działania”122. 
Przesuwając problem konstytucji podmiotu do opowieści, Ricoeur – 
jak się zdaje – przesuwa tam również problem wolności. W istocie 
jednak chodzi mu tutaj tylko o czysto przedmiotowe ujęcie wolności. 
Jej bezpośrednie doświadczenie francuski filozof opisał bowiem we 
wcześniejszych tekstach: pracy Le Volontaire et l’involontaire z 1950 
roku oraz w  artykułach z  lat 1968–1969 poświęconych związkom 
między winą, wolnością i nadzieją123. Deklaruje tam, że podejmuje 
swoiście pojęte badania fenomenologiczne nad wolnością. Fenome-
nologia nie jest dlań jednak w pierwszym rzędzie opisem doświad-
czenia, lecz znaczeń w nim zawartych124. Znaczenia te są często wy-
rażone w tekstach mitycznych i sakralnych, stanowiąc istotną część 
dziedzictwa kulturowego. Ricoeur wiąże w ten sposób fenomenolo-
gię z główną ideą hermeneutyki, a zabieg ten umożliwia mu wykaza-
nie roli, jaką utrwalone mity i idee religijne odgrywają w samorozu-
mieniu indywiduum. Nie każda opowieść mówi więc o wolności tyle 
samo. Choć w każdej intrydze daje się rozpoznać kontury ludzkiej 
sprawczości w  jej powiązaniu z ciągiem przyczynowo-skutkowym, 
to tylko w nielicznych mitach zawarte jest znaczenie podstawowego 
doświadczenia wolności. Według Ricoeura chodzi szczególnie o wy-
znania winy i demaskacje radykalnego zła, a więc tego, które wiąże 

122 Ibidem, s. 243.
123 Por. P. Ricoeur, Podług nadziei, s. 261–302.
124 Ów kierunek badań został określony już we wczesnej, obszernej pracy Ricoeura 

na temat wolności: „Zwróćmy uwagę na rodzące się wyobrażenie w wyrażeniu 
takim jak »decydując na podstawie…« itd. (»Na czym opierasz swą decyzję? Jest 
bezpodstawna«). Jest to główna metafora. Charakterystyczne jest to, że gdy pro-
wadzi się spór z abstrakcyjnymi koncepcjami naturalizmu, jak Bergson, jedy-
ną pomocą, z jaką przychodzi język, jest wyobrażenie. Podtrzymuje ono blask 
znaczenia dającego językowi możliwość desygnowania porządku Cogito. […] 
W przypadku motywu określanie nie oznacza bycia przyczyną, lecz dostarcza-
nie podstawy, legitymizację, usprawiedliwianie” (P. Ricoeur, Freedom and Na-
ture: The Voluntary and the Involuntary, transl. E. V. Kohak, Northwestern Uni-
versity Press, Chicago 1966, s. 67–68).
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się z ludzkim poczuciem sprawczości, a zarazem wydaje się niemoż-
liwe do zatarcia. 

Pierwszoplanowość zła wynika z tego, że tylko dzięki niemu wol-
ność staje się w pełni odczuwalna i bezpośrednio związana z indywidu-
alną tożsamością. Co prawda istnieją inne rodzaje zła niż wina – zma-
za, będąca rodzajem zewnętrznego skażenia, świadomość, że stało się 
coś niegodziwego, oraz grzech, a więc obiektywna sytuacja zbioro-
wego zerwania relacji z dobrem – ale jedynie wina stanowi zło w peł-
ni uwewnętrznione. Według Ricoeura mieć poczucie winy to tyle, co 
uznać swoją wolność, wiedzieć, że mogło się postąpić inaczej, i w tej 
wiedzy uznać własną podmiotowość. Nie chodzi przy tym po prostu 
o przekonanie, że w danym momencie można postąpić odmiennie, 
jak chcą współcześni niekompatybiliści, lecz o  uznanie, że mogło 
się inaczej postąpić w przeszłości i wzięcie za to odpowiedzialności. 
Czuję się wolny tylko wtedy, gdy biorę na siebie konsekwencje prze-
szłości, a nie wtedy, gdy czuję swobodę działania, której będę mógł 
się wyrzec. 

W odróżnieniu od grzechu, wina jest ściśle zindywidualizowana 
i może być stopniowana, ale jej największa siła, czyli bezpośrednia 
obecność w  doświadczeniu moralnym, staje się zarazem najwięk-
szym jej cieniem, ponieważ rodzi skrupuły i  obsesyjną wolę pod-
porządkowania się prawu moralnemu. Przed trybunałem sumienia 
prawo staje się w końcu istotniejsze od wrażliwości i troski o innych. 
Poczucie winy może wtedy stać się źródłem grzechu. Jest to motywa-
cyjny paradoks legalizmu, rodzący się z powiązania wolności z po-
winnością. 

Inny problem, widoczny już raczej z perspektywy filozoficznej 
refleksji nad winą, polega na tym, że świadomość wolności jest za-
razem świadomością, że jest się źródłem zła i że można mieć wolę 
systematycznego popełniania złych czynów. Zło staje się wtedy Kan-
towską „maksymą maksym”, wspólnym korzeniem wszystkich grze-
chów, który pozwala powiedzieć, że „dajemy początek złu, podobnie 
jak Adam”125. W tym złu widoczna jest sprzeczność między świado-
mością, że jest się jego źródłem przez własny wolny wybór, a tym, że 

125 Idem, Podług nadziei, s. 271.
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nie można nic poradzić na podstawę tego wyboru, samo istnienie 
owej zwodniczej „maksymy maksym”. Doświadczenie wolności oka-
zuje się tożsame z doświadczeniem konieczności, gdy wiem, że to ja 
dokonałem złego czynu, którego mogłem nie dokonać, ale zarazem 
wiem, że nie mogłem uniknąć swego wyboru. „Zagadkowość tej 
podstawy polega na tym, iż refleksja odkrywa ją jako fakt: wolność 
od początku dokonywała złego wyboru”126 – pisze Ricoeur. A zatem, 
inaczej niż Husserl, autor Symboliki zła, odsłania w swej fenomeno-
logii sprzeczność założeń na temat wolności, ugruntowaną 
w  doświadczeniu. Sprzeczność tę określa jako „granicę wiedzy”, 
będącą zarazem „granicą możności”. Wyczuwalna jest w tym przy-
znaniu się rezygnacja z Husserlowskiej ambicji ugruntowania wie-
dzy, ponieważ jej jedność rozpada się w najbardziej podstawowym 
doświadczeniu własnej wolności i podmiotowości.

Stanięcie twarzą w  twarz z  tajemnicą wolności nie świadczy 
jednak tylko o  podstawowej ograniczoności wiedzy, lecz również 
o  ograniczoności poczucia sprawczości. Toteż wyjście poza trady-
cję fenomenologiczną wydaje się konieczne. Doświadczenie nie tyl-
ko nie daje pewności, lecz także obarcza niepewnością i odstręcza od 
działania, które grozi ujawnieniem się radykalnego zła. Aby uniknąć 
rezygnacji i wycofania, rozwiązanie problemu wolności musi więc, 
w  myśl rozważań Ricoeura, wykraczać w  ogóle poza obszar wie-
dzy ku „dyskursowi nadziei”, który nawiązuje do nadziei religijnej. 
Dzięki wierze podmiot zyskuje „namiętność do możliwości”, a co za 
tym idzie, przełamuje kompulsywne wyrzuty sumienia i  nie rosz-
cząc sobie pretensji do pełnej kontroli nad swym życiem, zwraca 
się ku przyszłości. Ricoeur widzi w  tym egzystencjalnym zwrocie, 
możliwym dzięki wierze, realizację Kantowskiej formuły „względu 
na całość”, określającej wolę realizacji dobra obejmującego całe ży-
cie. I chociaż Ricoeur wyraża obawę, że opisana przez niego „eko-
nomia nadziei” może rodzić nowe totalitaryzmy, wszak „demony 
nawiedzają najchętniej siedziby bogów”127, to, jego zdaniem, wypa-
czenia takie staną się niechybnie tylko rozdziałami „epopei nadziei”. 

126 Ibidem, s. 272.
127 Ibidem, s. 275.
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Nie wdając się na razie w dokładniejsze rozważania na temat nowe-
go obszaru spekulacji, jaki otwiera hermeneutyka Ricoeura, musimy 
zauważyć, że znaczy ona kres wysiłków fenomenologicznych, 
zastępując wiedzę wiarą. Czyni to w momencie istotnym dla bu-
dowy gmachu teorii społecznej – gdy na jaw wychodzi sprzeczność 
między założeniami dotyczącymi wolności. 

Nasze rozważania na temat prób rozwiązania dylematów feno-
menologicznego pojęcia wolności przez rozszerzenie analizy do-
świadczenia na historyczność człowieka mogłyby zostać w  tym 
miejscu zamknięte, wszak starając się dokonać rekonstrukcji pod-
miotowości, doszliśmy wraz z Ricoeurem do kresu wyprowadzania 
go z systemu wiedzy opartego na doświadczeniu. Kres ów wynikał 
z ułomności wiedzy. Zanim przejdziemy w następnym rozdziale do 
nakreślenia innych przykładów przemierzania drogi, którą wybrał 
Ricoeur, przyjrzymy się krajobrazowi intelektualnemu, który pozo-
stawił po sobie rozbity podmiot. Krajobraz ów ma bowiem niebaga-
telne znaczenie dla stanu współczesnej teorii społecznej. 

Autorem, który szczególnie wnikliwie scharakteryzował po-
wstałą sytuację kryzysową i  wzajemne relacje luźno powiązanych 
fragmentów wiedzy, był Michel Foucault. Z pozoru mogłoby się wy-
dawać, że nie ma większego sensu omawianie jego wkładu do teo-
rii społecznej, a szczególnie socjologii, skoro socjologią się nie zaj-
mował i nie był jej przychylny. Okoliczność ta każe nam jednak od 
razu postawić pytanie: jak wytłumaczyć, mimo tej nieprzychylno-
ści, ogromny wpływ Foucaulta na współczesną teorię socjologiczną? 
Jak wyjaśnić to, że mimo daleko idącej relatywizacji podstaw nauk 
społecznych Foucault wypracował oryginalną koncepcję człowieka 
i społeczeństwa? 

Otóż w odróżnieniu od Ricoeura, Foucault starał się nie budo-
wać teorii społecznej na przezwyciężeniu paradoksu podmiotowości, 
lecz na tym paradoksie, legitymizując tezę o fragmentacji rzeczywi-
stości. Przez to właśnie autor ten sprawia ciągle wrażenie niepoko-
jącego i demaskatorskiego. Ta cecha, nasuwająca analogię z Friedri-
chem Nietzschem, którego uważał zresztą za swego poprzednika, 
naraża jego teorię na zarzut sprzeczności lub, w najlepszym razie, sa-
mozwrotności. Jest to wszak teoria wysuwająca roszczenie do wie-
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dzy o naturze wiedzy, a nie o naturze człowieka. Czy jesteśmy gotowi 
zaakceptować tę autoreferencję, by móc spojrzeć na samych sie-
bie jako przygodny fragment wiedzy? Podobnie jak fenomenolodzy,  
Foucault stawia sobie ambitny cel, ale odziera nas przy tym z wszel-
kich złudzeń ugruntowania naszych przekonań. Co więcej, złudze-
nia te czyni przedmiotem namysłu. 

Wśród bardzo bogatej twórczości Foucaulta, na plan pierwszy, 
gdy chodzi o  zagadnienie wolności ludzkiej, wybijają się trzy tek-
sty, które zarazem reprezentują trzy odcinki krętej drogi intelektual-
nej francuskiego filozofa: wykład z 1970 roku pod tytułem Porządek 
dyskursu, w którym zaprezentowany został w skrótowej, ale i wyrazi-
stej formie program badawczy „archeologii wiedzy”, artykuł Podmiot 
i władza z 1982 roku, przedstawiający Foucaultowską teorię władzy, 
oraz Techniki siebie – zarys późnej teorii podmiotowości. Nie ule-
ga wątpliwości, że twórczość omawianego autora, w  której intere-
suje nas tutaj jego stanowisko na temat ludzkiej wolności, jest nie-
zwykle złożona i doczekała się tomów komentarzy oraz rozwinięć 
badawczych, których w prezentowanej książce niepodobna szerzej 
omówić. Jednak już to, że Foucault zainspirował wielu socjologów 
i  podejmował typowo socjologiczne zagadnienia, w  szczególności 
kwestię władzy, może budzić zdziwienie, skoro teoria socjologiczna 
ma należeć do dyskursu historycznego, a więc w celu zrozumienia 
zmiany społecznej musiałaby wykroczyć poza własne granice i pod-
dać krytyce własną genezę. Stosunek Foucaulta do socjologii wydaje 
się od początku ambiwalentny, jest ona dlań bowiem zarazem przy-
kładem ograniczoności wiedzy dyskursywnej, jak i próbą wyjaśnie-
nia warunków możliwości dyskursu. Jak zobaczymy, ten stosunek do 
socjologii w myśli filozofa odzwierciedla w szczególny sposób dia-
gnozowaną przez nas konieczną dwoistość założeń teorii socjolo-
gicznej. 

Zacznijmy jednak od Porządku dyskursu, w  którym Foucault, 
spoglądając wstecz na swe Słowa i  rzeczy, stawia sobie za cel zde-
finiowanie swego głównego problemu badawczego, jak też pojęcia 
dyskursu, stale występującego w  jego argumentacjach i  spajające-
go całą jego twórczość. Jeszcze w  Słowach i  rzeczach jest to poję-
cie odnoszące się jedynie do trzeciego z omawianych tam „porząd-
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ków rzeczy” (systemów organizacji wiedzy), to znaczy tego samego, 
w  którym pojawia się człowiek rozumiany od początku jako isto-
ta historyczna. W  Porządku dyskursu Foucault przyjmuje już per-
spektywę owego skonstruowanego podmiotu, spoglądającego na 
dyskurs, w którym tkwi. Filozof wyraża nadzieję na to, by móc „nie 
rozpoczynać” wykładu, lecz „mówić głosem bezimiennym”, konty-
nuować przekaz, którego nie jest źródłem. To pragnienie układu od-
niesienia pozwala usytuować punkt wyjścia drogi myślowej Fou- 
caulta w tym samym miejscu, na którym skupia się tradycja herme-
neutyczna, a  więc w  ludzkiej historyczności, wyrażaniu własnych 
przekazów za pomocą historycznego dziedzictwa, i  to nawet wte-
dy, gdy chodzi o myśli najbardziej osobiste i oryginalne. Deklaracja 
„nie chciałbym zaczynać” odwołuje się zatem nie tylko do chęci by-
cia częścią czegoś większego, lecz także do konieczności budowania 
swej indywidualności na podstawie tego, co już daną osobę określiło. 
W ślad za tym ma iść poczucie bezpieczeństwa, świadomość obiek-
tywnej przynależności. Wszelako w hermeneutyce wyjście poza dys-
kurs nie wydaje się wcale możliwe, a nawet gdyby było wykonalne, to 
nie pozwoliłoby na wyrażenie dyskursu w pozadyskursywnych kate-
goriach. Foucault broni wszakże takiej możliwości, utrzymując, że 
jesteśmy zdolni do rozpoznania innych systemów wiedzy niż sys-
tem obecnie obowiązujący, a także, co najważniejsze, do dostrzeże-
nia wewnętrznych ograniczeń panującego dyskursu historycznego 
i jego rozpadu. Pisze w niepokojącym tonie, że „śpimy u boku tygry-
sa”, sugerując, że dyskursy mogą w pewnej mierze się przenikać. Do-
wodzi, że pewne najogólniejsze cechy naszej wiedzy, widoczne w jej 
wewnętrznym uporządkowaniu, kierują uwagę poza nią, ku innym 
systemom i  zewnętrznym uwarunkowaniom tego, co uznajemy za 
możliwe przekonania. W szczególności uważa, że „w każdym spo-
łeczeństwie produkcja dyskursu jest zarazem kontrolowana, selek-
cjonowana, organizowana i  kanalizowana przez pewne procedury, 
których zadaniem jest powściąganie mocy i zagrożeń dyskursu”128. 
Przykładem takiej procedury jest wykluczenie, a w szczególności za-

128 M. Foucault, Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2002, s. 8.
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kaz wypowiadania się, oznaczający, że nie każdy i nie w każdej sytua- 
cji może „wkraczać w dyskurs”.

Funkcją zakazu jest strukturyzacja przez uniemożliwienie do-
wolności przekazu, jak również wzmocnienie władzy oraz wy-
raźniejsze ukierunkowanie pragnienia społecznego uczestnictwa, 
udziału w dyskursie. Zakaz, a w szczególności tabuizacja i rytualiza-
cja, pozwalają więc Foucaultowi dostrzec, że dyskurs jest przedmio-
tem pożądania i środkiem władzy: „[…] nie jest wyłącznie tym, co 
ujawnia (lub ukrywa) pożądanie, lecz także samym jego przedmio-
tem. Historia nieustannie dowodzi, że dyskurs jest nie tylko czymś, 
co tłumaczy walki i systemy panowania, lecz również tym, dlaczego 
i poprzez co walczymy, jest władzą, którą usiłujemy zdobyć”129. Ta 
rola dyskursu staje się szczególnie widoczna, gdy do zakazu dołącza 
rozgraniczenie między rozumem a szaleństwem, ukazujące sferę ro-
zumu jako obszar komunikacji podlegającej regułom, a sferę szaleń-
stwa jako „bezsensowny hałas” mogący służyć co najwyżej jako in-
trygujący materiał roztrząsań. Dyskurs oddziela się od szaleństwa, 
określając zakres tego, co w ogóle może uchodzić za godne rozpa-
trywania w kategoriach prawdy i fałszu bądź słuszności/niesłuszno-
ści. Wraz z  zakazami linie graniczne dyskursu dowodzą nie tylko, 
że dyskurs sam wyodrębnia się ze swego nieokreślonego otoczenia, 
ale przede wszystkim, że sam jest obiektem pożądania. Pożądanie to 
jednak do niego nie należy. Początkowo, jako „wola wiedzy”, obej-
mowało ono wszystko, czym dyskurs jest i  co wytwarza w  formie 
rytuałów i konwencji. Za sprawą Platona rdzeniem owego pożąda-
nia miała stać się „wola prawdy”, czyli zainteresowanie tym, co dys-
kurs mówi. Otacza się ona systemem instytucji, do którego należą 
laboratoria naukowe, biblioteki, wydawnictwa i społeczności uczo-
nych. Jednocześnie prawda staje się niezależna od władzy, konwen-
cji i systemu instytucjonalnego, zyskując walor najwyższej wartości 
i najwyższego kryterium rozstrzygania sporów. Pozwala to oparte-
mu na niej dyskursowi wypierać inne dyskursy, a także, co najistot-
niejsze dla argumentacji Foucaulta, zamaskować to, co warunkuje 
i  motywuje powstanie dyskursu, a  mianowicie wolę prawdy. Dys-

129 Ibidem.
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kurs uniemożliwia ocenę samego siebie z zewnątrz, a więc 
to, na co waży się Foucault. Jego książki dotyczą wszak relacji 
między dyskursami – na przykład tego, jak w prawie karnym stoso-
wanie kategorii choroby psychicznej zależy w coraz większej mierze 
od zastosowania kryteriów formułowanych przez nauki społeczne. 
Ekspansja tych nauk i formułowane przez nie zalecenia co do spo-
sobu myślenia i kształtu stosunków społecznych byłyby więc przeja-
wem ekspansji dyskursu wraz z jego totalizującą legitymizacją prze-
słaniającą źródłową wolę prawdy. Prawdziwy dyskurs, uwolniony 
przez „konieczność swej formy” od władzy i pożądania, nie może 
„uznać przenikającej go woli prawdy”, więc musi ją maskować. 

Analiza wewnętrznej organizacji dyskursu potwierdza podej-
rzenie o jego przygodności. Foucault jest wszakże daleki od twier-
dzenia, że dyskurs explicite wyraża tę przygodność. Jest on raczej 
tak zorganizowany, by także ją maskować. Funkcję maskującą peł-
nią w  szczególności trzy mechanizmy: komentowanie, autorstwo 
oraz dyscyplina naukowa. Służą one redukcji lęku, który wzbudza 
myśl o  tym, że dyskurs nie jest niczym koniecznym ani trwałym. 
Maskowana przygodność dyskursu rozciąga się wszak na podmio-
towość, która, w świetle analiz francuskiego uczonego, jest tworem 
dyskursywnym. Właśnie dlatego, jak dalej rozumuje Foucault, filo-
zofia dziewiętnastego i dwudziestego wieku stara się wskrzesić ideę 
podmiotu i ugruntować w niej system nauk pozytywnych. Nietrud-
no dostrzec w tym wyjaśnieniu krytykę pod adresem szkoły fenome-
nologicznej, podobnie jak nietrudno widzieć w lęku motywującym 
ochronne strategie dyskursu „lęk podstawowy” opisywany przez 
Schütza jako obawa przed trwałością zasadniczych struktur rze-
czywistości dnia codziennego. Odmiennie niż Schütz, Foucault nie 
ogranicza się wszakże do synchronicznego opisu sposobów fundo-
wania różnorakich rzeczywistości, lecz sięga ku niewspółmiernym 
dyskursom historycznym, obywającym się często bez podmiotu – 
istoty historycznej, poszukującej swego źródła.

Foucault ma nadzieję na stworzenie skutecznego remedium na 
lęk przed dyskursem. Zadanie to ma jednak wyłącznie wymiar po-
znawczy. Myśliciel chce zdemaskować strategie ochronne dyskursu 
i kompulsywne próby dowartościowania podmiotu, a nade wszyst-



340 ROZDZIAŁ 4

ko podważyć wolę prawdy leżącą u źródeł dyskursu, by pozbawić go 
konsekwencji w sferze władzy. Foucault nie wychodzi przy tym wca-
le poza analizę wiedzy, radykalizuje jedynie tezę o jej przygodności, 
coraz silniej uwidaczniającą się u wcześniej omawianych kontynu-
atorów Husserla. O ile jednak fenomenolodzy dostrzegali już frag-
mentację wiedzy, którą starali się zrekonstruować, o  tyle Foucault 
nie widzi podstawy do jej możliwej syntezy, a zamiast swobody pod-
miotu w konstruowaniu rzeczywistości dostrzega raczej totalizujące 
działanie dyskursu. W odróżnieniu zaś od szkoły hermeneutycznej, 
która relatywizowała podmiot jako nośnik dziedzictwa historyczne-
go, Foucault wątpi w jedność tego dziedzictwa i przedstawia je jako 
przedmiot walki, w której podmiotowość dopiero się kształtuje. 

Opracowanie własnego programu demaskatorskiego, który zo-
stał obszernie omówiony w Archeologii wiedzy, obejmuje nie tylko 
krytykę prób reanimacji podmiotowości w jakimś uniwersalno-hi-
storycznym sensie, lecz także pozytywny program „genealogiczny” 
mający na celu wyjaśnienie tego, jak dyskursy są w ogóle możliwe. 
Genealogia wydaje się zrazu paradoksalna, o ile chce być szczegól-
ną formą wiedzy wyjaśniającej dyskursywność wiedzy jako takiej. 
Wydaje się nieuprawniona, jeśli rozumieć ją jako socjologię wiedzy 
należącą do dyskursu historycznego, który zrodził socjologię w  jej 
znanym kształcie. Foucault proponuje jednak nie tyle socjologię, ile 
teorię społeczną pozwalającą na zrozumienie sprzeczności leżących 
u podstaw socjologii. Pozytywny aspekt tej teorii jest odwrotną stro-
ną jej aspektu krytycznego, polega bowiem w głównej mierze na od-
wróceniu sensu głównych pojęć stosowanych przez tradycyjne na-
uki społeczne (w  szczególności inspirowane fenomenologicznie):  
1) tworzenia (stworzenia), 2) jedności, 3) ugruntowania i 4) znacze-
nia. Foucault przeciwstawia im odpowiednio: 1) zdarzenie, 2) serię, 
3) regularność oraz 4) warunki możliwości. 

W  ujęciach fenomenologicznych źródłem wiedzy jest spraw-
czość podmiotu, która konstytuuje jedność przedmiotu. Refleksja 
nad tą jednością dostarcza zaś znaczeń, które podmiot przypisuje 
rzeczywistości. Determinująca moc podmiotu decyduje więc o nie-
deterministycznej wizji świata – to znaczy takiej, w której łańcuchy 
przyczynowo-skutkowe są zaburzone przez człowieka. Innymi sło-
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wy, determinizm przyrody jest zastąpiony przez determinizm ludz-
kiej aktywności poznawczej. Foucault atakuje ten pogląd, odwracając 
tok myśli prowadzący od sprawczości do niedeterministycznej wizji 
świata. Źródłem wiedzy jest wszak, jego zdaniem, nie podmiot, bę-
dący jedynie przygodnym tworem dyskursu, lecz zdarzenie jako ma-
teriał, któremu dyskurs nadaje sens. Zdarzenie jest całkowicie nie-
deterministyczne, a więc nie daje się zredukować do aktu twórczego, 
jedności przyrody czy podstawowego sensu rzeczywistości. Może-
my co najwyżej powiedzieć, że inicjuje ono wszelki proces myślo-
wy, ale nie prowadzi ani do „pełnego, spoistego, ciągłego, wyraźnie 
zarysowanego geograficznie”130 zakresu przedmiotów, ani nawet do 
„określonego i normatywnego typu wypowiadania”131, lecz do „serii 
pełnych luk i nakładających się na siebie, gry różnic, rozstępów, sub-
stytucji i transformacji”132. Ponieważ „dyskursu nie można sprowa-
dzić do gry uprzednich znaczeń”133 i nie odzwierciedla on w żaden 
naturalny sposób porządku świata, musimy go, zdaniem Foucaulta, 
rozumieć jako „akt przemocy na rzeczach”134, praktyki kształtujące 
swe porządki i tylko w tym sensie umożliwiające sensowne serie zda-
rzeń. Ich regularności wymagają analizy wewnętrznej logiki dyskur-
su. Ta wewnętrzna logika wymyka się zarówno ludzkiej sprawczo-
ści, jak i prawom przyczynowym, ponieważ między elementami serii 
„nie jest możliwe ustanowienie związków mechanicznej przyczyno-
wości, idealnej konieczności”135. Wszakże dyskurs jako całość kształ-
tuje się dlatego, że odpowiada pewnym potrzebom136, że pojawiają 
się warunki jego możliwości. Tym samym Foucault zamienia anali-
zę „motywu transcendentalnego” na „opis stosunków zewnętrzno-

130 M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, De Agostini, Warszawa 2002, 
s. 43.

131 Ibidem.
132 Ibidem.
133 M. Foucault, Porządek dyskursu, s. 38.
134 Ibidem.
135 Ibidem, s. 42.
136 Ibidem.
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ści”137 w takim zakresie, w jakim na takie stosunki wskazuje forma-
cja dyskursywna będąca przedmiotem dociekań. 

Foucault dokonuje zabiegu, którego pełny sens uwidocznia po-
równanie dwóch sposobów ujmowania wiedzy: 1) fenomenologicz-
nego, który od determinującej sprawczości dochodzi do niedeter-
ministycznej rzeczywistości, oraz 2) „archeologicznego”, który od 
niezdeterminowanego zdarzenia dochodzi do determinizmu w od-
niesieniu do dyskursu jako całości. Analiza dyskursu ma więc na 
celu wyjaśnienie, jak jest możliwa względna niezależność porząd-
ku dyskursu i jakie warunki zewnętrzne umożliwiają wiedzy rozwój 
maskujący jej źródła, w szczególności wolę prawdy. Genealogia pro-
wadząca od indeterminizmu do determinizmu i do poczucia, że jest 
się „szczęśliwym pozytywistą”138, którego praca rozciąga się niejako 
wzdłuż granic własnej wiedzy, nie byłaby możliwa bez wspomnianej 
już koncepcji zdarzenia – czegoś, co pojawia się niezdeterminowa-
ne i jako takie staje się przedmiotem dyskursywnego opracowywa-
nia i maskowania. Na pierwszy plan wybija się wtedy pytanie, czym 
jest „zdarzenie”, a więc fakt, działanie, proces, które określamy jako 
przygodne.

Odpowiedź Foucaulta na tę zasadniczą kwestię jest dalece nie-
zadowalająca. Trzeba przyznać, że filozof zdaje sobie sprawę, z  jak 
poważnym problemem się mierzy, ponieważ zauważa, że zdarzenie 
„z pewnością nie jest ani substancją ani akcydensem, ani jakością 
ani procesem, nie należy do porządku rzeczy”, zarazem jednak, choć 
„nie jest wcale czymś niematerialnym, to na poziomie materialności 
zawsze odnosi ono skutek, jest skutkiem; ma swoje miejsce i zawią-
zuje relacje. Współistnieje, rozprasza, przecina, akumuluje, selekcjo-
nuje elementy materialne, nie jest po prostu aktem lub właściwo-
ścią ciała”139. Chociaż Foucault dochodzi do wniosku, że „przypadek 
musi stać się kategorią tłumaczącą genezę zdarzenia”, to zdarzenie 
wymyka się nie tylko próbom wyjaśnienia, ale i definicji, o ile bo-
wiem nie ma być definiowane wewnątrzdyskursywnie, musi 

137 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s. 149.
138 Ibidem.
139 M. Foucault, Porządek dyskursu, s. 41.
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być określone w sposób negatywny. Jest więc tym, co „niecią-
głe”, cezurą, która „rozbija chwilę i  rozprasza podmiot w  wielość 
możliwych pozycji i funkcji”140. 

Diagnozując konsekwencje rozpadu systemów wiedzy, Foucault 
dochodzi, jak widać, do tego samego wniosku, który stał się głów-
nym problemem tradycji fenomenologicznej i  którego społeczne 
aspekty opisywał Goffman, a więc do tezy o fragmentacji podmio-
tu. Jednocześnie, wprowadzając nowy punkt wyjścia analizy dyskur-
su w postaci „zdarzenia”, traktuje je jako zerwanie uprzedniej ciągło-
ści, wyłom w jedności wiedzy. Pojęcie zdarzenia nie wydaje się więc 
możliwe bez założenia ciągłości, które odnosi się już jednak tylko 
do wiedzy, a nie podmiotu jako jej przygodnego elementu. Świadczy 
to o absolutyzacji wiedzy przez Foucaulta. Nie pośredniczy ona 
między podmiotem a przedmiotem, lecz jest źródłem ich obu, rze-
czywistością, która istnieje sama dla siebie i może być tylko zastępo-
wana przez inne formy wiedzy. W tym kontekście na pierwszy plan 
wysuwa się pytanie, jak jest możliwa przemiana dyskursu. Wcześniej 
analizowane odpowiedzi fenomenologów wskazywały na podmiot 
lub dynamikę interakcji jako możliwe źródła zmian, jednak w przy-
padku obecnie omawianej teorii społecznej autoreferencja wiedzy 
pozostawia nas w bezradności co do możliwości analizy wykraczają-
cej poza dyskurs. Nie ulega raczej wątpliwości, że problem ten prze-
śladował Foucaulta choćby wtedy, gdy pisał: „Wiem, jakim zgrzytem 
może być analiza dyskursów wychodząca nie od spokojnej, cichej 
i  intymnej świadomości, ale od niejasnego zespołu anonimowych 
reguł”141. 

Kluczem do rozwiązania tego dylematu, który powraca w filo-
zofii i  teorii społecznej przynajmniej od czasu Johanna Gottlieba 
Fichtego, wydaje się w  myśli Foucaulta ścisłe powiązanie genealo-
gii z  krytyką. Oznacza ono, że odnosząc się do samej siebie, wie-
dza wskazuje zarazem na warunki swej możliwości. Są one możli-
we do rozpoznania nie jako zewnętrzne determinanty, lecz własne 
zewnętrzne funkcje, o których ona pośrednio zaświadcza. Analiza 

140 Ibidem, s. 41–42.
141 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s. 243.
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strukturalistyczna staje się tym samym narzędziem analizy histo-
rycznej, ukazując historię nie jako linearną ewolucję czy postęp du-
chowy, lecz przenikające się systemy wiedzy, odpowiadające na różne 
interesy zewnętrzne. Jak pisze Foucault: „Trzeba więc, moim zda-
niem, mieć na uwadze fakt, że różne przedsięwzięcia strukturalistów 
(czy to etnologiczne, językoznawcze czy literackie; to samo można 
by rzec o mitologii oraz historii nauki) w swym początkowym za-
mierzeniu zawsze były próbami dostarczenia narzędzia ścisłej anali-
zy historycznej”142. W tym kontekście zasadniczymi błędami, prze-
ciwko którym walczy Foucault, są z  jednej strony antyhistoryczna 
postawa części strukturalistów oraz z drugiej strony zarzut przeciw-
ników strukturalizmu, jakoby Foucault był ahistoryczny. Biorąc pod 
uwagę Słowa i rzeczy, można w istocie dojść do przekonania, że ich 
autor nie miał pełnej jasności co do przyczyn przechodzenia jed-
nych formacji dyskursywnych w inne, skupiając się na analizie ich 
immanentnej dynamiki. Uzasadniając jednak postulat, by krytyka 
i genealogia stanowiły dwie strony tego samego przedsięwzięcia po-
znawczego, Foucault formułuje podstawę do badań historycznych 
przekształceń dyskursu:

Kiedy więc przeciwnicy strukturalistów mówią im: „ależ zapominacie 
o czasie”, zdają się oni nie zauważać tego, że nadszedł czas – jeśli mogę 
tak rzec – gdy historia wyzwoliła się od czasu, to znaczy kiedy histo-
rycy nie uznają już owego wielkiego, wyjątkowego trwania, niosącego 
ze sobą w jednym ruchu wszystkie ludzkie zjawiska; u podstawy cza-
su historii nie leży coś takiego, jak ewolucja biologiczna, pociągająca za 
sobą wszystkie zjawiska i wszystkie zdarzenia; w rzeczywistości znajdu-
ją się tam wielorakie trwania, z których każde jest nośnikiem pewnego 
typu zdarzeń. Należy zwielokrotnić typy zdarzeń, tak jak zwielokrot-
nia się typy trwań. Oto mutacja, jaka zachodzi obecnie w dyscyplinach 
historycznych143.

142 Idem, Powrót do historii, w: idem, Filozofia, historia, polityka, tłum. D. Lesz-
czyński, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 100–112, 
tu: s. 102.

143 Ibidem, s. 111.
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Zdarzenie zastępuje więc w strukturze teorii społecznej nie tyl-
ko sprawczość jako cechę podmiotu, lecz także wszelkie inne formy 
deterministycznych zależności kulturowych czy biologicznych. Jako 
takie nie jest jednak oderwaniem się od historii, lecz inspiruje jej 
nową wizję. Zdarzenie jest elementem formacji dyskursywnej, która 
maskuje jego przygodność.

Gdyby chcieć w uproszczeniu przedstawić strukturę teorii spo-
łecznej w  znaczeniu proponowanym przez Foucaulta, można by 
wskazać dwie jej fazy. Pierwszą z  nich jest rozumowanie fenome-
nologiczne, wychodzące od świata w postaci, w jakiej się jawi, przez 
przypisywane mu (antycypujące i syntetyzujące) znaczenie do pod-
miotu, którego sprawczość ugruntowuje proces poznania i  działa-
nia. Faza ta odpowiada temu, jak dyskurs się organizuje i  masku-
je swe zewnątrzdyskursywne źródła. Analiza dyskursu ma z  kolei 
na celu demaskowanie tych źródeł przez: 1) krytykę sprawczości, 
wywodzącą podmiot z  formacji dyskursywnej, oraz 2) genealogię, 
wykazującą, jakim warunkom formacja ta odpowiada. Fazy anali-
zy dyskursu odpowiadają zatem fazom rozumowania fenomenolo-
gicznego i traktują je jako odwrotną projekcję rzeczywistej dynamiki 
dyskursu. Tam bowiem, gdzie fenomenologia wywodzi zdarzenie ze 
znaczenia nadawanego mu przez podmiot, analiza dyskursu wywo-
dzi konstrukcję podmiotowości z przygodności dyskursu. Gdy zaś 
fenomenologia ugruntowuje znaczenia w  wolnej aktywności pod-
miotu, analiza dyskursu wywodzi dyskursywne oswajanie zdarzeń 
z warunków (potrzeb i interesów), którym musi ono sprostać i któ-
re dyskurs chce ukryć. Foucaultowską archeologię wiedzy cechuje 
zatem dwukierunkowość, archeologia ta jest bowiem z jednej stro-
ny próbą zastąpienia mitu sprawczości niedeterministyczną kon-
cepcją zdarzenia, a z drugiej strony budową nowego determinizmu, 
który nie występuje otwarcie jako wiedza o tym, co istnieje na ze-
wnątrz dyskursu, lecz odnajduje w dyskursie zjawiska demaskujące 
jego ukierunkowanie albo, innymi słowy, funkcję, która nie znajduje 
pełnego odzwierciedlenia w jego treści. 

Foucault niechętnie przyznaje, że wędrując między formacjami 
dyskursywnymi i badając ich wewnętrzne zależności, buduje w isto-
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cie rodzaj determinizmu, ale w kontekście negacji podmiotu wnio-
sek ten wydaje się nie do uniknięcia:

Ustalone przeze mnie pozytywności nie powinny być rozumiane jako 
zbiór determinacji narzucających się z  zewnątrz myśli jednostek lub 
istniejących jakby z góry wewnątrz niej: tworzą one raczej zbiór warun-
ków, zgodnie z którymi spełnia się pewna praktyka, zgodnie z którymi 
ta praktyka wprowadza wypowiedzi w części lub w całości nowe, zgod-
nie z którymi wreszcie może być modyfikowana144.

W zacytowanym fragmencie widać dość dobrze, jak Foucault pra-
gnie bronić autonomii dyskursu, wiedząc jednak, że nie może ona 
mieć już nic wspólnego z wolnością podmiotu. Tym, co pozostaje, 
jest tylko względna niezależność formacji dyskursywnych od sie-
bie nawzajem, jak też oczywiście iluzja wolności wytwarzana przez  
dyskurs. 

Zarysowany tutaj model synchronizacji genealogii i krytyki, sta-
nowiący nić przewodnią Foucaultowskiej teorii społecznej, byłby 
jednak dalece niezadowalający, gdybyśmy nie dostarczyli ilustracji, 
w jaki sposób wiedza tworzy iluzję wolności, by zaspokoić inne, ze-
wnętrzne potrzeby. Dlatego też warto przywołać późne prace Fou- 
caulta poświęcone władzy, w  szczególności artykuł Podmiot i wła-
dza, w którym filozof konsekwentnie realizuje swój program. Tekst 
ten jest interesujący także dlatego, że podjęta w nim analiza przybie-
ra wszelkie cechy socjologicznej teorii władzy, dystansując się jed-
nak, jak na ironię, od możliwości, by analiza dyskursu mogła mieć 
charakter takiej teorii. Według autora Archeologii wiedzy teoria za-
kłada wszak obiektywizację, więc „nie może służyć jako podstawa 
analizy”145, skoro analiza ma dotyczyć właśnie obiektywizacji jako 
źródła podmiotowości. Wniknięcie w różnego rodzaju obiektywiza-
cje (różne koncepcje podmiotu jako obiektu) prowadzi do refleksji, 
że człowiek jako podmiot jest ściśle uwikłany w stosunki produkcji 
i sensu, a więc stosunki władzy. Na tym jednak Foucault się zatrzy-

144 M. Foucault, Archeologia wiedzy, s. 242.
145 Idem, Subjekt und Macht, übers. M. Bischoff, w: idem, Analytik der Macht, 

Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2005, s. 240–263, tu: s. 241.



348 ROZDZIAŁ 4

muje, nie chcąc iść ścieżkami wytyczonymi przez badane obiektywi-
zacje. Teorie socjologiczne zakładają bowiem obiekty, których status 
jest problematyczny dla analizy dyskursu. Analiza ta musi najpierw 
zadać pytanie, które, nota bene, stawia także fenomenologia społecz-
na, a  więc pytanie o  rodzaj rzeczywistości zakładanej przez teorię 
obiektu. Czym właściwie jest władza, w którą uwikłany okazuje się 
człowiek, gdy tylko spojrzeć nań jako na obiekt w społecznym kon-
tekście? Otóż pojęcie to nie daje się sprowadzić do obiektywnych re-
lacji. Jest ono raczej, zgodnie z filozofią Foucaulta, zarówno elemen-
tem systemu pojęciowego, który powstał w określonych warunkach 
historycznych, jak też rezultatem ambiwalentnego, nieredukowalne-
go doświadczenia. Filozof sugeruje więc, że jeśli chcemy budować 
pojęcie bez odwoływania się do teorii, to musimy odnieść je do su-
biektywności. 

Foucault pragnie rozwiązać dylematy teorii socjologicznej, po-
stulując stałe sprawdzanie pojęć, kierowanie się ku założeniom teo-
rii. Chcąc uczynić zadość postulatom analizy dyskursu, nie traktu-
je władzy ani tylko jako przejawu obiektywnych stosunków, ani też 
wyłącznie jako wyrazu podmiotowości, lecz pyta, jak może ona być 
zarazem jednym i  drugim. Pyta dalej, jakie okoliczności mogły 
sprzyjać równoczesnemu kształtowaniu się założeń podmiotowo-
ści i determinizmu. Władza jest nam dana zarówno w doświadcze-
niu, jak i w obiektywnej analizie, wszak rzut oka na historię pozwala 
stwierdzić, że ewoluuje, a jej nowe wysublimowane formy odzwier-
ciedlają racjonalizację społeczną – zarazem stwarzającą większe 
możliwości, jak i  silniej zniewalającą. Tak rozumiana władza staje 
się coraz mniej widoczna, coraz bardziej zlewa się w ludzkiej świa-
domości ze społeczną czy nawet indywidualną tożsamością. Zdawa-
łoby się, że podmiotowość zlewa się z władzą – wyłania się bowiem 
z różnych form podporządkowania, ale przecież także dąży do wła-
dzy lub się jej przeciwstawia, nawet jeśli rozpoznaje tylko określone 
jej formy. Tak czy inaczej pozostaje bezbronna wobec władzy w któ-
rejś z jej wielu form. Dokładna wiwisekcja władzy wymaga w związ-
ku z  tym dokładniejszej analizy tego wszystkiego, czemu podmiot 
przeciwstawia się jako opresji, czego doświadcza jako patologii pod-
miotowości. 
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Iście durkheimowska metoda ma pozwolić na prowadzenie ana-
lizy niebędącej po prostu krytyką racjonalności. Foucault woli pisać 
o odrębnych racjonalnościach i dyskursach poszczególnych obsza-
rów życia społecznego niż o  jednym zniewalającym mechanizmie 
racjonalizacji. Woli też pisać o  różnych doświadczeniach opresji 
niż jednym, zobiektywizowanym procesie społecznym obejmują-
cym wszystkie doświadczenia. Charakteryzując władzę za pomo-
cą różnych przeciwstawiających się jej form oporu, wskazuje przede 
wszystkim na to, że w różnych krajach, mimo wszelkich różnic kul-
turowych, można zaobserwować podobne formy sprzeciwu, które 
ujawniają się w odpowiednich dla siebie warunkach. Ponadto sprze-
ciw wobec władzy dotyczy z reguły tego, jak osobiste relacje władcze 
bezpośrednio oddziałują na indywidua. Opór wobec władzy lekarza 
nie będzie kierował się więc przeciwko jego sposobom zarobkowa-
nia, lecz przeciw temu, jak traktuje ciało pacjenta. Ci, którzy sprzeci-
wiają się władzy, nie szukają swego przeciwnika daleko, lecz martwią 
się o oddziaływanie władzy na swe ciała i aktualne interakcje, o to, 
jak wpływa ona na ich życie rodzinne i najbliższe otoczenie społecz-
ne. Dopiero te najbardziej bezpośrednie formy opresji kierują uwagę 
ku dalszym źródłom władzy. Foucault wnioskuje, że tendencja wła-
dzy do uwidaczniania się w prywatnym życiu indywiduum znajdu-
je dodatkowe potwierdzenie w tym, że walki o władzę dotyczą prze-
ważnie statusu i  tożsamości jednostkowej. Charakterystyczne jest 
przy tym, że jest to walka obosieczna – z jednej strony za prawem do 
odmienności, a z drugiej za prawem do uczestnictwa społecznego, 
czyli przeciw izolacji i wykluczeniu z grupy. Gdyby szukać wspól-
nego mianownika tych dwóch rodzajów opresji, to byłoby nim „ste-
rowanie poprzez indywidualizację”146. Sprzeciw wobec władzy staje 
się w omawianym kontekście sprzeciwem wobec „przywilejów wie-
dzy” i mistyfikacjom, które próbuje się ludziom narzucać. Foucault 
dochodzi w rezultacie do wniosku, pod którym podpisałby się tak-
że James Coleman i inni rzecznicy ochrony indywiduum przed asy-
metrią informacyjną: „Podważony jest tu raczej sposób, w jaki wie-
dza cyrkuluje i funkcjonuje, jej stosunek do władzy, a krótko: reżim 

146 Ibidem, s. 245.
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wiedzy”147. Pamiętajmy jednak, że w odróżnieniu od Colemana czy 
Webera Foucault nie wyciąga swoich wniosków z analizy badań em-
pirycznych i  założonego modelu działania, lecz poddając krytyce 
dogmatyczne założenia nauk społecznych, przedwcześnie wikłające 
podmiot w stosunki władzy. Właśnie z  tego względu Foucault jest 
przekonany, że może posunąć się dalej w swych rozważaniach – ku 
odpowiedzi na pytanie o naturę i pochodzenie podmiotu. 

Wniosek, że tożsamość podmiotowa kształtuje się za sprawą 
wiedzy, jest w pełni spójny z przedstawianą już w Słowach i rzeczach 
argumentacją o dyskursywnym pochodzeniu podmiotu. Tym razem 
jednak wiedza jest traktowana jako „forma władzy” przejawiająca się 
na co dzień w dzieleniu indywiduów na kategorie, przydzielaniu im 
ich indywidualności, wiązaniu ich z tożsamościami i „narzucaniu im 
zasady prawdy, którą mają rozpoznać w sobie, podobnie jak mają ją 
w nich rozpoznać inni”148. To właśnie ta forma władzy „przekształ-
ca indywidua w  podmioty”149 – pisze Foucault, nie pozostawiając 
wątpliwości, że wiedza jest uprzednia wobec podmiotowości, ale nie 
jako intersubiektywność, „sen bez śniącego” czy rozbite ramy zawi-
łych trajektorii interakcji, lecz reżim, z którym podmiot od samego 
początku swego istnienia musi toczyć bój o wolność. Foucault całko-
wicie odwraca zatem pierwotny sens zamierzenia fenomenologicz-
nego, w odróżnieniu od Husserla nie traktuje bowiem wiedzy jako 
wytworu wolnego podmiotu, środka nawiązania kontaktu ze świa-
tem, lecz źródło podmiotu, zamykające go w  sztywnych ramach 
przygodnych obiektywizacji. 

Zapewne nie byłoby trudno uzasadnić tezę, że wywody Foucaul-
ta są częstokroć niespójne. Siła jego teorii leży jednak, jak na iro-
nię, właśnie w sprzecznościach, które dostrzega on w codziennym 
doświadczaniu władzy i  jej związków z  wiedzą. Chodzi przy tym 
nie tylko o  wspomnianą dialektykę dążeń do emancypacji i  inte-
gracji, lecz także o to, jak władza (za pośrednictwem wiedzy) musi 
definiować podmiot, aby mógł on być jej przedmiotem (i podmio-

147 Ibidem.
148 Ibidem.
149 Ibidem.
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tem!). Wiedza jako narzędzie władzy musi mianowicie przyjmować 
dwa sprzeczne założenia na temat podmiotu: z jednej strony okreś- 
lać go jako wolną istotę, zdolną do podejmowania własnych decyzji, 
a z drugiej strony istotę zdolną do podporządkowywania się władzy, 
świadomie ograniczającą własną wolność w  imię nabywa-
nej wiedzy150. 

Przesłanki uprawiania teorii społecznej nie są uniwersalne, lecz 
idą w parze ze specyficznymi uwarunkowaniami historycznymi. De-
maskując je w  swej analizie, Foucault nie ogranicza się zatem do 
ich ujawnienia, lecz chce uwidocznić ich władczą funkcję. Naraża 
się jednak tym samym na nowy zarzut. Można mianowicie dowo-
dzić, że „archeologia” Foucaulta nie jest niczym innym niż wiedzą 
o wiedzy, która wszakże, w odróżnieniu od wiedzy, do której się od-
nosi, jest pozbawiona władczych właściwości. Tę cechę miałaby jej 
zapewniać demaskatorska funkcja. Trzeba jednak zauważyć, że spo-
sób, w jaki Foucault dochodzi do wniosku o związku wiedzy z wła-
dzą, ma podobnie empiryczny charakter jak inne socjologiczne ba-
dania nad władzą, znane choćby z  pism Maxa Webera, Heinricha 
Popitza czy Ralfa Dahrendorfa, by wymienić tylko przykładowe po-
stacie. Ambicje Foucaulta sięgają wszakże znacznie dalej, zmierza-
jąc w istocie do określenia wszelkich innych, formalnie niczym nie-
różniących się badań jako demaskowanych, a nie demaskatorskich. 
Czyż jednak Foucault nie płaci za swe demaskatorstwo ceny sprzecz-
ności? Jego przedsięwzięcie należałoby, z logicznego punktu widze-
nia, uznać za nieuprawnione wykraczanie poza granice wiedzy, któ-
re samemu się zakreśliło. Jedynym ratunkiem dla niego może być 
spekulacja, że analiza dyskursu bada wiedzę z punktu widzenia daw-
nych dyskursów (co jednak wydaje się niemożliwe) albo z punktu wi-
dzenia wątpliwego, inspirowanego nietzscheanizmem dyskursu przy-
szłości, nie stawiającego już podmiotu w centrum rzeczywistości. 

Aby nie odrzucać tego rodzaju spekulacji jako całkiem nie-
uzasadnionych, chcielibyśmy zaproponować interpretację, zgodnie 
z którą omawiana koncepcja wiedzy-władzy wynika ze struktury 
myśli Foucaulta. Pozwala ona bowiem rozwiązać palący problem, 

150 Ibidem, s. 257.
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który Foucault zastał w filozofii, badając tradycję fenomenologiczną 
i hermeneutyczną, czyli problem podmiotu. Okazało się, że w tych 
tradycjach wiedza nie wymaga założeń dotyczących podmiotu 
i przedmiotu, zastępując je różnymi formami samoodniesienia. Je-
śli jednak zinterpretować struktury wiedzy jako struktury władzy, to 
konieczne okazuje się istnienie ich podmiotu i przedmiotu. Techni-
ki indywidualizacji i totalizacji, stopniowo wyłaniające się z prostych 
zależności plemiennych, prowadzą krok po kroku do ukształtowania 
się: 1) władzy pastoralnej, która zastępuje kontrolę wewnętrzną sa-
mokontrolą, oraz 2) nowoczesnej władzy państwowej, zastępującej 
nieelastyczną dyscyplinę strukturami komunikacyjnymi, które po-
szerzają możliwości działania. Socjologiczne wyjaśnienie ekspansji 
władzy staje się zatem wyjaśnieniem filozoficznego problemu, któ-
ry wyłania się z historycznej myśli Foucaulta: jak i dlaczego podmiot 
narodził się jako produkt wiedzy? 

Rozwiązanie strukturalnego problemu teorii nie oznacza oczy-
wiście, że status socjologicznej refleksji Foucaulta jest w jakikolwiek 
sposób pewniejszy od statusu klasycznych badań socjologicznych. 
Funkcja jego analiz nie może wszak uzasadniać ich prawdziwości. 
Tego rodzaju zwrot w  stronę ugruntowania praktycznego, który 
w jego myśli nigdy w pełni się nie dokonał, pojawił się jednak w za-
lążku w jego ostatnich pracach dotyczących tak zwanych technik sie-
bie. W tej idei można bowiem znaleźć coś więcej niż kontynuację 
wcześniejszej tezy o tworzeniu podmiotu. Zdaje się, że Foucault po-
szukuje w historii filozofii i religii bardziej obiecujących sposobów 
myślenia o podmiotowości, które mogłyby stanowić ideę przewod-
nią dyskursu przyszłości. Filozofa prześladuje myśl, że podmioto-
wość musi być czymś więcej niż narzędziem władczym, zważywszy 
olbrzymi potencjał zmiany i kreatywność wyrastające z oporu wobec 
władzy pastoralnej i politycznej. 

O tym, że Foucault nigdy nie zrezygnował z tezy o przygodności 
podmiotu, może świadczyć jego wypowiedź z późnego wywiadu na 
temat wolności politycznej, w istocie utożsamionej z wolnością woli:

Zawsze byłem nieufny wobec ogólnego tematu wyzwolenia, wszak je-
śli nie porusza się go z pewną dozą ostrożności i w pewnych granicach, 
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można narazić się na niebezpieczeństwo wyobrażenia, jakoby istniała 
istota, natura człowieka, która w rezultacie wielu procesów historycz-
nych, ekonomicznych i społecznych zostaje wyobcowana i zamknięta 
przez mechanizmy represji151.
 

Z  drugiej strony, podejmując zagadnienie technik siebie, Foucault 
zwraca uwagę, że problematyka emancypacji, uwalniania od mecha-
nizmów represji, nie wyczerpuje kwestii wolności, wszak skupiając 
się na wyzwoleniu „zapomina się całkowicie o etycznym problemie 
praktyki wolności: Jak można praktykować wolność? W dziedzinie 
seksualności chodzi o to, by przez uwolnienie się od pożądania wie-
dzieć, jak należy odnosić się etycznie do innych w stosunkach na-
cechowanych pożądliwością”, etyka jest wszak, jak dodaje Foucault, 
niczym innym jak „refleksyjną praktyką wolności”152. Nie ma więc 
sensu wyzwalanie własnej seksualności, jeśli nie będzie to szło w pa-
rze z określeniem, czym ona jest, na czym polega praktyka wolno-
ści w postaci miłości. Rzecz jasna, możliwość praktyk wolności wy-
maga niekiedy uprzedniej emancypacji, choćby wyzwolenia kobiet 
spod władzy mężczyzn, niemniej, zgodnie z filozofią Foucaulta, „to 
wyzwolenie nie pozwala na nadejście spełnionego i szczęśliwego ist-
nienia seksualności, w której podmiot uzyskałby całkowitą i zado-
walającą więź. Wyzwolenie otwiera pole nowych stosunków władzy, 
które muszą być kontrolowane przez praktyki wolności”153. 

Do znanej nam już z pracy Bergera i Luckmanna, choć inaczej 
ujętej, dialektyki podmiotu i władzy, dochodzi u późnego Foucaul-
ta dialektyka wyzwolenia i wolności, a więc utwierdzania się pod-
miotu we własnej możliwości działania do momentu, gdy powstałe 
praktyki staną się opresywne wobec Innego. Mechanizm ten, znany 
nam już dobrze z Goffmanowskiej analizy fabrykacji, nie impliku-
je jednak uwięzienia partnerów w wytwarzanych przez nich ramach 
interakcji. Foucault wydaje się tu dużo większym optymistą niż 
Goffman, sugeruje bowiem nie tylko, że fabrykacja może zostać zde-

151 M. Foucault, Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit, übers. H. Kocy-
ba, w: idem, Analytik der Macht, s. 275.

152 Ibidem, s. 277–278. 
153 Ibidem, s. 277.
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maskowana, lecz także że można ją przekształcić w otwartą grę wza-
jemnych oddziaływań. Jak mówił Foucault w cytowanym już wywia-
dzie: „Im ludzie są bardziej wolni w swych wzajemnych relacjach, 
tym większa jest ich chęć określania zachowań drugiego. Im bardziej 
otwarta jest ta gra, tym bardziej jest zadowalająca i fascynująca”154. 
Własnej wolności nie da się zatem ustanowić ani drogą wyzwolenia, 
ani też zwiększania władzy nad innym przez asymetrię informacyj-
ną, na przykład w postaci fabrykacji. Jest to możliwe jedynie przez 
refleksyjną pracę nad własną praktyką. Stąd też krytyczna funkcja 
filozofii musi prowadzić ostatecznie do czegoś, co Foucault określa 
jako imperatyw sokratejski: „»Zajmuj się samym sobą«, co oznacza: 
»Buduj swą wolność na udoskonalaniu siebie«”155. 

Zwrot Foucaulta w stronę badania technik siebie pozwalał mu 
na poszukiwanie pozytywnej koncepcji wolności w dyskursach al-
ternatywnych wobec dyskursu nowoczesności. Dzięki temu mógł też 
wyjść poza nieznośną dlań dialektykę władzy i wyzwolenia. Obszer-
ne rozważania zawarte w wykładach z College de France z lat 1981–
–1982 oraz w Historii seksualności dowodzą, że ich autor nie porzu-
cił swego zasadniczego układu odniesienia, a więc systemów wiedzy, 
trzymając się pojmowania technik siebie jako poznawania samego 
siebie. Zarówno Sokrates, jak i stoicy oraz Epikur pozostawali dlań 
nauczycielami podmiotowości, prześcigającymi się w  technikach 
dbałości o podstawę własnej aktywności, czyli duszę. Według Fou- 
caulta dla wszystkich platoników podstawową zasadą miało być ha-
sło: „Poznaj samego siebie”, które w konsekwencji miało prowadzić 
do związanych z poznaniem siebie aktywności: studiowania, czyta-
nia, sposobienia się na odmianę losu, medytacji i dbałości o siebie. 
Ponieważ z tymi aktywnościami szła w parze troska o siebie, a więc 
budzący powszechne zainteresowanie i  dyskusje filozofów helleni-
stycznych katalog praktyk, takich jak robienie zapisków, autotrening 
czy rozmowy z przyjaciółmi, to poznanie siebie zaczęło stopniowo 
ustępować miejsca trosce o  siebie, w której z kolei na plan pierw-
szy wybijają się stosunki miłosne, a  także świadoma troska o  cia-

154 Ibidem, s. 299.
155 Ibidem, s. 300.
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ło. Okazało się jednak, że te praktyki, bez wątpienia budzące nostal-
gię Foucaulta, prowadziły, za sprawą chrześcijaństwa, do radykalnie 
odmiennych konsekwencji. Mianowicie to, co u Seneki było sztuką 
administrowania sobą, przypominania sobie o regułach zapewniają-
cych ciągłość własnej podmiotowości, w chrześcijaństwie przeista-
cza się we wstrzemięźliwość, mającą na celu wyrzeczenie się siebie, 
zerwanie ze sobą i własną rzeczywistością:

Najważniejszym z  modeli, stosowanych do wyjaśnienia exomologēsis 
(rytuału uznania siebie za grzesznika), był model śmierci, tortury i mę-
czeństwa. Teorię i  praktykę pokuty rozwijano wokół problemu czło-
wieka, który woli raczej umrzeć niż narazić się na szwank lub wyrzec 
wiary. Sposób, w jaki męczennik staje naprzeciw śmierci, traktowany 
będzie jako model dla pokutnika. Aby się nawrócić i ponownie połą-
czyć z Kościołem, musi on dobrowolnie poddać się męczeństwu. Skru-
cha to udawanie zmiany, zerwanie ze sobą, przeszłością i  światem. 
W ten sposób dana osoba pokazuje, że jest w stanie wyrzec się życia 
i siebie, że może stanąć w obliczu śmierci i zaakceptować ją. Skrucha za 
grzechy nie ma na celu ustanowienia jakiejś tożsamości, lecz służy jako 
dowód wyrzeczenia się siebie, zerwania ze sobą: ego non sum, ego156. 

Ta chrześcijańska praktyka tylko w pewnym stopniu nawiązuje jed-
nak do tradycji stoickiej, ponieważ w dużo większej mierze jest rady-
kalizacją wizji platońskiej. Zerwanie ze sobą jest wszak konsekwen-
cją poznania prawdy o sobie, rytualną manifestacją tego poznania. 
W  skrajnym przypadku wiedza nie tworzy podmiotu ani go 
nie kontroluje, lecz niszczy: „Samoobjawienie jest równocześ- 
nie autodestrukcją”157. 

Motyw ten, inspirowany także ideami chrześcijaństwa oraz filo-
zofią Nietzschego, ale dużo wcześniej i w innym kontekście kulturo-
wym, wybrzmiewa z całą mocą w Atenach i Jerozolimie Lwa Szesto-
wa, który pisze: „[…] w tej ostatecznej walce [przeciw konieczności], 
walce na śmierć i życie, może uda się w końcu człowiekowi odzyskać 

156 M. Foucault, Techniki siebie, w: idem, Filozofia, historia, polityka, s. 270–271.
157 L. Szestow, Ateny i Jerozolima, tłum. C. Wodziński, Znak, Kraków 1993, s. 271.
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prawdziwą wolność, wolność niewiedzy, wolność od wiedzy, utra-
coną przez pierwszego człowieka [wyróżnienie – M. K.]”158.

Żaden z badanych przez Foucaulta typów technik siebie nie wy-
kracza zasadniczo poza Platońską ideę poznania siebie, choć pozna-
nie to za każdym razem odnosi się do innych zasad, jak też prowadzi 
do różnych praktyk i typów relacji mistrz–uczeń. W żadnym przy-
padku praktyki nie stają się jednak zasadą wiedzy i maksymą pod-
miotu. Choć ta myśl była już bliska autorowi Historii seksualności, 
to nie zdołał on jej w pełni wyrazić i opracować. Warto wszakże za-
uważyć, że ten krok stanowiłby wyjście poza analizę dyskursu zogni-
skowaną na wiedzy i jej władczym charakterze. Jak Ricoeur postano-
wił rozwiązać dylemat fenomenologii przez odwołanie się do wiary 
jako źródła wolności, tak Foucault zbliżał się do określenia prakty-
ki stanowiącej źródło wolności i pozytywnego określenia podmio-
towości. Nie stało się tak być może za sprawą dość jednostronnej 
interpretacji platonizmu jako filozofii wiedzy, a nie filozofii prakty-
ki dialogicznej. W każdym razie, podobnie jak droga intelektualna 
Ricoeura, poszukiwania Foucaulta prowadzą do wniosku, że różne 
formy samoodniesienia wiedzy nie pozwalają na uzasadnienie wol-
ności, choć doskonale ukazują ukryte założenia teorii społecznej. 
W  dalszych rozdziałach zwrócimy się zatem ku tradycjom myślo-
wym ustanawiającym wiarę lub praktykę jako zasady teoretyzowania 
pozwalające na zrozumienie i uzasadnienie wolności.

158 Ibidem, s. 292.



rozdział 5
wolność z wiary

Wydobycie nauki ze stanu niepewności, niezdecydowania i wahań 
między sprzecznymi założeniami było głównym celem omawianej 
w poprzednim rozdziale tradycji fenomenologicznej i odwołujących 
się do niej socjologów. Tradycję tę przepełniała pewność, że włas- 
ne doświadczenie i  rozumowanie może doprowadzić do ustalenia 
ontologicznej struktury świata i pozycji, jaką zajmuje w nim pod-
miot. Charakterystyczne dla fenomenologii ukierunkowanie my-
śli na samą siebie prowadziło wprawdzie do zdobycia uzasadnionej 
wiedzy, ale okazała się ona uzasadniona tylko o tyle, o ile dotyczy-
ła wiedzy, a nie jej podmiotu i przedmiotu. Ponadto, podążając tro-
pami wskazanymi przez fenomenologów, udało się nam ustalić, że 
sprzeczne założenia teorii społecznej są nieodłącznie związane z na-
turą wiedzy i że jakiekolwiek rozstrzygnięcie między wolnością a de-
terminizmem wymagałoby wykroczenia poza jej granice, czyli poza 
uzasadnione przekonania. Omawiani w  ostatniej części poprzed-
niego rozdziału filozofowie Paul Ricoeur i Michel Foucault wskazali 
już dwa podstawowe kierunki takiej transgresji: wiarę oraz prakty-
kę. Zarówno jedna, jak i druga stanowią bardzo ogólnie określone 
sposoby odniesienia się człowieka do czegoś innego niż jego własne 
przekonania i myślenie albo też, w innym ujęciu, czegoś innego niż 
on sam. Ricoeurowi udało się wprawdzie systematycznie opracować 
podstawy teorii społecznej, ale nie znalazły one większego oddźwię-
ku wśród socjologów i  nawiązania do niego pozostały wybiórcze. 
Foucault stał się z  kolei niezwykle popularnym autorytetem świa-
ta socjologów mimo tego, że nie dokonał kroku, do którego nawoły-
wał jego mistrz Friedrich Nietzsche, a więc poza wiedzę w kierunku 
działania. Według Nietzschego:
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[…] nie ma żadnego „istnienia” poza czynieniem, działaniem, stawa-
niem się. „Czyniciel” jest tylko zmyśleniem do czynienia dodanym – 
czynność jest wszystkim. Tłum zdwaja w gruncie rzeczy czynność, ka-
żąc błyskawicy świecić; jest to czyn czyn. To samo zdarzenie stawia raz 
jako przyczynę, a potem jeszcze raz jako skutek tejże. […] cała wiedza 
nasza stoi jeszcze, mimo cały swój chłód, wyzbycie się uczucia, pod 
uwodnym czarem mowy i nie wyzbyła się jeszcze podrzuconych bę-
kartów, „podmiotów” (atom jest, na przykład takim podrzutkiem, to 
samo kantowska „rzecz sama w sobie”). Cóż za dziwota, gdy upośle-
dzone, skrycie tlące uczucia, zemsta i nienawiść, wyzyskują dla siebie 
tę wiarę i rzeczywiście nawet żadnej wiary nie zachowują żarliwiej, niż 
tę, że jest pozostawionym woli silnego być słabym, a drapieżnemu 
ptakowi jagnięciem1.

Gwoli prawdy, fenomenolodzy przyznają, że to raczej działanie niż 
myślenie jest tym, co jako pierwsze zaprząta uwagę człowieka i mo-
głoby stać się punktem wyjścia filozofii jako rzeczywistość uprzed-
nia wobec myślenia. Myśląc, człowiek w istocie zawsze zastaje siebie 
w działaniu i musi się do niego w jakiś sposób odnieść. Fenomeno-
lodzy rozpoczynali zawsze od analizy myślenia, badając uniwersal-
ne struktury odniesienia zewnętrznego, ale w obliczu porażek badań 
fenomenologicznych w  wyjaśnieniu uniwersalnej natury podmio-
tu można przecież próbować innej drogi. Wbrew pozorom, najbar-
dziej oczywistą z nich nie jest wcale badanie różnych rodzajów prak-
tyk i ich wpływu na myślenie, lecz badanie czegoś, co czyni w ogóle 
możliwym bezrefleksyjne odniesienie do rzeczywistości działania, 
czyli wiary w tę rzeczywistość. Już w akcie wiary kryje się bo-

1 F. Nietzsche, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. L. Staff, Warsza-
wa 1904, s. 41–42. Choć twórczość Nietzschego może być traktowana jako po-
krewna pragmatyzmowi, to nie ulega wątpliwości, że na pierwszy plan wybi-
ja się u niego idea aktywizmu, który raczej należy traktować jako praktyczny 
postulat, a nie akt wiary. Ponadto nie ma dowodów na to, by Nietzsche w jaki-
kolwiek istotny sposób inspirował amerykańskich pragmatystów. Max Scheler 
i Martin Heidegger, którzy z Nietzschego czerpali, stworzyli z kolei systemy filo-
zoficzne wyraźnie nadające fenomenologii rysy antropologiczne, a tym samym 
mogące być wprost nazwane „ukrytymi odmianami pragmatyzmu”. Por. H. Joas, 
Pragmatismus und Gesellschaftstheorie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1992, s. 120, 
125–129. 
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wiem istotny wybór co do interpretacji rzeczywistości i podstawo-
wych funkcji wiedzy. Prezentowany rozdział będzie służyć wykaza-
niu, że można budować teorię społeczną na różnych fundujących 
aktach wiary, nadając przez to nowe znaczenia problemowi wolno-
ści woli.

Trzeba już na wstępie wyraźnie podkreślić, że teorie społecz-
ne opierające się na akcie wiary systematycznie różnią się od teo-
rii, które za swą zasadę uznają określony rodzaj praktyk. Te ostatnie 
wysuwają bowiem roszczenie do prawdziwości uwarunkowanej 
przez praktykę, a nie tylko przez charakter formułowanej wiedzy. 
Tymczasem teorie omawiane w tym rozdziale są nieco skromniej-
sze w swych wymaganiach – wywodzą bowiem prawdziwość two-
rzonej wiedzy z fundującego aktu wiary, i to nawet jeśli w swej treści 
akcentują wyższość działania nad myśleniem. Wiara nie jest bowiem 
nigdy pojmowana przez te teorie wyłącznie jako wiara w myślenie 
czy wiedzę – z natury pewne samych siebie. Jest to wiara wykracza-
jąca poza sferę ducha, zakładająca określony rodzaj rzeczywistości, 
w którym myślenie jest tylko funkcją działania, rzeczywistości, która 
ma niezależny od myślenia sens. Tego rodzaju akt wiary pozwala nie 
tylko na wyrwanie się z samoodniesienia wiedzy, ale przede wszyst-
kim przyjęcie dodatkowych założeń na temat rzeczywistości, zało-
żeń dających nadzieję na rozstrzygnięcie dylematu wolności woli. 

Zgodnie z proponowaną tu interpretacją teorię społeczną syste-
matycznie opartą na wierze możemy odnaleźć w różnych formach 
pragmatyzmu amerykańskiego. Ta ogólna interpretacja nie może, 
rzecz jasna, przesłaniać tego, że nurt ten obejmuje wiele różnych sys-
temów filozoficznych i  teorii społecznych, zainspirował też bogatą 
tradycję interakcjonizmu symbolicznego i prowadzone w  jego du-
chu badania socjologiczne. Przedstawiane dalej rozważania muszą 
z konieczności ograniczyć się do kilku głównych przedstawicieli prag-
matyzmu, reprezentujących zarazem względnie odmienne perspek-
tywy. Należy przy tym podkreślić, że proponowana tu interpretacja, 
mówiąca, że pragmatyzm jest filozofią zrodzoną z wiary, bynajmniej 
nie jest oczywista i wymaga oddzielnego uzasadnienia w odniesie-
niu do każdego z omawianych dalej autorów. Na potrzeby prezento-
wanej argumentacji przedstawione zostaną dociekania trzech przed-
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stawicieli pragmatyzmu, których twórczość obrazuje trzy różne fazy 
rozwoju tego kierunku i nieco odmienne obszary tematyczne. Za-
czniemy od prekursora pragmatyzmu Charlesa Sandersa Peirce’a, 
należącego do kręgu filozofów, którzy w  latach siedemdziesiątych 
dziewiętnastego wieku podjęli kwestię prymatu działania nad my-
śleniem. Peirce będzie dla nas istotny głównie ze względu na jego 
krytyczny stosunek wobec introspekcji oraz tezy o możliwości roz-
wijania wiedzy bez założeń na temat działania – myśl, która rozkwit-
nie w późniejszych pokoleniach pragmatystów. Następnie będziemy 
analizować wybrane prace Williama Jamesa – prekursora psycholo-
gii empirycznej, który zastanawiał się nad ludzką wolnością w kon-
tekście relacji między nauką a  wiarą, a  w  swych badaniach nad 
religijnością wykorzystywał metody, które w pewnej mierze pozwa-
lają traktować go jako bliskiego tradycji fenomenologicznej – w tej 
mierze, w  jakiej zwracał uwagę na indywidualność doświadczenia 
i względność rzeczywistości. W ostatniej części rozdziału prześledzi-
my intelektualną drogę George’a Herberta Meada, autora społeczno-
-psychologicznej teorii działania, nazwanej później przez Herberta 
Blumera interakcjonizmem symbolicznym. Mead, czerpiąc z dorob-
ku pragmatyzmu, zwłaszcza z twórczości Johna Deweya, stał się bez 
wątpienia pod wieloma względami ważnym autorytetem współczes- 
nej socjologii interpretacyjnej. 

Prezentowana tu ogólna interpretacja pragmatyzmu nie jest ra-
czej spotykana w literaturze poświęconej teorii społecznej i przeczy 
potocznym przekonaniom na temat filozofii pragmatycznej, mówią-
cym na przykład, że jest ona głównie użytecznościową teorią prawdy 
czy też filozofią twardo stąpającą po ziemi, nieprzypadkowo powsta-
łą w  merkantylnej kulturze amerykańskiej. Potoczne interpretacje 
zapoznają nie tylko religijne i metafizyczne motywy pragmatystów, 
lecz przede wszystkim istotny fakt, na który zwróciliśmy już wyżej 
uwagę, czyli to, że pragmatyści nie poszukują ugruntowania swych 
tez w wiedzy bądź myśli, lecz wyraźnie postulują wykroczenie poza 
myśl. Krok ten nie jest tymczasem możliwy inaczej niż przez akt wia-
ry. Z drugiej strony nie posuwają się tak daleko, by określonym ro-
dzajom praktyk społecznych przypisywać monopol na rozwiązywa-
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nie problemów teoretycznych2. Gdy mowa u pragmatystów o działaniu 
czy prymacie działania, chodzi im o działanie w ogólności, a nie spe-
cyficzny porządek działań (praktykę). Chodzi im o działanie, w któ-
rego byt trzeba uwierzyć, aby dojść do wewnętrznie spójnej wiedzy 
i móc ją modyfikować, podobnie jak kierować działaniem. Doktryna 
prymatu działania ma więc niewątpliwie silny wydźwięk praktyczny, 
ale nie postuluje konkretnej praktyki, która miałaby prowadzić do 
poznania prawdy, lecz raczej stałą korektę wiedzy ze względu 
na wymogi praktyczne. Rzecz więc w  tym, zdaniem pragmaty-
stów, by nie powstrzymywać myśli przed wykraczaniem poza własny 
obręb. Według Deweya samoodniesienie i  zamknięcie myśli rodzi 
sztucznie problem wolności woli, ponieważ nie pozwala postrzegać 
myśli w jej dynamicznym związku z działaniem. Jak pisze: „Aby od-
naleźć znaczącą rzeczywistość w koncepcji wolności woli, należy od-
żegnać się od teorii moralnych ku ogólnej ludzkiej walce na rzecz 
wolności politycznej, ekonomicznej i religijnej, wolności myśli, sło-
wa, stowarzyszania się i wyznania”3. 

Nie ulega wątpliwości, że narodzinom pragmatyzmu sprzyja-
ły ważne przemiany w nauce i społeczeństwie. Po pierwsze, chodzi 
o pojawienie się Darwinowskiej teorii ewolucji, która nasuwała nie-
pokojące dla niektórych przypuszczenie, że cała nauka będzie mu-
siała ulec przeformułowaniu w duchu indeterministycznym, że nie-
uniknione stanie się uznanie istnienia przypadku w przyrodzie. Po 

2 Widoczne jest to w charakterze, jaki przybiera zwykle u pragmatystów krytyka 
marksizmu. Tak na przykład John Dewey pisał: „Karol Marks pożyczył z dialek-
tyki Heglowskiej ideę, że element negatywny, opozycja, jest konieczny do postę-
pu. Dokonał projekcji tego elementu na sprawy społeczne i doszedł do wniosku, 
że wszelki rozwój społeczny bierze się z konfliktu klas i że z tego względu walka 
klas musi być pielęgnowana. Tym samym, rzekomo naukowa postać doktryny 
ewolucji społecznej wielbi wrogość społeczną jako drogę do harmonii społecz-
nej. Trudno byłoby znaleźć bardziej uderzający przykład tego, co się dzieje, gdy 
naturalne zdarzenia są sakralizowane społecznie i praktycznie. […] Alternatywa, 
tak tutaj, jak gdzie indziej, nie polega na, z jednej strony, zaprzeczaniu faktom na 
rzecz czegoś uznawanego za ideały moralne, a z drugiej strony akceptowaniu fak-
tów jako ostatecznych. Pozostaje możliwość uznania faktów i wykorzystania ich 
jako wyzwania dla inteligencji w celu zmiany środowiska i nawyków” (J. Dewey, 
Human Nature and Conduct, Dover, Mineola 2002, s. 300–301). 

3 Ibidem, s. 9.
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drugie, szybkie przemiany gospodarcze, związane jednocześnie ze 
wzrostem nierówności i  kultury indywidualistycznej, zmuszały do 
większego zainteresowania problemami praktycznymi niż teoretycz-
nymi i do formułowania tez o prymacie działania. Musimy przy tym 
pamiętać, że Husserlowska fenomenologia, która narodziła się póź-
niej w  zupełnie innym kontekście politycznym, stanowiła odwrót 
od cechującej pragmatyzm wiary w postęp, przejaw kryzysu wiary. 
W tym samym roku, w którym Edmund Husserl wygłaszał na Sor-
bonie wykłady wydane jako Medytacje kartezjańskie, Dewey trwał 
ciągle przy swym historycznym optymizmie, ale był też w pełni prze-
konany o konieczności rekonstrukcji filozofii w celu rozwiązania ro-
snącej sprzeczności między opresyjnością „sojuszu pieniądza z ma-
szyną” a kultem indywiduum i roszczeniami wolnościowymi: 

Jeśli ktoś patrzy, co robimy i co się dzieje, a następnie oczekuje, że znaj-
dzie teorię życia, która harmonizowałaby z aktualną sytuacją, to musi 
być zszokowany sprzecznością, z jaką się zderzy. Sytuacja wymaga bo-
wiem przyjęcia całkowitego determinizmu ekonomicznego. Żyjemy 
tak, jakby siły ekonomiczne determinowały wzrost i  zanik instytucji 
oraz określały los indywiduów. Wolności stają się niemal niepotrzeb-
nym terminem – zrywamy się i zatrzymujemy na sygnał maszyny. […] 
Nie trzeba nadmieniać, że współczesny pogląd na życie w Middletown, 
w Anytown, nie ma z tym nic wspólnego. Nic nie przeraża Ameryka-
nów bardziej niż usłyszeć, iż jakaś zwiedziona postać w  jakimś odle-
głym miejscu na ziemi chwali to, co praktykujemy – i to bardziej niż 
ktokolwiek inny – czyli determinizm ekonomiczny. Cała nasza teoria 
mówi, że człowiek planuje i używa maszyn w swych najbardziej ludz-
kich i moralnych celach, a nie daje się porywać tam, dokąd ciągnie go 
maszyna. Nie materializm, lecz idealizm jest zapewne najgłośniejszą 
i  najczęściej uprawianą filozofią, o  jakiej świat kiedykolwiek słyszał. 
[…] Jesteśmy przeładowani altruizmem i rozrywani pragnieniem, by 
„służyć” innym4.

Dla Deweya pojęcia wolności i determinizmu nie mają wcale zna-
czenia ontologicznego, służą one raczej do opisania współistnie-

4 J. Dewey, The House Divided against Itself, „The New Republic” 1929, Issue 24,  
s. 270.
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jących dyspozycji behawioralnych, których sprzeczność nie może 
być nawet oddana przez klasyczny dylemat determinizmu i wolno-
ści woli. Stąd też pojawia się u niego postulat rekonstrukcji filozo-
fii w duchu reformy społecznej, jak też porzucenia problemu „przy-
czynowości ego”. Dla pragmatystów podmiotowość nie jest zresztą 
niczym podstawowym, lecz takim samym produktem działania jak 
inne ludzkie wytwory. Uwolnienie się od prymatu myśli w tworzeniu 
teorii dało więc pragmatyzmowi szansę na stworzenie złożonych we-
wnętrznie koncepcji „jaźni społecznej”. Pragmatyczna rekonstrukcja 
filozofii nie tylko nie musi dzięki temu rozpoczynać się od określe-
nia podmiotowości, lecz także może demaskować jej określenia jako 
mylne wymówki reformatorów społecznych. Tak pisał o tym Dewey 
w 1920 roku:

Gdy jaźń jest uważana za coś całościowego samo w sobie, do głosu do-
chodzi argument, że jedynie wewnętrzne zmiany moralne mają zna-
czenie w  ogólnej reformie. Zmiany instytucjonalne są zaś traktowa-
ne jako jedynie zewnętrzne. Mogą dodać życiu ułatwień i wygód, ale 
nie mogą wywołać udoskonaleń moralnych. W rezultacie dochodzi do 
tego, że wymogiem naprawy społecznej obciążana jest wolna wola w jej 
najbardziej niemożliwej formie. Co więcej, zachęca się w  ten sposób 
do pasywności społecznej i gospodarczej. Indywidua są skłaniane do 
koncentrowania się w moralnej introspekcji na własnych przywarach 
i cnotach z lekceważeniem charakteru swego środowiska5.

Dewey opisuje zatem wolność woli jako rodzaj wymówki filozofów 
odwracających się od zagadnień reformy społecznej i marginalizuje 
dylemat, któremu jest poświęcona prezentowana książka. Mimo to 
jego sposób ujmowania problemu wolnej woli najlepiej odzwiercie-
dla główne rysy pragmatyzmu. Odmienne zdefiniowanie filozoficz-
nego punktu wyjścia prowadzi u niego do całkowitego zastąpienia 
starego problemu nowym problemem – niewidocznym tak wyraź-
nie dla wcześniej omawianych teorii. Jak się jednak wkrótce okaże, 
nie wszystkim pragmatystom równie łatwo przyszło uporać się z kla-

5 Idem, Reconstruction in Philosophy, Dover, Mineola 2004, s. 113.
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sycznym zagadnieniem wolności, a za to udało im się ukazać zupeł-
nie inne jego wymiary. 

5.1. wiara we wspólnotę (charles sanders peirce)

Eseje filozoficzne Peirce’a charakteryzują się krytycznym wyostrze-
niem, które pozwala czytelnikowi umiejscowić je na mapie sporów 
intelektualnych epoki i dostrzec wyraźne alternatywy. Lektura wczes- 
nych dzieł tego autora nie pozostawia wątpliwości, że cechowała 
go głęboka fascynacja Immanuelem Kantem, a  jednocześnie scep-
tycyzm wobec paradygmatu kartezjańskiego i  szerzej – wobec in-
trospekcji. Pod względem swoich sympatii filozoficznych był ukie-
runkowany odwrotnie niż Husserl, nie pytał wszak o ugruntowanie 
wiedzy, a raczej o jej implikacje.

Już w pierwszych tekstach Peirce’a z lat 1867–1869 pojawiają się 
wątki, które tłumaczą, dlaczego problem determinizmu musiał uzy-
skać dlań szczególne znaczenie w  późniejszych fazach twórczości. 
Skoro bowiem Peirce zredukował zakres wiedzy obiektywnej do re-
lacji między myślami i dowodził, że wszelki postęp myśli zależy od 
przyznania się do błędu, podważył też dotychczasową podstawę my-
ślenia deterministycznego i stworzył miejsce dla doktryny przypad-
kowości.

W  Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man6, 
wczesnym i  niegdyś raczej rzadko komentowanym artykule, uwa-
żanym jednak przez Richarda Bernsteina za klucz do zrozumienia 
twórczości Peirce’a7, można odnaleźć, z  jednej strony punkt wyj-
ścia, który określilibyśmy jako husserlowski, a z drugiej całkowicie 
sprzeczną z Husserlowską odpowiedź na postawiony problem. Peirce 
pyta, jak właściwie poznajemy fakty, a  następnie podważa pozna-
nie intuicyjne, wykazując, że każdy akt poznawczy jest poprzedzo-

6 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1: (1867– 
–1893), eds. N. Houser, Ch. Kloesel, Indiana University Press, Bloomington 
1992, s. 11–27.

7 Por. R. J. Bernstein, The Pragmatic Turn, Polity, Cambridge 2010, s. 32.
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ny innym aktem. Jedyną rzeczywistością, jaka jest dostępna nauce, 
jest ciągły łańcuch myśli, które się do siebie odnoszą, a  to dlatego, 
że jakiekolwiek odniesienie do przedmiotu jest możliwe tylko przez 
jednoczesne odniesienie do poprzedniej myśli. Choć postrzeżenia 
zmysłowe mają wartość informacyjną, to nie są niczym więcej niż 
hipotezami. Odrzucając introspekcję i sprowadzając obiekty do my-
śli, Peirce porzuca jednoznacznie dualizm kartezjański, kierując za-
interesowanie w stronę „rzeczywistości myśli”.

Dalsze dociekania Peirce’a  mogą być rozumiane jako badania 
nad naturą myśli. W  artykule Some Consequences of Four Incapa-
cities8 myśl została zdefiniowana jako działanie ukierunkowane na 
zastosowanie praktyczne. Definicja ta podważa funkcję wątpienia 
w  filozofii kartezjańskiej, czyniąc z  niego po prostu jedną z  wielu 
form działania. Peirce powtarza również swą tezę o niezdolności lu-
dzi do intuicyjnego poznania samych siebie, pomniejszając episte-
mologiczną rolę jaźni, a zarazem przenosząc punkt ciężkości swych 
analiz z osobistych przekonań na naturę procesu poznawczego i jego 
prawa: „[…] nie ma absolutnie pierwszego aktu poznawczego uj-
mującego obiekt, lecz każde poznanie powstaje w ciągłym procesie. 
Musimy zacząć od procesu poznania i to takiego, którego prawa są 
najlepiej zrozumiałe i najlepiej odpowiadają zewnętrznym faktom”9. 
Myśli i zawarte w nich fakty są bowiem od siebie nieoddzielne, sta-
nowią dwa aspekty tego samego ciągu aktów poznawczych. 

Według poglądu wyłożonego w późniejszym tekście One, Two, 
Three: Kantian Categories10 w  każdym poznaniu łączą się ze sobą: 
„pierwsze”, „drugie” i  „trzecie”. To, co pierwsze, jest nowe, ulotne, 
zrodzone z przypadku, ale też niepodzielne. To, co drugie, cechuje 
się trwałością, jest zawsze dane w konkretnym zdarzeniu, „ponieważ 
zdarzenie jest czymś, czego istnienie polega na tym, że się z tym zde-
rzamy. Twardy fakt jest tego samego rodzaju, a więc jest czymś, co po 
prostu jest, czego nie mogę anulować”11. To, co pierwsze – działa, to, 
co drugie – poddaje się działaniu, to zaś, co trzecie „jest działaniem, 

8 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 28–55.
9 Ibidem, s. 30.
10 Ibidem, s. 245–279.
11 Ibidem, s. 249.
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przez które to, co drugie, poddaje się pierwszemu”12. Owa relacja łą-
czenia, określona jako „trzecie”, jest obecna w rozumowaniach, któ-
re, w  rezultacie, są również nieodłączne od faktów: „Nie możemy 
uznać żadnego twierdzenia dotyczącego tego, co w nas zachodzi ina-
czej niż jako hipotezy koniecznej do wyjaśnienia, co zachodzi w tak 
zwanym świecie zewnętrznym”13. Z  drugiej strony wszelkie twier-
dzenia dotyczące faktów muszą wynikać z poprzednio już istnieją-
cych myśli – zgodnie z  tezą o braku ugruntowujących intuicji po-
znawczych. A  zatem każdy sąd o  rzeczywistości przybiera postać 
wnioskowania, a równocześnie „w organizmie dochodzi do czegoś, 
co jest ekwiwalentem procesu sylogistycznego”14. 

Dodajmy, że rozumowania sylogistyczne, pomocne w działaniu 
przez dostarczanie konkluzji niewidocznych w przesłankach, wska-
zują na zaskakującą cenę, jaką trzeba zapłacić za użyteczność my-
ślenia. Jest nią „brak wiedzy, rozstrzygający o ważności jakiegokol-
wiek argumentu probabilistycznego”15. Zacznijmy od tego, że Peirce 
rozróżnia rozumowanie apodyktyczne (dedukcję) i dwa typy rozu-
mowania probabilistycznego – indukcję i  „hipotezę”. Charaktery-
zując indukcję, pisze: „[…] wnioskowanie przebiega tak, jak gdy-
by wszystkie obiekty o określonych cechach były znane”16, podczas 
gdy w przypadku „hipotezy” wnioskowanie „przebiega tak, jak gdy-
by wszystkie cechy konieczne do określenia danego obiektu lub kla-
sy obiektów były znane”17. Po wyeliminowaniu terminu średniego 
(co zdaniem Peirce’a  zawsze można uczynić) każde wnioskowanie 
może być sprowadzone do formuły, że każdy stan rzeczy, który jest 
reprezentowany przez C, jest stanem rzeczy reprezentowanym przez 
P. Wszelkie ważne rozumowanie przyjmuje tę samą ogólną formę, 
do niej też można sprowadzić wszelkie stany psychiczne. A jednak, 
jak pisze filozof:

12 Ibidem, s. 250.
13 Ibidem, s. 30.
14 Ibidem, s. 31.
15 Ibidem, s. 32.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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[…] oczywistą przeszkodą w redukcji wszelkiego działania psychicz-
nego do tego typu ważnych wnioskowań jest istnienie błędnego rozu-
mowania. Każdy argument implikuje prawdę ogólnej zasady procedury 
wnioskowania (czy to dotyczącą faktów odnoszących się do przedmio-
tu argumentu, czy też po prostu maksymy związanej z systemem zna-
ków), zgodnie z którą jest to ważny argument. Jeśli zasada ta jest fał-
szywa, argument jest błędny. Wszakże ani ważny argument z błędnych 
przesłanek, ani zbyt słaba, choć nie całkiem nieuprawniona indukcja 
czy hipoteza, jakkolwiek przeceniać można ich siłę i jakkolwiek błędne 
byłyby ich wnioski, nie jest błędem18.

Błąd rozumowania byłby w tym sensie zawsze błędem raczej „psy-
chologicznym” niż „logicznym” i  wynikałby z  fałszywości przesła-
nek, a nie z kapryśności umysłu w stosowaniu schematu ważnego 
wnioskowania. 

Sprawdzianem rzeczywistości jest zatem, według Peirce’a, w pierw-
szym rzędzie korygowanie przekonań przez demaskowanie złudzeń. 
W dalszej kolejności okazuje się, że rzeczywistość to nic innego jak 
„niezależność od tego, co właściwe tylko mnie i  tobie (vagaries of 
me and you)”, wynik porzucenia prywatnych określeń myśli na rzecz 
jej dalszego sprawdzania. By dowieść fałszu lub potwierdzić wiary-
godność myśli, trzeba mianowicie rozszerzyć ją poza obręb własne-
go umysłu. By sięgnąć prawdy, człowiek musi polegać na domyślnie 
rozszerzonej w  przyszłość wspólnocie, która jako jedyna mogła-
by kontynuować dociekania indywiduum. Indywidualnie możemy 
uzyskać tymczasowe przekonanie o słuszności danego poglądu, ale 
w dłuższym okresie jesteśmy zdani na innych, a właściwie na wia-
rę, że będą się przybliżać do prawdy, do której rościmy sobie pra-
wo w każdym akcie wnioskowania. Biorąc pod uwagę, że – jak zgod-
nie twierdzą fenomenolodzy i Peirce – nasze codzienne myśli ciągle 
oscylują między tym, co rzeczywiste, a tym, co nierzeczywiste, im-
peratyw testowania myśli umożliwia stałe potwierdzanie powsta-
łego w ten sposób napięcia. To z kolei oznacza, że idea wspólnoty 
nie jest dodatkiem do Peirce’owskiej koncepcji rzeczywistości, lecz 
z niej logicznie wynika. Jak widzimy, Peirce zasypuje przepaść mię-

18 Ibidem, s. 37.
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dzy obiektywnością ontologiczną i epistemiczną, czyniąc tę ostatnią 
ostatecznym probierzem rzeczywistości. Jednocześnie niemal utoż-
samia „wspólnotę” z  obiektywnością epistemiczną, która wymaga 
radykalnego porzucenia perspektywy osobistej w znaczeniu funda-
mentu poznawczego.

Z punktu widzenia naszych rozważań szczególnie istotne jest to, 
że pragmatyzm Peirce’owski grzebie nie tylko wiarę w indywidual-
ną pewność poznawczą, lecz także w  indywidualną wolność istoty 
ludzkiej19. Ponieważ życie nie jest niczym innym niż „ciągiem my-
śli”, to istotą człowieczeństwa jest istnienie myśli, a nie wolna wola 
czy władza nad organizmem. Jednak trwałość myśli zależy od przy-
szłych myśli przyszłej zbiorowości i  utrzymywania przez nią łącz-
ności z  ludźmi, którzy odeszli w przeszłość, przez sprawdzanie ich 
przekonań. Wynika z tego również, że niezależne istnienie człowie-
ka nie jest niczym innym niż niewiedzą i błędem, które czynią jego 
myśl niepowtarzalną. Gdyby chcieć upatrywać wolność w możliwo-
ści przezwyciężenia przez człowieka własnych błędów poznawczych, 
to okaże się, że nie jest to już wolność indywiduum, lecz co najwyżej 
wspólnoty majaczącej gdzieś w przyszłości20. 

Zwróćmy uwagę, że formułując imperatyw podporządkowania 
wspólnocie, Peirce uzależnia ważność wnioskowań probabilistycz-

19 Niektórych koncepcja ta zniechęca jako „negatywna” i oznaczająca „tłamsze-
nie indywidualności”. Por. K.-O. Apel, C. S. Peirce and the Post-Tarskian Prob-
lem of an Adequate Explication of the Meaning of Truth: Towards a Transcenden-
tal-Pragmatic Theory of Truth, w: The Relevance of Charles Peirce, ed. E. Freeman, 
The Hegeler Institute, La Salle 1983, s. 189–223, tu: s. 215.

20 Nie brakuje interpretacji pomijających niezwykle ważne tutaj rozróżnienie 
między indywiduum a wspólnotą, a tym samym entuzjastycznie odczytujących 
przesłanie Peirce’a. Na przykład Marian Dobrosielski pisał: „Stosowanie tej me-
tody [pragmatycznej] uwalnia nas według Peirce’a od złudnych doktryn i fał-
szywych teorii, pozwala na racjonalne kształtowanie naszych przekonań, zgod-
nie z coraz lepiej poznawaną i rozumianą przez nas rzeczywistością czy jak ktoś 
chce koniecznością, a tym samym na świadome, celowe, kontrolowane i stale 
korygowane postępowanie i działanie” (M. Dobrosielski, Pragmatyzm a ewolu-
cja wolności, paradoks w poglądach Charlesa Sandersa Peirce’a, w: M. Drużkow-
ski, K. Sokół, Antynomie wolności. Z dziejów pojęcia wolności, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1966, s. 359–372, tu: s. 368). Należałoby dodać, że „nasze” niekoniecz-
nie oznacza tu „moje”.
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nych od subiektywnego ukierunkowania: indywidualnej wiary we 
wspólnotę i  indywidualnej odwagi wzięcia na siebie, jak to ujmuje 
Peirce, ryzyka „zakładu ubezpieczeniowego”21. Wydaje się wszakże, 
że wymóg ten przeczy wspomnianej wyżej zasadzie obiektywności 
epistemicznej, gdy zastosujemy ją do sytuacji indywiduum. Właśnie 
ta tragiczna niespójność sprawia, że wspólnota jest czymś koniecz-
nym poznawczo i moralnie. 

W późniejszym tekście, The Law of Mind22, Peirce powrócił do 
kwestii wzajemnego oddziaływania na siebie myśli definiowanych 
wcześniej jako proste i  niewyjaśnialne jakości. Aby bliżej opisać 
ich naturę, wprowadził matematyczną koncepcję ciągłości. Każ-
da myśl ma początek i koniec w indywidualnej świadomości. Mię-
dzy tymi skrajnymi fazami pośredniczy faza przejściowa, będąca za-
razem początkiem nowej myśli. W pewnym sensie przyszła myśl jest 
już obecna w chwili teraźniejszej, a jej powiązanie z teraźniejszością 
rządzi się ogólnymi prawami, które wiążą ze sobą szeregi myślowe. 
Przyszłe myśli mogą jeszcze nie być uświadomione, gdy wpływają 
na osobowość definiowaną jako koordynacja idei ogólnych albo też 
„wzrost życia”, niededukowalny z uprzednio ustalonych celów23. 

Prawo ciągłości nie przeczy prawom wnioskowania. Dedukcja 
zachodzi wtedy, gdy umysł jest już zdominowany przez przyzwy-
czajenie, a ogólna idea nasuwa określoną reakcję. Indukcja ustana-
wia zwyczaj powstający, gdy określone hipotezy poprzedzają podob-
ne reakcje. Wreszcie hipoteza jest skutkiem pojawienia się sytuacji, 
w której narzuca się określona myśl ogólna. To narzucanie się idei 
wynika z wątpliwości wywołanych przez pewną liczbę różnych re-
akcji. Głównym motywem przechodzenia od jednej myśli do innej 
jest przy tym niepewność w nowych sytuacjach. Gdyby wszystkie re-
akcje podążały za wrażeniami z absolutną koniecznością, to „przy-
zwyczajenia stawałyby się sztywne i  nieusuwalne”24. Ogólne idee 
ustanowione przez indukcję są tylko tymczasowymi przybliżenia-
mi, z definicji niepewnymi. Do ich istoty należy poszukiwanie nowej 

21 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 81.
22 Ibidem, s. 312–333.
23 Ibidem, s. 331.
24 Ibidem, s. 329.
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wiedzy. Hipotezy z definicji łamią zaś przyzwyczajenia w przypad-
kach konfliktowych reakcji. Nawet dedukcja nie jest procesem au-
tomatycznym, lecz wynika z  zewnętrznych oddziaływań25. Jak wi-
dać, przypadek stanowi główną siłę łączącą myśli. To on wytwarza 
bowiem w świecie nowe sytuacje, będące źródłem wątpliwości łago-
dzonych przez wnioskowania. 

Zgodnie z naszymi dotychczasowymi ustaleniami w Peirce’ow-
skiej teorii myślenia można dopatrywać się czterech mechanizmów 
wiązania myśli ze sobą. Pierwszym z nich jest znak z jego „czysto de-
monstracyjnym zastosowaniem”, które pozwala myśli na komuniko-
walność. Drugim – orientacja działaniowa, która wiąże uwagę z na-
stępującymi po niej wrażeniami, przy czym umysł stanowi funkcję 
działania26. Trzeci mechanizm polega na odniesieniu myśli do rze-
czywistości, wymagającym epistemicznie obiektywnego (nieuprze-
dzonego przez subiektywną perspektywę) sprawdzania słuszności 
myśli przez wspólnotę. Rola wspólnoty urasta przy tym u Peirce’a do 
warunku ważności wnioskowań. Gdy ludzkie umysły zostają skon-
frontowane ze sprzecznością między błędem poznania egocentrycz-
nego a wspólnotowo zorientowanym przybliżaniem się do prawdy, 
wspólnota okazuje się zasadą wszelkiej istotnej myśli. Na tym jednak 
nie koniec. Czwarty mechanizm wprowadza bowiem ciągłość jako 
teoretycznie niezbywalny warunek zazębiania się myśli. Warto pod-
kreślić, że żaden z tych mechanizmów nie byłby możliwy bez istnie-
nia przypadku stanowiącego ich główny impuls. Toteż można zary-

25 Ibidem, s. 352–371, tu: s. 363–364.
26 Częstokroć uważano właśnie ideę ścisłego związku myśli z działaniem za prze-

wodni motyw twórczości Peirce’a. Ale i tu dopatrywano się religijnych (pury-
tańskich) korzeni. Tak na przykład John E. Smith pisał: „Peirce odkrył, że prze-
konanie jest sprawą dużo subtelniejszą niż się zwykle myśli. Obejmuje więcej 
niż rozważanie jakiejś idei lub sądu, wykracza też poza mówienie, że się coś 
uważa. Właściwe przekonanie musi być powiązane z działaniem. W poglądzie 
tym jest nuta kalwinizmu. W myśli amerykańskiej jego źródeł można się do-
szukiwać u Jonathana Edwardsa i była to podstawa purytańskiego zaintereso-
wania szczerością. Ponieważ wszyscy jesteśmy zdolni do oszukiwania – siebie 
i innych – przekonanie musi mieć jakiś widoczny, publiczny znak, który byłby 
z nim związany. Musi podlegać sprawdzianowi” (J. E. Smith, The Spirit of Amer-
ican Philosophy, Oxford University Press, London 1963, s. 7–18). 
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zykować następującą interpretację twórczości Peirce’a: ostatecznie to 
zasada przypadkowości czyni wspólnotę konieczną zasadą 
postępowania indywiduum, ponieważ konieczność wspólno-
ty wynika z okoliczności, które stwarza przypadek. 

Warto podkreślić, że idee rzeczywistości czy wspólnoty pozo-
stają w teorii Peirce’a tylko hipotezami. Przypisuje on im jednak wy-
sokie prawdopodobieństwo, wszak „rzeczywisty fakt”27 potwierdza 
w długim okresie wnioskowanie, z którego był wysnuty. Z drugiej 
strony podkreślenia wymaga obecność przypadku w  każdej hipo-
tezie. Ciągłe przejawianie się ślepego trafu w  rzeczywistości myśli 
było zapewne największym odkryciem Peirce’a, z którego zdawał so-
bie sprawę i którego konsekwencje starał się systematycznie opisy-
wać. Przede wszystkim pisał na temat probabilizmu praw przyrody, 
ale także na temat tego, jak ludzie urabiają swe przekonania w wa-
runkach, gdy nie mają dla nich żadnych pewnych podstaw. Pierwszy 
z tematów Peirce opracował w krytycznym tekście Design and Chance28, 
w którym po raz pierwszy została zarysowana koncepcja przypad-
ku absolutnego. Drugi temat został poddany analizie we wcześniej-
szym artykule, The Fixation of Belief29, oraz nawiązującym doń How 
to Make Our Ideas Clear30. 

W Design and Chance Peirce sytuuje swe argumenty w dość sze-
rokim kontekście intelektualnym epoki i  zwraca uwagę na zaląż-
ki nowej tendencji do podawania w wątpliwość ścisłości praw na-
uki i jej podstawowych aksjomatów. Przewaga praw statystycznych 
oraz nieustanna korekta wszelkich wyników badawczych to we-
dług naszego autora sygnały, że należy podważyć założenie, iż każ-
de zdarzenie ma przyczynę, i stworzyć w obrazie świata miejsce na 
obiektywną, choć negatywną, koncepcję przypadku. Inaczej niż we 
wcześniejszym artykule The Probability of Induction31, gdzie przy-
padek został zdefiniowany jeszcze subiektywnie, to znaczy jako pro-

27 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 329.
28 Ibidem, s. 215–224.
29 Ibidem, s. 109–123.
30 Ibidem, s. 124–141.
31 Ibidem, s. 155–169.
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porcja zdarzeń „oczekiwanych do nieoczekiwanych”32, w Design and 
Chance Peirce przyznaje, że przypadek powinien „zajmować jakieś 
skromne miejsce w kosmosie”33, i dowodzi, że jest on już brany pod 
uwagę w fizyce, chemii i biologii. Dopuszczenie istnienia przypadku 
w świecie oznacza, że niektóre fakty nie mają wyjaśnienia. Podważa-
nie ścisłości praw nie oznacza jednak przekreślania zasady wyjaśnia-
nia jako głównej dyrektywy uprawiania nauki. Nie powinno się jedy-
nie dokonywać projekcji tej zasady na rzeczywistość, usuwając tym 
samym z pola widzenia nawarstwiające się skutki działania przypad-
ku. Chodzi w szczególności o ewolucję. Jak pisze Peirce: „Wydaje mi 
się, że przypadek jest kluczową instancją, od której zależy cały ten 
proces”34. 

W  stylu współczesnej socjologii wiedzy, Peirce opowiada się 
za tym, by zasadę wyjaśniania uwzględniającą istnienie przypadku 
stosować do praw nauki tak samo jak do innych rzeczy35. Tak jak 
w odniesieniu do wszystkich innych obiektów złożonych, przypadek 
działa tu równolegle do innych przyczyn, modyfikując skutki zmia-
ny dla prawdopodobieństwa przyszłych zmian. Gdy wykorzystamy 
teorię przypadku do praw nauki, okaże się, że one także zmieniają się 
w czasie, przybierając postać coraz prostszych twierdzeń wyjaśnia-
jących coraz bardziej złożone zjawiska. Ewoluują od formuł homo-
genicznych ku formułom bardziej heterogenicznym, czyli stają się 
coraz bardziej określone nie ze względu na jednorodność przyrody, 
lecz ze względu na przypadek. 

W  odniesieniu do działań ludzkich, Peirce zauważa, że o  ile 
przyzwyczajenie przejawia się w powtarzaniu działań, o  tyle przy-
padek selekcjonuje czyny, wzmacniając słuszne, a osłabiając błędne. 
Toteż działanie może być racjonalne jedynie wtedy, gdy ma na uwa-
dze całą wiedzę i wszystkie potencjalnie równoważące się racje. Ra-
cjonalność zawsze bierze pod uwagę przyszły postęp wiedzy, a jeśli 
tak, to pośrednio jest zorientowana na przypadkowość. Jedynie od-
działywanie przypadku może prowadzić wspólnotę do porzucania 

32 Ibidem, s. 158.
33 Ibidem, s. 217.
34 Ibidem, s. 219.
35 Ibidem, s. 218.
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złych nawyków i wzmacniania słusznych. Peirce wyraźnie deklaru-
je w tym kontekście, że jest zwolennikiem ewolucjonizmu w sensie 
darwinowskim: „[…] mój pogląd to tylko darwinizm – zanalizowa-
ny, uogólniony i  wprowadzony na pole ontologii”36. W  rzeczy sa-
mej, podniesienie przypadku do rangi zasady rzeczywistości czyni 
zeń główną miarę prawdy, nie będącą jednak, przypomnijmy, w dys-
pozycji indywiduum ani nawet wspólnoty. Przypadek rozstrzyga sa-
modzielnie o tym, które prawo nauki przetrwa. Choć więc pozbawia 
nauki klasycznej ścisłości, to przybiera nader bezwzględną postać 
prawa, które nie może być już zmodyfikowane: „Przypadek jest nie-
zdeterminowaniem, jest wolnością. Ale działanie wolności przejawia 
się w najściślejszej regule prawa”37.

Rola przypadku w  twórczości Peirce’a  nie tylko nie umniejsza 
kwestii indywidualnej decyzji człowieka, lecz czyni ją na nowo inte-
resującą, zmieniając kształt wcześniej omawianych debat filozoficz-
nych, wszak ukierunkowanie na wspólnotę nie gwarantuje jeszcze, 
że ludzie będą działać na podstawie słusznych opinii. Z tego wzglę-
du Peirce bardziej interesuje się rzeczywistymi sposobami urabiania 
sobie przez ludzi poglądów niż poszukiwaniem absolutnej prawdy38. 
Zarysowując historię nauki, pośrednio krytykuje doktrynę zwaną 
później pozytywizmem. Podważa bowiem rolę tak zwanych sądów 
postrzeżeniowych czy też jakiegokolwiek innego pierwotnego źró-
dła wiedzy empirycznej, uwydatnia zaś znaczenie nowych wniosko-
wań jako głównego czynnika rewolucji naukowych. Wnioskowanie 
ukazuje nam w gruncie rzeczy coś, czego nie wiemy, ale może-
my wywieść z posiadanej wiedzy. We wnioskowaniu ujawnia się 
zatem niezależność przekonania od osobistej wiary i impuls do ak-

36 Ibidem, s. 222.
37 Ibidem. W artykule Laws of Nature z 1901 roku (Ch. S. Peirce, w: The Essential 

Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 2: (1893–1913), eds. N. Houser, Ch. Kloe-
sel, Indiana University Press, Bloomington 1998, s. 67–74). Peirce wzmacnia za-
równo tezę o ścisłości i pewności praw natury, przypisując im moc predykcyjną, 
jak i konkurencyjną tezę o nieusuwalnej falsyfikowalności tych praw. Człowiek 
nauki jest więc kimś, kto z jednej strony jest nastawiony na sprawdzanie praw, 
a z drugiej ufa im bardziej niż faktom: „[…] stają się one dlań dużo bardziej 
wiarygodne od jakiejkolwiek pojedynczej obserwacji” (ibidem, s. 74).

38 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 113.
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ceptowania prawd niewygodnych. Jak zobaczymy, pogląd ten wyraź-
nie różni Peirce’a od jego przyjaciela Williama Jamesa, co ma dość 
istotne znaczenie dla interpretacji obu autorów. Według Peirce’a waż-
ność wnioskowania jest niezależna od prawdziwości czy fałszywości 
wniosków, ponieważ wnioskowanie jest przyzwyczajeniem, które, jak 
pamiętamy, zawsze ma przynosić prawdziwe konkluzje39. Co za tym 
idzie, powodzenie wnioskowania zależy od jego zasad i założonych 
faktów. W urabianiu sobie poglądu na jakiś temat fakty te pozosta-
ją w cieniu przyzwyczajenia wytwarzającego tymczasową pewność. 

Istnieje wszakże inna, odwrotna motywacja, przejawiająca się 
w  wątpliwościach, które pojawiają się, gdy przyzwyczajenie zosta-
nie zakłócone. Wątpienie Peirce rozumie zaś jako chęć poszukiwa-
nia nowego przekonania, które w końcu ulegnie rutynizacji. Zadanie 
wyrobienia sobie własnego zdania w  obliczu wątpliwości jest, we-
dług naszego autora, często powierzane wspólnocie albo przez nią 
przejmowane. Historycznie rzecz biorąc, pozostawało zwykle w ge-
stii autorytetu pilnującego zastanej struktury społecznej oraz zin-
stytucjonalizowanych interesów elity władzy. Chociaż wydaje się, że 
decyzja wynikająca z indywidualnie urobionego poglądu ma więk-
szą szansę słuszności niż arbitralność i niemerytoryczny konsens40, 
to trudno przecenić społeczne mechanizmy decyzyjne, dzięki któ-
rym społeczeństwo jest w stanie koordynować wykonywanie ambit-
nych i złożonych przedsięwzięć pozostających poza zasięgiem moż-
liwości indywiduum. Zdaniem Peirce’a  taka koordynacja wymaga 
zorganizowanej społecznie wiary i dlatego większość społeczeństw 
pozostaje pod władzą myślenia zbiorowego. Jednocześnie jednak 
w każdym społeczeństwie pojawiają się indywidua sięgające wzro-
kiem poza granice wspólnoty i poznające obce doktryny. Ludzie tacy 
są potencjalnym zagrożeniem społecznym, różnice, które mogą za-
uważyć między doktrynami grup własnej i obcej, muszą bowiem za-
siać w ich umysłach wątpliwości. 

Argumentacja Peirce’a z Fixation of Belief może wydawać się łu-
dząco podobna do tej, którą rozwijali niemal sto lat później Peter L. 

39 Ibidem, s. 112.
40 Problem decyzji zbiorowych.
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Berger i Thomas Luckmann. W miejscu, do którego doszliśmy, poja-
wia się wszakże zasadnicza różnica. Choć autorzy Społecznego two-
rzenia rzeczywistości także zauważali tendencję ludzi do podważania 
swych dotychczasowych poglądów na skutek zderzania się różnych 
uniwersów symbolicznych, to uważali, że indywiduum może przy-
jąć wobec kontrrzeczywistości jedynie dwojakiego rodzaju posta-
wę: 1) nastawienie na alternację i integrację z grupą odniesienia po-
zytywnego oraz 2) strategiczny stosunek do światów dostępnych na 
społecznym „rynku”. Indywidualna wiedza i indywidualny problem 
psychologiczny stają się zrozumiałe wyłącznie w ramach kosmolo-
gii, do której się implicite odnoszą. Stąd też u Bergera i Luckman-
na postulat „psychologii socjologicznej”, która traktowałaby indy-
widualną idiosynkrazję jako stan zawieszenia między sprzecznymi 
tożsamościami czy też niedostatek socjalizacji. Jak na ironię, obec-
ny u cytowanych autorów pogląd o niemożliwości indywidualnego 
ugruntowania wiedzy okazał się konsekwencją radykalnego progra-
mu fenomenologicznego, który rozmył podmiotowość w  struktu-
rach wiedzy. Niemożliwość odwołania się do indywiduum jako nie-
zależnej instancji osądzającej wynika z  pozornego tylko napięcia 
między podmiotem a rzeczywistością. Jak piszą Berger i Luckmann, 
„rzeczywistość obiektywna może być łatwo »przełożona« na subiek-
tywną i vice versa”41. Peirce, który w odróżnieniu od fenomenologów 
odrzucił możliwość skutecznej introspekcji, dostrzegł, że konfron-
tacja sprzecznych poglądów, łamiąca utrwalone przyzwyczajenia, 
może wzbudzić w indywiduum przede wszystkim podejrzenia co do 
własnych idiosynkrazji rozumianych jako skutek własnego błę-
du poznawczego. Błąd prowadzi z kolei do poszukiwania obiektyw-
nego probierza prawdy. Sprawdzian taki jest powszechnie dostęp-
ny i stosowany w postaci wnioskowań probabilistycznych. Niemniej 
poddanie się rozumowi nigdy nie wystarcza do ostatecznego zerwa-
nia z przyzwyczajeniem: „Aby zażegnać nasze wątpliwości, musimy 
zatem znaleźć metodę, dzięki której nasze przekonania byłyby po-
wodowane przez coś zewnętrznego i trwałego, a nie ludzkiego – coś, 

41 P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 196.
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na co nasze myślenie nie ma żadnego wpływu”42. Weźmy raz jeszcze 
pod uwagę, że czymś, co może jednakowo i  zewnętrznie wpłynąć 
na każdego, jest rzeczywistość, a przybliżanie się do prawdy o niej 
wymaga odniesienia do wspólnoty. Wynika z  tego, że w istocie do 
zerwania z  przyzwyczajeniem jest niezbędne wspomniane już po-
święcenie własnego interesu na rzecz interesu wspólnoty, niebędącej 
jednak rzeczywistym środowiskiem społecznym indywiduum, lecz 
wspólnotą wyobrażoną. Poznanie zaczyna się zatem od aktu wia-
ry. Nie sprawi ona, że człowiek przestanie być tylko znakiem igno-
rancji, ale może ocalić go od niespójności przekonań, nazywanej 
przez Peirce’a „tragedią”. Wyraźną cechą nauki, odróżniającą ją od 
innych metod urabiania poglądów, jest jej nieredukowalność do in-
dywidualnego impulsu, funkcji działania. 

Podkreślmy – tym razem w kontekście teorii kształtowania się 
przekonań – że ontologicznie obiektywne odniesienie ma ostatecz-
nie za przedmiot rzeczywistość rządzoną przez absolutny przypa-
dek. Odniesienie to nie pozostaje jednak w żadnym bezpośrednim 
związku z aktualnym działaniem człowieka, ponieważ wykracza da-
leko poza jakąkolwiek partykularną sytuację. Nie zmniejsza ono, 
lecz mnoży wątpliwości. Metoda naukowa nie jest indywidualną me-
todą decyzyjną, lecz sprawdzianem myśli badanych przez wspólno-
tę na przestrzeni nieskończenie wielu pokoleń. Toteż można zapytać, 
jakie mechanizmy motywują indywidua do krzewienia kultury wąt-
pliwości, a tym samym napędzają ruch myśli, niezależnie od intere-
sów praktycznych. Wspomniany tu rozdźwięk między nauką a prak-
tyką stał się tematem późniejszego artykułu Peirce’a z 1905 roku pt. 
What Pragmatism Is43, w którym czytamy: „Pragmatycysta nie chce, 
by summum bonum polegało na działaniu, lecz na procesie ewolucji, 
przy czym to, co istnieje, w coraz większej mierze ucieleśnia uogól-
nienia będące naszym przeznaczeniem i to właśnie staramy się wy-
razić, nazywając je racjonalnymi”44. Peirce przyznaje jednocześnie, 
że „perwersja myśli całych pokoleń może spowodować odłożenie 

42 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 120. 
43 Idem, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 2, s. 331–345.
44 Ibidem, s. 343.
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w czasie ostatecznego utrwalenia się poglądu”45. Widoczny tu pro-
blem staje się jeszcze wyraźniejszy, gdy zdać sobie sprawę, jak ryzy-
kowne i przewrotne mogą być ścieżki rozwoju nauki46.

Peirce odważnie stosuje darwinizm do wyjaśnienia powstawa-
nia nowych idei i ich przekazywania nowym pokoleniom, ale uzu-
pełnia go o własne, oryginalne koncepcje. Tak zwany tychistyczny 
model rozwoju myśli, najbliższy modelowi Darwinowskiemu, jest 
wszak, według Peirce’a, tylko jednym z możliwych modeli. Dopusz-
cza pewne odstępstwa od przekonań ukształtowanych drogą przy-
zwyczajenia, ale odchylenia te nie mają wyraźnego celu ani ogra-
niczenia, podobnie jak Darwinowskie różnicowanie się gatunków. 
Jak w przypadku organizmów, tak w przypadku działań odchylenia 
nawarstwiają się, a „niektóre z nich [utrwalają się] bardziej niż in-
ne”47. Ogólnie rzecz biorąc, tychistyczny typ rozwoju charakteryzu-
je się brakiem obiektywnej miary prawdziwości przekonań. Zasadą 
jest dla niego przypadek, otwierający drogę jednym przyzwyczaje-
niom, a zamykający innym. Jak ujmuje to Peirce, „gdziekolwiek spo-
tykamy ludzką myśl, ukierunkowującą się w niezauważalnym stop-
niu przeciwko celom, które ją motywowały, wbrew ich najwyższym 
impulsom, tam – możemy bezpiecznie powiedzieć – mamy do czy-
nienia z działaniem tychistycznym”48. 

Drugi typ, anankastyczny, jest podobny do typu tychistyczne-
go pod tym względem, że inicjuje go również zewnętrzna przyczy-
na, naruszająca zastany zwyczaj oraz wytwarzająca nowy – czy to 
mechanicznie, czy drogą wewnętrznej logiki apodyktycznego sylo-
gizmu. Nawet jeśli zachodzi tu wewnętrzny rozwój, to jest on wy-
wołany impulsem zewnętrznym, przez co anankastyzm implikuje 
konieczne zmiany i wyklucza wolność wyboru. Jako przykłady Peirce 
przywołuje w  jednym szeregu mechanistyczny determinizm oraz 
Heglowskie systemy dedukcyjne. Charakterystyczne jest dla nich za-
łożenie o przechodnim charakterze dobra – dobro skutku musi być 
zawarte w przyczynach. 

45 Ibidem, s. 342.
46 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 352–371.
47 Ibidem, s. 363.
48 Ibidem, s. 365.
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Trzeci typ rozwoju myśli, zwany przez Peirce’a typem agapistycz-
nym, łączy w sobie twórczy charakter tychizmu z konstytutywnym 
dobrem anankastyzmu. Jest to możliwe za sprawą prawa ciągłości, 
zgodnie z którym umysł może być przyciągany przez określoną ideę, 
zanim jeszcze się ona pojawi. Może również działać z sympatią dla 
myśli, będącej w posiadaniu całej wspólnoty, choć myśl ta nie po-
jawia się na forum umysłu. Siła sympatii integruje zatem życie idei 
w  indywidualnym umyśle z  jej funkcją w szerszej wspólnocie. Po-
nadto sympatia nadaje procesom tychistycznym oraz anankastycz-
nym sens, którego zrazu nie mają, zamienia je w akty kreatywne. 

Bez wątpienia przypadek nie przestaje być istotnym czynnikiem 
procesów agapistycznych, lecz uzyskuje w nich znaczenie i sens okreś- 
lone przez sympatię. Rozwijając zapewne tę myśl, Peirce pisze49: 
„Uważam, że bardzo trudno jest powiedzieć, jak powinna brzmieć 
prawdziwa definicja pragmatyzmu, ale moim zdaniem jest to rodzaj 
instynktownego skłaniania się ku żywym faktom”50. Zdanie to, po-
dobnie jak całą Peirce’owską teorię ewolucji idei, można interpreto-
wać jako pogląd, że agapizm różni się od tychizmu tym, iż obejmu-
je kontrolowany proces refleksji, ukierunkowany na epistemicznie 
obiektywną wspólnotę. Przypadek pozostaje główną zasadą rzeczy-
wistości i jej poznania, rządzi też selekcją działań, ale nie determinu-
je bezpośrednio biegu myśli. Indywidualne działania kierują się peł-
nymi wiary decyzjami poświęcenia dla rzeczywistości, niezależnie 
od krótkotrwałych interesów. Dopiero na wyższym poziomie reflek-
sji tracą swe znaczenie i okazują się kwestią przypadku. 

Tychistyczny typ rozwoju nie może, mimo swej innowacyjności, 
obejmować świadomego wkładu indywiduów do wiedzy, pozosta-
wiając im co najwyżej wypróbowywanie reakcji. Inaczej typ ananka-
styczny, który nie zawiera nigdy niczego nowego, będąc tylko roz-
wijaniem już gotowej myśli. Z  punktu widzenia filozofii dziejów 
wymienione typy rozwoju pełnią trzy funkcje: 1) uniezależniania hi-
storii od świadomego określania celów (tychizm), 2) uzależniania 

49 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 2, s. 145–159.
50 Ibidem, s. 158.
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podmiotów od władzy przypadku (tychizm), czy też 3) wytwarzania 
iluzji pewności w gąszczu wnioskowań (anankastyzm). 

Prędzej czy później musi dojść do zderzenia obu typów, zbu-
rzenia poczucia bezpieczeństwa i powstania dylematu teoretyczne-
go. Indywiduum staje w tego rodzaju sytuacjach wobec pytania, czy 
wybrać idee pozbawione innowacyjności, czy innowacje pozbawio-
ne idei. Za sprawą sympatii dylemat może zostać rozwiązany w du-
chu zawierzenia wspólnocie, nawet jeśli wiara nie wyeliminuje ryzy-
ka błędu wnioskowania. 

Chociaż Peirce’owi udało się zbudować pierwszy dojrzały sys-
tem filozoficzny o charakterze konsekwentnie indeterministycznym, 
odpowiadający tendencjom nauki w drugiej połowie dziewiętnaste-
go wieku, to nie przestawał go nękać problem, który uwydatniała ta 
nowa wizja świata, czyli problem sensu ludzkiego życia w indeter-
ministycznym świecie. Odpowiedź Peirce’a była zasadniczo ograni-
czona do dziedziny poznania, z której wyrastały również jego wyj-
ściowe pytania. Toteż dylemat, przed którym stanął, miał charakter 
teoretyczny, wszak zarówno ryzyko wnioskowania, jak też kwestia 
determinizmu są w pierwszym rzędzie problemami strategii wyja-
śniających w nauce. Choć Peirce budował swój system, wzorując się 
na Kantowskiej koncepcji kategorii, to jego indeterminizm wyma-
gał zredukowania znaczenia człowieka w świecie i znalezienia alter-
natywnego podmiotu, który mógłby poradzić sobie z wszechobec-
ną władzą przypadku. Właśnie z tego względu jego koncepcja „ciągu 
myśli” nie może być redukowana do idei prostego, nowego uczucia, 
a więc tego, co „pierwsze”. Peirce ma raczej na myśli operację syn-
tetyzującą, dodającą do gotowych danych elementy, które nie były 
w nich zawarte, w celu nadania im charakteru materiału nadające-
go się do logicznej obróbki. Zewnętrzne odniesienie i wewnętrzne 
powiązanie ciągów myśli stanowią istotę tego, co „trzecie”. Struk-
tura myśli zawiera więc dwa źródła kreatywności: 1) innowacyj-
ność przypadku oraz 2) kreatywność myślenia syntetycznego w na-
uce. Nie może przy tym umknąć naszej uwadze, że kreatywność jest 
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przywoływana przez Peirce’a  jedynie w kontekście ważności wnio-
skowań51, przypadek przenika zaś całą jego filozofię. 

Dominująca rola zasady przypadkowości w twórczości Peirce’a 
została wyeksponowana zwłaszcza w tekście The Doctrine of Necessi-
ty Examined z 1892 roku52, w którym determinizm jest krytykowany 
jako zwodnicze założenie nauki, nieuwzględniające ciągłego różni-
cowania się praw oraz rosnącej złożoności przyrody. Według Peirce’a 
„różnorodność może wypływać tylko ze spontaniczności”, chyba że 
założymy, iż wszelkie szczegółowe określenia zostały wprowadzone 
do świata w jednej dawce na samym początku53. Peirce stale podkreś- 
la, że niemal we wszystkich dziedzinach nauki – w szczególności na-
uce o mózgu54 i termodynamice55 – pojawiają się sygnały o przypad-
kowości naturalnych procesów. Jednocześnie krytykuje „doktrynę 
konieczności”, wykazując jej niepowodzenia w  dostarczaniu prze-
konujących argumentów na rzecz ścisłości i niewzruszalności praw 
nauki. Zamiast tego mnożą się dowody przemawiające za ograni-
czeniami regularności. Wszelkie prawidłowości mają przeważnie 
charakter tymczasowy i doświadczalny, nie pociągając za sobą po-
stulatu konieczności. Co więcej, krytykowana przez Peirce’a doktry-
na nie zdaje egzaminu, gdy trzeba wyjaśnić naturalne przekonania 
oraz ciągi myśli, a więc to, co zajmuje bardzo Peirce’a. Na koniec, fi-
lozofia mechanistyczna nie tłumaczy, dlaczego pewne prawa w ogóle 
się pojawiły, podczas gdy zasada przypadku pozwala zrozumieć ist-
nienie uogólnień i mechanizmy kształtowania się przekonań. 

W swej krytyce determinizmu Peirce poświęcił względnie mało 
miejsca konsekwencjom, jakie determinizm może mieć dla sytuacji 
człowieka, a zarazem starał się skorygować swój indeterministyczny 

51 Także inni interpretatorzy zwracają uwagę na to, że rola kreatywności jest w fi-
lozofii Peirce’a dość ograniczona i wtórna w stosunku do naukowych idei przy-
padku oraz ciągłości. Tak na przykład Bertrand Helm pisze: „[Peirce’a] koncep-
cja czasu i czasowości nie obejmuje kategorii, które mogą wyjaśnić poetyckie, 
literackie czy społeczne aspekty ludzkiej kreatywności” (B. Helm, The Nature 
and Modes of Time, w: The Relevance of Charles Peirce, s. 178–187, tu: s. 187). 

52 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 298–311.
53 Ibidem, s. 307.
54 Ibidem, s. 309.
55 Ibidem, s. 305.
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system, wprowadzając doń koncepcję sympatii rozumianej jako nie-
redukowalna do przypadku zasada rozwoju idei. Koncentracja Peir- 
ce’a  na problemie rozumowania naukowego oraz względna obo-
jętność wobec doświadczeń o charakterze innym niż poznawczym 
ciągle sprawiają, że jego wpływ na teorię społeczną jest silnie ogra-
niczony i zapośredniczony przez Williama Jamesa. Jako podsumo-
wanie warto zwrócić uwagę na kilka idei Peirce’a, które – jak się oka-
zało – miały bardzo duże znaczenie nie tylko dla dalszego rozwoju 
pragmatyzmu, lecz także dla omawianego przez nas problemu de-
terminizmu. Poza tym, że Peirce był zadeklarowanym indetermini-
stą, zaproponował też procesualną koncepcję działania, oryginalną 
i wpływową w antropologii i logice teorię znaczenia oraz omawiany 
wyżej system kategorii, mający przezwyciężać klasyczne filozoficz-
ne dualizmy. W szczególności porzucił podmiotowo-przedmiotowy 
model rzeczywistości, a  zamiast tego skupił się na „rzeczywistości 
myśli”, przez co postawił przed sobą zadanie rzadko uważane za naj-
ważniejsze we wcześniejszych dziejach filozofii, a mianowicie uza-
sadnienia zdolności myśli do tworzenia wzajemnych powiązań. Po-
wiązania te określił jako niedeterministyczne nie tylko ze względu na 
wpływ przypadku w długookresowej selekcji idei, ale przede wszyst-
kim ze względu na ukierunkowanie myśli na prawdę. Z tego ukie-
runkowania wyprowadził ostatecznie zarówno koncepcję człowieka, 
jak i wspólnoty. Punkt ciężkości jego refleksji przesuwał się z prak-
tycznej użyteczności na eksperymentowanie i  wnioskowanie oraz 
z pewności przekonań na wiarę w poznawczą rolę wspólnoty. Wła-
śnie ta ostatnia idea, uzasadniająca sens poświęcenia własnego inte-
resu na rzecz społeczeństwa, stanowi wciąż niedoceniany w naukach 
społecznych aspekt twórczości Peirce’a, a przecież przenosi problem 
wolności z poziomu indywidualnych decyzji na poziom życia spo-
łecznego, otwierając tym samym pole dla zupełnie nowej konceptu-
alizacji nauk społecznych. Peirce rozpoczyna od rozważenia pytania, 
jak można rozstrzygnąć sprzeczność między zasadą przypadkowo-
ści a samoodniesieniem myśli. Jest do tego zdolna jedynie myśl kre-
atywna, ale nie jest ona możliwa inaczej niż jako przedsięwzięcie 
wspólnotowe. Indywiduum, jeśli chce samodzielnie wyjść poza świat 
własnych przyzwyczajeń, jest zdane albo na przypadek, albo rady-
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kalną niepewność. Jak zobaczymy, właśnie ta egzystencjalna trage-
dia indywiduum stała się punktem wyjścia twórczości Jamesa.

5.2. wiara w Boga (william james)

Wieloletnia przyjaźń i  wymiana intelektualna między Peirce’em 
a  Jamesem może wyjaśniać, dlaczego problem przypadku przeni-
ka całą twórczość Jamesa, który mógł, za przykładem Peirce’a, na-
pisać, że „wytwarzanie przypadku daje okazję do wzrostu pewnych 
prawidłowości, ponieważ inne przypadki są eliminowane, a te, któ-
re nas interesują, pozostają i się akumulują”56. James uważał, że je-
dynie przypadek pozwala na wyjaśnienie prawidłowości w świecie 
i że nie mogłyby one wyjść na jaw bez udziału statystyki. Powołu-
jąc się na wyżej zacytowany fragment, jeden z najwnikliwszych bio-
grafów Jamesa, Robert Richardson, stawia śmiałą tezę, że wzmian-
kowany pogląd stanowił część refleksji Jamesa nad własnym życiem: 
„Myśląc o życiu Jamesa, możemy powiedzieć, że przypadek stwarza, 
a przyzwyczajenie utrwala wiele elementów naszego życia, o których 
z biegiem czasu zaczynamy myśleć jako o uporządkowanych i  sen-
sownych”57. 

James nie uważał jednak za swój filozoficzny cel niczego w ro-
dzaju wyjaśnienia ludzkiego działania za pomocą praw statystycz-
nych. Tak jak dla Peirce’a, rzeczywistość ponadindywidualna staje się 
dla niego przedmiotem uwagi dopiero w konsekwencji studiów nad 
indywidualnymi procesami poznawczymi. Jednak James obrał inny 
kierunek badań niż Peirce – po części ze względu na swą metodologię 
psychologiczną, dużo bardziej wyrafinowaną od metodologii Peir- 
ce’owskiej. Nie ograniczał się do obiektywnej, zdepersonalizowanej 
logiki wnioskowań, lecz zagłębiał w meandry indywidualnych do-
świadczeń oraz problemów egzystencjalnych. W  rezultacie, choć 
punkt wyjścia Jamesa pokrywał się z  miejscem, w  którym Peirce 

56 Cyt. za: R. Richardson, William James. In the Maelstrom of American Modern-
ism, A Mariner Book, Boston 2006, s. 443–444.

57 Ibidem, s. 444.
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się zatrzymał, to konkluzje autora Doświadczeń religijnych były 
w znacznej mierze sprzeczne z wnioskami Peirce’owskimi. 

O stosunku Jamesa do problemu determinizmu najwięcej mó-
wią jego eseje filozoficzne, zwłaszcza z  lat 1879–1884, z  których 
można dość łatwo wydobyć spójny argument na rzecz stanowiska, 
którego James starał się również konsekwentnie bronić w później-
szych dziełach, między innymi w trzytomowej pracy The Principles 
of Psychology z 1890 roku oraz w Doświadczeniach religijnych z 1902 
roku. Choć przedstawiana tu interpretacja twórczości Jamesa odno-
si się głównie do jego esejów, to częstokroć przydatne okażą się rów-
nież odniesienia do wspomnianych prac realizujących program bu-
dowy empirycznych nauk społecznych. Szczególne znaczenie mają 
Doświadczenia religijne, w  których wyraźnie łączą się dwa wątki 
prac Jamesa: egzystencjalny oraz empiryczny. Omawiając twórczość  
Jamesa jako całość, należy pamiętać, że jej oba wymienione aspekty 
odpowiadają w dużej mierze dwóm skrajnościom ówczesnej filozo-
fii amerykańskiej, podzielonej na obóz absolutnych idealistów oraz 
empirystów. Jamesowski pluralizm empirystyczny, który wyłania 
się z  Doświadczeń religijnych, można bez wątpienia interpretować 
jako próbę wyważenia obu stanowisk bez zaprzepaszczania tego, co 
w nich istotne. James nie był jednak tylko autorem syntezy pojawia-
jących się przed nim wątków. Był raczej innowatorem i potrafił sta-
wiać nowe problemy albo zadawać klasyczne pytania w nowej for-
mie. Ta świeżość spojrzenia, która do dziś urzeka czytelników, jest 
widoczna zwłaszcza w radykalizmie, z jakim James formułuje pro-
blem determinizmu, powracając zarazem do jego chrześcijańskich 
korzeni58. 

58 George Santayana, który przedstawia Jamesa z  własnej, hiszpańsko-katolick-
iej perspektywy jako agnostyka zrywającego z  tradycją filozofii arystokraty-
cznej (genteel), zbytnio osłabia – jak się zdaje – religijne motywy Jamesa, które 
z kolei dzisiaj mogą wydawać się aż nadto widoczne (G. Santayana, The Gen-
teel Tradition in American Philosophy and Character and Opinion in the Unit-
ed States, Yale University Press, New Haven 2009). Według Santayany Jamesowi 
odpowiadałaby najbardziej idea eksperymentowania z różnymi rodzajami wia-
ry w duchu podważania przekonań najbardziej oczywistych i obrony najsłab-
szych, ale dających nadzieję. Taki charakter miała mieć też Jamesowska kon-
cepcja wolności, nigdy niesformułowana całkiem jednoznacznie: „Nawet jego 
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Wczesnym tekstem, w którym James przedstawia ogólnie zada-
nia filozofii, jest esej zatytułowany Poczucie racjonalności59. Choć 
temat determinizmu nie został w nim bezpośrednio poruszony, to 
tekst ten zarysowuje główne problemy nurtujące Jamesa. Zgodnie 
z późniejszą autointerpretacją autor nie planował artykułu filozoficz-
nego w całym tego słowa znaczeniu, lecz pracę psychologiczną na te-
mat filozofii, wyjaśniającą, dlaczego ludzie w ogóle oddają się reflek-
sji filozoficznej. Punktem wyjścia rozważań nie jest to, jaki rodzaj 
filozofii udziela właściwej odpowiedzi na pytanie o porządek rzeczy, 
lecz pod jakimi warunkami odpowiedź taka może satysfakcjonować 
codzienne roszczenie do racjonalności. Dlatego też na pierwszy plan 
wysuwa się sprawa „poczucia racjonalności”, prowadząca do funk-
cjonalnej analizy wnioskowań. James zmienił tym samym w punkcie 
wyjścia poznawczo-obiektywistyczną perspektywę Peirce’a  na per-
spektywę poznawczo-subiektywistyczną i dokonał odmiennej typo-
logii rodzajów myślenia. 

Pierwszy rodzaj to myślenie, któremu przyświeca maksyma 
„ekonomiczna”, sprowadzająca różnorodność zjawisk do pojedyn-
czej przyczyny lub zasady60. Maksyma ta charakteryzuje zwłaszcza 
prawa nauki. James zauważa, że gdy procesy generalizacji zachodzą 
zbyt daleko, wyjaśniająca wartość praw jednoznacznych zasadniczo 
spada i pojawia się potrzeba bardziej szczegółowych wyjaśnień. Stąd 
też bierze się drugi rodzaj myślenia, które jest otwarte na różnorod-
ność i  zmienność zjawisk, a  dzięki temu wyodrębnia nowe obiek-

koncepcja czegoś takiego, jako wolna wola, której zawsze zawzięcie bronił, po-
zostawała wieloznaczna, unikał wszak definiowania nawet tego, co uważał w ta-
kich sprawach za godne pożądania. Pragnął jednak chronić słabe przed silnym, 
a  najbardziej nienawidził non possumus wszelkiej ustanowionej władzy. Filo-
zofia była dlań polską konstytucją – póki choćby jeden głos przeciwstawiał się 
większości, póty nic nie mogło zostać zaakceptowane. Zawieszenie sądu, które 
narzucił sobie jako obowiązek, stało się niemal koniecznością” (ibidem, s. 58). 
Warto zwrócić uwagę, że interpretując Jamesa jako agnostyka, Santayana przy-
znaje zarazem, jak obca była Jamesowi wszelka próba ugruntowania wolności 
w absolutnie pewnej wiedzy. 

59 W. James, Prawo do wiary, tłum. A. Grobler, Znak, Kraków 1996, s. 89–128.
60 Ibidem, s. 90–91.
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ty61. Ponieważ jednak żaden z wymienionych rodzajów myślenia nie 
może być doprowadzony do końca, a oba stoją ze sobą w sprzeczno-
ści, konieczne jest znalezienie punktu równowagi i miary określają-
cej ten punkt. James ponownie nie idzie tu tropem Peirce’a. Zamiast 
szukać zewnętrznych kryteriów i sprawdzianów trzyma się perspek-
tywy subiektywistycznej. Stwierdza, że poczucie racjonalności jest 
względne wobec wymogów „człowieka praktycznego”, a ogólniej – 
wobec wymogów działania. Orientacja praktyczno-empiryczna po-
zostaje konieczna, nawet w  momentach i  epokach, gdy ludzie po-
szukują nadludzkich, religijnych kryteriów prawdy. W istocie religia 
jest tylko „plastrem, a nie lekarstwem”, i nie rozwiązuje raz na za-
wsze problemu racjonalności. Skoro bowiem racjonalność jest su-
biektywnym odczuciem, względnym wobec praktyki, to współist-
nieć może wiele racjonalności, o  ile tylko są wewnętrznie spójne. 
James wpisuje się przy okazji w tradycję linii argumentacyjnych Da-
vida Hume’a i Peirce’a, dowodząc, że każda racjonalność ma siłę wy-
jaśniającą, ugruntowaną w psychologicznej tendencji do sprowadza-
nia obserwowanych zjawisk do ich znanych antecedensów. Stąd też 
każde wnioskowanie wypełnia tę samą funkcję – zmniejsza nieprze-
widywalność przyszłości i niepewność działania. Zwróćmy uwagę, 
że funkcja ta jest odwrotnością poczucia ryzyka, które Peirce psy-
chologicznie wiązał z wnioskowaniami probabilistycznymi. Według  
Jamesa nauka i filozofia starają się uspokoić naszą psychikę, propo-
nując idee, które – jak się zdaje – wszystko wyjaśniają. Jedną z nich 
jest deterministyczna wizja rzeczywistości, odczarowująca i zastępu-
jąca imaginarium cudów i magii. Dzięki determinizmowi człowiek 
zyskuje w pierwszym rzędzie poczucie kontroli nad światem. 

Wszystkie deterministyczne strategie radzenia sobie z nieprze-
widywalnością przyszłości są jednak skazane na porażkę i  muszą 
w końcu ustąpić miejsca ludzkiej spontaniczności. James uważa, że 
każdy doświadcza siebie jako aktywnego podmiotu pragnącego wy-
wrzeć choćby niewielki wpływ na otaczający świat. Tego rodzaju po-
stawa, którą przypisywali człowiekowi także fenomenolodzy, wyma-
ga wszakże obiektów, które nadawałyby się do manipulowania, jak 

61 Ibidem, s. 91–94.
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też stawiały opór ludzkim wysiłkom. Określamy takie obiekty zgod-
nie z naszymi pragnieniami i motywami, dokonując projekcji rze-
czywistości wolitywnej na świat. Innymi słowy, wszystko w świecie, 
co ma jakiś sens, powstaje ze względu na naszą wolę i interesy. Na-
wet poznanie jest tylko funkcją czynu i nieświadomie selekcjonuje 
istotne obiekty spośród ogromnego, niezróżnicowanego materiału. 
Dokąd jedynie określamy różne postrzeżenia jako podobne, rzeczy 
są nam po prostu dane, ale nie rozumiemy ich. Rozumienie wymaga 
wszak, według Jamesa, syntezy postrzeżeń z aktywnymi reakcjami. 

Argumentacja autora Zasad psychologii zmierza do tezy, że jedy-
nie działanie konstytuuje poważne życie, przez co wszelka filozofia, 
która działania nie bierze poważnie, nie zasługuje na zainteresowa-
nie i szerszą recepcję. Według Jamesa filozofią, która uznała „powagę 
życia” oraz ludzkie roszczenie samorealizacji, było przede wszystkim 
chrześcijaństwo62. Z  energii, jaką miało napełniać ludzi, wyrastała 
wola motywująca do tworzenia reguł, te zaś prowadziły do działań 
determinujących konstrukcję obiektów. Przedstawiony ciąg myślo-
wy jest dobrze znany z filozofii woli, ale James idzie dalej, twierdząc, 
że z zasadą woli mogą być zgodne różne systemy etyczne i że psycho-
logiczne różnice między ludźmi mogą odgrywać niemałą rolę w ich 
etycznych wyborach. Pamiętajmy, że choć James wylicza korzyści, 
które może ludziom nieść wiara, i opisuje ją jako „kluczową w życiu”, 
to uznaje również nieredukowalną funkcję nauki z jej główną zasa-
dą unikania błędu. 

Śledząc drogę myślową Jamesa, dochodzimy do momentu, 
w którym można zastosować Peirce’owski argument odwołujący się 
do wspólnoty, a  tym samym rozróżnić naukę i  indywidualne do-
świadczenie jako dwa, bynajmniej nie równoważne, sposoby zaspo-
kojenia potrzeby bezpieczeństwa egzystencjalnego. Według Jamesa 
nauka jako instytucja „ludzkości”, testująca hipotezy w długim okre-
sie, wymaga stosowania zasady unikania błędu w celu zapewnienia 

62 James nie nazywa wprawdzie chrześcijaństwa filozofią, a nawet je filozofii prze-
ciwstawia, pisząc ogólnie o filozofach, że zmierzając do uzyskania „absolutnej 
pewności”, lekceważyli praktyczne znaczenie wiary. Por. ibidem, s. 111. Niemniej 
można przecież argumentować, że przez deprecjację dążenia do pewności James 
podniósł chrześcijaństwo do rangi poważnej filozofii. 
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ludzkości poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem indywiduum nie 
czuje się bezpiecznie, póki jego własne życie nie jest sensowne i ce-
lowe. Indywidualne poczucie bezpieczeństwa zależy od wiary napeł-
niającej ludzkie doświadczenie pewnością i  ufnością, podczas gdy 
bezpieczeństwo wspólnoty zależy od ścisłego, bezosobowego spraw-
dzania stawianych hipotez w  duchu bezwzględnego sceptycyzmu. 
Sprzeczność między nauką a wiarą jawi się więc jako napięcie mię-
dzy indywidualnym poczuciem bezpieczeństwa a bezpieczeństwem 
ludzkości. 

Dylemat, w  obliczu którego James stawia swych czytelników, 
opisuje z grubsza porażkę Peirce’a w jego próbach uratowania sensu 
ludzkiego życia przed potęgą przypadku. Rozwiązanie proponowane 
przez Jamesa jest dwojakie. Po pierwsze, pokazuje on, że wiara jest 
obecna w nauce tak jak w innych dziedzinach życia. Uczeni muszą 
bowiem postępować zgodnie z założeniem prawdziwości swych teo-
rii i pozostawiać przyszłości nieuniknione rozczarowania. Po dru-
gie, James dowodzi, że funkcja przekonań wykracza poza tworzenie 
prywatnych obrazów niepewnej rzeczywistości i w istocie przyczy-
nia się do jej tworzenia. Na przykład oznaki zaufania kształtują w In-
nym postawę, która zwrotnie potwierdza słuszność zaufania. Toteż 
potwierdzenie faktu może zależeć od wiary w  ten fakt. James roz-
szerza swój wniosek na bardziej ogólne teorie ludzkiego zachowa-
nia, twierdząc, że koncepcja świata zawierającego reakcję myśliciela 
na ów świat jest inna niż koncepcja nieuwzględniająca takiej reak-
cji. W szczególności uwewnętrzniona teoria ewolucji może prowa-
dzić do bierności, gdyż sugeruje ludziom, że są pozbawieni pewnych 
alternatyw etycznych lub że mogą co najwyżej obserwować własną 
podległość logice ewolucji. 

Opisana refleksja prowadzi Jamesa do zdecydowanej obrony 
wiary w jej sporze z nauką i do podobnego jak u Peirce’a odrzuce-
nia wątpliwości jako właściwej postawy. Jednocześnie jednak, inaczej 
niż Peirce, James szeroko krytykuje możliwość zastosowania teorii 
ewolucji do spraw ludzkich. Jego idea nauk społecznych obejmuje 
refleksyjność podmiotów stających się obiektami teorii i  doktryn. 
Innymi słowy, nieunikniony charakter subiektywizmu epistemicz-
nego prowadzi Jamesa do subiektywizmu ontologicznego, podob-
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nie jak postulat obiektywizmu epistemicznego prowadził Peirce’a do 
obiektywizmu ontologicznego. 

Napięcie między religijną i naukową postawą wobec kwestii mo-
ralnych jest opisywane przez Jamesa jako realny dylemat o poważ-
nych konsekwencjach etycznych. W  Poczuciu racjonalności przy-
biera on postać różnicy między postawami osobowymi: moralnym 
obiektywistą, wierzącym w obiektywność wartości moralnych i zde-
terminowanym bronić ich w obliczu przeczących im faktów, a mo-
ralnym subiektywistą, gotowym złagodzić swe uczucia, gdy fakty 
utrudniają osiągnięcie celów moralnych63. James dowodzi, że nawet 
ten dylemat nie może zostać rozwiązany na podstawie faktów i musi 
zaczekać na rozstrzygnięcie do końca istnienia gatunku ludzkiego, 
gdy ostatni człowiek wniesie swój wkład do wciąż niedokończonego 
x (reakcji na teorie moralne)64. A zatem indywidualny dylemat mo-
ralny staje się dylematem zbiorowym, ponieważ społeczeństwo skła-
da się z ludzi zasadniczo świadomych swej kondycji i odnoszących 
swe doświadczenia do doświadczeń innych. 

Koncepcja przekonań, mająca ukazać, jaki jest dobrowolny 
wpływ ludzi na świat, miała być w założeniu niezależna od kwestii de-
terminizmu, explicite stawianej przez Jamesa. Podkreśla on, że świat, 
który zawiera reakcję na samego siebie, może być uprzednio zde-
terminowany tak samo jak świat nieobejmujący tej reakcji. Wszak-
że treść aktu wiary, w  tej mierze, w  jakiej obejmuje możliwość, że 
„świat jest dobry, ponieważ jest takim, jakim go uczynimy”65, musi 
być wolna od determinizmu. Czy istnieją jednak argumenty czynią-
ce indeterminizm wiarygodną opcją przekonań? W The Dilemma of 
Determinism66 możemy znaleźć ambitną próbę odpowiedzi na to py-
tanie, odwołującą się do argumentów egzystencjalnych i pozbawio-
ną pretensji metafizycznych. Ów mniej pretensjonalny zakres zada-
nia, jakie stawia sobie James, sprawia, że można go uznać za mniej 
zdecydowanego rzecznika indeterminizmu od Peirce’a. Jednocześ- 
nie warto pamiętać, że James uważa omawiany dylemat za rzeczy-

63 Ibidem, s. 122–124.
64 Ibidem, s. 125.
65 Ibidem, s. 121.
66 W. James, Essays in Pragmatism, Hafner Press, New York 1948, s. 37–64.
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wisty i poważny, ponieważ stanowi on, w jego mniemaniu, istotny 
aspekt każdej praktycznej orientacji. Skoro brakuje zewnętrznych 
dowodów na rzecz determinizmu lub indeterminizmu, to powin-
niśmy przynajmniej mieć jasność co do konsekwencji obu opcji. 
Jak czytamy w późniejszym eseju What Pragmatism Means67, „jeśli 
nie można znaleźć żadnej praktycznej różnicy między dostępnymi 
opcjami, to oznaczają one praktycznie to samo”68. A zatem dylemat 
jest realny przez realność różnych skutków rozważanych przekonań. 

Po zdefiniowaniu determinizmu jako koncepcji uznającej, że 
wszystkie istniejące już części wszechświata określają wszystkie inne 
jego części, i  traktującej przypadek jako pojęcie negatywne James 
bada egzystencjalne skutki tego poglądu, podkreślając, że nie chodzi 
bynajmniej o marginalny problem psychologiczny, lecz istotę „po-
wagi życia”, warunek jego sensowności: „Spór determinizmu z przy-
padkiem nie ma na szczęście nic wspólnego z tym czy innym dro-
biazgiem psychologicznym. Jest to spór całkowicie metafizyczny”69. 
Konsekwencją jest żal moralny przejawiający się w poczuciu, że coś 
innego niż rzeczywisty przebieg zdarzeń lepiej pasowałoby do resz-
ty wszechświata. Ów żal prowadzi z  kolei do rozpoznania proble-
mu, że świat jest „nieuleczalnie wadliwy”. Najpowszechniejsza reak-
cja na tę bolączkę polega, według naszego autora, na dowodzeniu, 
że pewna ilość zła jest konieczna do rozpoznania dobra. James za-
stanawia się jednak, dlaczego przy tego rodzaju interpretacji zła żalu 
nie należałoby zastąpić zadowoleniem i akceptacją. Zło wydaje się 
obiektywnym składnikiem rzeczywistości. Jedynym remedium, któ-
re, jak wskazuje historia kultury, jest całkiem popularne, jest wia-
ra, że dobro polega na wiedzy o dobru i złu, a nie jest cechą przed-
miotu tej wiedzy. Odpowiedź ta, przypominająca Arystotelesowskie 
uwielbienie wobec ostatecznej wartości wiedzy, nie zadowala Jame-
sa zarzucającego jej subiektywizm, czyli, w tym ujęciu, pogląd, że ze-
wnętrzne obiekty nie mogą być dobre lub złe, są jedynie narzędziami 
do tworzenia naszych sądów moralnych, potrzebnych do nadawa-

67 Ibidem, s. 141–158.
68 Ibidem, s. 142.
69 Ibidem, s. 47.
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nia sensu ludzkiemu życiu i podtrzymywania jego celowej orientacji. 
Doktryna subiektywistyczna, operująca motywem konieczności zła, 
może przybierać najróżniejsze formy, w szczególności może próbo-
wać podnosić rangę przywar w kreowaniu cnót i wskazywać względ-
ność tych ostatnich. W  interpretacji Jamesa istota subiektywizmu 
polega na jego „dramatycznym punkcie widzenia”, z którego wszech-
świat jawi się jako „wielki, nieskończony romans” samoprezentacji. 
Subiektywizm, łatwy do odnalezienia w  sentymentalizmie Ernesta 
Renana czy Émile’a Zoli, całkowicie pozbawia człowieka jakiegokol-
wiek wpływu na rzeczywistość i  wytwarza niemoralne substytuty 
wyższych celów. Dla Jamesa żywą, alternatywną wobec tego poglądu 
propozycją jest dzieło Thomasa Carlyle’a, pełne atencji dla heroizmu 
i elitaryzmu. Cnoty te nie są jednak równie istotne dla Jamesa, któ-
ry interesuje się raczej rzeczywistością działania jako taką, czymś, co 
Carlyle określał jako „ostateczny fakt”70. 

Można by w tym miejscu zarzucić Jamesowi, że nie opuszcza po-
ziomu analiz psychologicznych. W rzeczy samej, James nie obiecuje 
jednak nigdzie, że rozwiąże dylemat determinizmu w sensie ontolo-
gicznym71, ani nawet nie chce porównywać różnych reakcji psycho-
logicznych na ten problem, jak czynił to Max Weber w swej Etyce 
protestanckiej. Jaki jest w takim razie status analizy Jamesa? Czy wy-
raża ona jedynie indywidualne poczucie powagi życia? W żadnym 
razie. Po pierwsze dlatego, że znajdujemy u Jamesa wyraźne stwier-
dzenie, iż poczucie samotności prowadzi nas do „potępienia”, i  to 
„niezależnie od tego, jak się czujemy”72. Po drugie, James podkreśla, 
że poszukuje „ucieczki teoretycznej”, a nie tylko praktycznej, z dyle-
matu determinizmu. Po trzecie, dla Jamesa ów problem teoretycz-
ny ma swój wyraźnie określony przedmiot, a  jest nim niespójność 
subiektywistycznej koncepcji jaźni (Self). Zgodnie ze sformułowa-
niem autora jaźń jest skazana na „rozkład”, jeśli zostanie pozbawiona 
zewnętrznego odniesienia. Oznacza to, że jaźń rozumiana jako byt 
autoreferencyjny jest czymś wewnętrznie sprzecznym. Ów problem 

70 Ibidem, s. 58.
71 Explicite przeczy nawet takiej możliwości. Por. ibidem, s. 37. 
72 Ibidem, s. 58.
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ujawnia się, gdy dostrzega ona swą nieobecność w  mechanicznej 
koncepcji świata oraz pustkę swej rzeczywistości moralnej. W oso-
bowym świecie jaźni nie ma niczego obiektywnego, co mogłoby jej 
pozwolić potwierdzić swe istnienie. Z  tego względu James opisuje 
świat deterministyczny jako „padlinę bez larw”73. 

Wewnętrzna struktura Jamesowskiego argumentu nie różni się 
zasadniczo od Peirce’owskiej krytyki introspekcji, jednak stwierdza-
jąc explicite, że powinniśmy „uważać coś innego niż nasze uczucie 
za nasze ograniczenie, mistrza i  prawo”74, James pośrednio stawia 
pytanie, w co powinniśmy wierzyć. Inaczej Peirce, który nawet nie 
może wyobrazić sobie takiej decyzji, skoro rozszerza obiektywność 
testu naukowego daleko poza możliwości intelektualne ludzkiego 
indywiduum. Na dodatek pytanie postawione przez Jamesa jest nie 
tylko indywidualne, lecz także społeczne: jak uzgodnić różne dąże-
nia egzystencjalne i  gdzie szukać obiektywnego sprawdzianu roz-
wiązania?

Powyższe pytanie skłoniło Jamesa do refleksji etycznych, które, 
o dziwo, nie doprowadziły do religijnie ugruntowanego obiektywi-
zmu, lecz, wprost przeciwnie, do subiektywizmu. Wyłania się z nich 
obraz strukturalnego paralelizmu Jamesowskiej koncepcji etyki oraz 
Peirce’owskiej koncepcji nauki. Artykuł zatytułowany The Moral Phi-
losopher and the Moral Life75 James rozpoczyna od konkluzji z The 
Dilemma of Determinism, twierdząc, że nie jest możliwe sformuło-
wanie etyki, która byłaby ważna po wsze czasy. Powód leży we wspo-
mnianym wcześniej nieograniczonym pluralizmie możliwych nie-
deterministycznych wizji świata. Jednak James obiera tym razem 
nową linę argumentacji, by scharakteryzować trzy wzajemnie nie-
redukowalne aspekty moralności: 1) jej genezę, którą uważa za kwe-
stię psychologiczną, 2) znaczenie (z  założenia metafizyczne) oraz  
3) zasadność (spójność różnych indywidualnych roszczeń). W od-
różnieniu od Peirce’a, James wyprowadza ze swej woluntarystycznie 
nacechowanej idei człowieka kreatywnego wniosek, że źródłem war-

73 Ibidem, s. 60.
74 Ibidem, s. 58.
75 Ibidem, s. 65–87.
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tości moralnych jest raczej intuicja moralna niż przeszłe, zewnętrz-
nie warunkowane doświadczenia. A  więc to nie przeszłość, lecz 
przyszłość inspiruje wolę działania. Według Jamesa ludzie są świa-
domi dobra i zła nie tylko za sprawą swych doświadczeń, lecz także 
przez traktowanie ich jako cech obiektów. Możemy odczytywać ten 
argument jako wniosek z wcześniej omawianego wywodu o tworze-
niu rzeczywistości na podstawie interesów. Ukryta tu teza o względ-
ności sądów moralnych staje się wszakże wyraźniejsza, jeśli wyobra-
zimy sobie myśliciela moralnego jako samotną istotę. Taki myśliciel 
nie może podlegać żadnemu zewnętrznemu sprawdzianowi moral-
nemu poza wewnętrzną spójnością swych idei. Dopiero obecność 
innej osoby wymaga neutralnego testu. W  szczególności potrze-
ba prawdy, dochodząca do głosu, gdy roszczenia moralne wchodzą 
w kolizję ze sobą, pojawia się za sprawą oczekiwań Innego. Widocz-
ny tu paradoks subiektywności nie może zostać rozwiązany na pod-
stawie wiedzy o ontologicznie obiektywnym dobru, gdyż każda taka 
wiedza jest narażona na wątpliwości. Skutkiem jest „społeczna woj-
na roszczeń”. 

Według Jamesa wszelkie zasady etyczne, które do tej pory pro-
ponowano, okazywały się partykularystyczne, niejasne lub nieokreś- 
lone w swych skutkach. Toteż należy poszukiwać rozwiązań inter-
subiektywnych w ramach istniejących roszczeń. Wiadomo jed-
nak, że nie wszystkie roszczenia mogą zostać zaspokojone i dlatego 
najlepszym wyjściem wydaje się zaspokojenie tak wielu z nich, jak to 
tylko możliwe. To pozornie tylko zbliżone do utylitaryzmu rozwią-
zanie Jamesa ma na celu uniknięcie dwóch niebezpiecznych, choć 
nader atrakcyjnych możliwości: pokusy znalezienia „obiektywnego” 
uzasadnienia oraz utopijnej iluzji, że ktokolwiek jest zdolny do peł-
nego zaspokojenia wszystkich roszczeń. 

Rozwiązanie intersubiektywne jest niezwykle trudne do sformu-
łowania bez pomocy myślicieli, którzy byliby zdolni do szerokiego 
spojrzenia, obejmującego pełen zakres społecznych roszczeń, a nade 
wszystko wrażliwych na nowe roszczenia i  ich indywidualne arty-
kulacje. Wrażliwość moralna okazuje się więc najważniejszą ludzką 
cechą, ponieważ powodzenie etyki zależy wyłącznie od doświad-
czenia inności i jego adekwatnej interpretacji. Według Jamesa ra-
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cjonalne reguły nigdy nie wystarczą etyce, gdyż ciągle pojawiają się 
nowe oczekiwania i wymagania76. Rozwój moralny polega więc nie 
tyle na racjonalnym tworzeniu reguł, ile na doskonaleniu wychowa-
nia: wzroście empatii, poprawie komunikacji i wrażliwości. 

Ta progresywna koncepcja etyki musi sobie wszakże poradzić 
z problemem, na który już zwróciliśmy uwagę i z którego James bez 
wątpienia zdawał sobie sprawę. Wspomniane intersubiektywne roz-
wiązanie problemu roszczeń wymaga mianowicie postawy dystansu, 
pozwalającej myślicielowi etycznemu dostrzegać względność i bez-
zasadność jakiegokolwiek indywidualnego roszczenia. Jak jednak 
w świetle rozważań Jamesa o przezwyciężeniu determinizmu moż-
na uzgodnić taką postawę z gorącym zaangażowaniem wyzwalanym 
przez wiarę? Jak pogodzić wgląd w  bezzasadność roszczeń z  wia-
rą, która ma ukrywać tę bezzasadność? Czyż rozpoznanie względ-
ności roszczeń nie powstrzyma myśliciela przed ich pełną wiary re-
alizacją? Pod koniec artykułu poświęconego etyce James rozróżnia 
dwa typy myśliciela etycznego: swobodnego i  rygorystycznego77. 
Pierwszy z nich skupia się na zapobieganiu codziennym problemom 
i równoważeniu sprzecznych wymagań. Jest to obraz, który wynika 
z pierwszej części tekstu Jamesa. Jednak „typ rygorystyczny” jest cał-
kiem inny. James definiuje go jako zaangażowanego rzecznika wiel-
kich ideałów, nawet jeśli odbiegają one od tego, co implikują aktu-
alne roszczenia etyczne. W  jaki sposób taka zaangażowana osoba 
może być jednak zdystansowanym i  uniwersalistycznie myślącym 
etykiem? W  sukurs ponownie przychodzi Jamesowi wiara. Gdyby 
potraktować Boga, argumentuje James, jako jedną z  osób zgłasza-
jących własne roszczenia, sprzeczność między wiarą a moralnością 
zostałaby usunięta. Toteż od myśliciela etycznego powinniśmy ocze-
kiwać kombinacji zaangażowania religijnego z uniwersalizmem po-
glądów religijnych. 

Napięcie między indywidualną wiarą a rzeczywistością roszczeń 
etycznych u Jamesa odpowiada z grubsza Peirce’owskiemu konflik-
towi między indywidualnym wyrabianiem sobie przekonań a spraw-

76 Ibidem, s. 82–84.
77 Ibidem, s. 84–86.
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dzaniem przekonań przez wspólnotę. Można jednak sądzić, że Peirce 
uznałby Jamesowskie odniesienie do Boga za przedwczesne. Dlacze-
go bowiem Bóg miałby ad hoc odpowiadać na egzystencjalne pro-
blemy indywiduum? Zapewne James nie był całkiem zadowolony ze 
sposobu, w jaki wprowadził religię do swego humanizmu. Jako em-
pirycznie nastawiony uczony mógł mieć poczucie, że nie ma prawa 
do rozwiązywania problemów teoretycznych za pomocą postulatów 
religijnych. Być może też z tego względu koloryzował swe twierdze-
nia o  religii funkcjonalnymi wyjaśnieniami złożonych problemów 
egzystencjalnych. Wszakże sama funkcja religii z trudem może prze-
konać do wiary. 

Jeśli – w  dużym uproszczeniu – zdefiniujemy indywidualne 
roszczenia jako wartości, a  ich intersubiektywne uzgodnienia jako 
normy, to z łatwością możemy dostrzec omawiane przez Jamesa na-
pięcie w twórczości teoretyków socjologii zajmujących się ambiwa-
lencjami i sprzecznościami społecznych systemów normatywnych78. 
Problematyka ta interesowała Émile’a Durkheima, który, jak wiemy, 
próbował uzgodnić ambiwalentne uczucia przyciągania i zobowią-
zania w symbolicznym odniesieniu do sacrum. Ze względu na swe 
założenia nie mógł jednak, w odróżnieniu od Jamesa, sformułować 
swego problemu teoretycznego jako egzystencjalnego problemu in-
dywiduum. Niemniej, podobnie jak James, próbował znaleźć obiek-
tywną rzeczywistość, która pozwoliłaby wyjaśnić istnienie podmio-
tu. Dodajmy od razu, że to istnienie nie stanowiło ani dla jednego, 
ani dla drugiego autora zasadniczego problemu. Rozwiązania, któ-
re zaproponowali, mogłyby być brane pod uwagę jako alternatyw-
ne z punktu widzenia tradycji fenomenologicznej, dla której właśnie 
istnienie podmiotu stało się główną stawką teorii. Dla pragmatyzmu, 
a w szczególności dla Jamesa, stawką jest już co innego – możliwość 
wiary i jej pozycja w naukowym obrazie świata. W tym świetle ła-
twiej można dostrzec zasadniczy kontrast między Jamesem a Durk- 
heimem, ponieważ dla autora Elementarnych form życia religijne-

78 Por. zwłaszcza R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Mo-
rawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, 
s. 401–424.
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go nauka była zdolna do wyjaśnienia wiary i  jej „odczarowania”.  
James nie mógłby się z  tym zgodzić. Co więcej, pogląd ten unie-
możliwiałby mu rozwiązanie problemu determinizmu. W odróżnie-
niu od Durkheima, James konsekwentnie podążał własną subiek-
tywistyczną ścieżką badania postulatów praktycznych wynikających 
z dylematów egzystencjalnych. „Egzystencja” jest dlań rzeczywisto-
ścią powstającą w przebiegu działania i dzięki aktowi wiary. Tym sa-
mym wszelkie problemy formułowane w ramach tej rzeczywistości 
nie mogą być przez nią rozwiązane. Tak na przykład, według Jame-
sa, naturalistyczna nauka chybia swego celu, starając się rozstrzygać 
w kwestiach wiary, ponieważ nauka jest ograniczoną funkcją dzia-
łania. W  ramach tej funkcji redukuje ona niepewność, ale jedno-
cześnie jaźń kreuje własną, elastyczną rzeczywistość, nacechowa-
ną indeterminizmem. Jej struktura jest znacznie bardziej złożona 
niż struktura naturalistycznego obrazu świata. Dowiadujemy się od  
Jamesa, że obejmuje ona rzeczy stające się przedmiotami naszego 
poznania z uwagi na nasze orientacje moralne. Konfrontując ze sobą 
te orientacje i wzajemnie je testując, ludzie stają się coraz wrażliw-
si i poszukują koncepcji uniwersalistycznych, pozwalających im wy-
kształcić w sobie moralne poczucie dystansu, a zarazem zachować 
zaangażowanie wiary. 

W  dotychczas omawianych tekstach Jamesa wyodrębniliśmy 
różne próby uzasadnienia wiary jako „lepszej opcji” w obliczu dy-
lematów egzystencjalnych. W istocie jednak James nigdy nie zgła-
szał ambicji uzasadnienia wiary w  sensie wykazania jej prawdzi-
wości. Ma to zasadnicze znaczenie dla naszej interpretacji, wedle 
której wiara jest w  tradycji pragmatyzmu raczej punktem wyjścia 
niż przedmiotem dowodu. Jamesowi zawsze chodziło tylko o uspra-
wiedliwienie własnego prawa do wiary i wskazanie, że nie tylko 
nie stoi ona w sprzeczności z uprawianiem nauki, lecz także ją le-
piej uzasadnia. Innymi słowy, u Jamesa to nie nauka uzasadnia wia-
rę, lecz wiara naukę. Biorąc pod uwagę, jak odważna jest to ambicja, 
za mistrzowskie należy uznać ubranie jej w skromną formułę „prawa 
do wiary”. W istocie bowiem, jeśli nauka nie może wiary uzasadnić, 
to akt wiary może wydawać się nie tylko przygodny, ale i pozbawio-



396 ROZDZIAŁ 5

ny sensu. James otwiera swój wykład The Will to Believe następującą 
wieloznaczną deklaracją:

[…] wygłoszę dzisiejszego wieczoru coś w  rodzaju kazania na temat 
uzasadniania za pomocą wiary [justification by faith] – to znaczy 
szkic o uzasadnianiu wiary [justification of faith], w obronie posta-
wy prawa do dawania wiary w kwestiach religijnych, mimo że nasz in-
telekt jest z czysto logicznego punktu widzenia wolny od jakiegokol-
wiek przymusu w tym względzie [wyróżnienie – M. K.]79.

James pisał później do Francisa Herberta Bradleya, że Prawo do wia-
ry byłoby dużo lepszym tytułem niż Wola wiary80, czyli tytuł od-
zwierciedlający zapewne rzeczywiste samopoczucie Jamesa, gdy 
zmagał się z depresją i pragnął uzasadnić swe życie i pracę naukową 
za pomocą wiary. W powszechnej opinii przyjął się jednak pogląd, 
że bardziej adekwatny do zamiarów autora jest skromniejszy tytuł 
Prawo do wiary odczytywany w duchu Jamesowskiego subiektywi-
zmu z Doświadczeń religijnych. Tak na przykład Hans Joas pisze: „Już 
w pierwszych fragmentach swego tekstu James nie pozostawia wąt-
pliwości, że nie chodzi mu o to, by narzucać nam wiarę w coś, przed 
czym wzbrania się nasz intelekt lub w czym rozpoznaliśmy już nie-
prawdę”81. Stąd też na przykład polskie wydanie esejów Jamesa nosi 
jako całość tytuł Prawo do wiary, wskazując na charakter, jaki wy-
dawcy chcieli nadać temu zbiorowi. 

W  istocie celem argumentacji Jamesa jest wykazanie przy-
datności przekonań religijnych do zachowania sensowności świa-
ta konstruowanego przez jaźń. Filozof przeciwstawia naukowy, de-
terministyczny obraz świata „naszemu prawu do przyjęcia pełnego 
wiary stosunku wobec kwestii religijnych” i próbuje obronić to pra-
wo przed totalizującymi roszczeniami nauki, które niesłusznie roz-
szerzają determinizm na rozumienie człowieka. Trzeba pamiętać, że 
mamy tu do czynienia z tekstem osobistym, napisanym przez osobę 
głęboko zaangażowaną zarówno po stronie nauki, jak i wiary. Jak pi-

79 W. James, Prawo do wiary, s. 35.
80 Za: R. Richardson, William James, s. 455–456.
81 H. Joas, Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2009, s. 68.
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sze Richardson: „Nauka miała dla Jamesa szczególne znaczenie. Cała 
jego formalna edukacja, zainteresowanie przyrodą, Darwinem, che-
mią, anatomią porównawczą i fizjologią na stałe związały go z na-
uką, której nigdy nie porzucił”82. 

Doświadczenia religijne – wielkie dzieło z  zakresu psychologii 
religii – potwierdza, że dla naszego autora wszelkie sensowne działa-
nie i konstrukcja rzeczywistości muszą wypływać z wiary. Nie może 
ona być jednak uzasadniona:

Rzeczywiście filozofia zawiodła się w swych nadziejach. Nie usuwa róż-
nic i zakłada szkoły i sekty zupełnie tak samo jak uczucie. […] Rozum 
podaje argumenty przekonywające, ponieważ miał za zadanie znaleźć 
je. Filozofia rozszerza i określa naszą wiarę, nadaje jej godność, odzie-
wa ją w słowa i czyni czymś zasługującym na przyjęcie. Lecz bardzo 
wątpliwe jest, czy rodzi wiarę; widzimy zaś, że niezdolna jest podtrzy-
mać jej83.

Wiary nie może też uzasadnić psychologia, choć może opisać jej 
funkcję praktyczną, syntezę jaźni:

[…] psychologia będzie musiała odpowiedzieć, że jakkolwiek może 
ogólnikowo opisać zachodzące zjawisko, niezdolna jest ujawnić wszyst-
kich sił uczestniczących w tej sprawie. Ani obserwator zewnętrzny, ani 
sam doznający podmiot nie może nam objaśnić, w jaki sposób oddziel-
ne doświadczenia mogą tak zasadniczo zmienić czyjś ośrodek energii, 
ani też dlaczego zmiana ta nieraz tak długo każe na siebie czekać84.

Dlatego też James deklaruje: „Sądzę, że uczucie jest głębszym źródłem 
religii i że formuły filozoficzne i teologiczne są wytworami wtórny-
mi, przypominającymi przekład tekstu na język obcy”85. Ponadto 
wiara jest tym, do czego myśl zmierza i w czym znajduje ukojenie. 
Jak czytamy w  nawiązującym do Peirce’a  fragmencie Doświadczeń 
religijnych:

82 R. Richardson, op. cit., s. 362.
83 W. James, Doświadczenia religijne. Studium natury ludzkiej, tłum. J. Hempel, 

Nomos, Kraków 2011, s. 336.
84 Ibidem, s. 155–156.
85 Ibidem, s. 332.



398 ROZDZIAŁ 5

Jedynym zrozumiałym celem myśli w  ruchu jest osiągnięcie wierze-
nia, czyli spokoju myślowego. Tylko wtedy, gdy myśl nasza o  jakimś 
przedmiocie znalazła spokój w wierzeniu, możemy mocno i z pewno-
ścią przystąpić do działania nad tym przedmiotem. Jednym słowem, 
wierzenia są prawidłami działania i całe zadanie myślenia polega tylko 
na zbliżeniu nas do przyzwyczajeń czynnych86.

Jak widzimy, religijna interpretacja rzeczywistości, traktowana przez 
Jamesa jako obiekt badań psychologicznych w Doświadczeniach re-
ligijnych, pozwala opisywać wiarę jako podstawę budowy całej rze-
czywistości działania, ale nie pozwala na uzasadnienie jakiejkolwiek 
konkretnej wiary. Jak pamiętamy, James twierdził, że uniwersalizm 
moralny stanowi niezbędny element wszelkiej sensownej religii, ale 
mimo to podkreślał także, że decyzja o  poświęceniu swego życia 
wierze jest „skokiem w ciemność”87, indywidualnym ryzykiem eg-
zystencjalnym. James idzie więc dalej niż Peirce. O ile bowiem ten 
ostatni myśliciel przeciwstawiał sobie zasady przypadku oraz miło-
ści, o tyle James przeciwstawia sobie subiektywne i obiektywne spoj-
rzenie na świat. Myśl obiektywna wychodzi od interesów praktyczne-
go działania i poczucia rozczarowania poznawczego. Indywidualna 
odpowiedź na ten stan może polegać albo na redukcji niepewno-
ści przez przyjęcie deterministycznego obrazu świata, albo na akcie 
wiary. Pierwsza opcja przyczynia się do bezpieczeństwa społeczne-
go w długim okresie. Druga zapewnia człowiekowi poczucie indywi-
dualnego bezpieczeństwa, czyniąc zeń partnera Boga. Indywidualny 
dylemat zainspirował Jamesa do przyjęcia perspektywy subiektywi-
stycznej i  poszukiwania recepty na pesymizm nieuchronnie towa-
rzyszący determinizmowi naukowemu. Perspektywę tę można od-
naleźć w autoreferencyjnym subiektywizmie, który jednak skutkuje 
społecznym konfliktem roszczeń. Aby zapobiec społecznej „wojnie 
roszczeń”, społeczeństwo potrzebuje wrażliwego myśliciela moralne-
go, który umiałby połączyć relatywistyczne myślenie z gorącą wiarą. 

86 Ibidem, s. 343.
87 W. James, Prawo do wiary, s. 61.
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Ta wiara podważałaby z kolei deterministyczny obraz świata i kształ-
towała nową rzeczywistość, spójną z indywidualnymi wartościami. 

Warto zwrócić uwagę, że zarówno James, jak i  Peirce czynią, 
odpowiednio, społeczeństwo i  wspólnotę koniecznymi elementa-
mi swych argumentacji, pozwalając indywiduom na rozpoznanie 
względności swych roszczeń poznawczych i moralnych. Atoli jedy-
nie Jamesowi udało się ukazać sposób, w jaki odniesienie zewnętrz-
ne (wiara) może nadać sens indywidualnemu życiu. Ceną, jaką autor 
Doświadczeń religijnych musiał za to zapłacić, okazała się niemoż-
ność pełnej integracji subiektywnej perspektywy egzystencjalnej 
z naukowym poglądem na świat. Jak wyraźnie pokazuje Wola wia-
ry, napięcie to nie tylko nie obniżało się w jego twórczości z biegiem 
lat, lecz rosło, coraz bardziej absorbując zainteresowanie filozofa. 
Z prywatnej korespondencji Jamesa wynika zresztą, że ze względu 
na swe oddanie nauce postrzegał własną wiarę jako niepełną. W li-
ście do Henry’ego Rankina z 1897 roku pisał: „Choć religia stano-
wi największe zainteresowanie mojego życia, to jestem raczej bez-
nadziejnie nieewangelicki i  biorę to wszystko zbyt bezosobowo”88. 
Zdając sobie sprawę z  tych dylematów, zajmiemy się więc obecnie 
autorem, który postanowił odciąć pragmatyzm od jego religijnych 
korzeni i nadać mu konsekwentnie naukową postać. 

5.3. wiara w czyn (George Herbert Mead)

Dzieło George’a Herberta Meada wyróżnia się syntetycznością pro-
ponowanej teorii i wyraźną skłonnością do wyjaśniania zjawisk psy-
chicznych za pomocą pojęć społeczno-psychologicznych, a nie filo-
zoficznych. Rzecz jasna, zadanie przekładu filozoficznej idei ludzkiej 
wolności na język nowoczesnych nauk empirycznych przyświecało 
już Jamesowi, a nawet Peirce’owi. Jednak o ile Peirce postrzegał indy-
widuum jako zmuszone do porzucenia swych egocentrycznych po-
budek w imię prawdy, a James pragnął ocalić indywidualne poczucie 

88 The Correspondence of William James, Vol. 8, eds. I. K. Skrupskelis, E. M. Berke-
ley, University of Virginia Press, Charlottesville 1992–2004, s. 227–228.
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bezpieczeństwa, podporządkowując naukowy obraz świata indywi-
dualnej wierze, o tyle Mead chciał połączyć perspektywę indywidu-
alną z perspektywą naukową przez wykazanie ich kompatybilności. 
Ambicja ta była wyraźnie obecna już w projekcie jego rozprawy dok-
torskiej, w którym opracowywał koncepcję przestrzeni na podstawie 
empirycznie ugruntowanej teorii koordynacji ręki i oka. W odróż-
nieniu od Jamesa, Mead rozumiał – jak się zdaje – napięcie między 
naukami przyrodniczymi a perspektywą subiektywną jako problem 
przekładu, różnicę terminologiczną. Dlatego też jego pomysł prze-
zwyciężenia dualizmu umysłu i przyrody powinien być rozumiany 
jako odpowiedź na konflikt między dwoma różnymi sposobami uj-
mowania rzeczywistości. Wniosek ten można wyciągnąć nie tylko 
na podstawie tego, że Mead był głęboko zafascynowany dziełem Jo-
hanna Gottlieba Fichtego89, ale także dlatego, że krótko po lekturze 
niemieckich filozofów powrócił do Stanów Zjednoczonych i współ-
pracując z Johnem Deweyem, był pod silnym wpływem teorii ewo-
lucji, której nauczał jako osobnego kursu na University of Michigan 
w Ann Arbor. 

W  następnych latach zainteresowania Meada przesuwały się 
w  stronę psychologii empirycznej i  jej praktycznych zastosowań, 
co sprawiło, że w swej bogatej publicystyce zaproponował wiele re-
form edukacyjnych. Tak na przykład w The Relation of Play to Edu-
cation90 opowiada się za permisywnym stylem wychowania, uza-
sadniając go badaniami nad fizjologią mózgu. Argumentuje tam, że 
swobodna zabawa stymuluje uczenie się w dużo większym stopniu 
niż zdyscyplinowany trening, ponieważ pozwala komórkom mózgo-
wym wypróbowywać różne powiązania i przystosowywać się do sy-
tuacji w sposób elastyczny. Tym samym Mead legitymizuje zabawę 
jako pełnoprawną formę aktywności, pozwalającą na wytrenowa-
nie umiejętności potrzebnych w pracy i sztuce. Charakterystycznym 
wątkiem omawianego tekstu, który będzie pojawiał się w później-
szych artykułach Meada, jest wyjście poza schemat działania celo-

89 Por. G. A. Cook, George Herbert Mead. The Making of a Social Pragmatist, Uni-
versity of Illinois Press, Urbana 1993, s. 24.

90 G. H. Mead, The Relation of Play to Education, „University of Chicago Record” 
1896, Vol. 1, No. 8, s. 140–145.
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wego. Mead zauważa, że ważną częścią aktywności ludzkiej (a także 
zwierzęcej) jest spontaniczna zabawa, w której wydatkowany nad-
miar energii służy kształtowaniu się wielorakich automatyzmów, zu-
pełnie niezależnie od stawianych dziecku celów. Jak czytamy: „Przy-
roda nigdy nie posługuje się zasadą pracy, by napędzać rozwój. […] 
zadowala się po prostu tym, że istnieją właściwe bodźce, by wywo-
ływać spontaniczne korzystanie z nowych połączeń [między komór-
kami nerwowymi]”91. Zdanie to wskazuje zarazem, że Mead nie chce 
wychodzić poza schemat bodźca–reakcji, lecz przeciwnie – zasto-
sować go w  obszarach, które traktowano jako domenę modeli te-
leologicznych: „Gdy wskazujemy na zabawę jako zasadę, na której 
powinno opierać się wychowanie, to nie mamy na myśli pozosta-
wiania dzieci przypadkowym wpływom otoczenia, lecz takie dobie-
ranie im bodźców, by odpowiadały naturalnemu wzrostowi ich or-
ganizmów”92. Jak widać, metoda argumentacji, której używa Mead, 
jest przeciwstawna tej, którą znajdujemy u Jamesa. Nie opisuje bo-
wiem egzystencjalnych aspektów determinizmu naukowego, lecz 
stara się wbudować odpowiednio skonstruowany model procesów 
psychicznych do popularnych teorii biologicznych. Ten sposób po-
stępowania Mead znajduje w zalążku w „twierdzeniu Jamesa, iż wie-
le rzeczy, które ulokowano w  świadomości, musi powrócić do tak 
zwanego świata obiektywnego”93. Naukowa orientacja Meada spra-
wiła, że konfrontacja z problemem determinizmu musiała być dla 
niego jeszcze bardziej poważna niż dla Jamesa, który miał w zana-
drzu gotowe rozwiązanie. Nic też dziwnego, że problem determini-
zmu zajmował Meada w coraz większym stopniu i wychodził stop-
niowo na pierwszy plan jego zainteresowań. 

Idea, z którą nasz autor wiązał największe nadzieje i wobec któ-
rej nie był tak sceptyczny, jak James, to ewolucja. Rozumiał ją nie-
zwykle szeroko, zaliczając do twórców teorii ewolucji zarówno Char-
lesa Darwina, jak i romantyków niemieckich. W The Movements of 

91 Ibidem, s. 144.
92 Ibidem, s. 145.
93 G. H. Mead, Mind, Self and Society. The Definitive Edition, eds. Ch. W. Morris, 

D. R. Huebner, H. Joas, Chicago University Press, Chicago 2015, s. 4.
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Thought in the Nineteenth Century94 zarysowuje rozwój filozoficzny 
od Kantowskiej idei uniwersalnych form poprzez ideę ich tworze-
nia przez indywiduum aż po teorię kształtowania form w nieskoń-
czonym naturalnym „procesie”. Według Meada jedną z najważniej-
szych obserwacji Darwina było dostrzeżenie, że każda aktywność 
formy zmienia ją samą, przy czym aktywność należy rozumieć jako 
przystosowanie do zmiennych warunków. Romantycy mieli z  ko-
lei odkryć, że proces (włączając weń działanie) to nic innego niż 
jaźń obejmująca zarówno przedmiot, jak i podmiot w ich logicznej 
współzależności. 

Godnym zachowania jądrem twórczości Georga Wilhelma Frie-
dricha Hegla jest, w  ujęciu Meada, dialektyczna interpretacja owej 
współzależności jako wzrostu racjonalnej kontroli społecznej nad sferą 
przedmiotową. Istotną rolę w tym procesie odgrywa nauka, ponieważ 
przezwycięża subiektywność indywidualnych umysłów i  „przema-
wia głosem wszystkich racjonalnych istot”95, postulując nieograni-
czoną wspólnotę wszystkich, którzy myślą. Innymi słowy, obiektyw-
ność ontologiczna procesu została przeformułowana przez Meada 
jako epistemiczna obiektywność nauki. Podobną przemianę prześle-
dziliśmy już w myśli Peirce’a, ale przebiegała ona w przeciwną stronę, 
wszak u niego neutralność poznawcza prowadziła do obiektywności 
ontologicznej. Jej osiągnięcie, a tym samym ważność realizmu, mia-
ły zależeć od decyzji, by poświęcić się na rzecz wspólnoty. Wydaje się, 
że Mead traktuje natomiast obiektywność jako naturalną konsekwen-
cję ewolucji. Przebijający w jego dziele heglowski wątek można łatwo 
przeoczyć, ponieważ jest skutecznie maskowany przez język zapoży-
czony od behawiorystów, ale nie zmienia to tego, że wątek ów nie po-
zwala Meadowi uchylić się od problemu determinizmu.

Ze względu na to, że Mead starał się ze wszech miar przezwycię-
żyć determinizm w sposób immanentny, a więc na gruncie rozsze-
rzonej i zmodyfikowanej psychologii behawiorystycznej, jego projekt 
naukowy różni się zasadniczo od przedsięwzięcia Jamesa, a  także, 

94 Idem, The Movements of Thought in the Nineteenth Century, ed. M. H. Moore, 
University of Chicago Press, Chicago 1936. 

95 Ibidem, s. 168.
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choć w mniejszym stopniu, Peirce’a. Rozpoczyna bowiem od przyję-
cia perspektywy biologicznej96, by stopniowo zwalczyć jej redukcjoni-
styczne trudności widoczne w Watsonowskim behawioryzmie bodź-
ca–reakcji. Jak zauważa James Baldwin, „termin »behawioryzm« był 
stworzony niedługo wcześniej i brakowało konsensu co do jego do-
kładnego znaczenia”97. Podobnie jak Dewey, a w przeciwieństwie do 
Johna Watsona czy Iwana Pawłowa, Mead rozumiał działanie ludzkie 
jako jedność funkcjonalną obejmującą umysł jako jej produkt ewo-
lucyjny i funkcjonalny. To szersze pojmowanie „behawioryzmu” nie 
przeczy jednak temu, że jego model działania był początkowo de-
terministyczny i że wyraźnie rozumiał on umysł jako „zjawisko ra-
czej naturalne niż transcendentne”98. W przeciwieństwie do Watsona 
Mead uważa, że „zachowanie psychiczne nie jest redukowalne do za-
chowania niepsychicznego”, uznaje wszakże pogląd deterministycz-
ny, iż „zachowanie lub zjawiska psychiczne mogą być wyjaśnione 
w kategoriach zachowania lub zjawisk niepsychicznych”99.

Nie oznacza to wszakże, że Mead bezrefleksyjnie traktuje na-
ukę jako źródło prawdy. Będąc myślicielem progresywnym, rozumie 
ją jako zaawansowaną funkcję społeczeństwa, ułatwiającą kontrolę 
społeczną nad środowiskiem100. Naukę, jako względnie niezależny 
instrument kontroli, wyprzedzało wiele instytucji społecznych, któ-
re dawały ludziom poczucie bezpieczeństwa w obliczu niezrozumia-
łego lub niepewnego środowiska. Na przykład religia projektowała 
osiągnięcie bezpieczeństwa na życie pozagrobowe. Podobną funkcję 
pełniły, zdaniem Meada, różne wczesne zwyczaje i postacie władzy. 

96 Jak wskazuje Daniel R. Huebner, podczas swoich wykładów na University of 
Michigan w latach 1892–1893, a więc krótko po powrocie z Berlina – gdzie nie 
ukończył pracy doktorskiej na temat Immanuela Kanta – Mead prowadził kurs 
poświęcony psychologii funkcjonalnej, starając się przedstawiać problemy psy-
chologiczne „w  kategoriach organizmu”. Por. D. P. Huebner, Becoming Mead. 
The Social Process of Academic Knowledge, The University of Chicago Press, 
Chicago 2014, s. 52–53.

97 J. D. Baldwin, George Herbert Mead. A Unifying Theory for Sociology, Sage, New-
bury Park 1986, s. 46. 

98 G. H. Mead, Mind, Self and Society, s. 10.
99 Ibidem, s. 11.
100 G. H. Mead, The Movements of Thought in the Nineteenth Century, s. 360–361.
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Instytucje wyrosłe z  przyzwyczajeń i  struktur posłuszeństwa kon-
centrowały się zwykle na utrwalaniu porządku, lecz ponosiły poraż-
ki we wprowadzaniu planowych, adaptacyjnych zmian. 

Mead ponownie idzie tu inną drogą niż James, który wprawdzie 
również zwrócił uwagę na znaczenie, jakie nauka ma dla indywidu-
alnego poczucia bezpieczeństwa, lecz nie rozszerzył tej funkcji na 
problemy zmiany społecznej. Poza tym James założył, że mechani-
stycznie ukierunkowana nauka nie była zdolna do stworzenia kre-
atywnych rozwiązań nowych problemów wyłaniających się w toku 
ewolucji. Tymczasem Mead postrzegał naukę jako jedną z wielu in-
stytucji rozwiązujących problemy praktyczne w dziedzinie stosun-
ków społecznych. Według Meada instytucje przednaukowe, które 
wypełniały tę funkcję (rewolucje, prawa podmiotowe), były z gruntu 
wadliwe przez swą niedookreśloność, wynikającą ostatecznie z nie-
przewidywalności przyszłych zdarzeń, do których się odnosiły101. 

Warto zwrócić uwagę, że stawiając problem porządku i  zmia-
ny, Mead przeformułowuje zarazem problem determinizmu. Nie uj-
muje go z  perspektywy autoreferencyjnego, autonomicznego pod-
miotu stojącego w  obliczu bezosobowego, mechanicznego świata, 
lecz z perspektywy procesu obejmującego podmiot i przedmiot jako 
swe integralne części. Nauka, będąca częścią tego procesu, jest dla  
Meada narzędziem całego społeczeństwa w  jego aktywności przy-
stosowawczej. Zamiast więc sytuować się w  przeciwstawieniu do 
procesu ewolucji, jak to było u Jamesa, nauka w rozumieniu Meada 
naśladuje „metodę” ewolucji w mikroskali. 

Jaskrawa różnica między nauką a  ewolucją polega na samo-
świadomości tej pierwszej. Nauka może funkcjonować pod warun-
kiem, że istnieją umysły poddające refleksji zahamowane procesy 
i pod warunkiem, że mogą być tworzone hipotezy. Dostosowywa-
nie się do istniejących problemów jako część procesu społecznego 
jest złożonym przedsięwzięciem wymagającym ciągłej reorganiza-
cji społeczeństwa. W  rezultacie indywidua uzyskują znaczny sto-
pień niezależności od jakiegokolwiek systemu kontroli społecznej 
i są wzajemnie „niepowiązane” (unrelated) w antycypowaniu możli-

101 Ibidem, s. 362–363.
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wych przyszłych procesów. Pozorna emancypacja spod determinacji 
społecznej jest jednak tylko wysublimowaną formą głębszej kontroli, 
opisywanej przez Meada jako „przyjmowanie wobec jaźni postawy 
ogólnej”:

Przez użycie języka, przez użycie znaczącego symbolu, indywiduum 
przyjmuje postawę innych, w  szczególności owe powszechne posta-
wy, a tym samym odkrywa, że przyjmuje wobec siebie te same posta-
wy, co wspólnota. To właśnie daje zasada kontroli społecznej 
rozumianej nie tyle jako kontrola społeczna wynikająca ze 
ślepego przyzwyczajenia, ile kontrola społeczna wynikająca 
z tego, że indywiduum przyjmuje wobec siebie tę samą postawę, 
którą przyjmuje wobec niego wspólnota [wyróżnienie – M. K.]102.

Rosnąca, samoświadoma kontrola społeczeństwa nad swym śro-
dowiskiem jawi się jako stały wysiłek przezwyciężenia determina-
cji społeczeństwa przez środowisko. Ten wzrost idzie w parze z ro-
snącą kontrolą społeczeństwa nad indywiduum, maskowaną jednak 
zwiększającym się bogactwem indywidualnego doświadczenia. Do-
świadczenie jest wszakże iluzoryczne. Iluzoryczność tego, co może-
my znaleźć w naszej świadomości, została przez Meada najlepiej wy-
kazana przez konceptualne zredukowanie świadomości do dwóch 
składników: zewnętrznych obiektów oraz funkcji działania103. Zda-
niem Meada oba są specyficznymi aspektami relacji między indy-
widuum a jego środowiskiem. Utożsamianie konkretnych obiektów 
z  tym, jak nam się jawią, jest jego zdaniem błędem. Podobnie na-
sze impulsy i emocje mogą być w pełni wyjaśnione jako bodźce lub 
czynniki hamujące działanie, bez konieczności odwoływania się do 
treści świadomości i  naszych obiektywizacji. Nawet stany świado-
mości, które są dostępne jedynie indywiduum, stanowią części czy-
nu, „który staje się publiczny”104. 

Redukcja umysłu do działania wymaga trzech kolejnych kroków 
teoretycznych: 1) funkcjonalnej konstrukcji jaźni, 2) organizacji rze-

102 Ibidem, s. 377.
103 Ibidem, s. 386–404.
104 Ibidem, s. 402.
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czywistości ze względu na problemy adaptacyjne oraz 3) powiąza-
nia działania z organizacją społeczną. W odniesieniu do pierwsze-
go aspektu, Mead podkreśla, że jaźń jest konieczna do wskazywania, 
co jest istotne w sytuacji działania, a więc czynników hamujących 
i bodźców. Ponadto jaźń jest niezbędna do analizy sytuacji, gdy trze-
ba przewidywać możliwe przebiegi działania oraz dobierać właściwe 
reakcje, a czasem je rekonstruować. Jaźń nie jest po prostu dana, lecz 
musi zostać zbudowana w przebiegu interakcji społecznych. Podob-
nie jak Peirce105, Mead podkreśla, że indywidua rozpoznają znaczą-
cych Innych, zanim wnioskują o  swych zdolnościach kontrolnych 
z zewnętrznych faktów. Ponadto nasz autor wielokrotnie dowodzi, 
że przez dostarczanie innym bodźców, indywidua dostarczają ich 
także sobie106. W  pewnym momencie proces autostymulacji może 
zostać całkowicie zinternalizowany – do tego stopnia, że ludzie prze-
stają słuchać innych i skupiają się na konwersacji wewnętrznej107. 

Następną fazą rozwoju jaźni jest uczynienie samego siebie przed-
miotem działania. Co ważne, Mead postępuje dedukcyjnie, opisując 
poszczególne elementy tego procesu i wyjaśniając możliwość istnie-
nia umysłu za pomocą rozwoju jaźni. Po pierwsze więc pyta, co jest 
„warunkiem pojawienia się tego, co jest nazywane umysłem”108. Po-
nieważ może to być jedynie reakcja na siebie samego (uczynienie 
siebie obiektem) i ponieważ jaźń nie jest dana bezpośredniemu do-
świadczeniu, to Mead poszukuje innego źródła. Twierdzi przy tym, 
że dostosowanie reakcji jest wymuszone przez pojawienie się prze-
szkód (czynników hamujących działanie), w wyniku czego dochodzi 
do identyfikacji samego siebie ze źródłem błędu, a następnie z punk-
tem odniesienia możliwej reakcji. Innymi słowy, w tej mierze, w ja-
kiej dostosowanie reakcji jest zdolne zwiększyć kontrolę nad okreś- 
lonymi obiektami, musi zostać również zidentyfikowany podmiot 
tych złożonych środków kontrolnych. Wszakże kontrola nie może 

105 Ch. S. Peirce, The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings, Vol. 1, s. 18–21.
106 Por. G. H. Mead, The Movements of Thought in the Nineteenth Century, s. 375– 

–376; idem, The Philosophy of the Act, ed. Ch. W. Morris, The University of Chi-
cago Press, Chicago 1938, s. 371–372.

107 Por. idem, The Movements of Thought in the Nineteenth Century, s. 403.
108 Idem, The Philosophy of the Act, s. 367.
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dochodzić do skutku bezpośrednio, ponieważ – jak konsekwentnie 
utrzymuje Mead – działanie jest w pierwszym rzędzie ukierunkowy-
wane przez bodźce. Jeśli indywiduum zmierza do kontroli reakcji, 
to musi rozpocząć od wyboru właściwego bodźca. Selekcja ta obej-
muje adekwatne przyporządkowanie bodźców do reakcji za pomocą 
różnych metod. Na przykład podczas nabywania umiejętności ma-
nualnych stosowana jest metoda prób i błędów, która zajmuje dużo 
czasu i wymaga cierpliwości. Jednak gdy przywoływane z pamięci 
reakcje zaczynają być kojarzone z konkretnymi bodźcami, podmiot 
staje się zdolny do formułowania hipotez obejmujących jego same-
go jako obiekt.

Zarówno w The Philosophy of the Act, jak i The Philosophy of the 
Present Mead argumentuje, że rozważając jakiś problem, nauka za-
kłada istnienie rzeczywistego świata, nieobejmującego tego pro-
blemu – świata, który stanowi narzędzie testowania hipotez odpo-
wiadających na ów problem109. „Niewątpliwy świat” (unquestioned 
world) zawiera wszystkie wnioski, definicje i konwencje wcześniej-
szych postępów nauki, jak również „obiekty idealne”, które wpraw-
dzie nie istnieją, lecz wyjaśniają relacje między innymi obiektami. 
Mead zauważa, że działanie tworzy luki w dotychczas uporządko-
wanym świecie, a  tym samym napędza postęp wiedzy. Pogląd ten 
przypomina Jamesowską koncepcję dwóch rodzajów światów: tych, 
które zawierają reakcję myśliciela, oraz tych, które ją pomijają. Ana-
logicznie Mead rozróżnia światy dostarczające testów oraz światy za-
wierające problemy do rozwiązania. W istocie, Meadowska koncep-
cja postępu wiedzy oznacza istnienie niezliczenie wielu światów:

Daltonowski świat atomów i elektryczności (o której uważano, że jest 
formą ruchu), w którym pojawił się problem jonu w elektrolizie i roz-
szczepienia atomu w  substancjach radioaktywnych, jest innym świa-
tem od tego, którego ostatecznymi elementami są cząsteczki elektrycz-
ności. Takie światy, pojawiające się po rozwiązaniach problemów, do 
których się odnoszą, mają charakter społeczny w tym sensie, że nale-
żą do historii ludzkiej wspólnoty odkąd refleksyjna myśl jest przedsię-
wzięciem społecznym i odkąd indywiduum, w którego doświadczeniu 

109 Ibidem, s. 45–62.
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muszą pojawić się zarówno problem, jak i rozwiązanie, zakłada istnie-
nie wspólnoty, z której wyrasta110.

Różnica między „światami” Jamesa a „światami” Meada polega na 
roli, jaką odgrywają w strukturach argumentacyjnych obu autorów. 
James wykazuje za pomocą swego rozróżnienia „światów”, że świat 
wiary jest konieczny do przezwyciężenia niepełności świata mecha-
nistycznego. Mead uważa z  kolei, że nauka jest zdolna do objęcia 
świata swą kontrolą, jednak gdy nowe problemy podważają stare teo-
rie, wytwarzane są nowe „niewątpliwe światy” i nowe „złożone hipo-
tezy antycypacyjne”. Tę różnicę między Jamesem a Meadem można 
zilustrować teorią ewolucji. James uznawał ją, jak pamiętamy, za nie-
wystarczającą do rozstrzygania o kierunku życia i kwestiach etycz-
nych, Mead wprowadził ją natomiast do swej koncepcji jako ogólny 
układ odniesienia oraz wzór do naśladowania przez naukę.

Najsilniejszy argument na rzecz możliwości pojawiania się 
w świecie zdarzeń uprzednio niezdeterminowanych (novelties) zo-
stał sformułowany przez Meada po raz pierwszy w  dwudziestym 
pierwszym rozdziale The Philosophy of the Act poświęconym „me-
chanizmowi i nowości”. Przeciwstawia on tam przyczynową deter-
minację organizmu przez środowisko nieprzyczynowej, selektywnej 
determinacji środowiska przez organizm. Element „nowości”, czyli 
absolutnego niezdeterminowania, można odnaleźć, według Meada, 
w przyszłościowej orientacji działania, która uniezależnia je od prze-
szłości mechanicznie determinującej ruchy fizyczne. Choć argument 
Meada przypomina w tym miejscu Peirce’owską ideę ciągłości my-
śli, to kładzie większy nacisk na kreatywny wkład podmiotu, wyni-
kający z  jego kontrolowanej refleksji111. Mead argumentuje, że no-
wość wynika z  nieprzewidywalności różnicy między antycypacją 
a aktualnym doświadczeniem, wszak w tym ostatnim nowy element 
„nie był zawarty jako konieczność jego przeszłości”112. Każda pró-
ba wyjaśnienia nowych obiektów ze względu na abstrakcyjne poru-
szenia, nawet jeśli były to ruchy wewnątrz organizmu (na przykład 

110 Ibidem, s. 60.
111 Ibidem, s. 419–420.
112 Ibidem, s. 420.
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w mózgu), jest skazana na porażkę, ponieważ wszystkie poruszenia 
są formułowane jako wynik abstrahowania od aktualnego działania. 
Ponadto nowość kryje się w hipotetycznej strukturze przyszłej sytua- 
cji. Dopiero zakończenie działania daje gwarancję, że doświadcze-
nie było doń adekwatne. Innymi słowy, ciągłość działania implikują-
ca przyszłość jest niewspółmierna z przyczynową strukturą ruchów, 
całkowicie sprowadzalną do przeszłości. 

Meadowska koncepcja nauki, wydedukowana z koncepcji pro-
cesu społecznego, naraża refleksję indywidualną na cały krytycyzm 
wyrażany przez Jamesa. Z  jednej strony Mead przekonująco wyja-
śnia rosnącą kontrolę społeczną nad środowiskiem oraz powstanie 
złożonego porządku społecznego. Z  drugiej strony konceptualizu-
je on działanie człowieka w ramach swego podejścia biologistyczne-
go, a więc jako reakcję na bodziec. Ten rozdźwięk tłumaczy względ-
ną wzajemną niezależność jednostki i społeczeństwa. Jednocześnie 
rodzi jednak oczywiste pytanie: jak reakcja może stanowić imple-
mentację kontroli społecznej, skoro jest w pierwszym rzędzie reak-
cją na bodziec? Wyjątkowe znaczenie tego pytania jest powodem, 
dla którego Mead chciał wydedukować swą koncepcję umysłu z jego 
koniecznych, socjologicznie określonych uwarunkowań. Udało mu 
się wykazać, że choć nie jest możliwa bezpośrednia kontrola nad re-
akcją, to istnieje typowa sekwencja refleksyjnych operacji psychicz-
nych prowadząca równocześnie do dwóch rodzajów konsekwencji. 
Po pierwsze, jest to budowa jaźni zdolnej do kontrolowania reakcji 
w sposób pośredni, przez selekcję bodźców. Po drugie zaś – kontrola 
nad jaźnią przez ogólną postawę reprezentującą punkty widzenia ca-
łych grup na jaźń jako obiekt. Charakteryzując teorię Meada, może-
my więc raz jeszcze sparafrazować słowa Maxa Webera, które w tym 
kontekście wydają się szczególnie trafne: im bardziej wolny jest czło-
wiek, tym bardziej jest zdeterminowany – wszak jedynie wskazując 
innym własne błędy i problemy, indywiduum może stać się obiek-
tem dla siebie. Czyniąc tak, uzyskuje kontrolę nad środowiskiem, ale 
zarazem stopniowo buduje uniwersalne struktury zgeneralizowanej 
postawy wobec swego indywidualnego działania. Mead podaje na-
stępujący przykład:
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Rozważmy sytuację polityka lub męża stanu, który chcąc przeprowa-
dzić jakiś projekt, reprezentuje postawę danej społeczności. Wie on, jak 
na jego projekt reaguje społeczność. Reaguje na to wyrażenie społecz-
ności w swym własnym doświadczeniu – sympatyzuje z nim. Ma zbiór 
zorganizowanych postaw, które są postawami społeczności. Jego włas- 
nym wkładem, w tym przypadku jego ja podmiotowym, jest projekt re-
organizacji, projekt, który przedstawia społeczności w  taki sam spo-
sób, w jaki go rozważa. Oczywiście sam polityk się zmienia, w miarę 
jak przedkłada ten projekt i czyni go przedmiotem debaty politycznej. 
Powstaje teraz nowa sytuacja społeczna jako rezultat projektu, który 
on przedstawia. Cała procedura odbywa się zarówno w jego doświad-
czeniu, jak i w ogólnym doświadczeniu społeczności. Przeprowadzenie 
projektu udaje mu się w takim stopniu, w jakim finalne ja przedmioto-
we odbija postawę całej społeczności. To, co następuje – podkreślam – 
nie dzieje się po prostu w jego umyśle, ale raczej jego umysł jest wyra-
żeniem w jego postępowaniu tej sytuacji społecznej, tego zbiorowego 
procesu współpracy, który odbywa się w społeczności113.

Z  dotychczasowych rozważań na temat Meada wyłania się obraz 
myśliciela zafascynowanego nauką równie mocno, co Peirce i James, 
a także starającego się w pełni wyjaśnić ludzkie działanie i myślenie 
w ramach biologicznego modelu zachowań zwierzęcych. Mead nie 
różni się więc od Jamesa pod tym względem, że jego punktem wyj-
ścia jest również deterministyczna nauka. O ile jednak James stara 
się przezwyciężyć konsekwencje determinizmu dla człowieka, od-
wołując się do transcendencji, o tyle Mead konsekwentnie realizuje 
program immanentnego (jak też kompatybilistycznego) zniesienia 
konsekwencji determinizmu. Porzuca przy tym zarówno Jamesow-
ską koncepcję wiary, jak również Peirce’owską doktrynę absolutnego 
przypadku, pokładając większą nadzieję w przejętej od Deweya idei 
uwewnętrznienia reakcji oraz w opracowaniu złożonych mechani-
zmów przystosowawczych. Przesunięcie problemowe od indywidu-
alnego dylematu egzystencjalnego w  stronę procesu ewolucyjnego 
i jego funkcji zbliża teorię Meada do pragmatyzmu Peirce’a, ale jest 

113 G. H. Mead, Mind, Self and Society, s. 187–188 (tłum. za: idem, Umysł, osobo-
wość, społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1975, s. 260–261).
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ono motywowane inaczej – chęcią wyjaśnienia wspomnianej równo-
czesności rozwoju społeczeństwa i wzrostu indywidualnej wolności. 
Pod względem tak postawionego problemu Meada można porówny-
wać z Durkheimem i od razu można zauważyć, że w dużo większej 
mierze niż Durkheimowi udało mu się wskazać mechanizmy biolo-
giczne, za których sprawą dochodzi do powiązania doświadczenia 
wolności ze wzrostem kontroli społecznej. 

Mimo to Mead jedynie pozornie rozwiązuje problem determini-
zmu, wszak w jego dotychczas omawianej teorii zarówno determini-
styczny obraz świata, jak indywidualna wolność są rządzone przez te 
same prawa ewolucji – są przejawami ogólnego procesu, w którym 
świadomość może być całkowicie pominięta przez wyjaśnienia na-
ukowe. Kwestia wolności pozostaje więc nierozwiązana. Mead pozo-
stawił jednak po sobie także wykłady, które spisał na krótko przed 
śmiercią, a które zostały opublikowane później jako The Philosophy 
of the Present. Determinizm jest tam wyraźnie określony jako pro-
blem, którego nie można rozwiązać na gruncie nauki i  który wy-
maga szerszej perspektywy filozoficznej, biorącej pod uwagę najbar-
dziej podstawowe założenia nauki. Pod koniec czwartego wykładu 
Mead nie pozostawia wątpliwości, że pytanie o wolność ma dla niego 
szczególne znaczenie i wnioskuje, że jego nowy pogląd przedstawio-
ny w wykładach „uwalnia nas zarówno od więzi z przeszłością, jak 
i przyszłością. Nie jesteśmy stworzeniami poddanymi konieczności 
nieodwołalnej przeszłości ani jakiejś wizji danej na Górze. […] Na-
sze wartości są teraźniejsze, przeszłość i przyszłość dają nam zaś tyl-
ko opis środków oraz plany zaangażowania w ich zastosowanie”114. 
Zdanie to potwierdza, że Mead zapewne nie był zadowolony ze swej 
wcześniejszej, zasadniczo deterministycznej teorii jaźni, i chciał włą-
czyć ją do koncepcji czasu, która nadałaby nowe znaczenie zarówno 
determinizmowi, jak i wolności.

Jądrem Meadowskiej koncepcji czasu wyłożonej w The Philoso-
phy of the Present jest odwrócenie deterministycznej tezy, że każde 
zdarzenie jest spowodowane przez kombinację przeszłych warun-

114 Idem, The Philosophy of the Present, ed. A. E. Murphy, Prometheus Books, New 
York 2002, s. 108.
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ków. Zamiast przypisywać przeszłości funkcję determinacyjną Mead 
określa przeszłość jako zdeterminowaną przez to, czego doświadcza-
my w teraźniejszości i co przewidujemy: „Testujemy nasze przypusz-
czenia dotyczące przeszłości warunkującymi kierunkami teraźniej-
szości oraz późniejszymi wydarzeniami w przyszłości, które muszą 
być określonego rodzaju, jeśli istniała przeszłość w  wyobrażonym 
przez nas kształcie”115. W rezultacie indywidua i społeczeństwa wy-
twarzają wiele przeszłości jako ekstrapolacje swoich teraźniejszości 
i przyszłości – wraz z nowymi odkryciami powstają nowe przeszło-
ści, zastępujące stare. Przeszłość wydaje się paradoksalna, ponieważ 
jest odwracalna, ale zarazem założona jako nieodwracalna, gdy do-
starcza stabilnego materiału prognostycznego. Teraźniejszość jest 
nie mniej zadziwiająca, będąc zarazem czymś trwałym i zmiennym. 
Poszukiwana jedność trwałości i zmiany może kryć się jedynie w by-
tach relacyjnych, w ukierunkowaniu determinacji, zakotwiczonym 
zawsze w aktualnym doświadczeniu. 

Mead uważa doświadczenie za jedyną stabilną podstawę prze-
konań, pozwalającą na uniknięcie spekulacji metafizycznych. Do-
świadczenie obejmuje bowiem konieczne powiązanie z  przeszło-
ścią oraz, zarazem, stanowi źródło emergencji nowych zjawisk. Jest 
ośrodkiem, w którym przeszłość i przyszłość odsłaniają swą czysto 
hipotetyczną i instrumentalną naturę. Główna pozycja doświadcze-
nia nie umniejsza jednak praktycznego założenia o nieodwracalno-
ści przeszłości. Płynie z  tego wniosek, że doświadczenie zaprzecza 
swemu własnemu założeniu – przynosi coś nowego, natychmiast to 
racjonalizując. Toteż dla Meada istotniejsze jest rozważanie produk-
tów doświadczenia i  ich znaczenia funkcjonalnego niż jego aspek-
tów jakościowych. 

Skupienie się na relacyjnych własnościach poznania prowadzi 
do problemu porządku oraz jego zależności od celowości działa-
nia. Mead uważa, że ostateczne skutki determinacji zależą nie tyl-
ko od charakteru warunków, lecz także od ich organizacji w danym 
obiekcie, czyli od wewnętrznych „tendencji” obiektu. Z tego właśnie 
względu treść doświadczenia, mimo że zawiera swą przeszłość, nie 

115 Ibidem, s. 47.
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może być rozumiana jako wieczna treść zredukowana do „kwantyfi-
kacji ruchu w czterowymiarowej przestrzeni”, lecz raczej jako układ 
zjawisk emergentnych:

Gdy rozważamy historię drzewa, którego drewno znajdujemy w krze-
śle, na którym siedzimy, od okrzemka po powalony dąb, historia ta to-
czy się wokół ciągłej reinterpretacji faktów, które się pojawiają; nie są 
to nowe fakty po prostu ze względu na wpływ zmiennego ludzkiego 
doświadczenia na zewnętrzny świat. Wszak, przede wszystkim, ludz-
kie doświadczenia są tak samo częścią tego świata, jak inne jego cechy, 
a świat staje się innym światem za sprawą tych doświadczeń116.

Ponieważ „czas może powstać jedynie przez uporządkowanie uni-
katowych zdarzeń”117, determinacja tych zdarzeń dokonuje się w ich 
przebiegu. W odniesieniu do jedności tego, co determinujące i zde-
terminowane w podmiocie, można zapytać, jak ich tożsamość może 
zostać zachowana w przebiegu procesu. Mead dostrzega rozwiąza-
nie w funkcjonalnej jedności redukcji i produkcji procesów, łączą-
cej orientację na przeszłość i przyszłość118. W odróżnieniu od reduk-
cjonistycznego fizyka, biolog nie może zredukować procesu życia do 
środków używanych w tym procesie. Jeśli traktuje życie jako wyła-
niające się na nowym poziomie emergencji ze świata fizycznego, to 
musi zbadać warunki, w jakich życie podtrzymuje samo siebie w cią-
głej wzajemnej relacji ze środowiskiem. Mead posiłkuje się kon-
cepcją znaną z The Philosophy of the Act, aby wyjaśnić, w jaki spo-
sób relacja przeszłość–przyszłość jest wytwarzana przez wzajemną 
orientację doświadczeń kontaktu i  „doświadczeń na dystans”. We-
dług Meada redukcja rzeczywistości do któregoś z  nich prowadzi 
odpowiednio do dwóch różnych problemów. Wyłączne odniesienie 
do doświadczenia kontaktu pozwala zachować rzeczywistość orga-
nizmu, lecz nie zapewnia stałego systemu odniesienia dla różnych 
doświadczeń. Redukcja do doświadczenia na dystans, które Mead 
wyprowadza z fizyki Alberta Einsteina, zachowuje z kolei spójny sys-
tem odniesienia, lecz nie jest współmierna z doświadczeniem. 

116 Ibidem, s. 56.
117 Ibidem, s. 62.
118 Ibidem, s. 65.
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Pytanie, jak uzgodnić rzeczywistość doświadczenia, konstytu-
ującą ostateczny test teorii fizycznych, z racjonalnym systemem od-
niesienia (wiedzą), staje się główną kwestią w rozważaniach Meada. 
Jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest dla niego koncepcja 
uspołecznienia (sociality), przez które rozumie współobecność 
w dwóch wzajemnie niekompatybilnych układach odniesie-
nia. Aby uczynić zadość swemu roszczeniu ontologicznemu, zawar-
temu implicite w wyjściowym pytaniu o istotę teraźniejszości, Mead 
definiuje uspołecznienie nie tylko jako świadomość tej sytuacji, lecz 
także jako rzeczywiste przemieszczanie się między układami odnie-
sienia, transfer pewnych cech jednego do drugiego. Zarazem odrzu-
ca możliwość, aby dwa niekompatybilne systemy miały dokładnie te 
same cechy. Transfer wymaga ich przekształcenia, które ma sens je-
dynie jako część szerszego procesu działania. 

Czerpiąc ze swego behawioryzmu społecznego, Mead rozróżnia 
kilka poziomów uspołecznienia. Na poziomie postrzegania orga-
nizm jest ukierunkowany przez proste siły przyciągania i odpycha-
nia. Na drugim poziomie powstaje złożony system myślenia, po-
zwalający organizmowi kształtować swe środowisko oraz budować 
obiekty działania. Rosnąca złożoność układu odniesienia sprzyja 
coraz bardziej adekwatnej reakcji na obiekt, a ostatecznie opisywa-
nej wcześniej reakcji na samego siebie. Zaawansowana samokontro-
la powiązana ze zdolnościami pamięciowymi rozszerza rzeczywi-
stość na przeszłość i przyszłość. Rozszerzenie to, mimo że generuje 
niezwykłą perspektywiczność wiedzy, umożliwia także redukcję do-
świadczenia kontaktu do postaci czystych obrazów i idei. Takiemu 
„oczyszczeniu” może zapobiec integracja niekompatybilnych per-
spektyw subiektywnych:

[…] natura indywiduum jest w  różnym stopniu wyrazem natury in-
nych członków systemu lub społeczeństwa. […] Świat jest innym świa-
tem dla jednego człowieka, a innym dla drugiego, jak pokazuje to, że 
dolar oznacza jedną rzecz dla jednego, a inną dla drugiego. Człowiek 
potrafiący przyjąć oba punkty widzenia jest zdolny do złożenia zamó-
wienia i skutecznej wyceny swoich dóbr119.

119 Ibidem, s. 98–99.



415WOLNOŚć Z WIARY

Oczywistym mechanizmem transformacyjnej integracji perspektyw 
jest komunikacja. Jednak podobnie jak każda inna transformacja, 
komunikacja nie jest możliwa bez wspólnego systemu odniesienia – 
w umyśle lub przyrodzie. O ile umysł pozostaje we wzajemnej relacji 
z przyrodą, można argumentować, że przyroda, jako funkcjonalna 
konstrukcja umysłu, ujawnia co najwyżej jego autoreferencyjność, 
a  zarazem demaskuje iluzoryczność każdego systemu odniesienia. 
Mead nie wpadł w pułapkę tego rodzaju schematu, ponieważ założył 
wzajemną niekompatybilność systemów odniesienia. Jako że nie da 
się jej ominąć, umysł nie ma innego wyjścia niż przyjmować symul-
tanicznie różne punkty widzenia. Ta sytuacja, którą można określić 
jako „umysłową intersubiektywność”, byłaby oczywiście niemożliwa 
bez szczególnych zdolności umysłu. Mead wyjaśnia, że ma ona spo-
łeczne korzenie tak u ludzi, jak zwierząt:

Zwierzę nigdy nie mogłoby osiągnąć celu w postaci stania się obiektem 
dla samego siebie, gdyby nie umiało grać różnych ról w większym sys-
temie, tak iż przyjmując jedną rolę, mogłoby stymulować samo siebie 
do grania innej, wymaganej przez tę pierwszą. Społeczeństwo, którego 
proces życiowy jest zapośredniczony przez komunikację, stworzyło tę 
możliwość. To w nim powstaje życie psychiczne – wraz z ciągłym prze-
mieszczaniem się między różnymi systemami120.

Mimo zastrzeżenia, że umysł jest częścią przyrody, Mead nie prowa-
dzi swego wywodu w sposób redukcjonistyczny i nie głosi biologicz-
nej genezy umysłu. Kreśli analogię między różnymi obserwowalny-
mi w przyrodzie procesami zmiany perspektywy, ale utrzymuje, że 
świadomość takich zmian i zdolność do reakcji na własną wcześniej-
szą postawę są osiągnięciami społeczeństwa:

To dzięki strukturalnej organizacji społeczeństwa indywiduum, stale 
przyjmując role innych w ramach zorganizowanej działalności, zauwa-
ża, że wybiera to, co wspólne powiązanym działaniom innych, a tym 
samym przyjmuje to, co nazwałem rolą uogólnionego Innego121.

120 Ibidem, s. 105.
121 Ibidem, s. 106.
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Głębszą racją tej tezy jest prawdopodobnie wyobrażeniowa ograni-
czoność pojedynczego umysłu. Umysł może przyjąć rolę transfor-
macyjną tylko w takim stopniu, w jakim sam podlega transformacji. 
Wchodząc w rolę Innego, podmiot jest zdolny do symultanicznego 
dostrzegania różnych sensownych możliwości i odnoszenia ich do 
danego działania społecznego. Właśnie za sprawą tej operacji dzia-
łanie społeczne wykracza poza teraźniejszość, determinując prze-
szłość i przyszłość. Jedynie tak skonstruowana przeszłość może stać 
się podstawą naukowych praw przyczynowych, które wytwarzają 
z kolei inne przeszłości, ponieważ nie mogą uniknąć bycia komuni-
kacjami zorientowanymi na przyszłość. W rezultacie działanie spo-
łeczne staje się ostatecznym odniesieniem filozofii Meada, zarazem 
ją spajającym i dynamizującym – wszak działanie jest zmuszone do 
nieustannego podejmowania problemów stwarzanych przez własną 
kreatywność. 

Biorąc pod uwagę argumenty Meada zaprezentowane w  The 
Philosophy of the Present, możemy uznać, że doszedł on do stano-
wiska, które nie jest, ściśle rzecz biorąc, niedeterministyczne, lecz 
odwrotnie deterministyczne. Mead uważa bowiem, że determi-
nizm jest intelektualną fazą kreatywnego procesu, który nie może 
dotrzeć do ostatecznego poglądu o naturze świata, ponieważ każdy 
tego rodzaju pogląd musiałby być względny wobec aktualnego dzia-
łania społecznego. Mead znacznie poszerza w tym miejscu kompaty-
bilistyczne pojmowanie wolności. Jest ona bowiem nie tylko spójna 
z tworzeniem przeszłych „niewątpliwych światów”, lecz także nabie-
ra nowego znaczenia: niezależności działania od fatalistycznych wi-
zji losu lub utopijnych mrzonek. Oczywiście można podnieść zarzut, 
że umiejscowienie wartości w tym, co teraźniejsze122, ukrywa auto-
referencyjność działania, jednak intencją Meada było podkreślenie 
kreatywności spontanicznie wytwarzającej wartości, o  ile tylko nie 
stoją temu na przeszkodzie idee historiozoficzne, a w szczególności 
religia. 

Podsumowując naszą próbę interpretacji Meada, warto podkreś- 
lić, że choć starał się on odejść od zbyt uproszczonego Watsonow-

122 Ibidem, s. 108.
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skiego modelu działania, to bardzo chciał też zachować empirycz-
ną wiarygodność własnej wersji behawioryzmu i konsekwentnie wy-
jaśniał genezę jaźni za pomocą ścisłych praw przyczynowych. Idąc 
w ślady Peirce’a  i  Jamesa, nadal redukował rolę introspekcji w tłu-
maczeniu ludzkich zachowań. Wydaje się, że subiektywistyczne i fe-
nomenologiczne interpretacje jego dzieła nie doceniają tego obiek-
tywistycznego przesłania, mówiącego, że „działanie racjonalne musi 
wyrastać z impulsywnego”123. Nawet jeśli te dwa aspekty są czasowo 
rozdzielone, to, zdaniem Meada, indywiduum „jednoczy się ponow-
nie w swej reakcji”124. Dokonalibyśmy jednak nader jednostronnej 
interpretacji Meada, gdybyśmy nie zauważyli, że starał się on uzgod-
nić deterministyczną podstawę swej teorii z  silnym przekonaniem 
o ludzkiej kreatywności i samokontroli.

W odróżnieniu od Peirce’a, Mead nie opowiadał się za indeter-
ministyczną koncepcją rzeczywistości rządzonej przez zasadę przy-
padkowości. Warto zauważyć, że nawet w  The Philosophy of the 
Present, a więc książce poświęconej explicite zagadnieniu determini-
zmu, jedno z ulubionych pojęć Peirce’a, a więc „przypadek”, pojawia 
się tylko raz, w kontekście radzenia sobie przez naukę z prawdopo-
dobieństwami125. Starając się uzgodnić swą filozofię z teorią względ-
ności, Mead był świadom, że ta ostatnia jest przynajmniej kompaty-
bilna z determinizmem i pracował nad jej konsekwencjami dla swej 
podobnie deterministycznej koncepcji rzeczywistości doświadcze-
nia. Jak próbowaliśmy wykazać, naukowy obraz świata prowadził 
Meada do „przesocjalizowanej koncepcji człowieka”, ponieważ ten 
sam mechanizm, który bierze udział w powstaniu umysłu, sprzyja 
też wzrostowi kontroli społecznej nad indywiduum. 

Mead nie był wiernym uczniem Jamesa, mimo że podzielał jego 
nadzieję na złagodzenie konsekwencji determinizmu. Autor Do-
świadczeń religijnych sformułował problem determinizmu jako dy-
lemat, od którego może uwolnić człowieka jedynie wiara religijna. 
Tymczasem Mead nie chciał uzasadniać ludzkiej wolności prze-

123 G. H. Mead, Mind, Self and Society, s. 348.
124 Ibidem.
125 G. H. Mead, The Philosophy of the Present, s. 62.
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konaniami religijnymi. Przeciwnie – postrzegał religię jako jedną 
z głównych przeszkód na drodze do wolności. Jego rozwiązanie mó-
wiło, zgodnie z zasadą pragmatyzmu, że aktualne działanie człowie-
ka jest bardziej podstawowe niż założenia naukowe. Pogląd ten miał 
tę zaletę, że nie obalał w żaden sposób metodologii nauk i nie był bar-
dziej metafizyczny niż deterministyczna wizja nauki126. Meadowi 
udało się zrelatywizować kierunek myślenia przyczynowego oraz 
wskazać jego główne ograniczenia, unikając zarazem metafizycz-
nych wątków, które obniżały wiarygodność dzieł Peirce’a  i  Jamesa.  
A  jednak w  systemie filozoficznym Meada można również zna-
leźć wiarę, na której system ów jest zbudowany, a mianowicie wiarę 
w nieustannie przejawiającą się w aktualnym działaniu kreatywność, 
w ogólniejszych terminach zaś – zdolność człowieka do autokreacji 
i zdolność społeczeństwa do postępu127. Wiara ta jest znacznie bliż-

126 Randall Collins rozciąga na cały interakcjonizm symboliczny interpretację, 
zgodnie z  którą koncentracja Meada na teraźniejszym działaniu miała cha-
rakter metafizyczny (por. R. Collins, Toward a Neo-Median Sociology of Mind,  
w: George Herbert Mead: Critical Assessments, Vol. 4, ed. P. Hamilton, Rout-
ledge, London 1992, s. 263–296, tu: s. 279). W istocie intencja Meada była jed-
nak odwrotna. W duchu niedawnych argumentów Rogera Penrose’a (Moda, wia-
ra i fantazja w nowej fizyce wszechświata, tłum. Ł. Lamża, Warszawa 2017) Mead 
krytykował jako metafizyczne próby tworzenia rzeczywistości fizycznych, które 
są wewnętrznie spójne, lecz niekompatybilne z doświadczeniem (por. G. H. Mead, 
The Philosophy of the Present, s. 70, 84). W szczególności twierdził, że „odnie-
sienie do świata Minkowskiego nie jest konieczne” (ibidem, s. 102), jak również 
krytykował z podobnego punktu widzenia idealizm Alfreda Whiteheada (ibi-
dem, s. 42, 70). Jak trafnie zauważył David Miller, „w tej mierze, w jakiej ma on 
[Mead] w ogóle metafizykę, to wynika ona z epistemologii, która ma charak-
ter pierwotny i reprezentuje pionierską próbę zbudowania teorii wiedzy, któ-
ra odpowiadałaby nauce eksperymentalnej” (D. Miller, G. H. Mead’s Concep-
tion of “Present”, „Philosophy of Science” 1943, Vol. 10, No. 1, s. 40–46, tu: s. 40). 
Tak więc wykłady zawarte w The Philosophy of the Present powinny być odczy-
tywane jako obrona przed metafizyką zawartą implicite w dogmatycznym de-
terminizmie nauki.

127 Wybitny współczesny kontynuator Meada, Hans Joas, również dostrzega rozdź-
więk w teorii swego poprzednika, ale widzi go nie tyle między determinizmem 
a wiarą w kreatywność, ile między normatywnym uniwersalizmem a empirycz-
ną przygodnością genezy „przejmowania roli Innego” (H. Joas, Pragmatism 
and Historicism: Mead’s Philosophy of Temporality and the Logic of Historiog-
raphy, w: The Timeliness of George Herbert Mead, eds. H. Joas, D. R. Huebner, 



419WOLNOŚć Z WIARY

sza ludzkiemu „tu i  teraz” niż odległe punkty odniesienia Peirce’a 
i Jamesa. Praktyka staje się bowiem przedmiotem wiary. 

Istotniejsze jest wszakże pytanie, czy Mead przyznaje człowieko-
wi więcej wolności w konfrontacji ze światem niż Peirce i James i czy 
pozwala tą drogą pogodzić sprzeczne założenia nauk społecznych. 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się już dużo mniej jednoznaczna. 
Napięcie między indywiduum a społeczeństwem i rozwojem nauko-
wo-technologicznym nie jest u Meada tak jaskrawo wyrażone, jak 
u dwóch wcześniej omawianych pragmatystów, ale nie ulega też cał-
kowitemu zniesieniu. Jest bowiem widoczne zarówno w  omawia-
nym wyżej jednoczesnym wzroście kontroli i  poczucia wolności, 
jak też w konieczności ciągłej zmiany perspektywy wraz z rosnącą 
emergencją rzeczywistości społecznej. Meadowska filozofia teraź-
niejszości, starając się rozwiązać problem determinizmu, wskazuje 
jednocześnie źródła odtwarzania się determinizmu w świadomości 
człowieka – nieusuwalną współzależność i niezgodność orientacji na 
przeszłość i przyszłość. Choć Mead zdołał po mistrzowsku przeło-
żyć terminologię Kanta na język psychologii społecznej, to nie zdo-
łał uwolnić się od Kantowskiej antynomii. 

W połączeniu z wiarą w postępowość nauki przekonanie Meada 
o prymacie aktualnego działania skutkowało optymistycznym poj-
mowaniem historii, oznaczało odrzucenie relatywizujących czy wprost 
deterministycznych idei socjologii wiedzy w imię swoiście rozumia-
nej demokratyzacji – wzrostu możliwości zmiany perspektyw, ne-
gocjowalności i  autokorekty procesu społecznego. W  stosunku do 
pluralizmu Jamesa pluralizm Meada nabiera jeszcze wyraźniejszych 
cech progresywistycznych, związanych prawdopodobnie z  tym, 
że Mead, w dużo większej mierze niż James, a zwłaszcza Peirce, 
był działaczem społecznym, silnie zaangażowanym w  życie pu-
bliczne i  preferującym uprawianie teorii społeczno-psychologicz-
nej w  formie bezpośredniej komunikacji z  publicznością. Wiara 
Meada w misję nauki, idąca w parze z sekularyzmem i demokraty-

University of Chicago Press, Chicago 2016, s. 62–81, tu: s. 74). Joas starał się 
rozwiązać ten problem w swej koncepcji genealogii afirmatywnej (por. idem, 
Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 2011, rozdz. IV).
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zmem, już w drugiej połowie dwudziestego wieku mogła się wszakże 
wydawać naiwna. W swoim stosunku do historii Mead przywiązy-
wał zbyt małą wagę do roli nieoczekiwanych zwrotów, przeczących 
nadziejom rozbudzanym tak przez naukę, jak też mający ją wspie-
rać wzrost edukacji i „nowego indywidualizmu”. Historia pierwszej 
połowy dwudziestego stulecia była wszak znaczona rewolucyjnym 
chaosem, przemocą i ujawnieniem ciemnych stron rozwoju nauko-
wego i technicznego. O ile Dewey czy Mead mogli jeszcze rozpoście-
rać przed Amerykanami pełne optymizmu wizje, w których deter-
minizm naukowy mógł być siłą determinującą, to po drugiej 
wojnie światowej następne pokolenia pragmatystów musiały stawić 
czoło konieczności bardziej wieloaspektowych interpretacji historii. 
Przykładem mogą być prace Sidneya Hooka, który we wczesnej fa-
zie twórczości był zawziętym marksistą, by stopniowo zwracać się 
przeciwko tej doktrynie, zachowując wszakże przekonanie o jej za-
sadniczym znaczeniu dla historii ludzkości. W The Hero in Histo-
ry128 Hook nie traktuje już tylko nauki jako dziejowej siły sprawczej, 
lecz podkreśla rolę kreatywnych decyzji „bohaterów” historycznych: 
przywódców, uczonych, proroków. Według Hooka mogą oni po-
dejmować decyzje o  zwrotnym znaczeniu historycznym. Oczywi-
ście niekiedy historię zmieniają przypadkowe zdarzenia, działania 
osób, które nie wyróżniały się niczym wyjątkowym, ale dzięki temu, 
że znalazły się w szczególnym miejscu i czasie, przeszły do historii. 
Zgodnie z  tym, co pisze Hook, na miano bohaterów zasługują je-
dynie ci, którzy dokonali czegoś istotnego ze względu na swe przy-
mioty, a więc, oprócz znalezienia się w ważnym momencie dziejów, 
wnieśli do nich coś ze swej szczególnej osobowości (event-making 
men). Podkreślając ich rolę, Hook zwraca zarazem uwagę na dwie 
inne okoliczności istotne dla debaty wokół wolności, a więc z jednej 
strony na wagę indywidualności, podmiotowej siły sprawczej, niebę-
dącej jedynie wyrazem panujących tendencji, a z drugiej strony na 
przygodność wydarzeń historycznych z punktu widzenia wszelkich 
postulowanych prawidłowości społecznych. Znamieniem bohatera 
jest wszak to, że nie można przewidzieć jego kreatywnego wkładu 

128 S. Hook, The Hero in History, Cosimo, New York 2008.
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w bieg wydarzeń, a ocena skutków jego działań nie może być jedno-
znaczna w  świetle istniejących standardów etycznych. Hook rady-
kalizuje więc wizję Meada, interpretując kreatywizm przeciwko de-
terminizmowi. Nawet jeśli bohater jest wytworem swej epoki, a jego 
postępowanie rodzajem przystosowania, to korzysta z wolności wy-
boru, inicjując łańcuch zdarzeń niemożliwy do wywiedzenia z do-
stępnej wiedzy o społeczeństwie. 

O tym, jak bardzo wnioski Hooka przeczą wizji Meada, przeko-
nuje najlepiej niespójność działań bohaterów historycznych z istotą 
demokracji. Choć Mead był nieprzejednanym demokratą, to zbytnio 
koncentrował się na jej wymiarze kreatywistycznym, czyli stwarza-
niu każdej osobie wielu możliwości wpływania w sposób możliwie 
nieskrępowany na kształt polityki rządowej. Hook wskazuje tymcza-
sem na rozbieżność celów „bohatera historycznego” i  demokracji. 
Ten pierwszy pragnie wszak zmienić kierunek historii, a więc wystą-
pić przeciwko zastanemu biegowi wydarzeń. Musi zatem przeciwsta-
wić się zasadzie „zgody panujących” i stać się „nieszczęściem życia 
publicznego”129. Ta nieoczekiwana praktyczna sprzeczność między 
demokratycznym a  wyrastającym z  wolności sposobem podejmo-
wania decyzji bez wątpienia frasowała Hooka, który szukał nadziei 
w  demokracji, rozczarowany „bohaterstwem” Włodzimierza Leni-
na. Poszukiwał więc szczególnego rodzaju bohaterstwa – potrzebne-
go w demokracjach. 

Ponieważ demokratyczne podejmowanie decyzji wymaga przede 
wszystkim powszechnej wiedzy obywatelskiej, umiejętności ważenia 
racji, które są związane raczej z  dobrem publicznym niż partyku-
larnymi interesami, stan demokracji ściśle zależy od jakości eduka-
cji. Dlatego też, jak wnioskuje Hook, bohaterami demokracji mogą 
stać się wybitni edukatorzy, promotorzy nauki i rzeczowej dyskusji. 
Bohater może wziąć na siebie tylko rolę edukatora, wszak „jako de-
mokrata, nie śmie przyznać wobec siebie ani innych, że pragnie wy-
zwolić się spod tyranii większości. Może starać się wygrać większość 
dla siebie, posługując się szeroko pojętymi, cierpliwymi metodami 
edukacji, ufając, że wewnętrzna racjonalność jego wizji utoruje sobie 

129 Ibidem, s. 230.
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drogę”130. Co więcej, prawdziwemu bohaterowi demokracji nie wol-
no nigdy zejść z tej drogi, także po wygranych wyborach, bowiem 
„demokracja musi być zawsze uzbrojona do obrony przed przywód-
cami, którzy z niej korzystają, a w tej obronie nie może polegać na 
ich intencjach, które są zawsze chwalebne, acz niekiedy mesjani-
styczne, lecz na mechanizmach własnych instytucji demokratycz-
nych, wielości centrów władzy i interesów, jak też na duchu swego 
wychowania i moralności”131. Wynika z tego, że bohater demokra-
cji nigdy nie będzie mógł być w pierwszym rzędzie politykiem za-
patrzonym w swój cel, lecz będzie należał do „panteonu myśli, ludzi 
idei, wizji społecznej, osiągnięć naukowych i potęgi sztuki”132. Hook 
uważa zatem, że wiedza jest, co prawda, istotą demokracji, ale słu-
żąc nie tyle kreatywnemu, planowemu tworzeniu historii, ile obronie 
przed zwodniczymi wizjami bohaterów. 

Podobnie jak Mead przestrzega przez pokładaniem ufności 
w iluzoryczne obrazy przeszłości i przyszłości, tak Hook przestrze-
ga przed teraźniejszymi, nieprzewidywalnymi w swych skutkach wi-
zjami przywódców społecznych. Nadal wierzy w naukę, ale jest to 
już wiara defensywna, dająca pierwszeństwo ostrożności. Gdyby-
śmy więc mieli traktować refleksje Hooka jako postscriptum do pism 
Meada, to musielibyśmy uznać podjętą przez Meada próbę budo-
wy teorii społecznej, pozbawioną Jamesowskich odniesień do wiary 
religijnej, za nieudaną. Bez wątpienia Meadowi udało się wyjaśnić, 
jak indywiduum buduje własną tożsamość w  komunikacji z  inny-
mi członkami społeczeństwa, a także ukazać mechanizmy korzysta-
nia przez społeczeństwo z indywidualnej kreatywności. Jednak wia-
ra w  postęp zapośredniczony przez naukę w  jego pracach popada 
w sprzeczność z postulatem indywidualnej wolności, gdy tylko wol-
ność ma polegać na przekształcaniu społeczeństwa czy nadawaniu 
mu kierunku. Sprzeczność ta znajduje wyraz nie tylko w instytucjo-
nalnym konflikcie między demokracją a człowiekiem-twórcą dzie-
jów, lecz także w naszym wyjściowym dylemacie wiedzy i wiary. Peir- 

130 Ibidem, s. 233.
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
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ce’owska wiara we wspólnotę jak też Jamesowska wiara w Boga szu-
kają bowiem uprawomocnienia, a całe przedsięwzięcie Meada moż-
na interpretować jako wyraz tego poszukiwania, próbę wskazania, 
jak wiedza splata się z  działaniem, zwiększając jego możliwości, 
a tym samym poczucie wolności. Za tą syntetyczną wizją kryje się 
wszakże ahistoryczne założenie o nieredukowalności działania, wia-
ra w wolność jako cechę działania tu i teraz. Z tego punktu widze-
nia nie ulega wątpliwości, że istotę pragmatyzmu najlepiej wyraża 
twórczość Jamesa, w której jedynie człowiek pełen wiary potrafi za-
chować integralność i zapewnić swej wiedzy sensowność w perspek-
tywie dziejowej. Ściśle naukowe wysiłki Jamesa i Meada, a zwłasz-
cza tendencje do interpretowania ich teorii w duchu fenomenologii, 
można z kolei interpretować jako próby ugruntowania przekonania 
o wolności ludzkiej w wiedzy raczej niż w wierze133.

133 Dla przykładu por. S. B. Rosenthal, P. L. Bourgeois, Mead and Merleau-Pon-
ty. Toward a Common Vision, State University of New York Press, Albany 1991. 
Trzeba w tym kontekście pamiętać o chronologii i tym, że to James wpłynął na 
Edmunda Husserla, a  nie odwrotnie. Słusznie więc zauważa Hanna Buczyń-
ska-Garewicz: „Dopiero po drugiej wojnie światowej […] zapanowała moda 
na »odnajdywanie« początków fenomenologii w koncepcji świadomości Jamesa. 
Dawną skrajność niedostrzegania żadnych związków między Jamesem a Hus-
serlem zastąpiła teraz inna skrajność, przesadnego fenomenologizowania Jamesa” 
(H. Buczyńska-Garewicz, James, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 80). 
Tymczasem „Husserl stworzył i  rozbudował pojęcie czystego ja transcenden-
talnego, podczas gdy w psychologii Jamesa mamy do czynienia z ja empirycz-
nym, z wielością konkretnych jednostkowych jaźni” (ibidem, s. 81). Innymi sło-
wy, to, co stało się zasadniczym problemem tradycji fenomenologicznej, James 
zdawał się antycypować.





rozdział 6
wolność jako zadanie

Wiara, która leżała u podstaw różnych wersji pragmatyzmu, była bar-
dzo różnie ukierunkowana. U Charlesa Sandersa Peirce’a dotyczyła 
poznawczej wiarygodności wspólnoty, u Williama Jamesa miłosier-
nego Boga, zaś u  George’a  Herberta Meada możliwości twórczego 
rozwiązywania aktualnych problemów. Zainteresowania wszystkich 
trzech reprezentantów ruchu pragmatystycznego koncentrowały się 
co prawda na nauce i odzwierciedlały przemiany, jakie w niej zacho-
dziły, ale jednocześnie można u pragmatystów dostrzec stopniowe 
przeniesienie punktu ciężkości z poznawczych aspektów nauki i roli, 
jaką w niej odgrywa eksperyment, na jej sens w całym ludzkim życiu 
i  rozwoju społecznym. Odmiennie niż Max Weber, który sens ten 
wyprowadzał z  wolnego wyboru wartości, pragmatyści traktowali 
wolność jako przedmiot wiary. Wolność nie stanowiła więc ich za-
łożenia, lecz była ugruntowana w wierze, mającej za przedmiot roz-
szerzoną wspólnotę lub Boga, a ostatecznie, u Meada, odnosiła się 
do działania ustanawiającego perspektywy czasowe. Krok uczynio-
ny przez Meada doprowadził myśl pragmatystyczną do ostatecznej 
konsekwencji, ale nade wszystko odniósł ją do aktualnej praktyki. 
Związek myśli z praktyką był, rzecz jasna, wyraźnie widoczny w pra-
cach Peirce’a, a jeszcze wyraźniej Jamesa, ale przez Meada został po-
zbawiony wcześniejszych iluzorycznych odniesień. 

Czymże zatem – mógłby zapytać Czytelnik – różnić się będą 
omawiane w tym rozdziale teorie społeczne, wyprowadzające wol-
ność z praktyki, od pragmatyzmu, także słusznie kojarzonego z prak-
tyką – nie tylko przez swą nazwę? Różnica, wspomniana już na po-
czątku poprzedniego rozdziału, polega na tym, że teorie, do których 
obecnie przejdziemy, warunkują możliwość zdefiniowania, zrozu-
mienia, a nawet uzyskania wolności zaangażowaniem się w okreś- 
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lonego rodzaju praktyki – indywidualne bądź zbiorowe. Chodzi 
tu o teorie, które głoszą, że 1) wolności można doświadczyć, ale nie 
da się jej sensownie wyrazić, jeśli nie chce się popaść w paradoksy, 
albo 2) pewne praktyki mają funkcję zmiany kompetencji poznaw-
czych na pozwalające dostrzec i wyjaśnić wolność, albo też 3) pew-
ne praktyki czynią człowieka wolnym. Choć koncepcje takie są zna-
ne od dawna i można do nich zaliczyć wiele starożytnych filozofii1 
jak też religii światowych2 (w szczególności chrześcijaństwo)3, to tu-
taj chcielibyśmy zająć się jednym – spektakularnym i żywo dyskuto-

1 Por. obszerne studium Johna M. Coopera, Pursuits of Wisdom. Six Ways of Life 
in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus, Princeton University Press, 
Princeton 2012. Cooper pisze, że filozofia zaleca życie na podstawie „rozum-
nego pojmowania”, przez co „filozoficzny sposób życia jest w zasadniczy spo-
sób całkiem czym innym niż jakikolwiek religijny sposób życia” (ibidem, s. 17), 
choć, niestety, opisując filozoficzne sposoby życia, odnosi się jedynie do wpły-
wu rozumowania na praktykę oraz do znaczenia integralności myśli i prakty-
ki, a nie explicite do wpływu praktyki na treść filozofii. Sprawia to, że zapoznaje 
możliwość transformacji wiedzy przez praktykę dialogiczną, a tym samym po-
zostaje w obrębie krytykowanej przez siebie postrenesansowej tradycji głoszą-
cej prymat wiedzy. Trudności tej unika Bettina Fröhlich, pisząc w swej interpre-
tacji Lachesa: „Nieprzynosząca rezultatu dysputa o tym, jaka definicja stanowi 
wynik badań w dialogach, jak też bezsporny fakt, iż na końcu dialogów nie są 
ustalane rezultaty badań dotyczące istoty sprawy, a  jedynie formułowana jest 
aporia, każą wysunąć przypuszczenie, że to nie wiedza, lecz niewiedza stano-
wi cel sokratejskiego zapytywania i wynik dialogów” (B. Fröhlich, Die sokrati-
sche Frage. Platons Laches, Lit Verlag, Berlin 2007, s. 211, wyróżnienie – M. K.). 
Wniosek ten stanowi bardzo ważną inspirację prezentowanej pracy.

2 W  tym kierunku argumentuje Robert Bellah, posługując się rozróżnieniem 
między „znaczeniem” a  „informacją” (por. R. Bellah, The History of Habit,  
w: idem, The Robert Bellah Reader, eds. R. N. Bellah, S. M. Tipton, Duke Univer-
sity Press, Durham 2006, s. 203–220) oraz wskazując, za Brianem K. Smithem, 
że to „działanie rytualne, a nie jego symboliczna interpretacja, dokonuje dzieła 
przywracania jedności” (idem, Durkheim and Ritual, w: ibidem, s. 150–180, tu: 
s. 177). Por. również publikacje Michaela Puetta na temat konfucjanizmu, choć-
by: M. Puett et al., Ritual and Its Consequences: An Essay on the Limits of Sincer-
ity, Oxford University Press, Oxford 2008. 

3 Dobitnie wyraził to Jan Paweł II: „Czyż można bowiem uznać, że autentycznym 
przejawem wolności jest odmowa przyjęcia tego, co pozwala na realizację same-
go siebie?” (Jan Paweł II, Fides et Ratio, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Znak, Kraków 2005, s. 1079–1198, tu: s. 1095).
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wanym – przykładem o szczególnie dużym oddziaływaniu na socjo-
logię, czyli marksizmem i niektórymi jego interpretacjami. 

Problem ludzkiej wolności był rozważany przez młodego Karola 
Marksa w Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych, w których nakreś- 
lona została zarazem konsekwentnie przezeń rozwijana wizja dzie-
jów i natury ludzkiej. Stąd też w pierwszej części rozdziału zajmiemy 
się próbą rekonstrukcji struktury myśli Marksa w jej wczesnej po-
staci, by wyraźnie określić treści, jakie niesie jego pojęcie wolności, 
a także wskazać problemy, na jakie narażona jest jego teoria prakty-
ki. W części drugiej problemy te zostaną poddane dalszej analizie 
na przykładzie zmodyfikowanej, socjologicznej wersji marksizmu 
reprezentowanej przez Pierre’a Bourdieu. Wreszcie w części trzeciej 
zobaczymy, jak teoria marksistowska przeciwstawia się niektórym 
własnym założeniom w koncepcjach Antonia Gramsciego i Corne-
liusa Castoriadisa.

6.1. rzeczywistość ludzka (Karol Marks)

W dotychczasowych rozważaniach problem wolności jawił się nam 
często jako problem determinizmu, a  więc sprzeczność między 
wizją świata, w której człowiek nie może zmieniać biegu wydarzeń, 
inicjując nowe łańcuchy przyczynowe, a wizją, w której kreuje włas- 
ną rzeczywistość, niezależną od przyczyn leżących poza nim: w hi-
storii i poza sferą świadomości. Koncepcje kompatybilistyczne roz-
strzygały ten problem na korzyść determinizmu, redukując wolność 
do prywatnego doświadczenia swobody działania. Teorie niekom-
patybilistyczne, z fenomenologią na czele, dowodziły z kolei, że po-
znawana rzeczywistość jest dziełem aktywnego podmiotu, a  sens 
wszelkiej nauki jest ugruntowany w  granicach intersubiektywno-
ści. Wbrew obu poglądom, Marks uważa, że wolność nie jest tylko 
kwestią wyboru wizji świata. Aby uwiarygodnić ten punkt wyjścia, 
warto zwrócić uwagę, że wolność jest czymś, czego doświadczamy, 
podstawowym pojęciem praktycznym określającym nasz stosunek 
do własnego życia i samych siebie. Marks skupia się więc, podobnie 
jak wcześniej Georg Wilhelm Friedrich Hegel, na tym, że właściwym 
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przedmiotem pojęcia wolności jest samoodniesienie, a nie odnie-
sienie do świata. To ostatnie zawsze kryje w sobie brak wolności: fak-
tyczność zamiast możliwości, brak kontroli i nieodwracalność tego, 
co zastane, a zatem konieczne. Wszystkie wymienione określenia są 
rozwinięciami odniesienia zewnętrznego. Jednak czyste samoodnie-
sienie wydaje się również bezsensowne, o ile pozostaje pustą tauto-
logią – póki nie zostanie rozwinięte, zapośredniczone i  nie stanie 
się procesem prowadzącym ku określonemu celowi. Wolność może 
być zatem dana jedynie w rzeczywistym działaniu, w którym pod-
miot kieruje się ku czemuś innemu (przedmiotowi), aby rozpoznać 
w nim siebie.

Zarysowana tu struktura pojęciowa wolności, zasadniczo po-
dobna u Hegla i Marksa, nie jest jednak przekonująca, dopóki nie 
można jej wypełnić treścią historyczną i psychologiczną, która od-
zwierciedlałaby empiryczne procesy społeczne i problemy człowie-
ka. Marks podkreśla już w swych Rękopisach, że traktuje istniejącą 
naukę jako punkt wyjścia: „Wyszliśmy z  przesłanek ekonomii po-
litycznej”4. Zarazem jest daleki od wyprowadzania swego systemu 
filozoficznego z  aktu wiary, jak czynią to pragmatyści. Jest wprost 
przeciwnie – autor Rękopisów zdecydowanie przeciwstawia się pró-
bom uczynienia z wiary kamienia węgielnego jakiejkolwiek reflek-
sji społecznej. W Przyczynku do krytyki heglowskiej filozofii prawa 
pisze już w pierwszym zdaniu: „Krytyka religii stanowi przesłankę 
wszelkiej krytyki”5. Jest tak dlatego, że w przekonaniu Marksa religia 
stanowi niezaprzeczalnie fantazję człowieka, pozwalając mu ukryć 
przed samym sobą to, że „istota ludzka nie posiada prawdziwej rze-
czywistości”6. Rozpoznanie funkcji religii umożliwia właściwe zdia-
gnozowanie sytuacji człowieka w świecie, ponieważ religia stanowi 
odzwierciedlenie relacji społecznych świata doczesnego. Idąc tro-
pem Ludwiga Feuerbacha, Marks pisze, że w postaci Boga człowiek 
stwarza sobie nadczłowieka, a zwrotnie uznaje siebie za istotę niż-
szą, podległą, co jest zgodne przeważnie z  jego rzeczywistym sta-

4 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., w: K. Marks, F. Engels, 
Dzieła wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1981, s. 23–143, tu: s. 61.

5 Idem, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, w: ibidem, s. 7–22, tu: s. 7.
6 Ibidem.
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tusem społecznym. Co więcej, świat wyobrażeń religijnych legity-
mizuje owe stosunki, których stanowi projekcję, a  nawet obiecuje 
wyzwolenie z  nich w  domniemanym życiu po śmierci. Podobnie 
jak w  licznych antropologicznych koncepcjach religii, od Feuerba-
cha po Émile’a Durkheima i jego kontynuatorów, mamy tu do czy-
nienia z funkcjonalistycznym wyjaśnieniem przekonań religijnych. 
Marks idzie jednak dalej, gdy pragnie nie tylko wyjaśnić religię do-
czesnością, lecz także zinterpretować doczesność, rzeczywisty stan 
człowieka i społeczeństwa, czerpiąc wskazówki ze społecznych iluzji 
religijnych. Krytyczny walor ateizmu staje się punktem wyjścia alter-
natywnej teorii społecznej, „prawdy ziemskiej”. Podobnie jak religia, 
musi być ona holistyczna, wszak „człowiek – to świat człowieka, 
państwo, społeczeństwo”7. Zarazem jednak, w odróżnieniu od re-
ligii, ma być materialistyczna i uwolnić się od iluzorycznych kon-
strukcji myślowych zacierających pełną prawdę, z którą człowiek 
boi się stanąć twarzą w twarz. Tego rodzaju konstrukcje, obiecują-
ce wolność, w  istocie zniewalają, ponieważ uzależniają człowieka 
od obcych mu, zewnętrznych sił. Ich demaskowanie oddaje z kolei 
człowiekowi wolność: „Krytyka religii kończy się tezą, że człowiek 
jest najwyższą istotą dla człowieka, a  więc kończy się kate-
gorycznym nakazem obalenia wszelkich stosunków, w których 
człowiek jest istotą poniżoną, ujarzmioną, opuszczoną i godną po-
gardy”8.

Czy wybierając wiedzę ekonomiczną jako punkt wyjścia, Marks 
nie popada w  sprzeczności, które odnotowaliśmy we współczes- 
nych teoriach racjonalnego wyboru? Czyż robotnik nie staje się to-
warem tym bardziej, im bardziej dąży do zysku? Aby odpowiedzieć 
na te pytania, zauważmy na wstępie, że Marks jest w pełni świado-
my tego, iż ekonomia jest zbudowana na przesłankach, których nie 
chce wyjaśniać i które nawet maskuje, sprowadzając je do „przypad-
kowych” warunków zewnętrznych. Przesłanki te, tak jak w  anali-
zowanej przez nas w  rozdziale trzecim teorii racjonalnego wybo-
ru, dotyczą człowieka i jego podstawowych motywów: „Jedyne koła 

7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 15.
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napędowe, jakie ekonomista puszcza w ruch, to chciwość i wojna 
między chciwcami, konkurencja”9. Wydaje się, że Marks suge-
ruje też, że w przesłankach ekonomii kryje się sprzeczność między 
koniecznością zewnętrznych uwarunkowań a wolnością obecną po-
zornie we własności i konkurencji:

Właśnie dlatego, że ekonomia polityczna nie rozumie wzajemnego 
związku, jaki istnieje w tym ruchu [wolnych działaniach uczestników 
rynku], można było np. teorię konkurencji przeciwstawić teorii mono-
polu, teorię wolności przemysłowej teorii korporacji, teorie podziału 
posiadłości ziemskich teorii wielkiej własności ziemskiej, gdyż konku-
rencję, wolność przemysłową, podział posiadłości ziemskich rozpa-
trywano i  rozumiano tylko jako przypadkowe, zamierzone, narzuco-
ne przemocą, a nie jako konieczne, nieuchronne, naturalne następstwa 
monopolu, korporacji i własności feudalnej10.

To, co ekonomia zakłada, Marks pragnie więc wyjaśnić, uka-
zując związek między wolnością a koniecznością rozumianymi do-
tąd jako założenia niewymagające dalszych badań. Aby wytłuma-
czyć ów związek, nie sięga jednak do źródeł wiedzy ekonomicznej, 
pierwotnych bądź wyabstrahowanych cech człowieka czy jego natu-
ralnych uwarunkowań. Marksa interesuje z początku jedynie tu i te-
raz – „współczesny fakt ekonomiczny”, tyle że nie ujmowany z per-
spektywy założeń ekonomii, a ogólnej relacji podmiotu i przedmiotu 
działania, w całej jej złożoności. Marks uważa mianowicie, że ekono-
mia rzuca ważne światło na tę relację, ukazując jej znaczenie w sie-
ci społecznych powiązań, nawet jeśli traci z pola widzenia jej sens ze 
względu na swe wąskie założenia dotyczące natury ludzkiej. 

Czy oznacza to, że Marks popełnia odwrotny błąd, polegający 
na bezpodstawnym rozszerzaniu koncepcji człowieka i przypisywa-
niu mu cech, które na skutek alienacji stają się niewidoczne, a tym 
samym nieempiryczne? Nawet jeśli Marksowi można przypisać błąd 
polegający na uczynieniu człowieka ostateczną miarą dobra, to zbyt 
daleko idący wydaje się zarzut, że filozof ten dysponuje wyjściową 

9 Ibidem, s. 62.
10 Ibidem.
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koncepcją w pełni rozwiniętego człowieczeństwa czy „istoty” czło-
wieka, która może w większym lub mniejszym stopniu wyrażać się 
w świecie. W tekstach Marksa trudno doszukać się takiej koncep-
cji. Idea alienacji również jej nie zakłada. Choć nasuwa określony 
sposób rozumienia człowieka – jako niespełnionego potencjału – to 
nie zawiera jednoznacznego określenia istoty człowieczeństwa, lecz, 
wprost przeciwnie, domniemanie jej zmienności. Pojęcie alienacji 
oznacza wszak w  pierwszym rzędzie proces uprzedmiotowienia. 
Pozwala więc, co najwyżej, dostrzec, że ludzkie praktyki mają zwrot-
ny wpływ na to, kim lub czym staje się człowiek w nich uczestniczą-
cy, a także w jaki sposób poznaje świat. Dostrzeżenie tej dynamiki 
nie oznacza jednak, że Marks ma wyczerpującą i pewną wiedzę na 
temat ludzkiego potencjału. Dzięki ekonomicznej analizie stosun-
ków społecznych może natomiast odnotować zmiany, które przeczą 
statycznym założeniom ekonomii. Zdając sobie sprawę ze społeczne-
go charakteru alienacji, Marks pyta więc również o jej odwracalność 
i zarysowuje warunki możliwości jej przezwyciężenia. Nie oznacza 
to jednak w żadnym razie, że jego wizja „człowieka socjalistyczne-
go” jest skonkretyzowana. Jej opracowanie było dla autora Manifestu 
komunistycznego nader trudne, ponieważ wiedza o „współczesnym 
fakcie ekonomicznym” obejmowała negatywną stronę historii czło-
wieczeństwa, a więc jego degradację na skutek niszczącego działania 
zawłaszczonej pracy i jej produktu. Możliwość odwrócenia tego pro-
cesu wynika z tej samej dynamiki, która kazała Marksowi podważyć 
typowe założenia na temat podmiotu, a mianowicie z tego, że pro-
ces alienacji zmierza do kulminacji i przesilenia, rodzącego praktyki 
urzeczywistniające wolność. 

Nasza interpretacja prowadzi zatem do wniosku, że Marksow-
ska idea wolności ma za podstawę koncepcję praktyk, które rodzą 
tę wolność i które nie wynikają z  całkowicie samodzielnych decy-
zji ludzkich, lecz z dialektyki dziejowej, w której uruchomiona nie-
gdyś alienacja natrafia na granicę swego rozwoju i uruchamia pro-
ces odwrotny. Dopiero zrozumienie całego procesu pozwala także 
odpowiedzieć na pytanie, co go napędza i do czego może on osta-
tecznie prowadzić. Zrozumienie to wymaga wprawdzie wiedzy hi-
storycznej, ale istota rzeczy jest dana tu i teraz – w kapitalistycznym 
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stosunku produkcji, w którym własność prywatna powoduje „utratę 
przedmiotu i dostanie się w jego niewolę”11. Według Marksa nauki 
społeczne nie popełniają błędu wynikającego z ograniczonej wiedzy, 
lecz z jej niewłaściwej interpretacji, z założenia, że człowieczeństwo 
jest i może być tylko tym, czym się stało. Dlaczego jednak ów goto-
wy, wolny człowiek miałby wchodzić w konieczne stosunki? Marks 
nie waha się zaprzeczyć potocznie rozumianej wolności i przedsta-
wić ją, wraz z przeczącą jej koniecznością, jako przejaw procesu alie-
nacji. 

Widzimy już, jeszcze przed analizą Marksowskiej dialektyki hi-
storycznej, że przedstawiona w Rękopisach idea wolności nie ma wie-
le wspólnego z wolnością negatywną, o której przeważnie jest mowa 
w koncepcjach wolnej woli. Możliwość podjęcia decyzji na podsta-
wie własnych przekonań nie czyni człowieka wolnym w sensie, który 
Marks uważa za zasadniczy, a więc w sensie możliwie pełnego rozwi-
nięcia własnych zdolności praktycznych i poznawczych oraz takiego 
ich wyrażenia, by w pełni je sobie uświadomić. Zaprzeczeniem tak 
rozumianej wolności nie byłaby konieczność praw przyrody, lecz sa-
moograniczanie się człowieka przez własne wytwory. Innymi słowy, 
wolność jest przeciwieństwem przymusu, a nie konieczności, co, jak 
na ironię, zbliża Marksa do kompatybilistów w duchu Davida Hu-
me’a. Jednocześnie zupełnie inna jest podstawa i sens Marksowskie-
go kompatybilizmu. Kompatybilność wolności i  konieczności nie 
jest bowiem czymś danym, lecz stanowi co najwyżej możliwy do po-
myślenia skutek określonych praktyk. Ich odwrotną stroną jest pro-
ces utraty wolności, a więc alienacja. Pod pewnym względem sens 
pojęcia wolności jest u Marksa całkowicie odmienny niż u Hume’a. 
Wolność nie jest bowiem dla autora Rękopisów po prostu autonomią, 
a więc możliwością nieprzymuszonego podejmowania działań, ak-
tów woli czy nawet, na modłę Kanta, inicjowania nowych łańcuchów 
przyczynowych. Wszystkie te określenia łączy ze sobą to, że zakła-
dają pojęcie człowieka jako względnie wyodrębnionego z przyrody, 
emergentnego bytu. Marksowi nie chodzi tymczasem o autonomię, 
ale coś wprost przeciwnego – pojednanie się człowieka z przyrodą, 

11 Ibidem, s. 63.
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odnalezienie w niej samego siebie. Różnicę tę dobrze scharakteryzo-
wał Hartmut Rosa w rozważaniach na temat alienacji, której prze-
ciwstawił „rezonans” (Resonanz), a nie autonomię:

Określenie autonomii jako przeciwieństwa alienacji lekceważy osta-
tecznie relacyjny charakter tej ostatniej (jak też jej przeciwieństwa). 
Dyktator może być w pełni autonomiczny, a więc może sprawować naj-
większą możliwą kontrolę nad okolicznościami swego życia, a jedno-
cześnie czuć się przy tym (i właśnie przez to) wyalienowany. Na od-
wrót, co wydaje mi się tu jeszcze ważniejsze, ludzie często czują się 
najmniej wyalienowani właśnie wtedy (albo najbardziej „u siebie”), gdy 
tracą kontrolę nad sobą, swym życiem lub okolicznościami. Gdy za-
kochujemy się na zabój, gdy czujemy się owładnięci muzyką, ideą re-
ligijną czy polityczną albo doświadczeniem przyrody, gdy nie może-
my oprzeć się temu, by poddać się wezwaniu – wtedy właśnie tracimy 
kontrolę nad naszymi uwarunkowaniami i  przez to właśnie czujemy 
się niewyalienowani. Kiedy ludzie ciągle opowiadają o tym, że dzie-
ci są dla nich największym szczęściem, to z pewnością nie dlatego, że te 
dzieci zwiększają ich autonomię, pole działania albo kontrolę nad ży-
ciem. Wprost przeciwnie – odczuwalnie je zmniejszają. To ogranicze-
nie nie jest jednak z reguły doświadczane jako alienacja, lecz raczej jako 
jej przeciwieństwo12.

Choć Rosa nie nazywa przeciwieństwa alienacji wolnością, lecz re-
zonansem, to wskazuje istotne cechy tego, co Marks nazywa wolno-
ścią, gdy pisze, że chodzi o relację „odpowiedzi” ze strony świata, re-
lację, w której podmiot i świat wzajemnie się przekształcają, mówiąc 
własnym głosem, ale zarazem nie instrumentalizując się wzajemnie. 
Tak rozumiana wolność nie jest stanem, lecz procesem, który wy-
maga względnej odrębności podmiotu i przedmiotu, a zarazem ich 
wzajemnego pokrewieństwa. 

Warto podkreślić, że zdefiniowanie wolności jako stosunku do 
świata i  wyniku określonych praktyk stanowi zaledwie ogólny za-
rys koncepcji Marksa, ale jest z naszego punktu widzenia szczegól-
nie ważne, gdyż uświadamia, że wolność Marksowska jest przeci-

12 H. Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 
2016, s. 302–303.
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wieństwem wolności rozumianej jako autonomia. Jej istotą nie jest 
odrębność od świata, ale szczególnie bliski związek ze światem, 
rozpoznanie w nim siebie, uświadomienie sobie samodzielnie osią-
gniętej jedności z przyrodą, a nie niezależności od niej. Wyraźnie 
pobrzmiewają u Marksa echa filozofii Spinozy. 

Alienacja rozumiana jako utrata wolności przybiera trzy zasad-
nicze znaczenia: 1) oddzielenie od przedmiotu, 2) proces oddzie-
lenia oraz 3) utrata tożsamości gatunkowej. Stwierdzenia Marksa 
wskazują na to, że uważa on je za powiązane ze sobą. Choć ostat-
nia z nich jest najważniejsza, gdyż wydaje się źródłem pierwszych 
dwóch, to jest też najmniej widoczna. Najbardziej jaskrawa i  do-
kuczliwa jest pierwsza polegająca na tym, że „przedmiot, który pra-
ca wytwarza, jej produkt, przeciwstawia się jej jako jakaś obca isto-
ta, jako siła niezależna od wytwórcy”13. Na pierwszy rzut oka 
można by się tu dopatrywać gry wolności i konieczności, wszak ko-
nieczność, z jaką przeciwstawia się nam coś obcego, staje się proble-
matyczna właśnie ze względu na to, że jest produktem naszej wolno-
ści: 1) tylko w kontraście do wolności może być formułowana jako 
problem oraz 2) jako produkt wolności jest fałszywą koniecznością. 
Alienacja wyraża tym samym paradoks wyraźnie przypominający 
sprzeczność założeń nauk społecznych, których koronnym przykła-
dem jest dla Marksa ekonomia. Autor Rękopisów daje jednak wy-
raźnie do zrozumienia, że alienacja nie ogranicza się do sfery pra-
cy: „Podobnie jest z religią. Im więcej człowiek wkłada w boga, tym 
mniej zachowuje w sobie samym”14. Dlatego właśnie za wyobcowa-
ne możemy uznać wszelkie produkty człowieka, w tym nauki spo-
łeczne, budujące obraz koniecznych praw i sił – obcych człowieko-
wi, ale bez niego niemożliwych (na przykład społeczeństwo jako byt 
sui generis). Oprócz wytwarzania produktów, które stają się wrogie 
człowiekowi, alienacja wytwarza również fałszywą świadomość. Po-
zwala ona ludziom na łatwe pogodzenie się z degradującym stanem 
rzeczy lub nawet usprawiedliwia zubożone postaci człowieczeństwa. 
Toteż nie tylko Bóg i jego efemeryczny świat, lecz także cechy, które 

13 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., s. 63.
14 Ibidem, s. 64.
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człowiek wyalienowany przypisuje samemu sobie, takie jak wolność, 
godność, talenty czy pozycja społeczna, są elementami całokształtu 
alienujących stosunków społecznych. 

Drugie, procesualne znaczenie alienacji odgrywa nader ważną 
rolę w myśli Marksa, ponieważ pozwala dowieść, że człowieczeństwo 
jest potencjałem, który można zrealizować w większej lub mniejszej 
mierze i  że zależy to od rodzaju stosunków społecznych, w  jakich 
znajduje się człowiek. Skoro można je utracić, to można też odzy-
skać. Warunkiem powodzenia jest jedynie określenie wymagań, od 
których spełnienia zależą te procesy i ich możliwy przebieg. Od tego 
spostrzeżenia pozostaje już tylko krok do najważniejszego zapew-
ne stwierdzenia, domykającego trojakie znaczenie, a mówiącego, że 
człowiek jest wolny jako istota gatunkowa, jego wyobcowanie jest zaś 
skutkiem tego, iż nie odnosi się do samego siebie jako takiej istoty. 
Autor Rękopisów pisze o człowieku, że „odnosi się do siebie samego 
jako do istniejącego, żyjącego gatunku”, że „odnosi się do siebie jako 
do istoty uniwersalnej i dlatego wolnej”15. Dalej zaś pisze: „Wolna, 
świadoma działalność stanowi charakter gatunkowy człowieka”16. 
Marksowi chodzi tu o sposób, w jaki człowiek odnosi się do własne-
go działania. Choć jest zwierzęciem i stanowi część przyrody, to czy-
ni swą działalność przedmiotem woli i świadomości, a nie stapia się 
z nią. Gatunkowa istota człowieka nie byłaby możliwa bez tej przed-
miotowości działania, przejawia się bowiem w  naturze stosunku 
człowieka do własnej działalności. Człowiek nie traktuje mianowi-
cie swego działania jako zachowania własnego organizmu, lecz dzie-
ło, w którym ogląda siebie jako człowieka – istotę społeczną. Na-
wet gdy pracuje sam, pisząc wiersz lub budując sobie samotnie dom, 
to pracuje jako człowiek, odnosi się do swego człowieczeństwa, któ-
rego miarą staje się dlań produkt, a ostatecznie cała przyroda, w któ-
rej żyje i do której należy. Błędem byłoby raz jeszcze interpretowanie 
tu Marksa na modłę antropologicznego dogmatyzmu, postulujące-
go jakiś uniwersalny zestaw cech ludzkich. Człowiek nieustannie 
tworzy bowiem siebie, kreatywnie przekształcając przyrodę i widząc 

15 Ibidem, s. 67. 
16 Ibidem, s. 68.
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w niej uniwersalny odcisk człowieczeństwa. Może zakrawać na pa-
radoks, że im głębiej sięgamy w zaułki własnej psychiki i im bardziej 
idiosynkratyczne zdają się nam nasze myśli i działania, tym bardziej 
zrozumiałe są właśnie jako wyraz naszego człowieczeństwa i pojmo-
wania siebie jako istot społecznych17. Marks uważa zatem, że spo-
łeczna natura człowieka polega na odniesieniu do człowieczeństwa 
we wszelkiej praktycznej działalności, a nie na tym, że, jak czasem 
argumentują socjologowie, człowiek uczy się powszechnych wzorów 
zachowań lub przejmuje kulturę od innych członków wspólnoty. Nie 
jesteśmy ludźmi dlatego, że żyjemy w społeczeństwie, lecz stanowi-
my społeczeństwo, ponieważ jesteśmy ludźmi: „Działam społecznie, 
gdyż działam jako człowiek. […] To, co daję z siebie, daję z siebie za 
społeczeństwo, będąc świadomy siebie jako istoty społecznej”18. Gdy 
więc istota ludzka pracuje i doświadcza rezultatów swej pracy, to wi-
dzi w nich człowieka w ogólności, a nie tylko siebie. 

Proces przyswajania sobie „gatunkowej istoty człowieka” ulega 
zaburzeniu na skutek „wydarcia człowiekowi przedmiotu jego pro-
dukcji”, czyli w wyniku alienacji pracy. Wyobcowana praca i produkt 
nie wyrażają człowieczeństwa robotnika, a ich jedyną funkcją staje 
się płaca robocza, czyli odtworzenie zwierzęcej egzystencji człowie-
ka. Praca, produkt i cała przyroda obco przeciwstawiają się człowie-
kowi, ponieważ nie odnajduje on w nich siebie jako istoty społecznej. 
Nawet jeśli przebywa w fabryce zbudowanej przez ludzi, jeśli odczu-
wa skutki własnego trudu i widzi towary, które wytwarza, to odbie-
rają mu one człowieczeństwo, są mu wrogie i degradują jego egzy-
stencję do zaspokajania elementarnych fizycznych potrzeb. Tak jak 
gatunkowa istota człowieka jest źródłem twórczego samoodniesie-
nia za pośrednictwem rzeczywistości ludzkiej, tak jej zaburzenie jest 
źródłem alienacji. Zaburzenie to dokonuje się za pośrednictwem in-
nego człowieka, który przez własność prywatną staje się ową wrogą 

17 Trzeba tu przestrzec przed jeszcze innym błędem interpretacyjnym. Alienacja 
nie oznacza mianowicie utraty wspólnoty, na którą uskarżają się choćby komu-
nitarianie. Oznacza raczej, jak pisze Rahel Jaeggi, „niezdolność do ustanowie-
nia, w działaniu, relacji z innymi” (R. Jaeggi, Entfremdung. Zur Aktualität ei-
nes sozialphilosophischen Problems, Campus, Frankfurt a. M. 2005, s. 258).

18 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., s. 90.
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siłą przeciwstawiającą się robotnikowi. Czy oznacza to, że koniecz-
ność jednej osoby jest wolnością drugiej? Takiej odpowiedzi mógłby 
udzielić tylko ktoś, kto rozumie wolność negatywnie. Poza tym od-
powiedź taka mogłaby szybko doprowadzić do wniosku, że nie kon-
kretni ludzie, lecz instytucje, a w szczególności własność prywatna, 
mają skutki alienujące, niezależnie od dobrych intencji podmiotów 
rynku. Marks rozumuje jednak zupełnie inaczej, sytuując się całko-
wicie poza sporami między determinizmem a doktryną wolnej woli 
czy między woluntaryzmem a emergentyzmem. Uważa mianowicie, 
że choć wyobcowanie może się wyrażać tylko w stosunku do innych 
ludzi – na przykład zdefiniowanym przez własność prywatną – to 
stosunek taki nigdy nie jest źródłem alienacji. Jest nim zawsze indy-
widualne działanie, które ulega wyobcowaniu. Innymi słowy, aliena-
cja jest zawsze autoalienacją: „Wyobcowując od siebie swoją własną 
działalność, przyswaja komuś obcemu działalność doń nie należą-
cą”19. Robotnik, produkując dla właściciela, stwarza jego panowanie 
nad sobą, a wyobcowując swoją działalność, przyswaja ją komuś in-
nemu. W tym wyobcowującym stosunku społecznym przejawia się 
bowiem przede wszystkim stosunek człowieka do samego siebie. To-
też można sądzić, że w wersji przedstawionej w Rękopisach alienacja 
ma swe źródło w świadomości człowieka, nawet jeśli staje się „przed-
miotowa, rzeczywista” dopiero wtedy, gdy przybiera postać stosun-
ku społecznego. 

Nauki społeczne, które przyjmują założenie, że ludzie oderwa-
ni od pracy i jej produktów są wolni, uznają siłą rzeczy perspektywę 
kapitału. Dotyczy to w szczególności ról społecznych, definiowanych 
z  punktu widzenia systemu społecznego, a  nie z  perspektywy cało-
kształtu działalności osób, które je odgrywają, czy też całokształtu sto-
sunków społecznych, w  których osoby te uczestniczą. Marks pisze:

Dlatego też ekonomia polityczna nie zna robotnika niezatrudnionego, 
człowieka pracy znajdującego się poza obrębem stosunku pracy. Łaj-
dak, szalbierz, żebrak, bezrobotny, ginący z głodu, cierpiący nędzę i po-
pełniający przestępstwa człowiek pracy – to postaci, które istnieją nie 

19 Ibidem, s. 71. 
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dla niej; pozostawia je innym: lekarzom, sędziom, grabarzom, specjal-
nym urzędnikom policji itd.; są to widma spoza jej królestwa20.

Z drugiej strony, dokonując redukcji człowieka do towaru, ekono-
mia przyjmuje za podstawę rzeczywiste zjawisko „fetyszyzmu towa-
rowego” i dlatego jest zdolna do lepszego niż inne nauki społeczne 
charakteryzowania podstawowych mechanizmów zmian społecz-
nych. Może je jednak opisywać tylko do czasu osiągnięcia przez ka-
pitalizm momentu kulminacyjnego, a nie po dokonaniu przez czło-
wieka odwrotu z drogi autodegradacji, gdy zaczyna odzyskiwać swą 
rzeczywistość. Etapy drogi powrotnej dają się wszakże lepiej prze-
widzieć dzięki zrozumieniu natury zniewolenia człowieka, tożsamej 
z rozwojem kapitału. 

Choć własność prywatna nie jest ostatecznym źródłem aliena-
cji, a  jedynie jej pierwotnym społecznym wyrazem, to właśnie jej 
zniesienie wydaje się Marksowi koniecznym praktycznym krokiem 
na drodze prowadzącej ku socjalizmowi, a więc wolności21. Motyw 
zniesienia własności jednak wcale nie wydaje się równie oczywi-
sty jak motyw chciwości, który własność zrodził. Trudność ta każe 
podać w  wątpliwość oczywistość Marksowskiego stwierdzenia, że 
„zniesienie samowyobcowania przebywa tę samą drogę, co samo-
wyobcowanie”. Droga powrotna ku wolności wymaga bowiem, po 
pierwsze, rosnącej świadomości, a po drugie, czegoś, co tę świado-
mość wywoła, a  więc szczególnej sytuacji społecznej, którą może 
stworzyć tylko własność rozumiana jako „stosunek w stanie czyn-
nym, prący do rozwiązania”22. 

Z naszych dotychczasowych rozważań nie wynika jednoznacz-
nie, że Marks opowiada się za tezą o  praktycznej konstytucji rze-
czywistości. Z jednej strony można bowiem argumentować, że jego 
punkt wyjścia jest naukowy (rzeczywistość w postaci zdemaskowa-

20 Ibidem, s. 75.
21 Dlatego w  Manifeście Partii Komunistycznej czytamy: „Komuniści mogą za-

wrzeć swą teorię w jednym zwrocie: zniesienie własności prywatnej” (K. Marks, 
F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, w: eidem, Dzieła wybrane, t. 1, s. 342–
–375, tu: s. 356).

22 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., s. 85.
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nej przez ekonomię), a z drugiej, że droga od pierwotnej jedności 
człowieka i przyrody przez alienację z powrotem do wolności wy-
maga w  kulminacyjnym momencie zwrotu poznawczego, a  nie 
praktycznego. Przyjrzyjmy się więc uważniej Marksowskiej koncep-
cji rewolucji, by potwierdzić nasze podejrzenia. Rewolucja dokonu-
je się, rzecz jasna, w postaci działań bezpośrednich, ale, jak dowodzi 
Marks w  Osiemnastym brumaire’a  Ludwika Bonaparte, pozostanie 
ona niechybnie „wywoływaniem umarłych”, jeśli nie będzie kiero-
wała się wizją przyszłości, a więc nie wejdzie świadomie na drogę ku 
wolności. Jak czytamy:

Rewolucja socjalna dziewiętnastego stulecia nie z przeszłości, lecz je-
dynie z  przyszłości czerpać może swą poezję. Nie może ona stać się 
sobą, póki nie wyzbędzie się wszelkiej zabobonnej wiary w przeszłość. 
Poprzednie rewolucje potrzebowały reminiscencji historycznych, by 
mamić się co do swojej własnej treści. Rewolucja dziewiętnastego stu-
lecia umarłym pozostawić musi grzebanie umarłych, by dotrzeć do 
swej własnej treści. Tam frazes górował nad treścią, tu treść góruje nad 
frazesem23.

Teatralność, a zarazem przebiegłość zachowań Napoleona III nie by-
łyby możliwe, gdyby wszyscy aktorzy odgrywanego spektaklu poli-
tycznego nie chcieli ubierać się w szaty postaci z przeszłości i głosić 
przebrzmiałych haseł. Według Marksa rewolucja musi więc polegać 
na wyzwoleniu się z odziedziczonych sposobów myślenia, a nie tylko 
ze starych instytucji. Mnożące się podziały wewnątrzklasowe i nie-
stabilne koalicje, stwarzające ów obraz groteski Osiemnastego bruma-
ire’a, były nazywane przez aktorów wydarzeń w sposób nieadekwat-
ny do rzeczywistych konfliktów interesów, z czego wynikały z kolei 
pozorowane lub teatralne działania. Gdy więc Marks opisuje podzia-
ły społeczne w całej ich złożoności, to nie dlatego, że wierzy w ich re-
alność, lecz dlatego, że dostrzega rozdźwięk między działaniami po-
litycznymi a  realną dynamiką społeczną wyrażającą się w rozwoju 
kapitału, niespójność praktyki ze względu na deficyty świadomości. 

23 Idem, Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte [wyd. 3, 1885], w: K. Marks,  
F. Engels, Dzieła wybrane, t. 1, s. 620–714, tu: s. 623.
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Gdybyśmy mieli interpretować Marksa jako prekursora socjologii, 
to bez wątpienia zalecał on nade wszystko uwolnienie się od prze-
szłości, „starego świata upiorów”, który nie pozwalał zdezorientowa-
nym aktorom wydarzeń francuskiej sceny politycznej z połowy dzie-
więtnastego wieku dostrzec, że „republika burżuazyjna oznacza 
tutaj nieograniczone, despotyczne panowanie jednej klasy nad inny-
mi”24, jak też, że „wszystkie klasy i partie połączyły się w partię po-
rządku przeciw klasie proletariackiej jako partii anarchii, socja-
lizmu, komunizmu”25. 

Dopiero stan całkowitej alienacji w  fazie „surowego komuni-
zmu” rodzi zwrot egzystencjalny w sferze świadomości, a więc w sfe-
rze, w której alienacja znajduje swój najpełniejszy wyraz. Stosunek 
Marksa do Comte’owskiej wizji nauki każe przypuszczać, że właśnie 
klasyczna socjologia z jej „przesocjalizowaną wizją człowieka” może 
być traktowana jako kulminacja wyobcowania. W krótkim fragmen-
cie pierwotnej wersji Wojny domowej we Francji Marks pisze, że z per-
spektywy klasy robotniczej Auguste Comte jest „prorokiem cezary-
zmu (osobistej dyktatury) w polityce, panowania kapitalistycznego 
w ekonomii politycznej, hierarchii we wszystkich sferach działalności 
ludzkiej, nawet w nauce, i autorem nowego katechizmu z nowym pa-
pieżem i nowymi świętymi w miejsce starych”26. Niechęć ta była za-
pewne dyktowana nie tylko szczegółowymi poglądami Comte’a, lecz 
także, co sugeruje zacytowane zdanie, zasadniczą niezgodą na Com-
te’owską koncepcję człowieka. Dla Marksa bowiem, jak już wspo-
minaliśmy, to nie człowiek jest istotą społeczną, lecz społeczeństwo 
wyrazem uniwersalistycznej samoświadomości podmiotu. Socjolo-
gia badająca społeczeństwo jako byt sui generis, emergencję aktual-
nych cech i zachowań ludzi musiała być, w oczach Marksa, niechyb-
nie skazana na rolę ideologii wyobcowania. Wszelkie integracyjne 
czy poznawcze funkcje społeczeństwa opisywanego przez socjolo-
gię zakładają bowiem redukcję człowieczeństwa, a więc abstrahują 
od talentu, osobowości i wolności. Jednocześnie podporządkowanie 

24 Ibidem, s. 628. 
25 Ibidem.
26 K. Marx, Erster Entwurf zum Bürgerkrieg in Frankreich, w: K. Marx, F. Engels, 

Werke, Bd. 17, 5 Aufl., Dietz Verlag, Berlin 1973, s. 493–571, tu: s. 554.
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opisywane, a zarazem uzasadniane przez socjologię pozostaje figu-
rą świadomości obcą naturalizmowi. Tym samym rodzi nowy pro-
blem: zamiast przezwyciężać konieczność praw przyrody, ustanawia 
konieczności społeczne, obce naturalizmowi. Z perspektywy Mark-
sowskiej można powiedzieć, że one właśnie najlepiej uwidoczniają, 
iż wolności nie ogranicza przyroda, lecz niezależne od niej, dehu-
manizujące formy świadomości. Toteż Marks nie pisze, że wolność 
wymaga zaprzeczenia prawom przyrody czy przeciwstawienia się 
im, lecz przyswojenia przyrody jako rzeczywistości człowieka, tak 
by społeczeństwo stało się „skończoną jednością istoty człowieka 
i przyrody, prawdziwym zmartwychwstaniem przyrody”27. 

Ruch w kierunku odzyskania wolności dokonuje się wprawdzie 
w świadomości, podobnie jak alienacja, jednak jest zapośredniczo-
ny przez praktykę „przyswojenia przyrody” i  znajduje swój mate-
rialny wyraz. Po zniesieniu własności w fazie surowego komunizmu 
przed człowiekiem stoi wyzwanie przezwyciężenia fałszywie, socjo-
logicznie pojętej społecznej natury człowieka. Aby „przyroda stała 
się człowiekiem”28, konieczne jest dostrzeżenie w sobie Innego, a za-
tem także społeczeństwa. Nie polega to bynajmniej na abstrahowa-
niu od rzeczywistego życia, lecz dostrzeżeniu realnej wspólnoty we 
własnym myśleniu. Rozpoznanie w sobie społeczeństwa to nic inne-
go jak rozpoznanie w sobie własnej istoty gatunkowej. 

Pozytywna faza komunizmu stanowi konsekwencję przemia-
ny świadomości, ale zarazem nowy rodzaj praktyki. Podobnie bo-
wiem jak refleksja w fazie surowego komunizmu nie byłaby możli-
wa bez zniesienia nierówności społecznych, tak przyswajanie sobie 
własnej istoty przez pracę nie byłoby możliwe bez zniesienia trzech 
form podporządkowania człowieka społeczeństwu: religii, rodziny 
i państwa. Wszystkie te formy degradują, zdaniem Marksa, społecz-
ną naturę człowieka, wspierając alienację dokonującą się za sprawą 
własności prywatnej. Warto podkreślić, że praktyka emancypacyjna 
może być zarówno idealna – a więc przejawiać się w sposobach my-
ślenia, komunikowania – jak też realna – i polegać na zmianie insty-

27 Idem, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., s. 90.
28 Ibidem.
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tucjonalnej. Marks ujawnia tu pewną ambiwalencję co do tego, czym 
praktyka uspołeczniająca miałaby właściwie być, a  więc co miało-
by uruchomić uspołecznienie: „Jest rzeczą zrozumiałą, że począt-
kowy punkt wyjściowy tego ruchu u poszczególnych narodów zale-
ży od tego, czy prawdziwe, uznane życie narodu rozwija się bardziej 
w świadomości czy też w świecie zewnętrznym, czy jest bardziej ży-
ciem idealnym czy też realnym”29. Od razu jednak dodaje: „Komu-
nizm zaczyna od ateizmu”, by następnie zastrzec: „[…] filantropia 
komunizmu [w odróżnieniu od »filantropii ateizmu«] jest od razu 
realna i nastawiona bezpośrednio na działanie”30. Nie ulega wszak-
że wątpliwości, że odzyskanie przez człowieka dostępu do każdego 
utraconego uprzednio lub niezdobytego aspektu rzeczywistości wy-
maga odeń określonego rodzaju działalności społecznej. Każda rze-
czywistość jest więc ustanawiana praktycznie, nawet jeśli elemen-
tem tej praktyki musi być akt świadomości, a w istocie akt odwagi 
świadomości, wszak stare pojęcia nie dają dostatecznej podsta-
wy do działania w sferze, która jeszcze nie istnieje. O tym, że nasza 
interpretacja Marksa jest trafna w  tym ważnym punkcie, najlepiej 
świadczy stwierdzenie filozofa: „Widzimy, że nawet przeciwieństwa 
teoretyczne można rozwiązać tylko w sposób praktyczny, tyl-
ko dzięki praktycznej energii człowieka, dlatego rozwiązanie ich nie 
jest bynajmniej tylko zadaniem poznania, lecz rzeczywistym zada-
niem życia, zadaniem, którego filozofia nie mogła rozwiązać wła-
śnie dlatego, że ujmowała je jako zadanie wyłącznie teoretyczne”31. 

Marksowska praktycystyczna teoria poznania prowadzi do 
wniosku, że człowiek sam sobie zawdzięcza swe istnienie. Wyni-
ka to z dwustronnej relacji między rzeczywistością a człowiekiem. 
Z jednej strony praca ludzka przekształca przyrodę, czyniąc ją czymś 
ludzkim, a z drugiej strony dzieło twórczej pracy pozwala indywidu-
um na rozpoznanie w nim swego człowieczeństwa, uniwersalizmu 
pokonującego śmierć i niezmienność praw przyrody. Praktyka wy-
przedza więc przedmiot, przedmiot (uczłowieczona przyroda) wy-

29 Ibidem, s. 89.
30 Ibidem.
31 Ibidem, s. 94.
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przedza zaś wszechstronne poznanie, przez które człowiek staje się 
świadomy swego człowieczeństwa. Ów „okrężny ruch” może powta-
rzać się wielokrotnie, za każdym razem wzbogacając zarówno isto-
tę człowieka, jak i istotę przyrody. Człowiek staje się wolny, gdy za-
czyna sobie uświadamiać ów ruch i świadomie odnosi się w nim do 
samego siebie jako istoty gatunkowej.

Pytanie, czy ów zwrot można ująć teoretycznie i  określić jego 
prawa, trudno jest nawet postawić, ponieważ, w  obrębie myśli 
Marksa, zwrot ów jest podstawą wszelkiej niewyobcowanej nauki. 
Bez wątpienia jego podstawą poznawczą jest, jak wskazywaliśmy, 
uprzednia alienująca praktyka, której rozpoznanie i krytyka stano-
wią pierwszy krok na drodze refleksji. W jaki jednak sposób – moż-
na dalej pytać – negacja ma stanowić podstawę pozytywnego planu 
działania? Najprostsza odpowiedź mówi, że praktyka uprzednia wo-
bec refleksji, a więc wyalienowana praca i fałszywa świadomość, są 
także dziełami twórczej, społecznej pracy, ale ten ich charakter po-
zostaje nierozpoznany. Opowiadając się za tą odpowiedzią, powró-
cilibyśmy więc do krytykowanego przez Marksa idealizmu. Postulu-
jąc z kolei pierwszeństwo praktyki przed refleksją stanęlibyśmy na 
stanowisku materialistycznym. Marks stara się wybrnąć z tej trud-
ności, definiując praktykę jako zniesienie dylematu materialistycz-
no-idealistycznego32. To, że poświęcił tej kontrowersji wiele miejsca 
w  licznych dziełach, może świadczyć o tym, że wiedział, jak łatwo 
ześliznąć się z  nakreślonej przez niego drogi w  którąś ze skrajno-
ści. Może też wskazywać, że praktyczna konstytucja rzeczywistości 
nie znosi wcale momentów idealistycznego i materialistycznego, lecz 
jest ich nieudaną syntezą lub próbą znalezienia punktu równowa-
gi między nimi. Interpretacja taka byłaby zgodna z tym, co wcześ- 
niej napisaliśmy o dialektyce bytu i świadomości, które wzajemnie 
się warunkują w  drodze do wolności. Jeśli jednak praktycyzm nie 
jest w stanie przezwyciężyć dualizmu ducha i materii, to prawdopo-
dobnie nie jest również ostatecznym rozwiązaniem problemu wol-
ności, oznacza wszak, że wolności ducha zawsze można przeciw-
stawić konieczność, którą rządzi się materia – przynajmniej wedle 

32 Ibidem.
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klasycznych formuł, z  którymi obeznany był Marks. Może o  tym 
świadczyć zdanie, że „stronę czynną, w przeciwieństwie do materia-
lizmu, rozwijał idealizm – jednak tylko w sposób abstrakcyjny, ponie-
waż idealizm, rzecz jasna, nie zna rzeczywistej, zmysłowej działal-
ności jako takiej”33. W ten sposób problem praktyki niepostrzeżenie 
przekształca się w dylemat idealizmu i materializmu. Marks broni się 
przed zapoznaniem konstytutywnego momentu praktyki, który upa-
truje w społecznej istocie człowieka, ale stale wskazuje na korelację 
fizyczności i świadomości („naturalizm = humanizmowi”). Wpraw-
dzie za sprawą „uczłowieczonych” zmysłów nie da się rozdzielić obu 
momentów i są one, zgodnie z literą teorii, wspólnie konstytuowane 
w praktyce, niemniej historyczna dialektyka alienacji i emancypacji 
wskazuje nie tyle na korelację, ile sekwencyjność. Fizyczność i świa-
domość osiągają jedność dopiero w socjalizmie, gdy pozytywna sa-
mowiedza odpowiada uczłowieczeniu przyrody. Jedność tę można 
jednak rozumieć zarówno jako 1) korelację obu wcześniej rozdzie-
lonych momentów, na co wskazywałaby konieczność odwoływania 
się do odziedziczonego dorobku ludzkości w celu przejścia do na-
stępnego etapu dialektycznego rozwoju, jak też jako 2) ich zniesienie 
przez konstytucję nowej rzeczywistości, wszak, jak pisze Marks, so-
cjalizm „rozpoczyna od teoretycznie i praktycznie zmysłowej 
świadomości człowieka i  przyrody jako istoty”34, nie potrzebu-
jąc pośrednictwa ateizmu (momentu idealnego). Widoczna tu dwu-
znaczność jest istotna dla sposobu rozumienia wolności w  całym 
marksizmie, ponieważ wedle pierwszej interpretacji wolność byłaby 
rodzajem zbieżności świadomościowej i fizycznej fazy działania, we-
dle drugiej zaś konstytucją rzeczywistości ludzkiej. 

Choć właśnie ta druga interpretacja wydaje nam się bliższa in-
tencjom Marksa i stanowi o oryginalności praktycyzmu w stosun-
ku do wcześniej omawianych teorii społecznych, to nie stała się ona 
dominującą tradycją marksizmu. Może to wynikać z  tego, że choć 
Marks stworzył koncepcję wolności nieuwikłaną w  tradycyjne dy-
chotomie teoretyczne, to w  swych szczegółowych studiach dostar-

33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 98.
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czył o wiele więcej argumentów na rzecz pierwszej z wymienionych 
wyżej interpretacji. Znalazło to odzwierciedlenie już w pismach Frie-
dricha Engelsa, który, opowiadając się za interpretacją dychotomicz-
ną, zwrócił się zarazem w stronę materializmu i kompatybilistycznej 
koncepcji wolności. Jak czytamy w  jednym z  jego najważniejszych 
pism: „Wolność woli nie jest więc niczym innym, jak zdolnością 
rozstrzygania na podstawie znajomości rzeczy. […] Wolność po-
lega więc na – opartej na zrozumieniu przyrodzonych konieczno-
ści – władzy naszej nad nami samymi i nad przyrodą zewnętrzną; 
jest więc ona koniecznym produktem rozwoju historycznego”35. Po-
gląd, że wolność to nic innego, jak zrozumienie konieczności, idzie 
u Engelsa w parze z entuzjazmem wywołanym przez nowy, nieme-
chanistyczny determinizm inspirowany Darwinowską teorią ewolu-
cji36. Nade wszystko jednak wiąże się on z charakterystycznym dla 
dziewiętnastego wieku optymizmem co do możliwości zapanowa-
nia przez naukę nad przyrodą i społeczeństwem. Główną rolę w idei 
postępu, którą Engels przesiąkł bardziej jeszcze niż Marks, odgrywał 
dogmat o możliwości przewidywania zjawisk (w  tym zjawisk spo-
łecznych) i ukierunkowywania ich w taki sposób, aby odpowiada-
ły potrzebom człowieka: „[…] staje się możliwy taki stan społeczeń-
stwa, w którym nie będzie już różnic klasowych ani trosk o środki 
egzystencji indywidualnej, w  związku z  czym też po raz pierwszy 
może być mowa o prawdziwej wolności człowieka, o życiu w harmo-
nii z poznanymi prawami przyrody”37. 

35 F. Engels, Anty-Dühring. Przewrót dokonany w  nauce przez pana Eugeniusza 
Dühringa, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. 3, Książka i Wiedza, War-
szawa 1982, s. 201–281, tu: s. 238.

36 Idem, Dialektyka przyrody, w: ibidem, s. 132– 200, zwłaszcza s. 178–179.
37 F. Engels, Anty-Dühring, s. 239. Nie znając jeszcze Rękopisów Marksa, Stanisław 

Brzozowski wcześnie wystąpił z tezą, że Engels zapoznał główną myśl Marksa 
o aktywistycznym charakterze wolności i cofnął się do filozofii przedkantow-
skiej: „Dla Marksa nie mogła istnieć żadna treść duchowa, która by nie była 
działalnością. Głuchy i  martwy świat samotnej przyrody jest jako treść psy-
chiczna czymś stworzonym przez człowieka: jednocześnie oddziela się w myśli 
Engelsa ta suma stworzonych przez nas treści od działalności ludzkiej i trwa. 
[…] W myśli Engelsa przedstawia się to w ten sposób, że świat społeczny, okreś- 
lony przez postulaty sformułowane przez Marksa, wynika jako konsekwencja 
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W swym na wskroś socjologicznym dziele Pochodzenie rodziny, 
własności prywatnej i państwa Engels wykorzystał najnowsze ustale-
nia antropologów, by wywieść praktyki zniewolenia z podziału pra-
cy zależnego od narzędzi i  warunków produkcji. Rozwijając myśl 
swoją i Marksa, że „pierwszy podział pracy to podział pracy mię-
dzy kobietą i mężczyzną w dziele płodzenia dzieci”38, zwracał uwa-
gę na związki między uciskiem kobiety w  rodzinie, powstaniem 
własności a wreszcie państwem zabezpieczającym porządek pano-
wania. Argumentacja Engelsa jest więc niemal modelowym przy-
kładem determinizmu sposobów produkcji, ale gdy zaczyna on mó-
wić o emancypacji klasy robotniczej, do wywodu wkrada się znana 
nam dwuznaczność. Z jednej strony Engels pisze, w duchu swego de-
terminizmu, że „klasa panująca panuje bezpośrednio przy pomocy 
powszechnego prawa głosowania”39, wszak klasa robotnicza, w swej 
niedojrzałości, będzie „uznawała istniejący ustrój społeczny za jedy-
ny możliwy”40, ale z drugiej strony przyznaje, że praktyka demokra-
tyczna znakomicie się nadaje do tego, by zrodzić świadomość kla-
sową, wszak „powszechne prawo głosowania jest […] miernikiem 
stopnia dojrzałości klasy robotniczej” i  „w dniu, w którym termo-
metr głosowania powszechnego wskaże punkt wrzenia u  robotni-
ków, będą oni, tak samo jak kapitaliści, wiedzieli, co to znaczy”41. 
A  zatem ten sam rodzaj praktyki, która legitymizuje i  reproduku-
je władzę kapitału, może stać się podstawą świadomości rewolucyj-
nej i odegrać rolę emancypacyjną. Aby tak się jednak stało, potrzeb-
na jest refleksja, którą mogą wywołać jedynie szczególne rodzaje 
praktyki demokratycznej (oddolna mobilizacja, nowe formy 
partycypacji, działania bezpośrednie), które wymagają zdefiniowa-

z obecnego stanu. Czy mam jeszcze raz dowodzić, że znaczy to nie więcej jak to, 
że Engels może, musi tylko tę jedną konsekwencję ze świata, jaki zna, wyprowa-
dzić, że wszystko to nie przekracza jego umysłu, posiada konieczność i siłę tyl-
ko w tych granicach” (S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejo-
wej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 372). 

38 F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i  państwa, w: K. Marks,  
F. Engels, Dzieła wybrane, t. 3, s. 454–604, tu: s. 495.

39 Ibidem, s. 598.
40 Ibidem, s. 599.
41 Ibidem.
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nia i muszą zostać zastosowane przez świadomych przywódców po-
litycznych. A zatem to właśnie te szczególne formy praktyki, a nie 
uprzednie działania czy warunki, konstytuują rzeczywistość spo-
łeczną wraz z nowymi interpretacjami uprzednich działań i wytwo-
rów. Myśl Engelsa nie zmierza jednak w kierunku definiowania takich 
konstytutywnych praktyk, lecz pozostawia marksizm na rozdrożu – 
między wizją świadomego i wyobcowanego intelektualisty a  ideolo-
gią czynu, inspirowaną rozdźwiękiem między przeciwstawiającą się 
człowiekowi obcą siłą a  niezbywalnie społeczną naturą człowieka. 
W pierwszym wariancie człowiek pragnie wywalczyć sobie swą wol-
ność w świecie konieczności, ale jest skazany na porażkę, w drugim 
zaś jest wolny niczym opisywany przez Marksa „dziki”, który czu-
je się w swej jaskini „równie swojsko jak ryba w wodzie”42, ale wraz 
z postępującą alienacją staje się coraz bardziej zdezorientowany. 

Trudno się dziwić, że w historii teorii marksistowskiej pierwszo-
planowe znaczenie zyskał sobie temat świadomości klasowej i wio-
dącej roli intelektualistów. Jednocześnie, w opozycji do tradycji in-
teligenckiej, marksiści często epatowali wrogością wobec wszelkiego 
intelektualizmu podejrzewanego o  ideologiczny fałsz i wyobcowa-
nie. Alvin Gouldner pisał:

Marksizm operuje więc na dwóch poziomach: na jednym z nich jest re-
wolucyjnym materializmem podejrzliwym wobec teorii i intelektuali-
stów; wtedy przeciwstawia się staremu porządkowi kapitalistycznemu 
na rzecz autoemancypacji klasy robotniczej. Na drugim, coraz bardziej 
widocznym poziomie, marksizm jest jednak zainteresowany siłą idei, 
które mogą zmieniać świat, jak też wyzwalaniem produktywności. Oba 
te cele otwierają marksizm na intelektualistów i inteligencję, na racjo-
nalność zakładającą, że wszyscy wypowiadający się są równi, ale zakła-
dającą również, że ci, którzy są intelektualnie bardziej uzdolnieni – ze 
względu na udział w osiąganiu prawdy lub produktywności – zasługu-
ją na wyższe nagrody43.

42 K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., s. 107.
43 A. Gouldner, Against Fragmentation. The Origins of Marxism and the Sociology 

of Intellectuals, Oxford University Press, Oxford 1985, s. 50.
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Dla Gouldnera duże znaczenie mają więc poznawcze funkcje mark-
sizmu, pomagające odsłonić „ukrytą wiedzę” o rzeczywistości prak-
tycznej, w  szczególności o  praktyce uczonych, którzy dążąc do 
spójności systemów teoretycznych, tracą z pola widzenia to, co wy-
wołują za pomocą swych teorii, a więc reprodukcję fałszywej świa-
domości. Tym, co może ich przed tym uchronić, miałaby być zmia-
na wzajemnych relacji między nimi samymi44. Marksizm może się 
więc sprawdzać w roli wewnętrznej filozofii świata naukowego, zmu-
szającej do samokrytycyzmu i zmiany praktyk, które leżą u podstaw 
uprawianych teorii. Jednak i  tu powstaje pytanie: jakie praktyki, 
poza negacją wyobcowania, mogą pozwolić na stworzenie niewyob-
cowanej teorii? Niezależnie od tego, w jakim kontekście rozważamy 
teorię społeczną marksizmu, rodzi ona pokusę stworzenia teorii 
praktyki, ponieważ praktyka była dla Marksa zarazem konstytu-
tywnym składnikiem rzeczywistości, jak też najbardziej niedookreś- 
lonym i ambiwalentnym elementem systemu teoretycznego. 

6.2. teorie praktyki (pierre Bourdieu i anthony Giddens)

Sceptycyzm, jaki budzi dziś filozofia historii, jest skierowany w dużej 
mierze przeciwko Marksowi i  jego upraszczającej, jednokierunko-
wej wizji historii, redukującej wielość społecznych zjawisk do przy-
czyn jednego tylko rodzaju. Choć nie oznacza to, że zanikły zupełnie 
próby określenia „pierwszego poruszyciela” społeczeństwa, to scep-
tycyzm wobec ujęć spekulatywnych przejawia się w obfitości kon-
struktywnych prób syntezy teoretycznej i empirycznej, w czynieniu 
zadość wielowymiarowości procesów społecznych i różnorodności 
ich przebiegu. Teorię społeczną Pierre’a Bourdieu z pewnością moż-
na zakwalifikować do tej współczesnej tendencji, choćby ze względu 
na utrzymaną w antymonistycznym duchu krytykę strukturalizmu 
i wzgląd na nieprzewidywalność zjawisk. Jednocześnie owa nowo-
czesność myślenia Bourdieu nie powinna przesłaniać faktu, który 
jest podkreślany przezeń niemal na każdym kroku, a więc tego, że 

44 Ibidem, s. 293–299.
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głosił on swoiste pierwszeństwo przed teorią. Wyższość ta oznacza, 
po pierwsze, że praktyka powinna być zasadniczym obiektem badań 
społecznych, ponieważ określa zarówno świadomość, jak i struktu-
rę społeczną, po drugie zaś, że praktyki teoretyków mają decy-
dujące znaczenie dla treści teorii. Co więcej, podobnie jak Marks, 
Bourdieu stawia sobie za cel zniesienie panujących podziałów i dy-
chotomii teoretycznych właśnie przez rozpoczęcie badań od okreś- 
lenia własnej praktyki w  porównaniu do praktyk występujących 
w badanym świecie. Wszak to własne praktyki uczonego określają 
jego relację z obiektem, często niesłusznie na obiekt rzutowaną. Re-
lacja obserwatora etnologa do badanych rytuałów jest więc dla Bour- 
dieu niemal równie ważna, co rytuały i ich wewnętrzna logika. Tę re-
fleksyjną wrażliwość francuski socjolog zachował także w późnych 
latach swej twórczości, w  szczególności analizując wnikliwie świat 
dyskursu uczonych w Homo academicus.

O  ile dla Marksa główną osią sporów teoretycznych była opo-
zycja idealizmu i  materializmu, o  tyle Bourdieu analizuje przede 
wszystkim spór między obiektywizmem a  subiektywizmem, któ-
ry zdominował francuską scenę intelektualną lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych dwudziestego wieku, a w szczególności wiązał się 
z  przeciwstawnymi sobie stanowiskami Jean-Paula Sartre’a  i  Clau-
de’a Levi-Straussa. Bourdieu nie opowiada się jednak wyraźnie po 
którejś ze stron, lecz zajmuje stanowisko pośrednie, częściowo syn-
tetyczne, a częściowo, jak zobaczymy, ambiwalentne. Tym, co wszak-
że najważniejsze z naszego punktu widzenia i co stanowi lejtmotyw 
twórczości francuskiego socjologa, jest jego na wskroś marksowski 
praktyczny punkt wyjścia. Jest to nader wyraźnie widoczne w sto-
sunkowo późnej, retrospektywnej książce Zmysł praktyczny, w której 
zasada poznawczego prymatu praktyki stanowi kulminację opowie-
ści o  własnej teorii. Autor podkreśla tam, że nie wystarczy wska-
zać słabości subiektywizmu i  obiektywizmu, ale należy znaleźć to, 
co stanowi ich wspólny mankament, a  tym samym drogę do ich 
przezwyciężenia. Słabością tą okazuje się właśnie teoria, a dokład-
niej – teoretyczne nastawienie do rzeczywistości, tracące praktykę 
z pola widzenia. Natychmiast ujawnia się również zasadnicza różni-
ca w stosunku do Marksa uwikłanego w paradoksy własnego intelek-
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tualizmu. Bourdieu nie chce mianowicie porzucać teorii ani określać 
praktyk społecznych prowadzących do prawdziwej teorii, lecz chce 
budować teorię z zachowaniem szczególnej praktycznej per-
spektywy jako warunku adekwatności wyjaśnienia teoretycznego: 

Można w istocie, podobnie jak Marks w Tezach o Feuerbachu, porzu-
cić punkt widzenia z góry, skąd obiektywistyczny idealizm porządku-
je świat i nie jest zmuszony do tego, by pozostawić mu jakiś „aktyw-
ny aspekt” pojmowania świata, redukując poznanie do rejestrowania; 
w tym celu wystarczy usytuować się w „realnym działaniu jako takim”, 
czyli w praktycznym stosunku do świata, tej uprzednio przyjętej 
i aktywnej obecności w świecie, przez którą świat narzuca swą obec-
ność wraz z  tym, co pilne, z  tym, co trzeba zrobić lub powiedzieć, 
z tym, co się robi, żeby o tym mówić, co rządzi gestami albo słowami, 
nigdy nie rozwijając się w spektakl [wyróżnienie – M. K.]45. 

Po zamierzeniu Bourdieu można by więc sobie obiecywać, że roz-
wiąże problem, z  którym pozostawił nas Marks, i  dostarczy teorii 
praktyki, tłumaczącej praktyczne przyczyny teoretycznej alienacji 
i emancypacji. Jednak autor Zmysłu praktycznego od początku okreś- 
la swój zamiar skromniej, nigdy nie porzucając perspektywy teore-
tycznej, a jedynie czyniąc ją bardziej wrażliwą na praktyczny punkt 
widzenia. Nadzieja, że renesans praktyki wewnątrz teorii jest moż-
liwy, można uznać za przejaw optymizmu, skoro przedsięwzięcie to 
rozwiązywałoby strukturalne problemy marksizmu, ale trudno zna-
leźć dlań inne uzasadnienie niż to, że Bourdieu świadomie dostrze-
ga mankamenty ujęć bezrefleksyjnie teoretycznych. 

Warto zwrócić uwagę, że w krytyce subiektywizmu Bourdieu nie 
odnosi się bynajmniej tylko do Edmunda Husserla czy Sartre’a, któ-
rym zarzuca wyposażanie podmiotów w doświadczenia uczonych46, 
lecz również do całej szkoły racjonalnego wyboru, której przypisu-
je postulat „nieuwarunkowanego podmiotu”47. Zgodnie z argumen-

45 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 72.

46 Ibidem, s. 63.
47 Ibidem, s. 64–65.
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tem Bourdieu ekonomia, a za nią, jak można sądzić, cała indywidu-
alistyczna teoria społeczna, miałyby pomijać badanie społecznych 
przyczyn dokonywanych przez ludzi wyborów, a tym samym nie wy-
jaśniać, dlaczego pewne wybory zostają ex post uznane za rozumne. 
Pointą wywodu Bourdieu jest stwierdzenie, że rozumność tę określa 
dostosowanie do „obiektywnych wymogów”, z  czego miałoby wy-
nikać, że rozumność nie jest niezależna od tych wymogów. Fran-
cuski socjolog forsuje tym samym tezę, jakoby rozumność zależała 
od tego, do czego jest stosowana, a więc nie była niezależnym ze-
społem zasad myślenia czy autonomiczną kompetencją, którą mo-
żemy stosować do oceny różnych warunków działania. Jako argu-
ment na rzecz swojej tezy Bourdieu przywołuje absurdalne próby 
stosowania logiki ekonomicznej do „zwyczajowych wierzeń czy wy-
borów dyktowanych gustem”48, a  także, wkraczając na wydeptaną 
już ścieżkę polemiki z Blaise’em Pascalem, niemożliwość wyjaśnie-
nia wiary jako racjonalnego wyboru. Jednak, gdyby rozum w isto-
cie był autonomiczny wobec warunków, w których się go stosuje, nie 
uzasadniałoby wniosku, iż jest on jedyną podstawą wszelkich dzia-
łań oraz że wszelkie działania mają charakter racjonalny, choćby owa 
racjonalność była przed nami ukryta. Warto podkreślić, że nie jest 
to wniosek większości teoretyków racjonalnego wyboru, lecz same-
go Bourdieu, który, poza wolnością, suponuje „nieuwarunkowane-
mu podmiotowi” ściśle określony sposób myślenia. Ponadto war-
to zauważyć, że wniosek Bourdieu jest w swej intencji wymierzony 
przeciwko wszelkiemu subiektywizmowi, a nie tylko racjonalizmo-
wi, jego zakres jest więc zbyt szeroki. 

Z drugiej strony teza Bourdieu, że to warunki działania stanowią 
przyczynę racjonalności i że nie jest ona niczym więcej niż lokalnym 
dostosowaniem schematów myślowych do typowego przebiegu zda-
rzeń społecznych, nie tylko podporządkowuje myślenie warunkom 
społecznym, lecz także ujmuje je jako ich emanację. W kryjącym się 
tu modelu działania brakuje więc rozróżnienia warunków i  środ-
ków. Podmiot przedstawiany przez Bourdieu w  żaden sposób nie 
może kontrolować swego otoczenia, wszystko bowiem, co traktuje 

48 Ibidem, s. 65.
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jako swe środki, w tym zasady racjonalności, okazuje się uprzednio 
uwarunkowane. Praktyki wydają się w tym świetle jedynie przejawa-
mi szerszego procesu, w którym wolność nie odgrywa roli, będąc je-
dynie złudzeniem stwarzanym przez niejednoznaczność przymusu. 
Bourdieu chce szukać zasady praktyk „w relacji między zewnętrz-
nym przymusem, który pozostawia niezwykle zmienny margines 
wyboru, a dyspozycjami, które z kolei są wytworem procesów eko-
nomicznych i społecznych, mniej lub bardziej kompletnie dających 
się sprowadzić do ściśle określonych przymusów”49. Zacytowany 
fragment wskazuje wyraźnie, że główną siłą determinującą ludzkie 
wybory jest według naszego autora coś, co nazywa on trwałymi dys-
pozycjami, a co jest obecne w myśleniu i organizuje jego przebieg. 

Czy można na tej podstawie stwierdzić, że Bourdieu był ścisłym 
społecznym deterministą? Choć wskazywałby na to powyższy frag-
ment wraz z całą przesadzoną krytyką subiektywizmu, to już w jed-
nym z dalszych zdań napotykamy sygnał ambiwalencji, gdy nasz au-
tor pisze, że „zasadą praktyk może być coś innego niż mechaniczne 
przyczyny bądź świadome cele [wyróżnienie – M. K.]”50, a zatem po-
wraca do swej idei prymatu praktyki, która ma oznaczać, że praktyk 
nie można wyjaśnić wyłącznie za pomocą racjonalistycznych modeli 
działania, choć trzeba uwzględnić subiektywny punkt widzenia. Wy-
dawałoby się, że podobnie czyni właśnie teoria racjonalnego wybo-
ru. Być może też dlatego Bourdieu czuł się zmuszony krytykować ją 
ze skrajnie obiektywistycznych pozycji, których jednak konsekwent-
nie się nie trzymał. Ta strategia może z kolei skłaniać do interpretacji, 
że Bourdieu nie traktował poważnie tezy o prymacie praktyki i po-
zostając w obrębie teorii, symultanicznie przyjmował czasem stano-
wisko obiektywistyczne, a czasem subiektywistyczne – w zależności 
od obranego obiektu krytyki. To wahanie było, jak można przypusz-
czać, nieświadomą konsekwencją Marksowskiego paradoksu samo-
alienujących skutków wszelkiej teorii. Jeśli bowiem uprawiamy teo-
rię, to tracimy z pola widzenia praktyczny wymiar przedmiotu. Jeśli 
zaś zwracamy się w stronę praktyki, to narażamy się na poznawczy 

49 Ibidem, s. 68.
50 Ibidem.



453WOLNOŚć JAKO Z ADANIE

subiektywizm, nie mogąc wyjaśniać, porównywać i oceniać różnych 
praktyk. Toteż podejrzenie, że próba stworzenia teorii praktyki musi 
spalić na panewce, ponieważ jest po prostu zbyt ambitna, wydaje się 
w odniesieniu do teorii Bourdieu nader uzasadnione. Mimo to pró-
ba ta stanowi istotny postęp myślowy w stosunku do krytykowanych 
przez naszego autora nurtów subiektywistycznych i obiektywistycz-
nych, ponieważ kieruje uwagę ku ich własnym założeniom, prakty-
kom teoretycznym, bez których nie byłyby one możliwe. 

Trzeba przyznać, że analizom Bourdieu nigdy nie brakuje wy-
miaru metateoretycznego. Jak mówił w  słowie końcowym kolo-
kwium poświęconego gustowi, strategiom i zmysłowi praktycznemu: 
„[…] do pracy naukowej należy stawianie pytań o naturę spojrzenia 
naukowego”. Uzupełniając tę istotną dla siebie myśl, Bourdieu do-
daje: „Te pytania narzucały mi się, niezależnie od wszelkich intencji 
czysto spekulatywnych, w szeregu sytuacji badawczych, w których 
musiałem myśleć nad naukową formą poznania, aby zrozumieć swe 
strategie lub materiał”51. Ów krytyczny namysł miał ustrzec autora 
Dystynkcji przed zasadniczym błędem uprawiania teorii wyklucza-
jącej praktyczny punkt widzenia. Bourdieu dostrzegł mianowicie, że 

perspektywa scholastyczna, idąc w parze ze sposobem myślenia zakła-
dającym zniesienie praktycznej konieczności i używając narzędzi, które 
zostały skonstruowane w opozycji do logiki praktyki, takich jak teoria 
gier, teoria prawdopodobieństwa itd., grozi zwykłym i prostym znisz-
czeniem swego przedmiotu oraz wytworzeniem artefaktów, a dzieje się 
tak, gdy jest stosowana bez krytycznej refleksji do praktyk będących 
produktem zupełnie innej perspektywy”52. 

Dowodząc, że modele teoretyczne, choćby takie jak strukturalistycz-
na koncepcja języka-logosu, są wytworem „sytuacji szkolnej”53, Bour- 
dieu idzie tylko połowicznie śladem Marksa. Zgadza się z nim, że 
źródłem błędów, a pośrednio także wyobcowania nauk społecznych, 

51 P. Bourdieu, Le point de vue scolastique, w: Raisons pratiques. Sur la théorie de 
l’action, Editions de Seuil, Paris 1994, s. 215–230, tu: s. 219. 

52 Ibidem.
53 Por. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, s. 42–44.
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są praktyki naukowe, w których badacze rekonstruują jedynie mo-
dele myślowe badanych, ale już nie ich postawy praktyczne, wszak 
tworzą swe koncepcje w oderwaniu od świata tych, których badają, 
we własnych gabinetach czy na seminariach. Bourdieu nie proponu-
je jednak żadnej alternatywnej praktyki naukowej, skrócenia dystan-
su do respondentów bądź zmian instytucjonalnych, a raczej zmia-
nę czysto teoretyczną. Jak pisze, „aby przeprowadzić to radykalne 
odwrócenie perspektywy [na perspektywę uwzględniającą prakty-
kę], trzeba dojść do teoretycznego spojrzenia na spojrzenie teo-
retyczne [wyróżnienie – M. K.]”54. Innymi słowy, praktyka pozostaje 
zasadą wewnątrz systemu teoretycznego, ale nie zasadą jego kon-
struowania. Bourdieu nie wyróżnia wszak żadnych specyficznych 
praktyk społecznych, składających się na kontekst tworzenia teo-
rii, poza postulatem refleksyjności. Z  tego też względu trudno by-
łoby mu uciec przed zarzutem, że nadal pozostaje więźniem socjo-
logii akademickiej, uczestnikiem sytuacji szkolnej, zaangażowanym 
w  walki na polu nauki. W  każdym razie nie świadczy na korzyść 
jego autointerpretacji sposób, w  jaki manewruje między subiekty-
wizmem a obiektywizmem, zarzucając pierwszemu brak drugiego, 
drugiemu zaś brak pierwszego. W odróżnieniu od Marksa, Bourdieu 
nie wskazuje żadnej praktyki, która pozwoliłaby na dokonanie zwro-
tu egzystencjalnego i poznawczego, a tym samym pozbawia swą teo-
rię optymizmu emancypacyjnego, który tak silnie cechuje całą tra-
dycję marksistowską. 

Być może jednak owa cecha dzieła Bourdieu jest przejawem 
zdrowej wstrzemięźliwości, jaka powinna charakteryzować samo-
świadome uprawianie nauki i pozwalać na rozwinięcie determini-
stycznych idei Engelsa. Być może Bourdieu rezygnuje z  egzysten-
cjalnego zwrotu, ale mimo to jest w stanie wskazać na specyficzne 
praktyki społeczne o charakterze alienującym, jak też określić wa-
runki ich adekwatnego teoretycznego opisu, przynosząc spinozjań-
skie uspokojenie duszy. O tym, że przyświeca mu ten skromny cel, 
może świadczyć wymowne zdanie ze Zmysłu praktycznego: „[…] być 
może socjologia oferuje jedyny sposób, aby przyczynić się, choćby 

54 Idem, Le point scolastique, s. 220.
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tylko na drodze uświadomienia uwarunkowań, do zbudowania cze-
goś w rodzaju podmiotu, w innym przypadku pozostawionego siłom 
świata”55. W duchu niemieckiego idealizmu Bourdieu – jak się zdaje – 
ukradkiem przyznaje tu zresztą, że determinizm społeczny pocią-
ga za sobą eliminację tradycyjnej koncepcji podmiotu inicjującego  
własne działania. Jeśli podmiot nie miałby zostać całkowicie wyeli-
minowany z teorii, to w świetle słów o „uświadomieniu sobie uwa-
runkowań” jego wolność musiałaby polegać zaledwie na rozumieniu 
swej sytuacji, byciu spokojnym obserwatorem własnego losu. 

Zacytowane wyżej zdanie, stanowiące rodzaj autointerpretacji 
całego Zmysłu praktycznego, który jest z kolei podsumowaniem kil-
ku dekad rozważań teoretycznych Bourdieu, rzuca ciekawe światło 
na znaczenie pojęcia praktyki, o którego niejednoznaczności wspo-
mnieliśmy w  kontekście trudności z  porzuceniem dychotomii su-
biektywności i  obiektywności. Już w  Szkicu teorii praktyki z  1972 
roku, w którym pojawiły się podstawowe pojęcia teoretyczne uży-
wane później stale przez Bourdieu, możemy przeczytać, że „szcze-
gólnym przekleństwem nauk społecznych jest to, że obiekt ich badań 
mówi, przez co wahają się one między nadmiernym zaufaniem do 
niego, kiedy traktują jego wypowiedzi dosłownie, a nadmiarem nie-
ufności, kiedy zapominają, że jego praktyka zawiera więcej prawdy, 
niż mogą dostarczyć jego wypowiedzi”56. Uwzględnienie praktyki 
w wyjaśnieniu zjawiska społecznego jest więc konieczne dlatego, że 
podmiot nie uświadamia sobie modelu tłumaczącego jego działanie. 
Co więcej, niewiedza podmiotu jest przesłanką wyjaśnienia. Przy-
kładem może być jeden z ulubionych tematów rozpraw antropolo-
gów, czyli wzajemność wymiany darów. Jak pisze Bourdieu:

[…] o ile wzajemność stanowi „obiektywną” prawdę aktów odrębnych 
i  tak właśnie przeżywanych, a  przez wspólne doświadczenie łączo-
nych z ideą daru, o tyle można wątpić, czy wyczerpuje ona całą prawdę 
praktyki, która nie mogłaby istnieć, gdyby jej subiektywna prawda do-
skonale się pokrywała z tą prawdą „obiektywną”. W istocie w każdym 

55 Idem, Zmysł praktyczny, s. 30.
56 Idem, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Ka-

bylów, tłum. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007, s. 228.



456 ROZDZIAŁ 6

społeczeństwie odwzajemnienie daru musi być inne i odmienne, ina-
czej dochodzi do obrazy, a bezpośrednie zwrócenie dokładnie takiego 
samego przedmiotu równa się odmowie57.

Opisywana tu „uczona niewiedza” charakteryzuje działanie, które 
nie kieruje się świadomie rządzącymi nim zasadami i tylko w takim 
zakresie może być nazwane „praktyką”. Ta sama okoliczność pozwa-
la zrozumieć, dlaczego teoria praktyki jest deterministyczna – prak-
tyki nie są wszak uwarunkowane przez wiedzę i świadome motywy 
podmiotu. 

Jak to jest jednak możliwe, że podmiot podejmuje działanie, 
które zarazem nie doszłoby do skutku bez istnienia ogólnego wzor-
ca i bez niewiedzy o tym wzorcu? Ów wzorzec musi pozostawać poza 
wiedzą i  świadomością podmiotu, ale musi być też w  jakiś sposób 
„wyryty w jego duszy”, odziedziczony lub wyuczony. Bourdieu łączy 
wszystkie te elementy w pojęciu habitusu, oznaczającym, jak czytamy:

[…] system trwałych i przekładalnych dyspozycji, ustrukturyzowanych 
struktur, predysponowanych do tego, by funkcjonować jako struktury 
strukturujące, czyli jako zasady generujące i organizujące praktyki oraz 
wyobrażenia, które mogą być obiektywnie przystosowane do celu, nie 
wymagając przy tym świadomego nastawienia na cele oraz rozmyśl-
nego opanowania operacji koniecznych do osiągnięcia tychże celów; 
obiektywnie „regulowanych” i „regularnych”, chociaż w żadnym razie 
nie wynikają z przestrzegania reguł58.

Choć analizie przywołanej definicji można by poświęcić wiele miej-
sca, rozważając jej możliwe znaczenia, to najistotniejsze wydaje się 
to, że odpowiada ona na pytanie, jak możliwe jest wspomniane wy-
żej połączenie wiedzy z niewiedzą. Habitus to bowiem tyle, co nie-
świadoma dyspozycja, wyjaśniająca zarazem przewidywalność prak-
tyk, jak też ich elastyczność, a  więc fakt, że nie podlegają ścisłym 
wzorcom. Habitus oznacza, że odziedziczona i wyuczona dyspozy-
cja działa w podmiocie, niejako za niego, ale zarazem może podlegać 
świadomym zniekształceniom, nadaje działaniom przewidywalność 

57 Idem, Zmysł praktyczny, s. 143.
58 Ibidem, s. 73.
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jedynie w większej skali, podczas gdy w poszczególnych działaniach 
może ulegać idiosynkratycznym modyfikacjom i dawać podmioto-
wi iluzję samodzielności oraz oryginalności. 

Niewiedza, będąca istotą determinującego charakteru habitusu, 
nie jest jednak tylko pochodną ograniczeń poznawczych człowie-
ka, lecz warunkiem społecznej skuteczności wzorca, wszak bez nie-
wiedzy wyjaśniane działania nie mogłyby dojść do skutku. Dar nie 
mógłby pozostać darem, gdyby odwzajemnienie było pewne. Stąd 
też, jak zobaczymy, do teorii Bourdieu przenika funkcjonalistyczne 
przeświadczenie o  istnieniu w  społeczeństwie ukrytych funkcji 
ukrywania funkcji. Zapewniają one wypieranie wiedzy o determi-
nizmie, chronią iluzje. Owe funkcje nie są wszakże „wytworem żad-
nego szefa orkiestry”, by przywołać słowa Bourdieu dotyczące ha-
bitusu, lecz konsekwencją praktyk, wcześniej wytworzonych przez 
ukryte dyspozycje. Dlatego praktycznie wykorzystywane wzorce nie 
są zwykle skomplikowane i są stosowane wybiórczo:

Systemy symboliczne zawdzięczają swoją praktyczną spójność, tzn. 
swoje prawidłowości, ale również nieprawidłowości, a nawet niespój-
ności (wszystkie jednakowo konieczne, bo wpisane w  logikę włas- 
nej genezy i funkcjonowania) temu, że są efektem praktyk, które swo-
je praktyczne funkcje mogą spełniać jedynie o  tyle, o  ile mobilizują 
(w praktycznym wydaniu) zasady nie tylko spójne – tzn. zdolne gene-
rować praktyki o wewnętrznej koherencji, a równocześnie odpowied-
nie do obiektywnych warunków – ale również praktyczne, w znaczeniu 
„dogodne”, tzn. natychmiast przyswajalne i poręczne, bo podlegające 
ubogiej i oszczędnej logice59.

Praktyki są więc odtwarzane w kolejnych cyklach realizacji dyspozy-
cji wytworzonych przez wcześniejsze praktyki. Dyspozycje te, czyli 
wspomniany już habitus, przekształcają skutki wcześniejszych prak-
tyk w  cele nowych. Bourdieu nie szczędzi miejsca na podkreśla-
nie, że reprodukcja ta nie jest automatyczna60, lecz zawsze wymaga 

59 P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii 
Kabylów, s. 247.

60 Por. zwłaszcza idem, Zmysł praktyczny, s. 54.
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udziału subiektywnej perspektywy, obciążonej istotną niewiedzą co 
do funkcjonalnej istoty praktyk. W tym sensie praktyki same się wy-
obcowują, zarazem jednak wyprzedzają systemy reguł, nigdy nie bę-
dąc ich prostą realizacją. Praktyki tworzą historię, która wymyka się 
regułom i wyznacza je w długich seriach jednorazowych, nieodwra-
calnych aktów. Zadaniem socjologa jest nie tylko dostrzec w  nich 
regularności, ale także mechanizmy, dzięki którym są one możliwe – 
przewrotną logikę praktyki „nadającą strukturę całości doświadcze-
nia”, ale przed tym doświadczeniem ukrytą.

Habitus ma podwójną naturę, która odzwierciedla jego cel teo-
retyczny – pośredniczenie między tym, co obiektywne, a tym, co su-
biektywne. Jest więc doświadczany jako przygodność, ale cechuje się 
prawidłowościami, ogranicza. Zarazem umożliwia działanie i  daje 
poczucie swobody. Poza tym ma też cechy mechanizmu transfor-
macji, przekształcając to, co przewidywalne, w  nieprzewidywalne, 
a przypadek w problem. Motywem tej wieloaspektowej podwójno-
ści habitusu jest zapewne pogląd Bourdieu, że determinizm społecz-
ny daje się pogodzić z poczuciem wolności, że ograniczenia okazują 
się, z  subiektywnej perspektywy, zdolnościami, wcielona (dosłow-
nie) przeszłość staje się programem przyszłości. Wolność nie jest 
tu jedynie niesprzeczna z determinizmem w tym sensie, że wolę da 
się pogodzić z empirycznym motywem, lecz po prostu nim jest i ma 
od początku charakter społeczny. Ceną tak pojętego kompatybili-
zmu jest wszakże fałszywa świadomość, celowość wyboru będzie 
mieć bowiem zawsze charakter retrospekcji, niezależnie od tego, że 
przyjmuje postać wiary w antycypowane zdarzenia. Dzięki fałszywej 
świadomości ucieleśniona historia grupy, do której należy działający, 
nadaje treść popędom biologicznym61 i sens indywidualnym działa-
niom. Organizm wnosi więc do gry zaangażowanie, ale treść tego za-
angażowania wywodzi się z praktyk grupowych, do których socjali-
zowany jest podmiot. 

Wiara, która dla pragmatystów stanowiła podstawowe źródło 
konstytucji rzeczywistości społecznej, odgrywa dla Bourdieu niemal 
równie dużą rolę, ale nie tak samo istotną, jest bowiem raczej funk-

61 Ibidem, s. 106.
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cją praktyk, głównym – oprócz samego działania – wytworem ha-
bitusu. Tak jak habitus łączy obiektywność z subiektywnością w ak-
tach fałszywej świadomości, tak wiara łączy habitus z  polem – to, 
co indywidualne, z tym, co społeczne. Bourdieu pisze o „cudownym 
spotkaniu” habitusu z polem, a więc o wzajemnym odpowiadaniu 
sobie dyspozycji i  związanych z  nimi antycypacji oraz oczekiwań 
i reguł konstytuujących pole. Podmiot wyposażony w odpowiednie 
dyspozycje, na przykład wychowany w środowisku krytyków sztuki, 
będzie wierzył w sens i powagę gier społecznych, które rządzą polem 
sztuki – kryteriów wzajemnych ocen i  prestiżu, niuansami odnie-
sień i tradycji artystycznych, jak też innych, często trudno dostrze-
galnych dla zewnętrznego obserwatora aspektów sztuki. Z  drugiej 
strony pole rozumiane jako przestrzeń możliwości działania i reali-
zacji własnych interesów może być interpretowane jako wymarzona 
przestrzeń realizacji habitusu i działać niczym bodziec rodzący za-
angażowanie i poczucie swobody.

Jednak zaangażowanie w realizację własnych interesów jest, we-
dług Bourdieu, tyleż wytworem uporządkowanych dyspozycji, co 
pola, w którym aktor społecznej gry rozpoznaje swoje szanse i bu-
duje swą tożsamość. O  ile habitus determinuje gracza bezpośred-
nio, a  więc jego chęci i  zdolności, o  tyle pole determinuje go po-
średnio, przez unikatowy układ relacji, w  którym się on znajduje. 
Determinując podmiot, pole stwarza mu jednak również poczu-
cie samodzielności, odrębne od tego, które wytwarza habitus. Pole 
jest mianowicie względnie autonomiczne wobec świata społecznego, 
z którego się wyłania, rządzi się swoistymi regułami gry, nagroda-
mi i prestiżem. Na przykład, aby zrozumieć działalność reżyserów 
teatralnych, „nie wystarczy odniesienie do warunków ekonomicz-
nych, stanu subwencji, dochodów ze sztuki ani oczekiwań publicz-
ności; trzeba odwołać się do całej historii teatru od 1880 roku”62. 
Autonomia pola zwiększa poczucie niezależności od świata ze-
wnętrznego, choć w istocie wciąga w grę, której znaczenie nie ogra-

62 P. Bourdieu, Pour une science des œuvres, w: idem, Raisons pratiques, s. 61–89, 
tu: s. 61.
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nicza się bynajmniej do pola, ale która zarazem zawęża zakres, w ja-
kim aktor rozumie swoją sytuację63. 

Bourdieu broni się przed esencjalistycznym definiowaniem pola 
i zgodnie z duchem strukturalizmu określa je jako „przestrzeń rela-
cji między pozycjami”. Wynika z tego, że bycie w polu to nic innego 
jak odróżnianie się, uzyskiwanie swoistego znaczenia przez różni-
ce wobec innych. W polu sztuki będą to na przykład różnice (cza-
sem bardzo subtelne) między autorami, szkołami, krytykami itd. 
Bourdieu podkreśla brak mechanicznej determinacji owych rela-
cji między pozycjami, wszak, jak pisze, każdy aktor wytwarza to, co 
odpowiada jego własnemu postrzeganiu przestrzeni możliwości. 
Strategie wybierane przez graczy nie mogą więc zostać zredukowa-
ne do obiektywnej struktury relacji, podobnie jak nie mogą być zre-
dukowane do zewnętrznych uwarunkowań pola. Nie oznacza to, że 
owa struktura nie ma w  ogóle charakteru obiektywnego, przeciw-
nie – można ją wyabstrahować i wyjaśniać, niemniej interes włas- 
ny, którym kieruje się gracz, jest określony nie tylko przez struktu-
rę pola, lecz także przez habitus, a dokładniej, przez nabyte kategorie 

63 Według Bourdieu współoddziaływanie wielu czynników biologicznych, psy-
chologicznych i społecznych nie powinno być rozumiane jako kumulacja wie-
lu łańcuchów przyczynowych wpływających na wyjaśniane zjawisko z różną in-
tensywnością. Jest to raczej wzajemne oddziaływanie przyczyn (przyczynowość 
strukturalna) oznaczające, że „w każdym pojedynczym czynniku przejawia się 
działanie wszystkich pozostałych” (idem, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy 
sądzenia, tłum. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005, s. 140). Ten rodzaj przyczyno-
wości (opisany przez Bourdieu raczej ezoterycznie, gdyż nie wiadomo, dlacze-
go wszystkie przyczyny danego zjawiska miałyby także wpływać na siebie na-
wzajem) wyklucza w zasadzie możliwość przewidywania zjawisk społecznych. 
Idea nazywana przez Bourdieu „naddeterminacją” może stanowić nawiąza-
nie do równie niejasnej koncepcji Louisa Althussera i Étienne’a Balibara, któ-
rzy zwracali uwagę, że zjawiska występujące w różnych dziedzinach nadbudo-
wy są jedynie „w ostatniej instancji” zdeterminowane przez stosunki produkcji 
i pozostają w relacjach współoddziaływania z bazą (wszystko miałoby więc być 
zdeterminowane przez całość, a nie tylko bazę): „Nie stosunek prosty, lecz sto-
sunek stosunków; nie przyczynowość przechodnia, tylko przyczynowość struk-
turalna” (L. Althusser, É. Balibar, Czytanie „Kapitału”, tłum. W. Dłuski, PIW, 
Warszawa 1975, s. 324). Dla interpretatorów Bourdieu myśl ta oznacza przede 
wszystkim, że muszą szukać wzajemnych oddziaływań habitusu, świadomo-
ści i pola, aby właściwie zrozumieć analizowaną teorię. 
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postrzeżeniowe i oceniające. Podkreślenia wymaga to, że interes, 
który stara się realizować aktor, zależy w szczególności także od po-
zycji tego aktora w konkretnej sieci relacji. Interes, ściśle związany 
z usytuowaniem działającego w strukturze gry, jest zatem możliwo-
ścią, która, z uwagi na tę pozycję, w mniejszym lub większym stop-
niu „prze ku zaistnieniu”64. 

Pisząc o „interesie”, Bourdieu wprowadza jeszcze jedno, oprócz 
wiary, pojęcie zawężające pole działania podmiotu, a  zarazem na-
dające nową nazwę mechanizmowi wytwarzania fałszywej świado-
mości. Inaczej niż Marks, Bourdieu określa wszak interes, nie tyle 
odnosząc się do obiektywnego podziału klasowego, ile do indywi-
dualnego usytuowania w polu, zapośredniczonego przez subiektyw-
ny punkt widzenia. U autora Szkicu teorii praktyki odczuwana wol-
ność idzie w parze ze stopniem przekształcenia energii biologicznej 
w pragnienie osiągania społecznie określonych, przygodnych celów, 
jest więc tym większa, im bardziej fałszywa staje się świadomość 
podmiotu. Konsekwencją ujawniających się tu intencji kompatybili-
stycznych jest relatywizm w przypisywaniu wolności sobie i innym. 
Spośród wielu przykładów warto wymienić drobiazgowo omówiony 
w Dystynkcji stosunek przedstawicieli różnych warstw społecznych 
do spożywania pokarmów. Według naszego autora konsumpcja jest 
bowiem nie tylko kwestią gustu, lecz także koniecznością życiową, 
którą jednak odmiennie się postrzega w zależności od tego, na co 
można sobie pozwolić i jakie różnice w stosunku do innych pragnie 
się zaznaczyć. Toteż nawet spożywanie tej samej potrawy może być 
interpretowane zarówno jako wyraz wolnego wyboru, jak też ko-
nieczności – zależnie od kontekstu. Jak pisze Bourdieu:

[…] pojęcie gustu, typowo mieszczańskie ze względu na to, że zakłada 
absolutną wolność wyboru, tak ściśle wiąże się z wyobrażeniem wol-
ności, że paradoksy „gustu koniecznego” są trudno uchwytne pojęcio-
wo. Albo jest on z  góry negowany, a  odpowiadające mu zachowanie 
sprowadzane do bezpośredniego produktu przymusu ekonomicznego 
(robotnicy jedzą fasolę, bo na nic innego nie mogą sobie pozwolić), 
przez co przyjmuje się, że konieczność i przymus mogą z reguły dojść 

64 P. Bourdieu, Pour une science des œuvres, s. 72.
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do głosu, ponieważ aktorzy mają do tego skłonność i w tym gustują, 
na co i tak są skazani, albo też „gust konieczny” stylizowany jest jako 
gust zrodzony z wolnego wyboru, przez co zakłada się istnienie warun-
ków, których jest rezultatem i staje się chorobliwym, wręcz makabrycz-
nym pociągiem do rzeczy życiowo niezbędnych, rodzajem wrodzonej 
biedy […]. Gust to amor fati, wybór losu, a więc wybór niedobrowolny, 
wytworzony przez warunki życia, które, poza „smakowaniem w tym, 
co konieczne”, wykluczają wszystko jako zwykłe mrzonki65.

Biorąc pod uwagę deterministyczny charakter dzieła Bourdieu, może 
pojawić się pytanie o powody, dla których używa on w ogóle poję-
cia interesu. Autor Dystynkcji czuje się w każdym razie zobowiązany 
do usprawiedliwienia tego faktu i wyjaśnia, że zależy mu na „zerwa-
niu z postrzeganiem mistyfikującym w socjologii”, a więc, jak moż-
na sądzić, z  naiwnym determinizmem zewnętrznym, niebiorącym 
pod uwagę zaangażowania w gry, których reguły i  szanse są okre-
ślone przez wewnętrzne logiki pól. Drugi powód moglibyśmy na-
zwać powodem weberowskim, ponieważ odnosi się do konieczności 
podawania „racji dostatecznych” wyjaśnianych działań społecznych. 
Racje te trudno wywodzić bezpośrednio ze struktury społecznej czy 
habitusu podmiotu, trudno też bez nich zrozumieć niejasne sekwen-
cje zachowań. 

Dzięki dostrzeżeniu nieredukowalnego znaczenia interesów  
Bourdieu zaakceptował w istocie główny postulat teorii racjonalne-
go wyboru, przez co przypisywano mu utylitaryzm, od którego sta-
rał się z kolei stale odżegnywać w reakcji na krytykę. Toteż za nie-
zwykle ważne uważał wykazywanie, że interes nigdy nie stanowi 
wyjaśnienia wystarczającego, a jedynie niezbędne, że jest tyleż prze-
słanką, co produktem pola, że jest tyleż obiektywnie istotny, co on-
tologicznie subiektywny. Interes nie jest więc redukowalny ani do 
świadomości, ani do pola, ale stanowi ich niezbędne zapośredni-
czenie. Dzięki świadomości interes przejawia się w działaniu, świa-
domość uzyskuje zaś dzięki niemu samopotwierdzenie wedle mak-
symy: jestem wolą stojącą za tym, co realizuję. W  relacji z  polem 
interes jest przede wszystkim źródłem zaangażowania, gra nie mia-

65 Idem, Dystynkcja, s. 225–226.
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łaby bowiem sensu, gdyby nie pragnienie uzyskania określonej po-
zycji naukowej, artystycznej czy politycznej. Podobnie jak pole nie 
miałoby racji bytu bez interesu, tak interes nie mógłby istnieć bez 
pola, tylko ono bowiem nadaje mu sens. Zgodnie z teorią Bourdieu 
pragnienie osiągnięć w poszczególnych polach nie mogłoby nawet 
zostać sformułowane, gdyby nie różnice między graczami i  reguły 
oceniania tych różnic. 

Bourdieu zarzuca utylitaryzmowi przede wszystkim założenia, 
że 1) podmioty świadomie ustanawiają swoje cele oraz że 2) kalkulu-
ją koszty swych działań. W tych aspektach nasz autor odnosi się jed-
nak do wąskiej koncepcji teorii racjonalnego wyboru. Ważna z na-
szego punktu widzenia różnica polega na czym innym, mianowicie 
na wspomnianym wyżej, swoistym usytuowaniu interesu w struktu-
rze teorii socjologicznej. Dla teoretyków racjonalnego wyboru in-
teres jako racja działania jest przedmiotem wolnego wyboru, dla 
Bourdieu jest on natomiast dwojako zdeterminowany: przez pole 
i habitus. Mimo homologii pola i habitusu owa podwójna determi-
nacja stwarza wrażenie wolności ze względu na wspomnianą uni-
katowość relacji, w jakich znajduje się aktor, oraz różnic, które po-
strzega w polu jako istotne. Co więcej, wrażenie wolności może się 
zwiększać, im bardziej habitus odpowiada strukturze pola, a więc na 
przykład, gdy aktor jest „tam, gdzie piłka dopiero ma upaść”66, gdy 
osiąga taką biegłość, że „gra staje się ciałem”. Bourdieu pragnie tym 
samym podminować tradycyjny sposób, w  jaki psychologia spo-
łeczna ujmuje relację między indywiduum a normami grupowymi, 
przypisując główną rolę tworzeniu przez umysł wyobrażeń, które 
wiążą poszczególne poziomy własnej jaźni ze strukturami społecz-
nymi. Nasz autor znosi to zapośredniczenie, pisząc, że „od samego 
początku między jednostkę a jej ciało wkraczają wszystkie schema-
ty postrzegania i  szacowania, w  które grupa składa fundamental-
ne struktury i schematy ekspresji, wskutek czego inicjuje ich obiek-
tywizację, a przez to je wzmacnia”67. Jeśli spojrzeć na całość teorii  

66 Idem, Un acte désintéressé est-il possible?, w: idem, Raisons pratiques, s. 149–171, 
tu: s. 153–154.

67 Idem, Zmysł praktyczny, s. 99.
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Bourdieu, to podobnie jak instytucje, tak też ciało skraca dystans 
między strukturą społeczną a praktyką, a tym samym omija poten-
cjalne problemy, jakie mogłaby rodzić świadomość dla determini-
stycznych wniosków, które można wywieść z koncepcji interesu. Po-
nadto stwierdzenie, że ciało odzwierciedla społeczne reguły gry, jest 
powtórzeniem najdalej idącej tezy Marksa o alienacji sięgającej aż do 
sposobu postrzegania rzeczywistości przez człowieka i jego stosun-
ku do przyrody. 

Skoro relacja między indywiduum a jego ciałem jest zapośred-
niczona przez grupę bez znaczącego udziału świadomości czy na-
wet interesu, to powstaje pytanie, jak możliwa jest spójność grupy 
i rozliczne mechanizmy adaptacyjne na poziomie zbiorowym. Od-
powiadając na to pytanie, Bourdieu ponownie unika odniesień do 
świadomych działań: umów, negocjacji, sporów czy wzajemnej mo-
bilizacji. Podkreśla, że w tle gier, w których indywidua zapiekle reali-
zują swe interesy, obecne jest milczące porozumienie co do podsta-
wowych przesłanek możliwości gier i reguł rządzących polami. Nie 
jest ono dostrzegalne dla samych zainteresowanych, ale zauważa je 
socjolog: „Aktorzy stale stosują w swej praktyce tezy, które jako takie 
nie są w ogóle formułowane”68. W istocie nie chodzi tu o „porozu-
mienie” między działającymi, jakkolwiek mylące może być użyte tu 
określenie. Bourdieu pisze wprost, że „porozumienie” zachodzi mię-
dzy habitusem a polem69, a w gruncie rzeczy między wieloma habi-
tusami ukształtowanymi w tych samych warunkach. Innymi słowy, 
habitusy nie pozostają w  dialogu ze sobą, niczego nie uzgadniają, 
lecz są jak Leibniziańskie zegary, które zostały jednakowo nastawio-
ne, przez co zachodzi podejrzenie stałej synchronizacji70. Ostatecz-
nie produktem społecznym okazuje się także tożsamość indywidu-
um, a fakt ten miałby być, zdaniem Bourdieu, skrywany przez iluzję 
biograficzną, dostarczającą człowiekowi poczucie sensu oraz ukie-
runkowania sekwencji własnych działań. Fałszywa świadomość roz-

68 Idem, Un acte désintéressé est-il possible?, s. 154.
69 Ibidem.
70 Por. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, s. 79.
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ciąga się więc nie tylko na pole i interes, lecz także na świadomość 
samego siebie. 

Aby uzupełnić nasz komentarz do relacji między polem a habi-
tusem, trzeba dodać, że nie jest ona wyłącznie zgodnością wynika-
jącą ze wspólnej genezy habitusów, lecz relacją funkcjonalną. Jak już 
wspomnieliśmy, gra w polu nie byłaby możliwa bez identyfikacji in-
teresów, która z kolei nie mogłaby dokonać się bez złudzenia biogra-
ficznego – bez historyczności człowieka, zapisanej w jego ciele („cia-
ło wykonuje przeszłość”)71 oraz historii instytucjonalnej, kreującej 
rozróżnienia, do których odnosi się każdy interes. Z  drugiej stro-
ny, co nieco mniej widoczne w teorii Bourdieu, także pole dostarcza 
czegoś istotnego habitusowi, mianowicie logiki praktycznej, dzię-
ki której działa on w przestrzeni możliwości, w sferze niepew-
ności, a przez to przybiera pozór pochodzenia z wolnego wyboru. 
Francuski socjolog nie szczędzi miejsca, by wykazać, że logika prak-
tyczna, którą rządzi się habitus, wynika nie tylko z  istnienia zasad 
generatywnych, o których pisali strukturaliści, lecz także z elastycz-
ności habitusu – wymienności praktyk. Skoro habitus tworzy „wa-
runki zastępowalności jednej praktyki przez inną”72, a tym samym 
pozwala na „opanowanie wszystkich problemów tego samego rodza-
ju, które mogą się pojawić w nowych sytuacjach”73, to „systemowość 
pozostaje rozmyta i przybliżona”74. 

Z dotychczasowej analizy mogłoby wynikać, że fałszywa świado-
mość jest nade wszystko źródłem poczucia wolności i mocy spraw-
czej. Umożliwia to zarówno elastyczność habitusu, autonomia pola, 
jak i niewidoczność uprzedniego dopasowania pola i habitusu. Bour- 
dieu zdaje sobie jednak sprawę, że doświadczeniu wolności towa-
rzyszy nie mniej powszechne doświadczenie ograniczeń, przymusu 
i konieczności. U zarania działań zbiorowych, w szczególności prak-
tyk rytualnych, kryje się przede wszystkim doświadczenie niemo-
cy. Swobodę twórczej pracy wyprzedza zaś świadomość trudu wal-
ki z siłami przyrody. Toteż pierwotna subiektywna „prawda praktyk” 

71 Ibidem, s. 99.
72 Ibidem, s. 126.
73 Ibidem.
74 Ibidem, s. 127.
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nie ma początkowo nic wspólnego z indywidualnymi strategiami in-
teresów. Wyłaniają się one raczej jako prawda obiektywna spod fa-
sady przestarzałej moralności, gospodarki daru typowej dla wymo-
gów życia w  zbiorowości zintegrowanej silnymi więzami osobistej 
lojalności. Interes i  związana z  nim wolność odstępowania od re-
guł powoli torują więc sobie drogę, zanim staną się zasadą życia eko-
nomicznego. Miejsce dążenia do wolności zajmuje pierwotnie wola 
przetrwania wyrażająca się w „oznaczaniu światu naturalnemu in-
tencji, życzeń, pragnień czy rozkazów”75. A zatem nawet w najpier-
wotniejszych praktykach rytualnych dochodzi do próby realizacji 
interesu w postaci zjednania sobie czy przebłagania bóstwa. Począt-
kowo symbolizacja jest dziełem „automatycznych generatorów ak-
tów symbolicznych”, czyli ciała i języka, które działają bez świadomej 
intencji i generują dwuznaczność wynikającą z „tragicznej realno-
ści”, a  zarazem „całkowitej nierealności” swych celów. Symboliza-
cja nie zapobiega jednak wszechobecnej, chciałoby się rzec – uni-
wersalnej, interesowności działań zasadzającej się w tym, że wszelkie 
praktyki „przestrzegają logiki ekonomicznej”76, nawet jeśli pozornie 
tak nie jest. Co więcej, symbolizacja, stwarzająca pozory bezintere-
sowności, staje się w  gospodarce pierwotnej, przedkapitalistycznej 
źródłem ukrywania własnych interesów lub wprost narzędziem ich 
realizacji. Akty wspaniałomyślności i  lojalności, zdobywając pod-
miotowi uznanie grupy, stanowią jego kapitał symboliczny, a więc 
dają mu zdolność do uzyskiwania większej liczby dóbr i możliwości 
działania w przyszłości. Otwarta gra interesów i jawne gromadzenie 
kapitału ekonomicznego nie są początkowo dopuszczalne, zwłasz-
cza między osobami blisko spokrewnionymi. W innego rodzaju re-
lacjach dokonywanie transakcji jest zaś ukrywane za pomocą zło-
żonego systemu rytuałów i pośredników, szczegółowo opisywanego 
przez Bourdieu na przykładzie algierskiego plemienia Kabylów. 

Istotą kapitału symbolicznego jest to, że wydaje się bezużyteczny, 
nie daje się uchwycić ani zmierzyć, ponieważ jest, jak pisze nasz au-
tor, rodzajem kredytu udzielonego przez grupę, jej wiarą w tych, któ-

75 Ibidem, s. 128.
76 Ibidem, s. 167.
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rzy dają jej gwarancje materialne i symboliczne. Inna sprawa, że ów 
kapitał może zostać zamieniony na inny – przede wszystkim ekono-
miczny, ale także społeczny lub polityczny77. Asymetria ostentacyj-
nej redystrybucji może także prowadzić do zjawiska odwrotnego – 
ponownej przemiany kapitału ekonomicznego w  kapitał symbo-

77 Jak zauważa Mathieu Hikaru Desan, Bourdieu rozumie kapitał bardziej jako 
zdolność do działania lub zasób, który można wykorzystać, a nie proces spo-
łeczny, a zatem definiuje kapitał inaczej niż Marks, dla którego, jak pisze cy-
towany autor, „relacja wyzysku oznaczana przez kapitał jest naddeterminowa-
na przez strukturę społeczną jako całość” (M. H. Desan, Bourdieu, Marx, and 
Capital: A Critique of the Extension Model, „Sociological Theory” 2013, Vol. 31, 
Issue 4, s. 318–342, tu: s. 322). Choć Desan ma rację, zauważając, że Bourdieu 
nie wyjaśnia, w jaki sposób wyróżniane przez niego „kapitały” miałyby gene-
rować wartość dodatkową na drodze społecznego wyzysku, to – jak się zdaje – 
pada ofiarą Althusserowskiej koncepcji naddeterminacji tak samo jak krytyko-
wany przezeń Bourdieu. Fetyszyzm towarowy u Marksa nie oznacza, że kapitał 
nie ma znaczenia czysto ekonomicznego, lecz że relacje ekonomiczne prowa-
dzą do dehumanizacji i alienacji. Wiele przemawia za tym, że Bourdieu był eko-
nomistą nie bardziej i nie mniej niż Marks. Jak bowiem wytłumaczyć istnienie 
kapitału u Marksa, jeśli nie ludzką chciwością? Owszem, wynikała ona z tego, 
że ludzie nie rozpoznali swej istoty gatunkowej i pełni własnych możliwości, 
ale była koniecznym etapem dialektyki historycznej. Podobnie Bourdieu uwa-
ża interes ekonomiczny za uniwersalny motyw działań, nawet jeśli dostrzega, 
że jest on wtórnie ukrywany i legitymizowany. Ponadto Desan myli się, suge-
rując, że według Bourdieu habitus jest zdeterminowany przez dystrybucję ka-
pitału („one’s endowment of capital determines one’s habitus”, ibidem, s. 326). 
Wszak zdaniem Bourdieu habitus jest wprawdzie zależny od klasy warunków 
egzystencji, ale nie można go z nich wydedukować, ponieważ jest on „wcielo-
ną historią, która stała się naturą i w ten sposób została zapomniana; habitus to 
czynna obecność całej przeszłości, której jest wytworem; z tego względu to wła-
śnie on nadaje praktykom ich względną niezależność w  stosunku do ze-
wnętrznych uwarunkowań bezpośredniej teraźniejszości” (P. Bourdieu, Zmysł 
praktyczny, s. 76). Ponadto kapitał symboliczny nie jest jedynie transformacją 
kapitału ekonomicznego, jak sugeruje Desan, lecz także produktem pola: „Na-
zywam kapitałem symbolicznym każdy rodzaj kapitału (ekonomiczny, kulturo-
wy, społeczny, kształcenie), jeśli jest postrzegany za pomocą kategorii postrze-
żeniowych, zasad postrzeżeniowych i  klasyfikacyjnych, systemów klasyfikacji 
i  systemów kognitywnych, które przynajmniej w części stanowią produkt in-
korporacji obiektywnych struktur danego pola, to znaczy struktury dystrybucji 
kapitału w tym polu. […] Kapitał symboliczny jest kapitałem o podstawie ko-
gnitywnej, opiera się na rozpoznaniu i uznaniu” (idem, Un acte désintéressé est-
-il possible?, s. 160–161). 
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liczny lub kulturowy. Zasadniczą funkcją rekonwersji jest ukrywanie  
ekonomicznych interesów kryjących się za kapitałami i  osiąganie 
specyficznych skutków w specyficznych warunkach, kapitał jest bo-
wiem tyleż celem, co zasobem służącym do walki. 

Według Bourdieu najważniejszym momentem w  dziejach ka-
pitału symbolicznego jest jego rekonwersja na kapitał ekonomicz-
ny i  instytucjonalizacja autonomicznego pola gospodarki w  celu 
zastąpienia kosztownej dla panującego dominacji ukrytej przez do-
minację jawną. Instytucjonalizacja polega na stworzeniu mechani-
zmu odtwarzania praktyk, który działa niezależnie od kapitału sym-
bolicznego. W świecie zinstytucjonalizowanym podmioty przestają 
kierować się osobistą więzią i stają się wzajemnie zastępowalne, co 
zwiększa społeczną wiarę w determinizm („niewidzialna ręka ryn-
ku”). Automatyczne odtwarzanie działań prowadzi wszakże do nie-
zamierzonego skutku w postaci odtwarzania nierównej dystrybucji 
kapitałów, która prowokuje z kolei działania demaskatorskie i opór 
społeczny. W  wyniku narastania sprzeciwu powraca tendencja do 
ponownej przemiany kapitału ekonomicznego w  kapitał symbo-
liczny i  kulturowy, a  tym samym pojawienia się kolejnych pól, na 
których powstaną nowe formy dominacji. Strategie odróżniania się 
od innych ludzi, właściwe wszystkim polom, powodują powstawa-
nie charakterystycznych nieciągłości w strukturze społecznej – su-
biektywnych różnic urastających do rangi obiektywnych i  niemal-
że naturalnych dystynkcji klasowych. W istocie zaś, według naszego 
autora, nie istnieją klasy rozumiane jako obiektywne całości, a jedy-
nie różnice między „sąsiadami” w strukturze społecznej, aktorami 
walczącymi o swe tożsamości. Jak wymownie pisze Bourdieu: „Wal-
ka o  różnicę specyficzną, o ostateczną różnicę, przysłania własno-
ści ogólne, wspólny rodzaj, »obiektywną« solidarność, klasę, które 
istnieją tylko w  spojrzeniu obcego obserwatora z  zewnątrz i  któ-
re praca »upolitycznienia« pragnie wydobyć w świadomości agen-
sów, pokonując efekt walk współzawodnictwa”78. A zatem, podobnie 
jak w odniesieniu do habitusu, interesu i kapitału, tak w odniesie-
niu do klasy społecznej można powiedzieć, że nie jest ona widoczna 

78 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, s. 189.
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dla swych członków ani nie kształtuje poczucia solidarności, lecz ra-
czej jest rozproszoną żądzą wertykalnego odróżniania się od najbliż-
szych sobie w strukturze społecznej osób przy użyciu kapitału sym-
bolicznego.

Koncepcja rekonwersji kapitałów prowadzi nas pod istotnym 
względem dalej niż opis relacji między habitusem a polem. Dowodzi 
bowiem nie tylko, że niezbywalną cechą wszelkich relacji i działań 
społecznych jest fałszywa świadomość, lecz również, że ujawnienie 
alienujących aspektów rzeczywistości społecznej prowadzi do ich 
ponownego ukrycia i przeniesienia walki interesów na inną płasz-
czyznę, ponownie niewidoczną dla jej głównych aktorów. Choć Bour-
dieu tworzy z pozoru teorię deterministyczną o proweniencji spino-
zjańskiej, a więc dającą nadzieję na wiedzę, a tym samym ukojenie 
w deterministycznym świecie, to w istocie proponuje wielopoziomo-
wy fatalizm, przenikający tak jego teorię, jak analizy empiryczne. 

Jedynym złagodzeniem tego stanowiska byłoby przyznanie, że 
w świecie możliwa jest bezinteresowność, nawet jeśli niewystępują-
ca powszechnie. Teoria Bourdieu przeczy ogólnie takiej możliwości, 
ale można w niej także znaleźć próbę jej przewrotnego uzasadnie-
nia. Z perspektywy określonego pola za bezinteresowne mogą ucho-
dzić zachowania w innym polu. Na przykład biznesmen może uznać 
działalność artystyczną czy naukową za bezinteresowną. Biorąc jed-
nak pod uwagę, że w każdym polu można gromadzić właściwy dlań 
kapitał, może się wydawać, że bezinteresowność jest ułudą. Tak więc 
uczony dąży do tego, by nie tylko głosić prawdę, lecz także zyski-
wać prestiż środowiskowy, nagrody, a artysta, oprócz pragnienia au-
tentycznej ekspresji swych idei artystycznych, chce zdobyć uznanie 
przez jednoczesne odróżnienie się od jednych artystów i  subtel-
ne nawiązanie do innych. Zarówno naukowiec, jak i artysta prowa-
dzą grę, za którą kryje się „ekonomia dóbr symbolicznych” podob-
na do tej, którą Norbert Elias opisywał na przykładzie społeczeństwa 
dworskiego. Gra ta odbywa się wszakże w  sposób ukryty, podob-
nie jak wymiana ekonomiczna w gospodarce przedkapitalistycznej. 
Jak pisze Bourdieu, interesy mogą jednak niekiedy nie dochodzić do 
głosu, albo być zbyt słabe, a mianowicie w mocno zakorzenionych 
społeczeństwach honorowych i  gdy tradycja oraz poczucie obo-
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wiązku są silniejsze od interesu indywidualnego. Hasło noblesse ob-
lige wyraża właśnie taki przypadek, w którym grupa staje się indywi-
dualnym podmiotem, jego „ciałem i dyspozycją”79. Jest to zarazem 
przypadek, w którym habitus przeważa nad grą, w którą angażuje 
aktora pole – przypadek, w którym habitusem staje się oficjalna wy-
kładnia ludzkiego postępowania. Bourdieu wyciąga stąd wniosek, że 
bez pojęcia habitusu niemożliwe byłoby wyjaśnienie działania bez-
interesownego, nawet jeśli jest ono raczej wyjątkiem niż regułą i nie 
może na dłuższą metę utrzymać się w żadnej społeczności. W koń-
cu i tak okazuje się, że „za pozorną pobożnością, cnotą, bezintere-
sownością kryją się subtelne, zawoalowane interesy”80. Skoro zaś za 
bezinteresowność odpowiadają relacje między polem a habitusem, 
to nie można być cnotliwym przez własną decyzję, a  jedynie wte-
dy, gdy istnieją społeczne warunki sprzyjające utrwaleniu się spo-
łecznych namiętności. Innymi słowy, z perspektywy Bourdieu, który 
idzie tu w ślady Durkheima, działanie bezinteresowne jest tak samo 
zdeterminowane jak interesowne, oznacza nawet silniejszy i bardziej 
bezpośredni wpływ grupy na indywiduum. 

Za tym, co jawi się jako bezinteresowność, rzadko kryje się rze-
czywisty honor i altruizm. Pozór bezinteresowności jest bowiem do-
brem, które może przynosić korzyści, nazywane przez Bourdieu „zy-
skami z  ogółu”. Chodzi o  to, że ukazanie własnego działania jako 
przyczyniania się do dobra ogólnego lub realizacji ogólnej normy 
może uzasadniać roszczenie do wzajemności ze strony ogółu. Wza-
jemność taka, w  postaci rzeczonego kapitału symbolicznego, nie 
musi być wszakże jedyną konsekwencją zachowań bezinteresow-
nych. Próby ciągnięcia zysków z działania na rzecz ogółu mogą tak-
że rodzić podejrzenie cynicznej gry. Podejrzenie to może dotyczyć 
zachowań konkretnych ludzi, na przykład Kabyla biorącego za żonę, 
zgodnie z obowiązującą normą, własną kuzynkę. Może jednak także 
dotyczyć ideologii ukrywającej funkcje panowania politycznego lub 
gospodarczego. Bourdieu interpretuje w ten sposób marksistowską 
krytykę ideologii jako uniwersalizacji partykularnych interesów. Wi-

79 Idem, Un acte désintéressé est-il possible?, s. 163.
80 Ibidem.
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dzi w niej zarazem pewną istotną wadę. Gdyby ją bowiem zastoso-
wać do każdego z pól, to oznaczałaby ona krytykę ideałów bezinte-
resowności, które rządzą etosem nauki, sztuki czy polityki. Fałszywa 
świadomość okazuje się warunkiem możliwości działań bezintere-
sownych, choćby były one tylko pozorowane lub odosobnione81. 
Obecność pozorów daje jednak nadzieję na uczciwość, sensowność 
i  człowieczeństwo. Czymże byłaby bowiem nauka bez Mertonow-
skiego etosu lub polityka bez demokratycznych standardów, choćby 
nawet były po cichu omijane? Toteż w myśl argumentacji Bourdieu 
człowieczeństwo jest ustanawiane jako iluzja ostatecznej i uniwer-
salnej wartości. W tym też miejscu francuski socjolog najjaskrawiej 
zrywa z teorią Marksa, który w krytyce upatrywał nie tylko narzę-
dzie wyzwolenia człowieka z oków fałszywej świadomości, lecz tak-
że otwarcia przed nim możliwości, które realnie w nim tkwią. Czło-
wiek jest wszak istotą gatunkową, czego dowodzi swym twórczym 
przekształcaniem świata, nawet wytwarzając mechanizmy aliena-
cji. Bourdieu tymczasem traktuje tę istotę gatunkową jako najda-
lej posunięty fałsz, stanowiący ostateczną granicę krytyki. Człowiek 
oświecony byłby bowiem zmuszony do przerażającego odkrycia, że 
nie istnieje. Widmo tej prawdy stawia w ambiwalentnej sytuacji teo-
rię socjologiczną, a nade wszystko teorię Bourdieu. Socjologia może 
bowiem albo przyczyniać się do legitymizowania fałszywej świado-
mości, trzymając się tych samych reguł racjonalności, którymi kie-
ruje się panowanie polityczne i ekonomiczne, albo może skierować 
swą uwagę na udział racjonalności w panowaniu, a więc na sposób 
kształtowania nowoczesnej świadomości, by burzyć podstawy redy-
strybucji kapitału. Uderzając w fałszywą świadomość, teoria socjo-
logiczna uderzałaby wszakże w jedyną wolność, jaką mamy – jakkol-
wiek jest iluzoryczna.

Bourdieu dokonuje dużo bardziej szczegółowej i wnikliwej ana-
lizy alienacji w tych sferach życia, które pozostawały poza głównym 
obszarem zainteresowań Marksa: w sferach twórczości, nauki i ży-
cia codziennego. Marks być może obiecywał sobie właśnie po nich, 
że staną się źródłem świadomości rewolucyjnej, nawet jeśli nie było 

81 Ibidem, s. 166–167.
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to zasadniczo zgodne z  logiką jego teorii. Bourdieu brutalnie jed-
nak rozwiewa tego rodzaju nadzieje. Skrajny optymizm dziejowy 
przekształca w  tragiczny fatalizm, a  jego teoria praktyki obejmu-
je wyłącznie praktyki alienacji. Czy taki jednak musi być los teorii 
społecznej obierającej jako punkt wyjścia praktyczną konstytucję 
rzeczywistości? Szczególnie pouczające może być w tym kontekście 
porównanie myśli Bourdieu z ideami zawartymi w pracach Antho-
ny’ego Giddensa, który również skupia się na praktykach, ale zupeł-
nie inaczej sytuuje je w swej teorii, dochodząc do skrajnie odmien-
nych wniosków niż Bourdieu. 

Zacznijmy od tego, co obu socjologów bez wątpienia łączy. Jest 
to przede wszystkim praktycystyczny punkt wyjścia. Już we wstę-
pie do swego programowego dzieła Giddens pisze zdanie, pod któ-
rym mógłby podpisać się także Bourdieu: „Umiejscowione w czasie 
i przestrzeni praktyki społeczne powinny być natomiast traktowane 
jako podstawa konstytuowania się zarówno podmiotu, jak i przed-
miotu”82. Stwierdza także, że jego zasadniczym celem jest „wypra-
cowanie nowego modelu praxis”83, wszak teoria społeczna w  jego 
rozumieniu zajmuje się między innymi tym, „jak przedstawiać po-
wiązania analizy społecznej z  praktyką”84. Co więcej, za pomocą 
swej teorii „strukturacji” chce rozwiązać ten sam problem, co Bour-
dieu, skoro z epistemologicznego punktu widzenia „pierwszorzęd-
ne znaczenie ma głęboko zakorzeniona w teorii społecznej opozycja 
obiektywizm/subiektywizm. […] Teoria strukturacji wychodzi z za-
łożenia, że opozycja ta powinna być skonceptualizowana jako du-
alność struktury”85. Według Giddensa, podobnie jak według Bour- 
dieu, teorie popadające w  typowe skrajności obiektywizmu lub  
subiektywizmu nie są w stanie zachować adekwatności empirycznej 
i koncentrują się na wykazywaniu wad ujęć im przeciwstawnych, nie 
dostrzegając własnych mankamentów. 

82 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. S. Am-
sterdamski, Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 21.

83 Ibidem.
84 Ibidem, s. 15.
85 Ibidem, s. 19.
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Już w tym miejscu zarysowuje się wszakże istotna różnica. O ile 
bowiem Bourdieu wini za hegemonię wspomnianej opozycji szkol-
ny i  akademicki punkt widzenia, charakteryzujący pole edukacji 
i nauki, o tyle Giddens – jak się zdaje – wychodzi dalej poza wspo-
mnianą opozycję, uważając całą debatę teoriopoznawczą za jałową 
i przywracając do łask zagadnienia ontologiczne, pytania o to, czy 
i w jaki sposób istnieje człowiek, jak działa i zmienia społeczeństwo. 
Można sądzić, że za tym roszczeniem teoretycznym kryje się pra-
gnienie przywrócenia pytaniu o  wolność należnej mu wagi, która 
umyka z pola widzenia ujęciom kompatybilistycznym. O tym, że jest 
to pytanie dla Giddensa istotne, świadczy zawarty we Wprowadze-
niu cytat z Marksa, określony jako credo Stanowienia społeczeństwa. 
Giddens pisze mianowicie o swej pracy: „Książkę tę można trafnie 
przedstawić jako poszerzoną refleksję nad słynnym i  wielokrotnie 
powtarzanym zdaniem Marksa. Powiadał on mianowicie: »Ludzie 
sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybra-
nych przez siebie okolicznościach«. I rzeczywiście!”86. 

Jednoznaczne ontologiczne założenie o  wolności człowieka 
sprawia, że między dziełami Giddensa i Bourdieu otwiera się filo-
zoficzna przepaść. Mają też one zupełnie inny wydźwięk praktyczny, 
mimo wielu pozornych podobieństw. Stawiane Bourdieu i Gidden-
sowi zarzuty o  „konflacjonizm” (zacieranie ważkich rozróżnień)87, 
są z  gruntu mylne, gdy prowadzą do konkluzji, że utożsamienie 
sprawczości i struktury miałoby mieć u obu autorów to samo zna-
czenie. Tymczasem, gdy Bourdieu stawia sobie za zadanie fatali-
styczną demaskację sprawczości jako iluzji koniecznej do podtrzy-
mania struktury, Giddens zmierza w  kierunku odwrotnym, chcąc 
uniknąć redukcjonizmu w stylu Bourdieu. Autor Stanowienia spo-
łeczeństwa dowodzi, że wolne podmioty nie są wytworami struktur, 
lecz je wytwarzają, w  ich działaniach rozpoznawalne zaś są wzor-
ce, będące podstawą dalszych działań. Dlatego też w  cytowanym 
dziele Giddensa stale daje o sobie znać filozoficzny libertarianizm. 

86 Ibidem, s. 19–20.
87 Por. M. S. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban, No-

mos, Kraków 2013, s. 8–9, 151–152, 172–173; eadem, The Reflexive Imperative in 
Late Modernity, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 72–74.
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Czytamy na przykład: „Bycie aktorem zakłada zatem zdolność uru-
chamiania (w  strumieniu życia codziennego) zespołu czynników 
przyczynowych wpływających również na uruchamiane przez in- 
nych”88. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy to zdanie esencjalizuje 
stanowisko Kantowskie, to rozwiewa je wyrażona przez Giddensa 
w jednym z następnych zdań krytyka teorii socjologicznych utożsa-
miających ograniczenia strukturalne z mechanicznym podleganiem 
prawom przyrody (w znaczeniu zastąpienia działania przez reakcję):

[…] pewne wpływowe kierunki myśli społecznej związane głównie 
z  obiektywizmem i  „socjologią strukturalną” nie uznawały tego roz-
różnienia [między „sytuacją społecznych ograniczeń” a „zaniechaniem 
działania jako takiego”]. Zakładały, że ograniczenia działają jak siły 
przyrody, zupełnie jakby „nieposiadanie wyboru” było tożsame z nie-
uchronnym uleganiem mechanicznym naciskom89.

W  innym miejscu, prowadząc intelektualny rozrachunek z  Durk- 
heimem, Giddens pisze z  kolei: „Im bardziej strukturalne ograni-
czenie ujmowane jest per analogiam do modelu nauk przyrodni-
czych, tym bardziej wolne wydają się działania podmiotu w obsza-
rze, którego ograniczenia nie dotyczą”90. Według Giddensa nie ma 
takich sytuacji, w których ludzie nie mogliby postąpić inaczej, niż 
głoszą prawa formułowane przez nauki społeczne, albo nie mogli-
by przystosować się w twórczy sposób do uwarunkowań, które mia-
ły stanowić podstawę przewidywań. Z  tego samego względu Gid-
dens, podobnie jak Bourdieu, może napisać: „[…] normy występują 
jako faktyczne granice życia społecznego, wobec których możliwe 
są rozmaite postawy manipulacyjne”91. Podmioty w żadnym sensie 
nie „podlegają” bowiem strukturze, jest ona raczej dana w wielości 
ich swobodnych wyborów: „[…] struktura jest wpisana w  tę wła-

88 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, s. 53.
89 Ibidem.
90 Ibidem, s. 219.
91 Ibidem, s. 42.
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śnie »swobodę działania« traktowaną w strukturalistycznej socjolo-
gii jako kategoria niewyjaśnialna”92. 

Ostatnie z zacytowanych zdań wskazuje nie tylko na wspomnia-
ny libertarianizm Giddensa, kryjący się za jego ideą działania jako 
zdarzenia inicjującego łańcuchy przyczynowe, lecz także na to, że nie 
dość wyraźnie i konsekwentnie formułuje on swoje stanowisko. Jest 
to widoczne już w Giddensowskiej definicji działania, która, w od-
różnieniu od definicji „aktora”, czyni ukłon w stronę kompatybili-
zmu: „Działanie nie oznacza intencji, jakimi kierują się ludzie, coś 
czyniąc, lecz przede wszystkim ich zdolność do czynienia tego”93. 
Dalej nasz autor wyjaśnia, że „bycie sprawcą działania” polega na 
tym, że wywołuje się zdarzenia w taki sposób, że w każdym momen-
cie swej czynności można by „postąpić inaczej”. Kompatybilista przy-
znałby tu Giddensowi rację, gdyż także uważa, że podmiot zawsze 
może postąpić inaczej, ale dodaje: „o ile jest inaczej uwarunkowany”. 
Według kompatybilisty dana osoba może być w pełni świadoma swej 
zdolności do działania i  tego, że mogłaby uczynić coś innego, niż 
czyni, ale ponieważ jest w momencie działania tak a nie inaczej uwa-
runkowana, to jej działanie jest w pełni zdeterminowane. W swych 
rozbudowanych analizach anatomii praktyk społecznych, a więc ru-
tynowo odtwarzanych, powtarzalnych czynności, autor Stanowienia 
społeczeństwa podkreśla to, zwracając uwagę, że warunki możliwo-
ści ludzkich czynności są określone przez czynności poprzedzające: 
pamięć tego, co się uczyniło, i umiejętności, które się wcześniej na-
było. Co prawda, warunki te zakładają refleksyjność, ale w zasadni-
czym modelu odtwarzania praktyk zasoby konieczne do wykonania 
działania są dane jedynie w owych warunkach, a refleksja z założe-
nia nie może ich przekroczyć, jest wszak zdefiniowana jako „wszyst-
ko, co aktorzy wiedzą i w co wierzą odnośnie do okoliczności dzia-
łań własnych i cudzych na podstawie ich produkcji i reprodukcji”94. 
Nic więc dziwnego, że aby zrozumieć refleksję, należy zaznajomić się 
z praktykami, które ją warunkują, z „formami życia, które znajdują 

92 Ibidem, s. 219–220.
93 Ibidem, s. 47.
94 Ibidem, s. 426.
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w nich wyraz”95. Motyw samoodtwarzania praktyk, wyraźnie obecny 
u Giddensa, sprawia, że jego twórczość zbliża się do wątków, które 
znamy z dzieł Bourdieu. Założenie, że podmiot podejmuje działanie, 
korzystając jedynie z zasobów danych w poprzedzających je prakty-
kach, stoi wszakże w sprzeczności z założeniem, że człowiek samo-
dzielnie inicjuje działania i w tym sensie jest wolny. 

Giddens znajduje się tu w  obliczu sprzeczności, która jest te-
matem prezentowanej książki – między założeniem o niezdetermi-
nowanym inicjowaniu działań przez człowieka, a  ich determina-
cją, przejawiającą się, jak na ironię, w niezamierzonych skutkach, 
do jakich systematycznie prowadzą. Rzecz bowiem w tym, że wol-
ny podmiot kieruje się intencjami – to one mają stanowić przyczy-
ny skutków zapośredniczonych przez działanie. Jednak naprawdę 
skutki działań odbiegają od intencji, a odchylenia te można nauko-
wo badać i wyjaśniać jako tak zwane cykle reprodukcji, a więc „zin-
stytucjonalizowane ciągi stosunków reprodukcji o postaci pętli ho-
meostatycznych, podlegających refleksyjnej autoregulacji”96. 

Podkreślmy, że Giddensowski opis refleksyjnego procesu spo-
łecznego nie tłumaczy w żaden sposób intencjonalnej zmiany spo-
łecznej, która wynika z postulatu wolności. Teoria strukturacji nie 
jest więc jedynie konstatacją kompatybilistycznego poglądu na wol-
ność ludzką, lecz raczej odpowiedzią na ontologiczną wstrzemięź-
liwość kompatybilizmu, zadowalającego się wolnością w sensie su-
biektywnym. Giddens pragnie wznieść teorię na nowy poziom, tak by 
móc bronić zarazem: 1) mocnej ontologicznie tezy o ludzkiej spraw-
czości i 2) naukowego charakteru socjologii wyjaśniającej działanie. 
Dopiero w  tym kontekście jasny staje się cel i  sens teorii struktu-
racji. Nie jest nim jedynie zniesienie dualizmu podmiotu i  przed-
miotu, lecz wykazanie, że opisy deterministyczny i  libertariański 
mogą odnosić się do tej samej rzeczywistości, którą da się w dodat-
ku spójnie wyjaśnić. Dlatego też głównym problemem jest dla Gid-
densa wyznaczenie granicy między skutkami działania, które można 
przypisać podmiotom, a tymi, które trzeba tłumaczyć bez odwoły-

95 Ibidem, s. 41.
96 Ibidem, s. 424.
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wania się do ich intencji, a więc i wolności. Jest to pole, na którym 
panuje duże zamieszanie pojęciowe, ponieważ demarkacja ludzkich 
działań ze względu na ich skutki nie jest bynajmniej sprawą bezdy-
skusyjną, a intencje nie stanowią wystarczającego kryterium. Ludzie 
niejednokrotnie są zmuszeni przypisywać sobie i  innym odpowie-
dzialność za niezamierzone konsekwencje tego, co robią, zwłaszcza 
że intencje często ich zawodzą lub nawet zwodzą. Aby rozwiązać ten 
problem, Giddens idzie częściowo w ślady Donalda Davidsona i de-
finiuje działanie za pomocą potencjalnych skutków, które leżały 
w zakresie możliwości działania podmiotu (zdolności działa-
nia)97. 

„Zdolność do działania”, która stanowi rodzaj teoretycznego 
ekwiwalentu wolności, w żaden sposób nie uzasadnia jednak jeszcze 
kompatybilizmu, a raczej konieczną antynomię wolności i struktury 
społecznej. Pojęcie zdolności oznacza przecież, że człowiek mógłby 
postąpić inaczej, gdyby chciał, zdolność obejmuje zatem wszystkie 
uwarunkowania działania poza wolą, zarazem jednak zakłada, 
że wola jest konieczna, ponieważ bez niej nie miałoby sensu mó-
wienie o wyborze spośród różnych działań, do których jest się zdol-
nym. Ta newralgiczna dla Giddensa słabość teorii strukturacji spra-
wia, że Bourdieu mógłby mu, ze swojego punktu widzenia, zadać 
nader słuszne pytanie: dlaczego struktura społeczna (warunki dzia-
łania) miałaby implikować zdolność do działania, ale już nie wolę 
jego podjęcia? Gdyby objęła tę ostatnią, to libertariańskie credo Gid-
densa nie mogłoby się ostać. 

Aby uwiarygodnić przyjęte przez siebie libertariańskie założe-
nie, Giddens wprowadza ważne dla swej socjologii pojęcie władzy, 
utożsamiając tę ostatnią właśnie ze zdolnością do działania. Zabieg 
ten nadaje całej teorii brytyjskiego socjologa bardzo optymistyczny 
charakter, ponieważ sugeruje, że każdy ma jakąś władzę, jest zdol-
ny przeciwstawić się cudzym sankcjom i panującym regułom, a na-
wet jeśli się podporządkowuje, to także z własnej woli i ponieważ ma 
powody, by tak postąpić. Giddensowska koncepcja władzy pozwa-
la interpretować zjawiska, w których inni socjologowie upatrują nie-

97 Por. ibidem, s. 49.
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uchronność praw społecznych, jako przejawy wolności. Ponieważ, 
jak twierdzi Giddens, „dobre racje”, którymi kierują się podmioty, 
„dopuszczają wybór spośród bardzo ograniczonego zbioru ewen-
tualności, może się wydawać, że zachowania są wynikiem działania 
ślepych sił podobnych do sił natury”98. W  rezultacie, wprowadza-
jąc pojęcie władzy, Giddens dostarcza uzasadnienia teoriom ujmu-
jącym panowanie polityczne jako złożoną współzależność, a  nie 
mniej czy bardziej widoczny przymus99. W  świetle teorii Gidden-
sa powagi nabierają przekonania o społecznej inicjatywie, skutecz-
ności oddolnego działania pozbawionego przemocy czy też o tym, 
że w sytuacjach rewolucyjnych „władza leży na ulicy”100. Jednocześ- 
nie jednak to samo pojęcie może prowadzić do wniosku, że naj-
większą władzą dysponuje ten, kto ma największą siłę, jeśli tylko jest 
zdolny do uczynienia najbardziej znaczącej zmiany w otaczającym 
go świecie. Broniąc się przed możliwością tego rodzaju nietzscheań-
skiej interpretacji własnej teorii, Giddens podkreśla, że władza-do-
minacja konstytuuje się jako jeden z trzech wymiarów strukturacji, 
obok sensu i legitymizacji. Wysuwając ten argument, bez odpowie-
dzi pozostawia wszakże pytanie o związek między władzą a jej legity-
mizacją, co zmusza go dalej do konkluzji, że społeczeństwa bez wła-
dzy nie są możliwe101. 

Ponieważ idea wolności, przenikająca całą teorię Giddensa wraz 
z koncepcją władzy, wydaje się tyleż optymistyczna, co niewyraźnie 
sformułowana i  trudna do operacjonalizacji, autor stara się ją do-
określić przez wskazanie, co powiększa ludzką władzę, a co ją ogra-
nicza. Jednocześnie mierzy się z problemem niezamierzonych skut-
ków działań i  możliwości radzenia sobie z  nimi przez refleksyjne, 

98 Ibidem, s. 224.
99 Por. H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. A. Łagodzka, 

W. Madej, Aletheia, Warszawa 1999, s. 56–59; F. F. Piven, Challenging Authority. 
How Ordinary People Change America, Rowman and Littlefield, Lanham 2006, 
s. 19–36. 

100 H. Arendt, op. cit., s. 63.
101 Krytycznie por. H. Joas, Eine soziologische Transformation der Praxisphiloso-

phie. Giddens’ Theorie der Strukturierung, w: idem, Pragmatismus und Gesell-
schaftstheorie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1992, s. 205–222, tu: s. 221.
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a zarazem przypisujące sobie odpowiedzialność podmioty. Jak pa-
miętamy, strukturacja polega według Giddensa na reprodukcji prak-
tyk w czasie i przestrzeni. Są to jednak wymiary, które mają istotny 
wpływ na możliwość spełnienia się intencji, choć niekoniecznie na 
„moc przyczynową” podmiotu. Ogólnie rzecz biorąc, wraz z czaso-
wym lub przestrzennym oddalaniem się skutków od pierwotnej in-
tencji rośnie ryzyko, że będą one od niej odbiegać. Liczba i znacze-
nie niezamierzonych skutków działań zwiększa się zatem także wraz 
z  poszerzaniem się systemów społecznych – „uwzorowań stosun-
ków społecznych” reprodukujących praktyki. Rodzi to zwiększają-
cą się niepewność, której zapobiega powstawanie instytucji, zapew-
niających systemom czasoprzestrzenną trwałość. Trwałość ta może 
przyczyniać się do większej trafności intencji, ale może też powo-
dować niedostosowanie procesu społecznego. Stąd też większą rolę 
autoregulacyjną niż instytucjonalizacja odgrywa refleksyjność, któ-
ra nie musi prowadzić do powtarzania tych samych praktyk, lecz do 
ich racjonalizacji w wyniku poszerzenia wiedzy na temat niezamie-
rzonych skutków wcześniejszych działań. 

Refleksyjność towarzyszy wszelkim codziennym działaniom 
i jest zasadniczym składnikiem potocznej świadomości praktycznej, 
niemniej wraz ze wzrostem roli niezamierzonych skutków działań 
w poszerzających się systemach społecznych coraz większe znacze-
nie przypada naukom, które systematycznie badają reguły i zasoby, 
czyli struktury, z których korzystają systemy społeczne. Nauki spo-
łeczne zmierzają zasadniczo do racjonalizacji działań, ale ich wyniki 
podlegają społecznej refleksyjności, przez co mogą również wywoły-
wać niezamierzone skutki, choćby w postaci podkopywania lub pro-
wokowania własnych przewidywań. Dla Giddensa płynie stąd wnio-
sek, że socjologia pełni inną funkcję, niż przeważnie przypisują jej ci, 
którzy chcą czerpać dla niej wzory z nauk przyrodniczych. Miano-
wicie, zamiast wyłącznie wyjaśniać rzeczywistość socjologia powin-
na brać pod uwagę oddziaływania własnych wyjaśnień i  aktywnie 
zapośredniczać społeczną refleksyjność przez angażowanie się w ko-
munikację społeczną. Czyniąc tak, socjologia, wraz z innymi nauka-
mi społecznymi i formami społecznej racjonalizacji, może wzmac-
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niać władzę (w sensie zdolności działania), zapobiegając mnożeniu 
się niezamierzonych skutków działań.

Z punktu widzenia naszych rozważań najistotniejsze nie jest jed-
nak to, że władza jest ograniczana przede wszystkim przez rozsze-
rzające się w czasie i przestrzeni systemy społeczne, a wzmacniana 
przez rozpoznanie struktur tych systemów i  racjonalizację prak-
tyk. O wiele ciekawsze wydaje się pytanie o pochodzenie przyjmo-
wanego przez Giddensa założenia wolności ludzkiej, przejawiającej 
się we władzy, skoro ukierunkowuje ono raczej pytania empirycz-
ne, niż na nie odpowiada. Trudno dopatrywać się źródła tego za-
łożenia w  czym innym niż procesach racjonalizacji zmierzających 
do wzmocnienia władzy. Rodzą się tu jednak inne zastrzeżenia. Po 
pierwsze, trudno jest wnioskować o  istnieniu czegoś (w tym przy-
padku wolności) z intencji wytworzenia czy wzmocnienia tego. Po 
drugie, wątpliwe wydaje się przekonanie, że nawet najsolidniej pod-
budowana badawczo racjonalizacja działań może zredukować nie-
pewność w obliczu rosnącej złożoności społecznej oraz odnotowy-
wanej przez Giddensa refleksyjności unieważniającej przewidywania 
nauk społecznych. W tym kontekście teoria społeczna przedstawio-
na w Stanowieniu społeczeństwa jawi się jako apologetyka kompaty-
bilizmu, który przeniósł swój punkt ciężkości z poczucia swobody 
na atrybucję skutków działań, na poczucie odpowiedzialności 
w obliczu coraz wyraźniej zauważanej przygodności zachodzących 
w społeczeństwie zmian. To przesunięcie nie sprawia jednak samo 
przez się, że refleksyjność jest w stanie uprzedzać zmianę społecz-
ną. Przeciwnie, jest ona zawsze spóźniona i nawet jeśli wywodzi wol-
ność z wiary we własną sprawczość i kreatywność, to nie może ocalić 
władzy ludzkiej od piętrzących się ograniczeń wynikających z eks-
pansji czasoprzestrzennych sieci władzy.

Z perspektywy Bourdieu teorię Giddensa można by uznać nie 
tylko za bezpodstawną obronę założenia wolności, lecz także wy-
twarzanie nowej iluzji, legitymizującej rzekomo mediacyjną rolę 
socjologów w  dyskursie społecznym. Warto zarazem pamiętać, że 
Giddensowi udaje się uniknąć niewygodnego dualizmu poznania 
i działania przez umieszczenie wiedzy socjologicznej w cyklu spo-
łecznej autorefleksji. Tymczasem Bourdieu, mimo że przezornie 



Rysunek 7. Strukturalne porównanie teorii Pierre’a Bourdieu i Anthony’ego Gidden-
sa (opracowanie własne)
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Rysunek 8. Strukturalne porównanie teorii Pierre’a Bourdieu i Anthony’ego Gidden-
sa (opracowanie własne)
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włącza praktykę socjologiczną w  obszar pola nauki, nie przypisu-
je socjologii żadnej funkcji praktycznej poza demaskowaniem iluzji, 
a więc uświadamianiem ludziom ich sytuacji. W tle kryje się zało-
żenie o społecznej nieefektywności poznania socjologicznego, któ-
re miałoby nie być zdolne do wywołania innej reakcji niż pogodze-
nie się z zastaną rzeczywistością. Pogląd taki jest trudny wszakże do 
pogodzenia z przekonaniem Bourdieu o niezbywalnej roli subiek-
tywności w reprodukcji praktyk. Socjolog, który definiuje struktury 
społeczne jako powszechnie podzielane wyobrażenia i oczekiwania, 
nie może wykluczyć, że nawet jego własna socjologia zmieni kiedyś 
te wyobrażenia i przekonania.

Chociaż teorie Giddensa i  Bourdieu łączy ze sobą pogląd, że 
praktyki są formami reprodukcji struktury, to istnieje między nimi 
charakterystyczna asymetria wynikająca z  odmiennego sposobu 
rozwiązania sprzeczności między podstawowymi założeniami so-
cjologii (rysunek 7). O  ile Giddens zakłada istnienie nieuwarun-
kowanej woli działania, o tyle Bourdieu przyjmuje oświecające po-
znanie pozbawione praktycznych konsekwencji. Pierwszy odcina 
więc przyczynę, drugi zaś skutek. Nie dostrzegają oni wpraw-
dzie wyraźnie tych strukturalnych cech swoich teorii, ale są one do-
brze widoczne z perspektywy porównawczej. Widać wtedy wyraź-
nie, że obaj autorzy absolutyzują jeden z członów omawianej przez 
nas antynomii: społeczny determinizm (Bourdieu) lub wolność 
(Giddens). Co więcej, obaj – jak się zdaje – rozwijają jeden z głów-
nych aspektów wewnętrznie sprzecznej teorii społecznej Marksa. 
Bourdieu szczegółowo rozróżnia i wyjaśnia różne postacie alienacji, 
włącznie z iluzją wolności, Giddens zastanawia się zaś nad mecha-
nizmami zmiany społecznej na dużą skalę w warunkach rutynowo-
ści i niepewności życia społecznego. Choć wydaje się, że optymizm 
Giddensa dużo lepiej odpowiada quasi-religijnemu duchowi dzieł 
Marksa, to autor Stanowienia społeczeństwa musi za ów optymizm 
zapłacić cenę, której jest w pełni świadom, a której Marks zaakcepto-
wać nie chciał, czyli zrezygnować z klasycznych roszczeń nauk spo-
łecznych do naukowości. Ponadto u  Giddensa pobrzmiewają nie-
kiedy tony trzeźwego sceptycyzmu co do rzeczywistych możliwości 
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socjologii w krzewieniu „demokracji dialogowej”. Pisze on na przy-
kład, wczuwając się w pewnej mierze w lęki Bourdieu:

W odniesieniu do wpływu nauki, a szerzej systemów eksperckich, de-
mokratyzacja dialogowa zakłada wejście poszczególnych ludzi, organi-
zacji i państw w konteksty, które sami uczeni woleliby zawłaszczyć jako 
„autonomiczne”. Takie zjawisko rodzi różnorodne skomplikowane pro-
blemy. […] Jednak demokracja, dialogowa czy nie, po prostu ma gra-
nice. Dotyczą one szczególnie niepożądanych oddziaływań nierówno-
ści społecznych102. 

Gdzie indziej ten sceptycyzm jest posunięty jeszcze dalej, choć jest 
zawoalowany przez figurę „utopii”:

Podobnie jak inne rodzaje „zła” nowoczesności, ryzyko o wielkich kon-
sekwencjach odsłania utopię – i to z pewnością taką, w której zawie-
rają się pewne aspekty realizmu. Nie jest to utopia świata, który po-
wrócił do swego „naturalnego porządku”, a jego ludność wycofała się 
albo ograniczyła swe dążenia w  taki sposób, aby ustąpić przed orga-
nicznym systemem, znacznie większym niż ona sama. To jest utopia 
globalnej współpracy, która uznaje jedność w różnorodności istot ludz-
kich. Te rodzaje „zła” [katastrofy, klęski, epidemie] pokazują nam, cze-
go powinniśmy unikać – są negatywnymi utopiami. Jednakże mają one 
także ważne strony dodatnie. Refleksyjne komplikacje ryzyka o wiel-
kich konsekwencjach, właśnie tu odnotowane, nie oznaczają, że nie 
możemy rozwiązać problemów, które stoją przed nami. W istocie po-
twierdzają one i wzmacniają wniosek, że trudności cywilizacji nauko-
wo-technologicznej nie można rozwiązać tylko poprzez wprowadzenie 
nauki i technologii na jeszcze szerszą skalę103.

Podsumowując rozważania na temat niektórych, wpływowych wer-
sji teorii praktyki, trzeba dodać ważną uwagę uzupełniającą naszą 
wcześniejszą krytykę teorii społecznej Marksa. Otóż skrajna od-
mienność wydźwięku dzieł Bourdieu i Giddensa, wynikająca z  ich 

102 A. Giddens, Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, tłum. J. Serwań-
ski, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 147–148.

103 Ibidem, s. 245.
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różnego stosunku do założeń socjologii, wskazuje również na we-
wnętrzną niestabilność teorii praktyki jako takiej. Obaj autorzy, 
wzorując się na Marksie, próbowali wskazać mniej lub bardziej spe-
cyficzne rodzaje praktyk, które tłumaczyłyby powstawanie porządku 
społecznego, naturę człowieka i działania, a wreszcie istotę wolności. 
Problemem okazała się ostatecznie własna praktyka obu socjolo-
gów, ponieważ nie byli w stanie zadowalająco wyjaśnić roli swej dys-
cypliny w życiu społecznym. 

6.3. wolność a demokracja  
(antonio Gramsci, cornelius castoriadis)

Jeśli teorie społeczne Bourdieu czy Giddensa można traktować jako 
współczesne kontynuacje filozofii praktyki, to wybór dzieła Anto-
nia Gramsciego jako przedmiotu dalszej analizy musi budzić wąt-
pliwości, jego myśl nie była bowiem ani bardziej systematyczna, ani 
chronologicznie późniejsza. Z ważnych względów unika ona jednak 
trudności, na jakie narazili się Bourdieu i  Giddens, gdy absoluty-
zowali swoje przesłanki teoretyczne. Gramsci był mianowicie dużo 
bardziej konsekwentny w realizacji praktycznego credo marksizmu. 
Jest to widoczne nie tylko w jego niesystematycznej, choć wyraźnie 
zarysowanej teorii społecznej, lecz także w  tym, że stanowiła ona 
integralną część jego działalności politycznej. Pisząc w faszystow-
skim więzieniu, Gramsci nie miał możliwości dalszego angażowa-
nia się w tworzenie wymarzonego społeczeństwa rządzonego przez 
rady robotnicze i poświęcił się pracy teoretycznej niejako zastęp-
czo, widząc w niej jednak tylko przyczynek do realnego konfliktu 
społecznego. 

Zarówno pochodzenie, droga zawodowa, jak też inspiracje ide-
owe Gramsciego czyniły zeń człowieka czynu, polityka, który nie 
z własnej woli oddał się w końcu jedynie pracy myślowej. Początko-
wo bliskie mu były przede wszystkim cele związane z poprawą sy-
tuacji społeczno-gospodarczej włoskiego południa i  zwiększeniem 
świadomości tamtejszych mas ludowych, zwłaszcza po kampanii 
wyborczej 1913 roku, gdy – z perspektywy Gramsciego – chłopi nie 
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głosowali zgodnie z własnymi interesami. Alienacja rozumiana jako 
nieświadomość własnego położenia społecznego i  strukturalnych 
skutków własnego działania była już wtedy zasadniczym proble-
mem rozważanym przez autora Listów z więzienia. Warto dodać, że 
włoska ideologia postępu, inspirowana zarówno futuryzmem Filip-
pa Marinettiego, jak i demokratyzmem Giuseppe Mazziniego, waha-
ła się w czasach młodości Gramsciego między komunizmem a nacjo-
nalizmem. Wyrazem tego było nie tylko słynne odwrócenie się Benita 
Mussoliniego od socjalistów na rzecz budowy ruchu faszystowskiego, 
lecz również spory prowadzone w łonie partii socjalistycznej na temat 
metody działania politycznego, zwłaszcza stosowania przemocy. Wie-
le przemawia więc za tezą, że Gramsci nie był marksistą w wyniku wy-
boru czysto teoretycznego, lecz za sprawą wielu praktycznych decyzji 
dotyczących najlepszej jego zdaniem strategii walki o wyższą świa-
domość społeczną. Jak zwięźle ujął to Walter Adamson:

Gramsci ostatecznie doszedł do marksizmu dopiero za sprawą rewolu-
cji rosyjskiej, „żywej idei” łączącej jego skłonności aktywistyczne i ide-
alistyczne z marksistowskimi, a właściwie przezwyciężającej te pierw-
sze w  imię drugich. Inaczej niż Lukacs, nie doszedł do Marksa pod 
koniec zasadniczo intelektualnych poszukiwań. Utożsamił się z nim ra-
czej wtedy, gdy przyjął socjalizm – w wyniku poszukiwania odpowiedzi 
na praktyczne problemy polityczne104.

Gramsci nigdy zresztą nie szczędził słów, by także z  perspektywy 
teorii społecznej zapewniać o prymacie praktyki i niemożności oce-
ny teorii poza praktycznym kontekstem. Ani jego droga życiowa, ani 
sytuacja, w której tworzył, nie pozostawiają wątpliwości co do tego, 
że realizował swój postulat, a więc że jego własna teoria zrodziła się 
z praktycznych zamierzeń i działań. Co więcej, jej oryginalność na 
tle ortodoksyjnego marksizmu potwierdza, że Gramsci nie powie-
lał tylko zasłyszanych tez, lecz stworzył całkowicie oryginalny wa-
riant marksizmu. W oczach czytelników włoskiego filozofa wariant 
ten może uchodzić za kontynuację Marksowskich Rękopisów ekono-

104 W. L. Adamson, Hegemony and Revolution. A Study of Antonio Gramsci’s Politi-
cal and Cultural Theory, Echo Point Books and Media, Brattleboro 1980, s. 34.
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miczno-filozoficznych, które Gramsciemu nie były jednak znane, po-
nieważ ujrzały światło dzienne dopiero w 1932 roku.

Zwracając uwagę na szczególnie istotne z  naszego punktu wi-
dzenia podobieństwa między Marksem a  Gramscim, trzeba też 
zwrócić uwagę na istotną różnicę kontekstów, w jakich formułowali 
zasadnicze cele swych teorii-praktyk. O ile dla Marksa konieczność 
rewolucji nie ulegała wątpliwości, nawet jeśli wiedział o kłopotach, 
jakich nastręcza mobilizacja klasy robotniczej, o  tyle Gramsci nie 
miał złudzeń co do trwałości hegemonii światopoglądowej kapita-
lizmu. Zmusza ona klasę robotniczą do „wojny pozycyjnej”, pracy 
nad praktycznym zaangażowaniem szerokich mas ludności w przej-
mowanie władzy oraz wytwarzanie samoświadomości koniecznej 
do obalenia hegemonii. Gramsci uważał mobilizację intelektualną 
ludności za swój zasadniczy i długofalowy cel, szczególnie w obliczu 
wykorzystywania fałszywej świadomości robotników przez ruch fa-
szystowski105. 

Waga, jaką miało dla autora Listów z więzienia pytanie o odzy-
skanie poparcia ludowego przez partie socjalistyczne, jest widoczna 
między innymi w oryginalnej koncepcji światopoglądu, która łączy 
ze sobą różne wątki rozważań Gramsciego, w  szczególności poli-
tyczne i filozoficzne. Pytanie o zyskanie przychylności ludu wobec 
idei postępowych w żadnym stopniu nie traci dziś aktualności, a dla 
tradycji marksistowskiej było istotnym motywem do zmiany kon-
cepcji rewolucji i zwrócenia się w stronę walki ideowej. Jak zauwa-
żył w 1976 roku Perry Anderson, analizując współczesne implikacje 
koncepcji „społeczeństwa obywatelskiego” u Gramsciego, „sformu-
łowanie strategii proletariackiej jako zasadniczo wojny pozycyjnej 
oznacza zapoznanie nieuchronnie nagłego i  wulkanicznego cha-

105 Tak rozumiany, edukacyjny cel partii komunistycznej był deklarowany po-
wszechnie przez marksistów zachodnich. Jako podsumowanie szerokiej deba-
ty por. R. Ebbighausen, R. Winkelmann, Zur aktuellen politischen Bedeutung 
der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus und zum Stellenwert einer 
Kritik ihrer Marx-Rezeption, w: Monopol und Staat. Zur Marx-Rezeption in der 
Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, Hrsg. R. Ebbighausen, Suhr-
kamp, Frankfurt a. M. 1974, s. 9–42, tu: s. 41.
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rakteru sytuacji rewolucyjnych”106. Jak dalej wnioskuje Anderson, 
Gramsci ograniczył koncepcję rewolucji do „ideologicznej konwer-
sji klasy robotniczej”107, pozbawiając ją, o ironio, jednego z praktycz-
nych wymiarów, który miał szczególne znaczenie dla ciągle pokutu-
jącej w pierwszej połowie dwudziestego wieku osiemnastowiecznej 
idei rewolucji. Dla marksizmu oznaczało to nie tylko zwykłe prze-
niesienie płaszczyzny walki politycznej, lecz także punktu ciężkości 
teorii społecznej z gospodarki na dynamikę światopoglądów. 

Zostawmy jednak problemy marksizmu. Za uwagą Anderso-
na kryje się jeszcze jedna ważna i aktualna kwestia: w  jaki sposób 
można zachować istotę rewolucyjnego projektu emancypacji w wa-
runkach „wojny pozycyjnej” społeczeństwa obywatelskiego, nie po-
zwalając przejąć tego projektu ruchom nacjonalistycznym i  faszy-
stowskim? Nawet jeśli Gramsci nie dał instruktywnej odpowiedzi na 
to pytanie, to choćby wybiórczy wgląd w jego myśl pozwala rozpo-
znać zarysy odpowiedzi, w której zasadniczą rolę odgrywa na nowo 
sformułowana idea wolności. Aby ją tu zrekonstruować, zacznijmy 
od tego, jak Gramsci rozumie cel filozofii, a więc określenie istoty 
człowieka. 

Pytanie, czym jest „człowiek w  ogólności” (w  odróżnieniu od 
każdego poszczególnego człowieka, którego cechy charakterystycz-
ne możemy bez trudu podać), Gramsci uważa, podobnie jak mło-
dy Marks, za podstawową kwestię filozoficzną. Ponieważ zaś wło-
ski myśliciel sądzi również – w duchu sokratejskim – że „niepodobna 
wyobrazić sobie człowieka, który nie byłby także trochę filozo- 
fem”108, to każdy człowiek musi mieć jakąś, choćby niewyartykuło-
waną, ale możliwą do wywiedzenia z jego postępowania ideę czło-
wieka, wolności, sensu życia. Gramsci sądzi, że we wszystkich tych 
różnorodnych ideach kryje się coś wspólnego – przekonanie, że 
człowiek jest czymś stającym się, a nie po prostu danym, procesem 
i zadaniem, które może być lepiej lub gorzej zrealizowane. Ujawnia 
się tu nie tylko praktycystyczne jądro filozofii Gramsciego, lecz także 

106 P. Anderson, The Antinomies of Antonio Gramsci, Verso, London 2017, s. 143.
107 Ibidem, s. 144. 
108 A. Gramsci, Zeszyty filozoficzne, tłum. B. Sieroszewska, J. Szymanowska, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 175.
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pojęcie wolności, które znaleźliśmy już u Marksa, oznaczające osią-
ganie pełni własnych możliwości, rozwijanie człowieczeństwa w ra-
mach działalności społecznej. 

Społeczne pojmowanie natury człowieka stanowi dla naszego 
autora asumpt do krytyki koncepcji indywidualistycznych, w szcze-
gólności religii katolickiej traktującej ludzką wolność jako podstawę 
indywidualnej odpowiedzialności. Jak czytamy:

[…] razi fakt, że katolicyzm mimo wszystko dopatruje się przyczyny 
zła w  poszczególnej jednostce ludzkiej, czyli traktuje człowieka jako 
ściśle określoną i całkowicie odrębną jednostkę. Wszystkie dotychcza-
sowe filozofie zapożyczają, rzec można, to stanowisko od katolicyzmu, 
to znaczy pojmują człowieka jako jednostkę ograniczoną do swej włas- 
nej osobowości109.

Gramsci sięga tu najwidoczniej do istoty chrześcijaństwa, którą jest 
idea indywidualnej wolności woli i odpowiedzialności, a nie ogra-
nicza się do kulturowego znaczenia katolicyzmu, który, jak zauwa-
żali Jean-Jacques Rousseau czy Max Weber, włącza indywiduum do 
wspólnoty, a nie alienuje z niej, jak kalwinizm. Włączenie do wspól-
noty katolickiej pozostaje jednak tylko formą pomocy wyizolowanej 
jednostce – ciągle przeciwstawianej społeczeństwu. Gramsci doma-
ga się tymczasem „reformy” pojęcia człowieka. Należy je, jego zda-
niem, „pojmować jako serię aktywnych stosunków (proces), w któ-
rej indywidualność, jeśli nawet ma największe znaczenie, nie jest 
przecież jedynym elementem, jaki należy brać pod uwagę”110. Ozna-
cza to, że człowiek jest wolny, o ile zmienia relacje wiążące go z in-
nymi, w szczególności te, które są zinstytucjonalizowane i definiu-
ją istotę danego ustroju społecznego. Wolność ludzka realizuje się 
zatem tylko w praktykach zmieniających całokształt stosunków 
społecznych (w rewolucji). 

Wskazując na świadomość jako przesłankę takiej zmiany, Gram-
sci antycypuje, ale i przezwycięża ograniczenia teorii Bourdieu. Ten 
ostatni myśliciel w  pełni zgodziłby się bowiem ze stwierdzeniem 

109 Ibidem, s. 178.
110 Ibidem.
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Gramsciego, że „te same konieczne stosunki nabierają innego cha-
rakteru i  innego znaczenia z  chwilą, kiedy ich konieczność zosta-
je poznana i  uznana. W  tym sensie wiedza jest potęgą”111. Bour- 
dieu uznałby też zapewne, że w  duchu koncepcji habitusu pozo-
staje następujące zastrzeżenie Gramsciego wobec teorii ahistorycz-
nych: „Nie dość znać całokształt stosunków, jakie istnieją w danym 
momencie, jako dany system. Trzeba je poznać genetycznie, poznać 
proces ich kształtowania się, ponieważ każda jednostka jest synte-
zą nie tylko stosunków istniejących, ale również historii tych sto-
sunków, czyli streszcza w  sobie całą przeszłość”112. Przyznając da-
lej, że „to, co poszczególna jednostka może zmienić, to bardzo mało 
w porównaniu z jej siłami”, Gramsci nie poddaje się wszakże pesymi-
stycznym wnioskom Bourdieu i argumentuje, że nawet niewielki po-
tencjał zmiany indywidualnej (dany w habitusie) może przekształcić 
się w „zmianę znacznie radykalniejszą niż ta, która na pierwszy rzut 
oka wydawała się możliwa”, ale pod warunkiem, że człowiek połączy 
się z „tymi wszystkimi, którzy pragną podobnych przemian i jeśli te 
przemiany są racjonalne”113. Chociaż Gramsci nie ulega złudzeniu, 
jakoby człowiek mógł poznawać rzeczywistość społeczną inaczej niż 
od wewnątrz, i podobnie jak Bourdieu uważa odrębność człowieka 
od społeczeństwa za fikcję, to odżegnuje się od „mechanistycznego 
i deterministycznego” pojmowania „organizmów ponadindywidual-
nych”. Ponieważ są one zawsze tworami połączonych działań, to in-
dywidualna świadomość, będąca „ogniskiem aktywności stosunków 
społecznych”, ma dla Gramsciego znacznie większą moc sprawczą, 
niż przypisywał jej autor Dystynkcji.

Do teorii indywidualistycznych, przyjmujących pozytywistycz-
ną metodologię, jest jednak Gramsciemu równie daleko jak do nace-
chowanych determinizmem teorii socjologicznych w rodzaju teorii 
Bourdieu. Pierwszym powodem jest sceptycyzm włoskiego marksi-
sty co do możliwości przewidywania zjawisk społecznych, skoro po-
legają one na walce „sił przeciwstawnych będących w ciągłym ruchu 

111 Ibidem, s. 179.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
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i nie dających się nigdy sprowadzić do ustalonych wielkości”, a „ilość 
nieustannie przetwarza się w  nich w  jakość”114. Dla Gramsciego 
wszelkie przewidywanie jest zawsze bardziej obrazem przeszłości, 
stosowaniem gotowego schematu i daje się wyjaśnić aktualną prak-
tyką. Jest to wątek, który znamy także z twórczości George’a Herber-
ta Meada czy Floriana Znanieckiego, ale dla Gramsciego stanowi ko-
ronny argument przeciwko uprawianiu socjologii w jej naukowym, 
wzorowanym na przyrodoznawstwie kształcie. 

W Zeszytach filozoficznych można natknąć się na fragmenty po-
twierdzające, że Gramsci nie może znaleźć żadnego pewnego funda-
mentu teorii. Pisze na przykład: „Filozofia praktyki może wystąpić 
na widownię początkowo tylko jako postawa polemiczna i krytycz-
na, jako przezwyciężenie dawnego sposobu myślenia i  konkretnej 
myśli istniejącej (lub istniejącego świata kulturalnego)”115. Podtrzy-
mując konsekwentnie pogląd, że rozwiązanie problemów teoretycz-
nych można znaleźć w ich praktycznym znaczeniu, Gramsci doko-
nuje wybiórczego przeglądu światopoglądów, które wpływały na 
potoczny „rozsądek” lub nawet stawały się jego częścią i stara się od-
powiedzieć na pytanie, w jaki sposób poszerzały one lub ograniczały 
ludzką wolność. Nie pyta więc o teoretyczny lub empiryczny status 
światopoglądów, lecz o rolę jaką odgrywają w stosunku człowie-
ka do samego siebie, a pośrednio w kształtowaniu jego twórczych 
możliwości. 

Gramsci przyjmuje za punkt wyjścia swej refleksji na temat 
światopoglądu rozróżnienie między „potocznym rozsądkiem”, któ-
ry ukształtował się historycznie na drodze adaptacji, a „zdrowym ro-
zumem”, czyli krytycznym dystansem wobec własnego poglądu, na-
wet jeśli ów dystans nie pozwolił jeszcze na powstanie nowych idei. 
Gramsci przyjmuje przy tym, ponownie w duchu sokratejskim, że 
człowiek może przeciwstawiać się swemu poglądowi w  miarę, jak 
wykształca ową postawę krytyczną. Ta możliwość prowadzi zaś na-
szego autora do intrygującej tezy, że można wyznawać kilka różnych 
światopoglądów. Czasem dokonuje się między nimi wyboru, ale bar-

114 Ibidem, s. 248. 
115 Ibidem, s. 221.
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dziej typowy jest brak świadomości, jaki światopogląd się realizuje. 
Światopogląd realizowany może być tymczasem odmienny od świa-
topoglądu deklarowanego. Jak podkreśla Gramsci, „rozdźwięk mię-
dzy myśleniem a działaniem – to znaczy współistnienie dwóch świa-
topoglądów, z których jeden wyraża się w słowach, a drugi przejawia 
się w konkretnym działaniu – nie zawsze wynika ze złej wiary”116, 
ponieważ jako członek grupy zależnej, indywiduum może głosić po-
glądy, które grupa ta przejęła od innej, dominującej grupy. Walka 
światopoglądów może więc być faktem politycznym, a  światopo-
gląd prawdziwy, czyli możliwy do wywiedzenia przez obserwatora 
z praktyki, może być skrywany pod pozorami innego światopoglą-
du. System taki może również skrywać sprzeczności między różny-
mi praktykami. 

Można by w tym miejscu zadać pytanie, czy człowiek jest zdol-
ny do przeciwstawienia się światopoglądowi narzucanemu mu przez 
grupę. Gramsci przyznaje, że tego rodzaju akt ideowego sprzeciwu 
jest podstawowym przejawem wolności, ale cechuje raczej intelek-
tualistów niż lud. Innymi słowy, da się zauważyć brak jedności ide-
ologicznej w społeczeństwie, wzajemną nieufność tych, którzy zaj-
mują się teorią, i tych, którzy koncentrują się na praktyce. Jak pisze 
Gramsci, „zarówno organiczność myśli, jak i  spójność kulturalna 
byłyby możliwe tylko w  tym wypadku, gdyby między intelektuali-
stami a ludźmi prostymi istniała taka jedność, jaka powinna w za-
sadzie istnieć między teorią a  praktyką”117. Dlaczego tak o  tę jed-
ność trudno? Dostarczając wyjaśnienia, Gramsci odwołuje się do 
argumentu, który znamy już z  tekstów Charlesa Sandersa Peirce’a. 
Z praktycznego punktu widzenia dla człowieka istotniejsze jest to, 
by mieć jakikolwiek, choćby słabo potwierdzony pogląd niż pozosta-
wać w niepewności. Co prawda, jak argumentuje Gramsci, „każdy, 
kto ma punkt widzenia sprzeczny z jego [człowieka z ludu] własnym 
punktem widzenia, jeśli stoi wyżej pod względem umysłowym i le-
piej umie uzasadnić swoje twierdzenia, pokona go logiką swych wy-
wodów”, ale oznaczałoby to, że człowiek z ludu byłby zmuszony do 

116 Ibidem, s. 216.
117 Ibidem, s. 220.
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zmiany poglądów, ilekroć spotka się z poglądem lepiej uargumento-
wanym. Narażenie na taką wahliwość rosłoby, dodajmy, wraz z roz-
powszechnianiem się prasy, telewizji, a osiągnęłoby apogeum w erze 
internetu. Toteż ludzie prości, wnioskuje dalej Gramsci, nie są skłon-
ni ulegać rozumowej argumentacji, wyżej cenią sobie bowiem stabil-
ność swoich poglądów. Nie stoi za nimi co prawda rozum, ale wiara 
w grupę społeczną, która pielęgnuje tradycyjny pogląd i – jak mógł-
by wnioskować człowiek z ludu – musi mieć ku temu ważne powo-
dy. Innymi słowy, nawet najlepiej uzasadnionym poglądom intelek-
tualisty zawsze można przeciwstawić argument, że własna grupa jest 
bardziej godna zaufania i że z pewnością są w niej osoby, które w ra-
zie potrzeby byłyby zdolne do uzasadnienia tradycyjnego sposobu 
myślenia. 

Zwróćmy uwagę, że zarówno Peirce, jak i Gramsci odwołują się 
do wiary jako ostatecznej podstawy światopoglądu. Peirce nie po-
przestaje wszakże na tradycyjnej wierze ludu w  słuszność przeko-
nań grupowych, lecz postuluje wiarę w rozszerzoną wspólnotę uczo-
nych kontynuujących poszukiwanie prawdy w przyszłości. Gramsci 
nie miałby zapewne powodów, by nie uznać postulatów Peirce’a, ale 
jego myśl podążyła w innym kierunku. Najbardziej interesowało go 
to, czy wiara intelektualisty, spleciona rozumowo z metodologią in-
dukcyjną, może w ogóle stać się wiarą mas ludowych, czy Peirce’ow-
ska wiara w przyszłość może zastąpić wiarę w przeszłość, w  świa-
topogląd uwiarygodniony przez system odziedziczonych praktyk. 
Dlatego też głównym przedmiotem analiz Gramsciego jest doktryna 
Kościoła, który nie może sobie pozwolić na podniesienie świadomo-
ści ludu i jego emancypację. 

Gramsci bardzo liczył na to, że jego „filozofia praktyki” może 
odwrócić mechanizm budowy światopoglądowej więzi ludu z  Ko-
ściołem. O  ile Kościół podtrzymuje materialistyczną mentalność 
ludu, umiejętnie nadbudowując nad nią własną doktrynę, o  tyle 
Gramsci pragnął tę mentalność zmienić, wytwarzając w „prostych 
ludziach” poczucie politycznej sprawczości, a następnie ogólnoludz-
kiej wolności, działanie jest bowiem „poznaniem świata w tej mie-
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rze, w jakiej ten świat zmienia”118. Błędna byłaby wszakże interpreta-
cja mówiąca, że według Gramsciego akt politycznej rewolty miałby 
w jakiś sposób wyprzedzać świadomość. Teoria i praktyka są raczej 
jednością, w tym sensie, w jakim myśl zawiera już w sobie pierwszą 
fazę działania i tylko jako taka ma jakiekolwiek znaczenie. Rozpo-
wszechnienie się danej praktyki jest natomiast ostatecznym spraw-
dzianem teorii: „Masowe przyjęcie lub nieprzyjęcie jakiejś ideologii 
jest sprawdzianem, w którym wyraża się realna krytyka racjonalno-
ści i historyczności poszczególnych poglądów”119. 

Krytycznym momentem, który decyduje o  tym, czy w  kształ-
towaniu się światopoglądu uruchomi się mechanizm poszukiwania 
„grupowego dowodu słuszności”, czy też raczej mechanizm poszu-
kiwania politycznej kontrpropozycji dla hegemonii światopoglądo-
wej, jest konfrontacja z poglądem przeciwstawnym i ocena własnej 
roli w tej konfrontacji. Można bowiem potraktować siebie zale-
dwie jako cząstkę zbiorowości i mechanicznie odrzucić to, co nietra-
dycyjne, albo przypisać sobie zdolność do wytworzenia i  realizacji 
własnego poglądu. Rzadko kiedy indywiduum jest w stanie samo-
dzielnie stawić czoła nowej idei, stąd też kształtowanie się jedności 

118 Ibidem, s. 224. Wyrażany przez Gramsciego postulat przezwyciężenia zdro-
worozsądkowej, codziennej mentalności ludu świadczy o tym, że Gramsci nie 
uważał tej mentalności za godną aprobaty. Przeczy to zasadniczemu argumen-
towi, który wobec analizowanego przez nas autora wysunął Leszek Kołakowski. 
Autor Głównych nurtów marksizmu słusznie zauważył, że według Gramsciego 
ludzie mogą wyznawać „dwa skłócone ze sobą poglądy na świat”, ale niesłusz-
nie wyciągnął z tego wniosek, jakoby Gramsci aprobował pogląd ukryty, impli-
kowany przez praktykę. Kołakowski pisze: „Najmniej zaś można by stąd wno-
sić [z  istnienia dwóch poglądów na świat], że w wypadku takiej rozbieżności 
»pogląd« implicite, jakoby zawarty w  zachowaniu, zasługuje z  samej tej racji 
na aprobatę; zasada świętości własności jest gwałcona w zachowaniu praktycz-
nym bynajmniej nie tylko przez klasy uciskane, ale nie mniej przez uprzywile-
jowane” (L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 3, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2009, s. 239). Gramsci pisze tymczasem: „[…] filozofia prak-
tyki nie dąży do utrzymania prostych ludzi w  ich prymitywnej filozofii »po-
tocznego rozsądku«, lecz przeciwnie, pragnie dać im wyższe pojęcia o życiu”  
(A. Gramsci, op. cit., s. 224). W niczym nie zmienia to tego, że owe „wyższe po-
jęcia” mogą ukształtować się tylko jako element nowej praktyki, do czego jesz-
cze powrócimy. 

119 A. Gramsci, op. cit., s. 234.
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teorii i praktyki jest raczej procesem historycznym niż psychologicz-
nym, a jego „faza pierwiastkowa i zaczątkowa wyraża się w ledwie 
instynktownym »rozróżnieniu«, w »rozbracie«, w niezależności”120. 

Widać tu jak na dłoni charakter pojęcia wolności, które wyłania 
się z refleksji Gramsciego. Jest ono zarazem teoretyczne i praktyczne, 
psychologiczne i polityczne. Człowiek może być wolny tylko wtedy, 
gdy pojmuje siebie praktycznie jako wolną istotę i jeśli podobną wol-
ność przypisuje innym. Z drugiej strony może ją rozpoznać tyl-
ko we własnych praktykach. Stąd też wolność rodzi się w gru-
pie, a konkretnie w partiach, które są „tyglem, w którym stapia się 
w jedno teoria z praktyką”121. Jak można przypuszczać, to tam inte-
lektualiści mają szansę zaszczepić swe idee w sercach prostych lu-
dzi. Wolność to bowiem dla Gramsciego nic innego jak spójność 
światopoglądu będącego interpretacją własnych praktyk. 
Na tym tle włoski filozof ukazuje mankamenty innych sposobów ro-
zumienia tego pojęcia. Przede wszystkim odrzuca przeciwstawie-
nie wolności i  „automatyzmu” pojmowanego jako racjonalność. 
Jak pisze, „zawsze mamy swobodę wyboru, a dokonujemy go zgod-
nie z pewnymi kierunkami działania, które są identyczne dla wiel-
kiej masy jednostek”122. Najwyraźniej w oczach Gramsciego daje się 
obronić kompatybilistyczny pogląd o  niesprzeczności indywidual-
nego wyboru z prawami zachowań zbiorowych. Choć „wole jedno-
stek są różnorodne”, to istnieje w nich zawsze coś wspólnego, co do-
chodzi do głosu na poziomie zsumowanych skutków działań, i  to 
właśnie postrzegamy jako „automatyzm”. W  istocie nie jest to dla 
Gramsciego nic innego jak racjonalność będąca wspólnym mianow-
nikiem działań ludzkich (emocje miałyby więc być zmienne i zróż-
nicowane sytuacyjnie). 

Gdyby pogląd Gramsciego ograniczał się do akceptacji pewnej 
wersji społecznego determinizmu, to, jak już wspominaliśmy, moż-
na by było przypisać naszemu autorowi pewną wersję teorii racjo-
nalnego wyboru i  nie byłoby potrzeby rezerwować dlań miejsca 

120 Ibidem, s. 225.
121 Ibidem, s. 227.
122 Ibidem, s. 52.
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w  rozdziale poświęconym teoriom społecznym ufundowanym na 
praktyce. Dlatego też tak ważne jest podkreślenie, że Gramsci odrzu-
ca również wszelkie czysto teoretyczne określenia wolności. Dzięki 
temu właśnie może zarysować własną, oryginalną koncepcję. Gdyby 
wolność miała nie być przeciwieństwem „automatyzmu”, racjonal-
ności, zmiany, to musiałaby oznaczać „tylko »ruch«, rozwój, dialek-
tykę”, trzeba by było uznać jej obecność wszędzie – także tam, gdzie 
panuje zachowawczość, polityczna opresja. „Czyż w  takim razie – 
pyta Gramsci, interpretując Hegla i  dyskutując z  Crocem – każdy 
nurt i każde stronnictwo nie są wyrazem wolności, momentem dia-
lektycznym procesu wolności?”123 Odpowiadając na to pytanie, stara 
się potraktować poważnie Heglowską tezę o historycznym charak-
terze wolności i wskazuje, że w odróżnieniu od poprzednich stule-
ci, dziewiętnasty wiek był świadkiem „historii wolności świadomej”. 
Innymi słowy, nawet jeśli lud ma praktyczne dążenia, w których wy-
raża się ukryty światopogląd, to nie jest w stanie być w nich konse-
kwentny, jeśli ich sobie nie uświadomi i  jeśli nie znajdzie się inte-
lektualista, który będzie ich wyrazicielem i otrzyma poparcie ludu. 
Gramsci bierze więc w cudzysłów „wolność” teoretyczną, oznaczają-
cą praktycznie „prawo zachowywania swoich barbarzyńskich prze-
sądów, swego prymitywizmu”, za sprawą którego „masy […] stano-
wią armię rezerwową partii wyznawców Indeksu papieskiego”124. 

Tak jak istnieje „prawdziwy” światopogląd (w  odróżnieniu od 
światopoglądu hegemonicznego, będącego teorią klas panujących), 
istnieje też „prawdziwa” wolność w  odróżnieniu od zwykłej swo-
body działania – zgodności działania z wolą. Tym, co nadaje wol-
ności ów autentyczny charakter, jest wiedza o  własnym położeniu 
społecznym i  naturze ludzkiej, a  kulminacją tej wiedzy jest świa-
domość wolności, czyste praktyczno-teoretyczne samoodniesienie 
człowieka. Widzimy raz jeszcze, jak zasadnicza różnica dzieli Gram-
sciego i Bourdieu. Ten ostatni myśliciel ową kulminację dostrzegał 
bowiem nie w świadomości wolności, lecz w rozpoznaniu determi-
nizmu społecznego. Błędem byłoby jednak całkowite przeciwstawia-

123 Ibidem, s. 30.
124 Ibidem, s. 31–32. 
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nie sobie obu autorów. Nie tylko dlatego, że Gramsci – być może bar-
dziej konsekwentnie – buduje swą teorię jako teorię-praktykę oraz 
uznaje w pewnej mierze determinizm praw zachowania zbiorowe-
go, lecz także dlatego, że w pewnym zakresie przypisuje determini-
zmowi pozytywną rolę w historycznym rozwoju wolności. W sytua- 
cjach bezradności i braku inicjatywy wiara w konieczność dziejową 
może wszak dawać nadzieję, a nawet zachęcać do działania. Deter-
minizm, o ile nie jest fatalizmem, zdradza istnienie woli „w formie 
ukrytej, zamaskowanej, która wstydzi się samej siebie”125. Oczywi-
ście, jeśli wola ta kieruje się, jak w  przypadku chrześcijan, na ży-
cie wieczne, to niewiele może z niej wyniknąć dla doczesnych pro-
jektów rewolucyjnych. Bardziej ożywcze mogą się okazać doczesne 
utopie126. Nieco dziwne wydaje się zresztą to, że nasz filozof nie do-
patruje się w wielu nurtach chrześcijaństwa sprzeciwu wobec deter-
minizmu, i  to nie tylko dlatego, że chrześcijaństwo podniosło tezę 
o wolności woli do rangi dogmatu, lecz także ze względu na liczne 
ruchy odnowy obecne w Kościele i odwołujące się do ludzkiej siły 
woli. Cytując Webera, Gramsci twierdzi natomiast, że tym, co może 
rodzić inicjatywę wśród chrześcijan, jest raczej determinizm stojący 
zarówno za ich całkowitym oddaniem Bogu, jak też ekspansywno-
ścią organizacji kościelnej. Tak czy inaczej, deterministyczny sposób 
myślenia staje się hamulcem działania, ilekroć charyzmatyczny inte-
lektualista wyraża potrzeby ludu i pragnie stanąć na jego czele. Lud 
staje wtedy twarzą w  twarz z własną autonomią i musi uporać się 
z deterministycznym dziedzictwem. Taka sytuacja stwarza sprzecz-
ność, która może być zaczynem stopniowej zmiany sposobu myśle-
nia – tym szybszej, im bardziej skłania do niej sytuacja polityczna. 

W tym kontekście Gramsci bardzo liczył na aktywną rolę pań-
stwa w tworzeniu i przekształcaniu społeczeństwa obywatelskiego:

Pomiędzy bazą ekonomiczną a  państwem z  jego ustawodawstwem 
i  siłą przymusu zawiera się społeczeństwo obywatelskie, i  jego rady-
kalne przeobrażenie musi się dokonać w sferze konkretu, a nie tylko 
na kartach praw i w książkach naukowców; państwo jest narzędziem 

125 Ibidem, s. 228.
126 Por. ibidem, s. 356.
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przystosowania społeczności obywatelskiej do bazy ekonomicznej, 
ale trzeba, aby państwo „chciało” to uczynić, to znaczy, aby przywód-
cami państwa byli reprezentanci zmian, które dokonały się w  bazie 
ekonomicznej127.

Ta refleksja każe nam wszakże powrócić do wyjściowego pytania, 
które zadaliśmy wspólnie z Gramscim: co można uczynić, aby pro-
jekt rewolucyjny nie został przejęty przez faszystów i  inne ruchy, 
które jedynie pozornie wyrażają wolność ludu? Odpowiedzi Gram-
sciego na pytanie o jedność teorii i praktyki nie nastręczają trudno-
ści teoretycznych, pozostawiają jednak znaczny niedosyt praktycz-
ny. Współczesny czytelnik Zeszytów filozoficznych może, podobnie 
jak Gramsci, czuć się więźniem własnego poczucia wolności, które 
nie ma szans politycznej realizacji. 

Jednym ze sposobów rozwiązywania problemów teoretycz-
nych jest ich przenoszenie w  sferę praktyki, problemów praktycz-
nych zaś – zwiększanie dystansu wobec siebie i własnej tradycji my-
ślowej. Bez wątpienia taką rolę odgrywa w  marksizmie twórczość 
Corneliusa Castoriadisa, który podjął wiele wątków zajmujących 
wcześniej Marksa i Gramsciego, ale z dużo większą świadomością 
ich historycznych losów. U Castoriadisa możemy znaleźć chłodną, 
ale i przenikliwą rekapitulację przemyśleń, które zachęcały do wal-
ki wcześniejsze pokolenia marksistów. Zapewne przez swój dystans, 
Castoriadis niejednokrotnie czuje się w obowiązku bronić przed za-
rzutem idealizmu. Co więcej, udaje mu się odwrócić ten zarzut i po-
stawić go ortodoksyjnym marksistom, choćby gdy pisze:

 
[…] to, co tu mówimy, może w oczach wielu „marksistów” uchodzić 
za idealizm. Atoli idealizm, a  w  istocie jego najbardziej prymitywna 
i naiwna forma, jest zawarta w próbie zredukowania całej rzeczywisto-
ści historycznej do wyników działania jednego czynnika, z konieczno-
ści wyabstrahowanego z reszty, a tym samym stanowiącego czystą 
i prostą abstrakcję, jak też, na dodatek, coś w rodzaju idei128.

127 Ibidem, s. 62.
128 C. Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, transl. K. Blamey, The MIT 

Press, Cambridge 1987, s. 21.
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Całokształt argumentów wysuwanych przez Castoriadisa pod 
adresem marksizmu celuje jednak nie tylko w ukryty idealizm po-
jęciowej struktury, którą doktryna ta próbuje narzucić faktom, lecz 
także w  jej materializm, gdy próbuje ona redukować ludzkie dzia-
łania do łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Według naszego au-
tora marksizm cechują oba te mankamenty naraz. Składają się one 
w sumie na teoretyczną ambiwalencję, która odpowiada praktycznej 
ambicji przewidywania toku dziejów przy jednoczesnym pragnieniu 
ich kształtowania. Castoriadis, w młodości członek greckiego ruchu 
komunistycznego, a następnie, po przenosinach do Paryża, prakty-
kujący psychoanalityk i niezależny intelektualista, był w pełni świa-
dom, że marksizm stał się ideologią w rozumieniu Marksa i Gram-
sciego, a więc zespołem idei, które nie służą wyjaśnieniu czy zmianie 
rzeczywistości, lecz jej ukryciu w imię wyobrażenia pozwalającego 
ludziom czynić co innego, niż myślą129. Zarazem Castoriadis pragnie 
ocalić entuzjazm i postępowość, którymi marksizm górował nad ka-
pitalistycznymi teoriami społecznymi, a żeby to uczynić, obiera kie-
runek, w którym do pewnego stopnia podążyli już przedstawiciele 
szkoły frankfurckiej, czyli skupia się na subiektywistycznych wy-
miarach doktryny, a w centrum swego zainteresowania stawia ludz-
ką autonomię – tak indywidualną, jak społeczną. Istotne z naszego 
punktu widzenia jest to, że Castoriadis był świadomy, iż marksizm 
stał się nieodłącznym elementem nowoczesnej mentalności i nieza-
leżnie od porażek, jakie poniósł jako ideologia biurokratyczna lub 
sekciarska, był również jedną z najbardziej ożywczych idei praktycz-
nych dziewiętnastego i dwudziestego stulecia. Stał się tyleż symbo-
lem historycznego błędu, co niespełnionych nadziei na postęp spo-
łeczny, idealnym punktem odniesienia130 dla różnych wizji zmiany 
społecznej. 

129 Por. ibidem, s. 11.
130 Warto podkreślić, że najważniejsze dzieło Castoriadisa, czyli Imaginacyjna in-

stytucja społeczeństwa, które stanowi spójną całość, mimo że składa się z części 
pisanych w różnych okresach, akcentuje już na początku ową obecność humani-
stycznych ambicji marksizmu w mentalności świata zachodniego. Na pierwszej 
stronie czytamy: „Nie będąc już jedną z wielu teorii czy programem politycz-
nym grupki osób, marksizm wrył się tak mocno w język, idee i rzeczywistość, że 
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Wczesna myśl Castoriadisa skupiała się na zarysowaniu prak-
tycznych możliwości realizacji tej samej wizji postępu, której rzecz-
nikiem był Gramsci. Pojawia się w  niej przede wszystkim projekt 
samorządu robotniczego wykluczającego rządy partyjnej nomenkla-
tury, a drogą prowadzącą do autonomii społecznej ma być wysiłek 
edukacyjny marksistowskich intelektualistów:

[…] kluczową sprawą dla frontowej organizacji politycznej, gdy tylko 
uświadamia sobie potrzebę zniesienia podziału społeczeństwa na kie-
rowników i wykonawców, jest od początku próba zniesienia tego po-
działu we własnych szeregach. Nie jest to po prostu kwestia lepszych 
regulacji, lecz podniesienia świadomości oraz rozwoju talentu aktywi-
stów przez ich stałą teoretyczną i praktyczną edukację131.

W odróżnieniu od Gramsciego, który był gotów zaakceptować spo-
łeczny wariant determinizmu i jego walory motywacyjne, Castoria-
dis nie miał złudzeń co do tego, że postulowana edukacja proleta-
riatu nie spełni pokładanych w niej nadziei właśnie ze względu na 
deterministyczny aspekt dzieła Marksa, w  dużej mierze odpowie-
dzialny za przeniesienie autorytarnych praktyk burżuazji do realne-
go socjalizmu „nieoddzielnie związanego z obozami koncentracyj-
nymi”132. Jak czytamy w tekście z 1955 roku:

W  obliczu problemu odziedziczonego po epoce burżuazji rozumu-
je się jak przedstawiciel burżuazji. Rozumowanie takie polega przede 

stał się składową powietrza, którym oddychamy od momentu, gdy wkraczamy 
w świat społeczny, częścią krajobrazu historycznego określającego rytm nasze-
go życia” (ibidem, s. 9). We wczesnym tekście z 1949 roku, Socialism or Barba-
rism, którego tytuł był zarazem nazwą grupy intelektualistów skupionych wokół 
Castoriadisa, znajdujemy tezę, że marksizm został w dużej mierze wchłonięty 
przez ideologię burżuazyjną, stając się jedną z jego licznych twarzy: „Burżuazja, 
w wielu swych pozornie różnych, ale zasadniczo tożsamych formach, »uzna-
ła« marksizm i  próbowała go osłabić przez jego przywłaszczenie, częściowe 
»zaakceptowanie«, zredukowanie do rangi jednej z wielu możliwych doktryn”  
(C. Castoriadis, Socialism or Barbarism, w: idem, Political and Social Writings, 
Vol. 1, transl. D. A. Curtis, University of Minnesota Press, Minneapolis 1988,  
s. 76–106, tu: s. 76). 

131 Ibidem, s. 105.
132 Ibidem, s. 76.
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wszystkim na ustanawianiu abstrakcyjnej i uniwersalnej reguły (jako 
jedynej formy rozwiązywania problemów w wyobcowanym społeczeń-
stwie), zapominając, że „prawo jest niczym ignorant i okrutnik”, któ-
ry zawsze powtarza to samo, a  rozwiązanie socjalistyczne może być 
socjalistyczne tylko pod warunkiem, że jest konkretne i obejmuje cią-
głą partycypację zorganizowanej jednostki robotników w  określeniu 
rozwiązania133.

Z zacytowanego fragmentu możemy wywnioskować, że Castoriadis 
bardzo poważnie traktował zasadę praktycznej konstytucji rzeczy-
wistości i  był w  jej obronie bardziej konsekwentny niż Marks czy 
Gramsci – nie tylko ze względu na swą fascynację Platonem, które-
mu przypisywał pogląd, jakoby „nie istniała żadna uniwersalna wie-
dza, żadna wiedza dyskursywna dotycząca spraw ludzkich”134, lecz 
także ze względu na to, że należał już do innej epoki niż Gramsci – 
epoki, w której mógł wznieść się ponad różnicę między „realnym so-
cjalizmem” a kapitalizmem, aby dostrzec ich wspólne źródło. 

Jeden z głównych zarzutów Castoriadisa wobec Marksa głosi, że 
autor Rękopisów rzutował „artykulacje” i „strukturacje” charaktery-
styczne dla społeczeństw nowoczesnych na epoki wcześniejsze, tak 
jakby nie traktował poważnie własnego przekonania o historycznym 
pochodzeniu idei, a  zwłaszcza o  źródłach kategorii teoretycznych, 
którymi się posługiwał. Jak pisze Castoriadis: 

Nie można powiedzieć ogólnie, że „gospodarka determinuje ideologię” 
ani że „ideologia determinuje gospodarkę”, ani nawet, że „gospodarka 
i ideologia determinują się wzajemnie” z tego prostego powodu, że go-
spodarka i ideologia ujmowane jako oddzielne sfery, które mogą, lecz 
nie muszą na siebie oddziaływać, same są produktami określonego eta-
pu (w gruncie rzeczy całkiem współczesnego) rozwoju historycznego135.

133 C. Castoriadis, On the Content of Socialism, w: idem, Political and Social Writ-
ings, Vol. 1, s. 290–309, tu: s. 300.

134 Idem, On Plato’s “Statesman”, transl. D. A. Curtis, Stanford University Press, 
Stanford 2002, s. 139.

135 Idem, The Imaginary Institution of Society, s. 24–25.
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Przez to marksizm operuje na dwóch poziomach refleksji równo-
legle: na poziomie analizy przyczynowo-skutkowej oraz teleologii. 
Ich wzajemne powiązanie jest wszakże złudne, gdyż wnioski, do ja-
kich prowadzi Marksa wnioskowanie na obu poziomach, są wzajem-
nie sprzeczne. Mianowicie analiza przyczynowo-skutkowa przybiera 
postać determinizmu ekonomicznego, teleologia jest zaś ukierun-
kowana na uniwersalistyczny projekt rewolucyjny, w którym walka 
klasowa jest interpretowana jako przejaw autonomii społecznej. We-
dług Castoriadisa Marksowska teoria kapitalizmu w żaden sposób 
nie implikuje walki klas, która wymaga wytłumaczenia zmian świa-
domości społecznej. Z  drugiej strony koncepcja działania autono-
micznego zakrawa na fikcję, ponieważ nie dopuszcza możliwości, by 
działanie zbiorowe przebiegało inaczej, niż zakłada Marksowska fi-
lozofia historii. Jeśli działanie autonomiczne zmierza w innym kie-
runku, to jest przejawem „złej autonomii albo raczej nie jest w ogóle 
autonomią, ponieważ jeśli masy nie są ukierunkowane na właściwe 
cele, to dlatego, że ciągle pozostają pod wpływem kapitalizmu”136. 
Uznanie autonomii rozumianej niedeterministycznie, a więc działa-
nia uchybiającego prawom ekonomii, musiałoby oznaczać, że moż-
liwe jest również historyczne niepowodzenie marszu ku socjalizmo-
wi. Dopuszczenie tej możliwości wybrzmiewa w nazwie czasopisma, 
które współtworzył Castoriadis – „Socialisme ou Barbarie”. 

Według Castoriadisa perspektywa historyczna nie jest ograni-
czeniem nauk społecznych, lecz pozytywnym warunkiem wszel-
kiej społecznej analizy. W  duchu wczesnych prac Znanieckiego 
i późnej twórczości Meada Castoriadis pisze: „Jedynie będąc inten-
sywnie teraźniejszą, teraźniejszość sprawia, że widzimy w przeszło-
ści coś innego i coś więcej, niż przeszłość widziała w sobie”137. Żad-
na myśl, a więc także żadna teoria społeczna nie może wyczerpująco 
opisać i  wyjaśnić przedmiotu swej analizy – nie tylko dlatego, że 
jest jego częścią, ale przede wszystkim ze względu na to, że kieru-
je się na przeszłość, stosując kategorie i  intencje praktyczne będą-
ce jej produktami. Wykraczają one poza badaną przeszłość, a zara-

136 Ibidem, s. 31.
137 Ibidem, s. 34.
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zem ograniczają (i konstytuują!) teraźniejsze możliwości badawcze. 
Nieredukowalność aktualnych kategorii poznawczych do generują-
cej je przeszłości stanowi przykład szerszej nieredukowalności zja-
wisk kulturowych do podstawy materialnej. Znakomitą ilustracją 
jest relacja między grecką gospodarką a  kulturą, wszak oryginal-
ność i postępowość greckiej kultury w żaden sposób nie wiązały się 
z przesłankami gospodarczymi, czego dowodzi głównie to, że grec-
ka literatura i filozofia nie mogą być traktowane jako mniej zaawan-
sowane niż literatura i filozofia współczesnych społeczeństw o dużo 
bardziej rozwiniętych i  zróżnicowanych ustrojach gospodarczych.

Skoro zjawiska historyczne charakteryzują się nieciągłością, bez 
której historia nie byłaby do pomyślenia, pojawia się pytanie o rela-
cję między przyczynowością wydarzeń historycznych a  ich unika-
towością. Czy nieredukowalność oznacza niezdeterminowanie? Od-
powiedź Castoriadisa na to pytanie jest dość złożona i uwzględnia 
wiele rozróżnień, które zarysowaliśmy, charakteryzując współczes- 
ną debatę wokół wolności. Przede wszystkim, podobnie jak Max 
Weber, Castoriadis zwraca uwagę, że jakiekolwiek wyjaśnienie hi-
storyczne musi odwoływać się do związków przyczynowych, a umo-
tywowanie działań stanowi pierwowzór przyczynowości w  świecie 
przyrody. Historia nie jest więc niczym innym niż łańcuchem zro-
zumiałych związków przyczynowych. „Rozumienie” implikuje przy 
tym założenie, że określone działania z konieczności wymagają ist-
nienia odpowiadających im motywacji, nawet jeśli zakłada się rów-
nocześnie, że dana motywacja mogła nie pociągnąć za sobą danego 
działania. Jeśli nadepniemy komuś na stopę, a osoba ta nas obrazi, 
to nie odpowiemy policzkiem, ale z drugiej strony, jeśli ktoś inny tak 
uczyni, to uważamy to za konieczny skutek motywu tej osoby138. In-
nymi słowy, niezależnie od przypisywania ludziom wolności wybo-
ru, mamy też naturalną tendencję do umieszczania wszelkich dzia-
łań w łańcuchach związków przyczynowych. Tendencja ta ma z kolei 
podłoże racjonalistyczne, motywacje pociągają bowiem za sobą re-
alizacje planów, których sens można rekonstruować, odwołując się 
do obiektywnych praw lub uwzględniając odchylenia od nich. 

138 Ibidem, s. 43.
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Podkreślając rolę wyjaśnień przyczynowych, Castoriadis zastrze-
ga jednak, idąc zarówno śladem Webera, jak też Williama Jamesa, 
że nie dają się one zintegrować w całościowy deterministyczny sys-
tem. Powodem tego nie jest jednak wielość obiektywnie istnieją-
cych wartości ani rosnąca siła argumentów za indeterminizmem, 
lecz obecność elementów niedeterministycznych w  faktach histo-
rycznych. Pierwszy ich rodzaj to odchylenia od racjonalistycznych 
wzorów, dające się wyjaśniać albo innymi czynnikami wpływają-
cymi na ludzkie postępowanie, albo nawet jakąś dozą przypadku. 
Ważniejszy jest drugi rodzaj niezdeterminowania, czyli nieprzewi-
dywalność działań ze względu na ich kreatywność. Nie wyklucza 
ona racjonalności ani podporządkowania się normom. Oznacza bo-
wiem szczególną zdolność ludzi do generowania nowych reakcji 
nie tylko na nowe, ale także podobne sytuacje (co miałoby 
różnić ludzkie reakcje od reakcji zwierzęcych). Społeczny produkt 
takiej kreatywności w postaci nowego typu działań Castoriadis na-
zywa instytucją.

Jak już wiemy z  analizy wcześniej omawianych teorii społecz-
nych, problem teoretyczny nie kryje się zwykle w kreatywnym wy-
miarze ludzkich działań czy w niemożności ich wyjaśnienia za po-
mocą praw nauki, lecz w  tym, że wszystkie działania wywołują 
niezamierzone skutki wymagające wyjaśnienia. Skutki te często nie 
mogą być kładzione na karb odchyleń od racjonalistycznych mo-
deli, lecz wymagają odrębnych, specyficznych wyjaśnień. Castoria-
dis uznaje potrzebę ich sformułowania podobnie jak wielu socjolo-
gów, jednak idzie o  krok dalej, uważając, że niezamierzone skutki 
nie tylko są systematycznie powiązane ze sobą, jawią się jako cało-
ści o emergentnych cechach, lecz także jest im nadawany przez spo-
łeczeństwa sens, któremu niejako się „podporządkowują”. Sens ten, 
nazywany „znaczeniem historycznym” (signification), nie jest ani tak 
obiektywny i  konieczny, jak porządek przyrody, ani też czysto su-
biektywny, gdyż powstaje niezależnie od prywatnych wyobrażeń. 
W  szczególności taki charakter ma kapitalizm, będący konieczną 
jednością zjawisk historycznych, mimo swej przygodności i tego, że 
nie został intencjonalnie zaprojektowany. Nie inaczej religie czy po-
rządki rytualne, które nigdy nie wyczerpują się w  funkcjach, jakie 
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chce im przypisywać retrospektywna racjonalizacja (często w posta-
ci teorii społecznej). Powstają ex nihilo, by następnie stanowić rodzaj 
obiektywnej konieczności w oczach członków społeczeństwa, którzy 
je zinternalizowali i zobiektywizowali w swoich instytucjach. 

Zarówno indywidua, jak też zbiorowości mogą różnie ustosun-
kowywać się do wykreowanych przez siebie wyobrażeń. Przedsta-
wienia te mogą stać się przedmiotami refleksji jako kreacje, mogą też 
jednak wtórnie ubezwłasnowolniać myślenie i działanie. W pierw-
szym przypadku mamy do czynienia z autonomią, w drugim zaś 
z heteronomią. Castoriadis celowo odróżnia autonomię od wolno-
ści, ponieważ jedynie to pierwsze pojęcie jest, jego zdaniem, istotne 
z praktycznego punktu widzenia. Indywidua i społeczeństwa hete-
ronomiczne są wszak nie mniej wolne niż autonomiczne – zarówno 
w znaczeniu czynienia tego, co się chce, jak też tworzenia nowych 
instytucji. Są jednak mniej wolne w sensie Marksowskim, przeciw-
stawnym alienacji. Wedle słów Castoriadisa człowiek i  społeczeń-
stwo są autonomiczne wtedy, gdy nadają sens rzeczywistości, czynią 
użytek ze swych zdolności, aby się wzbogacać i rozwijać. Stan doce-
lowy autonomii nie jest natomiast możliwy do określenia, podobnie 
jak jakakolwiek zasada, której społeczeństwo musiałoby się podpo-
rządkować w celu uzyskania obiektywnie pożądanego stanu. Ogra-
niczenie to wynika nie tylko z istoty autonomii, ale przede wszyst-
kim z niepełności wszelkiej teorii społecznej – każda taka teoria jest 
bowiem, jak już stwierdziliśmy, historyczna.

Castoriadis nie zadowala się ogólnym czy negatywnym okreś- 
leniem autonomii i  pragnie nadać jej dużo bardziej konkretne, 
a  zwłaszcza praktyczne znaczenie. Uważa, że humanistyczne ją-
dro marksizmu, a  więc projekt rewolucji społecznej, zawiera waż-
ne intuicje pozwalające na sformułowanie takiej praktycznej kon-
cepcji autonomii, która nie byłaby ani tylko zaprzeczeniem alienacji, 
ani też ogólnym wskazaniem na nieznany jeszcze potencjał człowie-
czeństwa. Według Castoriadisa teza o możliwości istnienia autono-
mii, zawarta implicite w projekcie rewolucyjnym, nie wynika w ogóle 
z systemu teoretycznego Marksa – przeciwnie, jest właśnie zasadni-
czą konsekwencją niezdolności teorii Marksowskiej do uzasadnie-
nia deterministycznego lub teleologicznego obrazu świata. Ta inter-
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pretacja rodzi jednak poważny problem: jak autonomia może nie 
być mrzonką, skoro u jej podstaw nie możemy znaleźć powszechnie 
ważnej wiedzy, a jedynie wybrakowaną teorię?

Według naszego autora w  opisanej sytuacji można się spo-
tkać z  dwoma rodzajami reakcji. Pierwszy rodzaj polega na obro-
nie marksizmu w  imię praktycznych nadziei rewolucji, nawet jeśli 
wiązałoby się to z potrzebą „ofiary z intelektu”. Drugi rodzaj to od-
rzucenie projektu rewolucyjnego w imię teorii ze względu na argu-
ment, że nie warto poświęcać czegoś, o czym wie się więcej, na rzecz 
czegoś, o czym wie się mniej. Obu tym strategiom, które Castoria-
dis identyfikuje w  dziejach teorii społecznej, przyświeca to samo 
„inżynieryjne” założenie: bez całościowej teorii nie można świado-
mie i sensownie działać. W obu przypadkach działanie rozumiane 
jest technicznie, jako realizacja racjonalnej procedury lub zgodność 
z normą, której słuszność została wcześniej przyjęta za pewnik. Isto-
tą działania jest, tak czy inaczej, podporządkowanie się regule. W re-
zultacie dochodzi do odwrócenia wartości: praktycy usprawiedliwia-
ją swoje ambicje słusznością teorii, do której się odwołują, teoretycy 
stają się zaś „więźniami tego, co poddali krytyce”, i to tym bardziej, 
im bardziej pragną być radykalni. W pierwszej figurze możemy roz-
poznać nie tylko nieprzejednanych inżynierów społecznych, abs-
trahujących od mankamentów swej wiedzy, lecz także rzeczników 
zwiększania władzy przez systematyczną refleksję (przykładem Gid-
dens). Druga figura przywodzi z kolei na myśl pełnych dystansu wi-
zjonerów praktyk, które zdają się być niemożliwe do zmiany (Niklas 
Luhmann, Pierre Bourdieu). 

Na tle tych dwóch przeciwstawnych reakcji Castoriadis uzasad-
nia tezę, że teoria społeczna może być wiarygodna i praktyczna mimo 
swej niepełności. Jest to możliwe pod warunkiem, że nie jest ukie-
runkowana na osiągnięcie określonego celu za pomocą okreś- 
lonych środków, a więc nie pojmuje działania jedynie technicznie, 
lecz jako praxis, która „nie może być opisana w modelu celów i środ-
ków”139. Praxis nie obiera za swą podstawę żadnej kompletnej wie-
dzy, ponieważ nie zakłada nawet jej możliwości. Jest raczej zasto-

139 Ibidem, s. 75.
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sowaniem wiedzy z  góry uznanej za niepełną i  tymczasową przez 
podmiot, który przewiduje aktywne przekształcanie siebie i  swej 
społeczności. Z tego też względu praxis nie może być uznana za re-
alizację teorii. Przeciwnie, wszelka teoria, z istoty niepełna, jest wy-
razem aktualnej praxis. 

Jest tu przydatne porównanie Castoriadisa do Gramsciego, ilu-
strujące perypetie doktryny marksistowskiej, zmierzającej w stronę 
coraz większego subiektywizmu, ale i  konkretności. Gramsci oba-
wiał się o to, co Castoriadis nazywał rozdźwiękiem między motywa-
cją a skutkiem projektu rewolucyjnego, czy też, bardziej konkretnie, 
między powszechną inicjatywą społeczną a niespodziewanym roz-
kwitem faszyzmu. Lekarstwem na te lęki była wiara w moc świato-
poglądu, choćby nawet miał być deterministyczny. W tle tego opty-
mizmu pobrzmiewały jednak resztki deterministycznych przekonań 
samego Gramsciego, odziedziczonych po wcześniejszych pokole-
niach marksistów, zapatrzonych w ideały naukowości. Gramsci miał 
trudności z połączeniem wolności indywiduum z wolnością społe-
czeństwa. Nie były to dla niego dwie strony tego samego medalu, 
gdyż był zakładnikiem tezy o asymetrii ludu i inteligencji. Jeśli lud 
nie wydawał mu się już marionetką praw historii, to był jednak ma-
rionetką narzucanego mu światopoglądu. Choć Gramsci odrzucił 
pogląd o konieczności i  jednokierunkowości związku między bazą 
a nadbudową, to nie wypracował koncepcji wolności, która byłaby 
czymś więcej niż efektywną świadomością wzbudzoną przez teo-
retyków. Castoriadis twierdzi tymczasem, że istotą autonomii jest 
wyrażanie dążeń samorealizacji w relacji wzajemnego uznania po-
dobnej autonomii innych członków społeczeństwa, niezależnie od 
technicznej treści danego projektu zmiany społecznej. 

To samo, co na poziomie indywidualnych pragnień wydaje się 
najbardziej zgodne z istotą człowieczeństwa, nie daje się wszakże ła-
two przetransponować na poziom społeczny. Pojawienie się możli-
wości autonomii rodzi roszczenia, które – jak się zdaje – uderzają 
w podstawy organizacji społecznej, a roszczeń tych nie sposób anu-
lować, choć można je czasowo uśpić bądź zastępować iluzorycznymi 
wyobrażeniami. Odkąd idea autonomii pojawiła się wśród Greków, 
jej osiągnięcie „stało się ludzkim przeznaczeniem”, zrozumiano bo-
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wiem, że konstytuuje ona historię, a nie jest przez nią konstytuowa-
na140. Pytanie o autonomiczne indywiduum pociąga więc za sobą py-
tanie o autonomiczne społeczeństwo. 

Subiektywna treść roszczenia do wolności nie jest tożsama z żad-
ną wyczerpującą teorią społeczną, a raczej z projektem działania, 
którego istotą (jedynym środkiem i celem) jest autonomia, zdefinio-
wana jako samodzielne, świadome podejmowanie decyzji. Definiu-
jąc autonomię precyzyjniej, Castoriadis odwołuje się do pojęć Sig-
munda Freuda, pisze bowiem, że polega ona na zajęciu przez Ego 
miejsca Id w procesie podejmowania decyzji. Stwierdzenie, że isto-
ta autonomiczna podejmuje decyzję świadomie, oznacza, że nie po-
zostawia decydowania łasce nieświadomości: popędom czy odzie-
dziczonym normom – temu wszystkiemu, co można określić jako 
„dyskurs Innego” (tak brzmi Lacanowska definicja nieświadomo-
ści). Ów Inny pozostaje z  reguły nieznany heteronomicznemu in-
dywiduum lub społeczeństwu, wytwarza jednak fałszywą, wyobra-
żoną tożsamość samego siebie, mówi przez człowieka, jakby nim 
był. Skądże jednak człowiek może czerpać wiedzę, jeśli nie od In-
nego, i  jak może rozpocząć jakąkolwiek opowieść o  sobie, nie ko-
rzystając z odziedziczonych kategorii poznawczych? Autonomia nie 
jest w tym kontekście niczym innym jak zaprzeczeniem przekona-
nia, jakoby dyskurs Innego był moim własnym dyskursem. Nie cho-
dzi przy tym o zaprzeczenie treści, lecz źródła. Mój dyskurs może 
bowiem nie odbiegać treściowo od dyskursu Innego, ale musi ce-
chować się przekonaniem, że ja ten dyskurs wybieram i akceptuję. 
Postawa autonomiczna jest więc zawsze konsekwencją negacji, usta-
nowienia siebie jako podmiotu, a niekoniecznie nowej treści. 

Castoriadis stara się odróżnić swe pojęcie autonomii od filozo-
ficznych koncepcji wolności, które uznawały wolność za cechę mo-
nadystycznie rozumianej świadomości, odseparowanej od świata, 
który miałby tę wolność jedynie ograniczać i  pojmować jako nie-
zrozumiałą spontaniczność lub odchylenie od powszechnych praw 
przyrody. Warto wszak podkreślić, że w  dziele Castoriadisa auto-
nomia nie polega na eliminacji dyskursu Innego, lecz jego prze-

140 Por. ibidem, s. 100.
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kształceniu i zmianie postawy wobec niego. Inny nie ulega przy tym 
anihilacji, lecz jest istotny dla zrozumienia tego, co wnosi do świa-
ta podmiotu, jest partnerem nieustającej, intersubiektywnej pracy 
nad dyskursem. Współzależność autonomicznych bytów prowadzi 
wprost do wniosku, że wolność jest głównym problemem społecz-
no-politycznym. Nie mogę wszak żądać wolności dla siebie, nie żą-
dając jej dla Innego, który jest zarazem nie-mną oraz takim-jak-ja. 
Moja relacja z  Innym jest przy tym częścią współistnienia wszyst-
kich ludzi w społeczno-historycznej całości, do której należą przed-
stawiciele innych kultur i pokoleń – wszyscy współtwórcy społecz-
nych imaginariów. 

W ujęciu Castoriadisa sama relacja między indywiduum a spo-
łeczeństwem nie jest źródłem autonomii lub alienacji, ponieważ nie 
implikuje wzajemnej ani jednostronnej zależności, lecz stanowi za-
ledwie podstawę, na której autonomia i alienacja mogą się pojawić. 
Ponieważ społeczeństwo jest tyleż bytem kreatywnym, co produk-
tem własnej kreatywności, instytucjonalizacją i instytucją, to aliena-
cja pojawia się w nim niechybnie wraz z usamodzielnianiem się in-
stytucji. Ten mechanizm można określić także mianem autonomii 
instytucji, pamiętając jednak, że termin „autonomia” oznacza tu coś 
przeciwstawnego do autonomii człowieka i społeczeństwa. Instytu-
cja istnieje oczywiście zawsze z jakiegoś powodu, uzyskuje w jakimś 
momencie uznanie w oczach członków społeczeństwa, ale zarazem 
nie daje się zredukować do konkretnych potrzeb społecznych, na-
wet jeśli jakieś z nich zaspokaja. Castoriadis kieruje swój antyreduk-
cjonizm zwłaszcza pod adresem funkcjonalizmu i  strukturalizmu, 
sprowadzających symboliczną warstwę rzeczywistości do powierz-
chownego przejawu głębszej logiki, rzekomo możliwej do wyczerpu-
jącego rozszyfrowania. Jak tymczasem argumentuje nasz autor, ry-
tuał i wszystko, co uzyskuje status świętości, nie jest pod względem 
tego statusu stopniowalne, a więc nie daje się opisać jako mniej lub 
bardziej święte, nie ma też wyraźnie zakreślonych granic, a tego wy-
magałaby funkcjonalność. 

Odrzucając całkowicie wyjaśnienia strukturalistyczne, Castoria-
dis okazuje się ich dużo większym krytykiem niż Bourdieu, który 
zwracał uwagę na podobne problemy, ale bronił wewnętrznej logi-
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ki rytuału, nawet jeśli okazywała się przewrotna czy niezgodna z wy-
obrażeniami etnologa. Na przykładzie historii prawa rzymskiego od 
jego sakralnych początków aż po Kodeks Justyniana, Castoriadis po-
kazuje, że pierwotny symbolizm pewnych instytucji może stać się 
podstawą ich późniejszej funkcjonalności lub ulega funkcjonalnej 
reinterpretacji (jak choćby mancypacja czy nabycie in iure cessio). 
Symboliczna warstwa rzeczywistości zawsze częściowo nakłada się 
na warstwę funkcjonalną, ale relacje te nie są deterministyczne. Po-
dobnie relacje między formą prawną a treścią ekonomiczną kształ-
tują się jako procesy wzajemnej zależności, a zjawiska prawne i eko-
nomiczne nie dają się wzajemnie do siebie sprowadzić. Względna 
niezależność sfery symbolicznej powoduje z kolei, że podmiot może 
być przez nią zdominowany, ale może też z niej refleksyjnie korzy-
stać. Stąd nadzieja Castoriadisa, że „nowe społeczeństwo będzie bez 
wątpienia tworzyło nową symbolikę instytucjonalną, a  instytucjo-
nalna symbolika społeczeństwa autonomicznego nie będzie miała 
wiele wspólnego z tym, co dotąd znamy”141. 

Wszelka symbolika zakłada istnienie wyobraźni, ponieważ wy-
maga dostrzegania w danej rzeczy czegoś więcej, niż ona przedsta-
wia. Z  drugiej strony wyobraźnia potrzebuje symboliki, ponieważ 
tylko dzięki niej może znaleźć środki wyrazu i  wydostać się poza 
obszar psychiki. To dwustronne powiązanie ma niebagatelne zna-
czenie dla rozumienia historii. Skoro, jak stwierdziliśmy, znaczenia 
historyczne, nadające sens skutkom działalności społecznej w szero-
kiej skali, mają charakter symboliczny, to są dziełem wyobraźni, na-
wet gdy reprezentują to, co „realno-racjonalne”. Choć każdy akt wy-
obraźni jest przekształceniem treści odziedziczonych po przeszłości, 
to wymaga pierwotnej, nieredukowalnej zdolności do tworzenia no-
wych reprezentacji, kompetencji nazywanej przez Castoriadisa „wy-
obraźnią radykalną”. To w niej właśnie ma się przejawiać wolność – 
myślenie o tym samym w nowy sposób i wyrażanie tego za pomocą 
istniejących środków symbolicznych. 

Pytanie, które pojawia się po odrzuceniu funkcjonalistycznych 
i  strukturalistycznych wyjaśnień instytucji społecznych i  przyjęciu 

141 Ibidem, s. 126.
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w ich miejsce poglądu o  istnieniu zbiorowych imaginariów – pro-
duktów wolnych indywiduów – dotyczy powodów istnienia takich 
wyobrażeń. Dlaczego społeczeństwo miałoby uzupełniać istniejące 
porządki społeczne o takie nadmiarowe elementy? Wytłumaczenie 
Castoriadisa odwołuje się do podziału imaginariów na pierwotne 
i  wtórne. Te pierwsze organizują wizję świata – pozwalają społe-
czeństwu na tworzenie obrazów samego siebie, wewnętrzną integra-
cję i  kreowanie systemów wartości. Przykładem może być pojęcie 
Boga. Gdy tylko pojawi się ono w wyobraźni, umacnia swą realność 
przez przeniesienie w świat transcendentny – niebo, zaświaty, duszę. 
Z  tego obszaru jest powtórnie przenoszone do doczesności w  po-
staci rytuałów, norm i  sankcji, które – także siłą wyobraźni – wy-
kraczają daleko poza imaginarium pierwotne. W ten właśnie sposób 
powstają imaginaria wtórne, których relacja do funkcjonalnego 
rdzenia jest coraz mniej wyraźna, a w końcu przestaje istnieć. 

Każda instytucja społeczna stanowi swoistą usankcjonowaną 
mieszankę elementów funkcjonalnych i  imaginacyjnych, a tym sa-
mym wykazuje tendencję do autonomizacji i  dominacji społecz-
nej. Alienacja wynika z tego, że podporządkowując się instytucjom, 
ludzie nie dostrzegają, iż są one produktami ich kreatywności. Siła 
instytucji jest ponadto wzmacniana przez symboliczną obecność 
imaginariów wtórnych. Nie miałyby one tej mocy, gdyby nie ubez-
własnowolniały indywidualnej refleksyjności, świadomości autono-
mii. Ich heteronomiczność polega więc na uprzedmiotowieniu czło-
wieka, nadawaniu mu obcej tożsamości. Gdyby dokładnie wniknąć 
w meandry gospodarki i prawa, to okazałoby się, że we wszystkich 
istotnych powiązaniach wewnątrz i między tymi sferami życia ist-
nieją elementy nieekonomiczne i  pozaprawne, czerpiące swą siłę 
z  imaginariów. Istnieją oczywiście realne problemy ludzi i  społe-
czeństw, ale z reguły są przysłaniane przez moc zbiorowej wyobraźni 
i generowane przez nią znaczenia. Owe „społeczne znaczenia ima-
ginacyjne” łatwo przekształcają się w niezależne struktury myślowe, 
pozwalające modyfikować postrzeganie przyrody i stosunek do niej. 
Jak pisze Castoriadis, odnosząc się do przykładu Boga:

Bóg nie jest ani oznaczeniem czegoś realnego, ani czegoś racjonalnego, 
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ani też nie jest symbolem czegoś innego. Czymże jest Bóg – nie jako 
koncepcja teologiczna albo idea filozofów – lecz dla tych, którzy w nie-
go wierzą? Mogą go przywoływać, odnosić się do niego tylko za pomo-
cą symboli, nawet gdyby było to tylko „imię” – jednak i dla nich, i dla 
nas także, jeśli rozważamy zjawisko historyczne, jakie stanowi Bóg i ci, 
którzy weń wierzą, nieskończenie przekracza on swe „imię” – jest on 
czymś innym. Bóg nie jest ani imieniem Boga, ani obrazami, które lu-
dzie mogą o nim tworzyć, ani niczym tego rodzaju. Wyrażany, ozna-
czany przez te symbole, jest on w każdej religii tym, co czyni te sym-
bole symbolami religijnymi – głównym znaczeniem historycznym, 
organizacją systemu obejmującego znaczące i znaczone, tym co wspie-
ra przenikanie się w jedności obu tych elementów i co pozwala na roz-
szerzanie, mnożenie i modyfikację tego znaczenia142.

Społeczne znaczenie imaginacyjne odpowiada z reguły na ważne py-
tania, wykraczając poza funkcjonalną strukturę społeczną i nadając 
jej sens, na przykład: kim jesteśmy? Kim jesteśmy dla siebie? Czego 
chcemy? Czego nam brakuje? Odpowiedzi na te pytania nie udzie-
la ani rzeczywistość, ani reguły racjonalnego myślenia; musi ona 
zostać wymyślona przez ludzi, gdy tylko stają się zdolni do zada-
nia wymienionych pytań. Nie należy wszakże wyobrażać sobie owej 
odpowiedzi jako symbolicznej. Owszem, przybiera ona taką postać, 
ale najistotniejsze jest to, jakiego rodzaju praktyki wyraża dana for-
ma symboliczna: „Społeczeństwo konstytuuje siebie, wytwarzając de 
facto odpowiedź na te pytania w swym życiu, w swej działalności”143. 
Podobnie, w  duchu Gramsciego, Castoriadis dodaje: „[…] auten-
tycznego znaczenia społeczeństwa należy szukać zwłaszcza w  jego 
aktualnym życiu i aktywności”144. 

Jakże jednak społeczeństwo może wytwarzać znaczenia ima-
ginacyjne, skoro nie jest podmiotem w  takim sensie jak indywi-
duum?145 Otóż imaginaria społeczne nie przybierają postaci repre-
zentacji, tak jak imaginaria indywidualne, „nie mają dokładnego 

142 Ibidem, s. 140.
143 Ibidem, s. 147.
144 Ibidem.
145 Castoriadis pisze o społeczeństwie, że „oczywiście nie może być przekształcone 

w »podmiot« ani w sensie dosłownym, ani metaforycznym” (ibidem, s. 142).
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miejsca swego istnienia”146, lecz jako rozdźwięk między rzeczywistą 
organizacją i życiem społeczeństwa a tą samą organizacją i życiem 
w ujęciu czysto „funkcjonalno-racjonalnym”. Imaginaria są „spójny-
mi deformacjami” systemów podmiotów, przedmiotów i ich relacji. 
Można je wyczytać z praktyk, podobnie jak Gramsciego „rzeczywi-
ste światopoglądy”. Dopiero w momencie, gdy społeczeństwo stanie 
się świadome swej twórczej aktywności, uzyska autonomię. To jed-
nak wymaga odwagi negacji. 

Z  dotychczasowej analizy wyłania się problem nieuchronnego 
napięcia związanego z heteronomią społeczną. Z jednej strony po-
lega ona na istnieniu ukrytych znaczeń imaginacyjnych w prakty-
ce społecznej, z drugiej zaś przejawia się w formach symbolicznych, 
ulegających praktycznej transformacji. Ludzie zadają więc sobie 
świadome pytania, na które udzielają nieświadomych (kreatywnych) 
odpowiedzi, by następnie dać im świadomy wyraz. Trudno inaczej 
rozumieć następujące zdanie Castoriadisa: „Człowiek jest zwierzę-
ciem nieświadomie filozoficznym, które właściwie postawiło pytania 
filozoficzne na długo przed pojawieniem się filozofii jako wyraźnej 
refleksji. Jest też zwierzęciem poetyckim, które udzieliło odpowiedzi 
na te pytania w wyobraźni”147. Jeśli o istnieniu kreatywnej wyobraźni 
możemy wnosić jedynie z niezgodności między strukturą funkcjo-
nalną realizującą realne potrzeby a strukturą znaczeń historycznych, 
to oznacza, że musimy zakładać możliwość obiektywnego opisania 
tej pierwszej. Na to właśnie nie pozwala jednak relatywizm histo-
ryczny Castoriadisa, jak też jego krytyka Marksowskiego determini-
zmu. Zdaje się bowiem, że funkcjonalny układ odniesienia ponow-
nie rozpada się na to, co realne i wyobrażone, mimo że Castoriadis 
chciał bronić nierozdzielności tych momentów. 

Rozdźwięk między funkcjonalną racjonalnością działania a jego 
imaginacyjnym znaczeniem symbolicznym nie występuje, zdaniem 
naszego autora, wyłącznie w  społeczeństwie, lecz także na pozio-
mie indywidualnej psychiki i  konkretnych reprezentacji. Podąża-
jąc tropem Freuda i  Jacques’a  Lacana, Castoriadis zakłada, że wy-

146 Ibidem, s. 143.
147 Ibidem, s. 147.
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obrażenia seksualne nie pełnią wyłącznie funkcji reprodukcyjnych, 
jak również, że reprezentacje mogą być źródłem przyjemności, która 
nie pełni żadnych funkcji fizjologicznych. Castoriadis nie dowodzi 
jednak niezbicie, iż nie da się biologicznie wyjaśnić rozbudowanej 
i  twórczej wyobraźni człowieka. Tymczasem przedwczesnemu wy-
suwaniu tezy o  tym, że wyobrażeniowa kreatywność w dużej mie-
rze jest pozbawiona funkcji, sprzeciwia się zasada ekonomiczności 
wyjaśnienia naukowego. Na makropoziomie wprowadzenie katego-
rii imaginariów dostarcza wyjaśnienia, które trudno sformułować, 
gdy stosuje się teorie funkcjonalistyczne czy strukturalistyczne, po-
nieważ społeczeństwo nie jest podmiotem, który mógłby być trak-
towany jako źródło celowości i  racjonalności. Jednak na poziomie 
indywidualnej psychiki wyjaśnienie takie wydaje się dużo bardziej 
możliwe. Weźmy przykład gospodarki i  zestawmy go z przykładem 
rewolucji. Castoriadis zwraca uwagę, że kapitalizm jest powszechnie 
akceptowany (w praktyce) mimo oczywistej irracjonalności (marno-
trawstwa zasobów, ich nieefektywnej dystrybucji, braku partycypacji 
pracowników, ochrony szkodliwych sektorów gospodarki itd.), istnie-
je więc rozdźwięk między jego kształtem realnym a potencjalnym. 
Na wątpliwość, czy całkowita racjonalizacja gospodarki jest w ogóle 
możliwa, Castoriadis odpowiada: „Nie obchodzi nas to”148. Następ-
nie dodaje, że sytuacja, w której się znajdujemy, to „niedokończo-
na jedność znajdująca się w procesie samowytwarzania”149. Relacja 
między praktyką a  możliwą racjonalizacją pozostaje więc świado-
mie niedookreślona. Zupełnie inaczej jest w przypadku subiektyw-
nej treści projektu rewolucyjnego. Jej podmiot potrafi określić, w ja-
kim społeczeństwie chciałby żyć i  jakiego rodzaju relacji z  Innym 
oczekuje, ponieważ wynika to z  jego bezpośredniego doświadcze-
nia wolności. Co więcej, do istoty autonomii należy to, że „na zawsze 
odmawia akceptacji tej niespójności między motywacją a skutkiem”. 
Gdyby istota autonomiczna godziła się na dyktat nieświadomości, 
musiałaby godzić się także na ciągłe odtwarzanie tego, co było – ne-
gację historyczności jako takiej. 

148 Ibidem, s. 85.
149 Ibidem, s. 89.
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Nawet jeśli podtrzymamy zastrzeżenie, że teza Castoriadisa 
o nieredukowalności praktyki do racjonalnego porządku społeczne-
go nie jest logicznie konkluzywna, to nie możemy z tego czynić za-
rzutu, wszak musimy mieć na uwadze, że nasz autor konsekwent-
nie nie chce sytuować reguł konstrukcyjnych teorii naukowej jako 
punktu wyjścia swej myśli. Za taką podstawę uważa raczej świado-
mie wyartykułowany przez siebie rozdźwięk między autonomią su-
biektywnego projektu zmiany społecznej a  heteronomią praktyk 
społecznych i  jej racjonalnych odniesień. Ów praktyczny, zamiast 
teoretycznego, punkt wyjścia sprawia, że Castoriadis podchodzi 
z dużym dystansem do teorii socjologicznych, wątpiąc w możliwość, 
by traktowały one poważnie aspiracje społeczne do autonomii. Przy-
kładem może być jego względnie wczesna analiza socjologicznej 
krytyki tayloryzmu, utrzymanej w duchu badań Eltona Mayo150. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że prezentujący się jako przeciwstawny 
tayloryzmowi i Weberowskiej teorii biurokracji model „human rela-
tions” znosi rozdźwięk między pozorną racjonalnością przedsiębior-
stwa hierarchicznego a rozwijającą się podskórnie siecią relacji spo-
łecznych, które prowadzą do oporu wobec kadry menedżerskiej. Jest 
tak dlatego, że teoria organizacji biorąca pod uwagę wtórne stosunki 
społeczne i czyniąca z nich pozytywny czynnik organizacji przedsię-
biorstwa przyjmuje te same założenia co tayloryzm – jest zoriento-
wana na maksymalizację zysku korporacji. Toteż rzeczywiste wzię-
cie pod uwagę postulatów samoorganizacji społecznej (demokracji 
pracowniczej) byłoby albo maskowaniem trwania starego modelu, 
albo świadomym działaniem kadry menedżerskiej wbrew sobie151. 
Rzeczywista demokracja wymagałaby, zdaniem Castoriadisa, całko-
witej rezygnacji z założeń kapitalistycznej mikroekonomii. Imagina-
rium, które wedle naszego autora reprezentuje ta ostatnia, znajdu-
je odzwierciedlenie nie tylko w praktykach zarządzania, lecz także 
w formach samoorganizacji, które, w dużo większym stopniu niż po-
zytywny projekt zmiany społecznej, są napędzane przez opór. 

150 Por. C. Castoriadis, On the Content of Socialism, III. The Workers’ Struggle 
against the Organization of the Capitalist Enterprise, w: idem, Political and So-
cial Writings, Vol. 2, s. 155–192.

151 Por. ibidem, s. 168–170.
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Wedle interpretacji wyłaniającej się z  naszych rozważań ten 
sam syndrom, który wykazuje poddana opresji demokracja robot-
nicza, daje o  sobie znać również w  twórczości Castoriadisa, która 
jest podobnie reaktywna, wszak brakuje w niej konkretnego projek-
tu zmiany. Nie może być zresztą inaczej, ponieważ istotą demokra-
cji robotniczej i demokracji w ogóle jest autonomia, niepozwalająca 
na planowanie tego, w jaki sposób grupa będzie się instytucjonalizo-
wać. W Imaginacyjnej instytucji społeczeństwa ów formalny aspekt 
wolności – niemożność utrzymania założeń deterministycznych – 
wychodzi na pierwszy plan. Jednocześnie jednak Castoriadis popada 
w podobne trudności teoretyczne co Gramsci, gdy stara się określić 
istotę autonomii społecznej. Definiuje ją bowiem, jak już stwierdzi-
liśmy, jako relację między rzeczywistymi praktykami a możliwą ra-
cjonalizacją życia społecznego. Ponieważ określenie tej ostatniej jest 
problematyczne z powodów, które Castoriadis wyłożył, gdy kryty-
kował nowoczesną socjologię, to w jego późniejszych pismach moż-
na zauważyć próby czerpania upragnionych wzorców demokracji 
z przeszłości – z jedynych kręgów kulturowych, w których ustrój ten 
się pojawił i był przejawem rzeczywistej autonomii, czyli ze starożyt-
nych Aten152 oraz współczesnej cywilizacji zachodniej. 

Nieskrywana fascynacja demokracją ateńską nie oznacza, że Ca-
storiadis nie dostrzega jej ogromnych deficytów oraz oligarchiza-

152 Według Johanna P. Arnasona Castoriadis opisuje kulturę grecką nie tyle jako 
autonomiczną, ile mieszaną, a tego rodzaju opis, a więc wskazujący na swoistą 
kombinację autonomii i heteronomii, mógłby być adekwatny także do wielu in-
nych kultur, które Arnason nazywa, za Karlem Jaspersem i Shmuelem Eisen-
stadtem, osiowymi, w szczególności Chin i Indii (por. J. P. Arnason, Castoriadis 
and Ricoeur on Meaning and History. Contrasts and Convergences, w: Ricoeur 
and Castoriadis in Discussion. On Human Creation, Historical Novelty, and the 
Social Imaginary, ed. S. Adams, Rowman and Littlefield, London 2017, s. 49–75, 
tu: s. 67). Uwaga Arnasona, mająca na celu relatywizację stanowiska Castoria-
disa, nie jest trafna w tej mierze, w jakiej głównym kryterium wyodrębnienia 
cywilizacji osiowych jest istnienie wyobrażeń transcendencji, podczas gdy Ca-
storiadis nie wiąże autonomii z transcendencją. Przeciwnie, idea transcenden-
cji może nawet sprzyjać heteronomii, co jest jednym z głównych wątków Casto-
riadisowskiej krytyki religii. Por. również: H. Joas, Was ist die Achsenzeit? Eine 
wissenschaftliche Debatte als Diskurs über Transzendenz, Schwabe Verlag, Basel 
2014. 
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cji. Duże znaczenie ma jednak dla niego przemiana mentalna, bę-
dąca zasługą ateńskich reform – narodziny przekonania, że prawo 
jest dziełem ludzi, że są oni odpowiedzialni za instytucje, które two-
rzą, że mogą i muszą je zmieniać. Podobna mentalność występuje 
w świecie zachodnim, choć i tu jesteśmy świadkami fal autorytary-
zmu i oligarchizacji, a autonomia współistnieje z obszarami religij-
nie nacechowanej heteronomii. Późne teksty i wywiady Castoriadisa 
nie cechują się w związku z tym podobnym entuzjazmem i zaanga-
żowaniem praktycznym, które jest widoczne w artykułach z czasów 
Socialisme ou Barbarie.

Wśród nadziei na powrót do źródeł demokracji pobrzmiewają 
także nowe tony – lęk o to, jak bardzo nieprzewidziany obrót mogą 
przyjąć rządy demokratyczne. W  tekście Jaka demokracja?153 opu-
blikowanym po raz pierwszy w  1990 roku, a  następnie poprawio-
nym w  1999, Castoriadis wyraża podziw dla Alexisa de Tocque- 
ville’a, by następnie wykazać, iż Jeffersonowska wizja, do której de 
Tocqueville się odnosił, nie istniała już właściwie w czasie pisania 
O demokracji w Ameryce. Castoriadis pisze też, że demokracja grec-
ka zdawała egzamin w grupie liczącej około trzydziestu tysięcy ludzi, 
podczas gdy liczba obywateli współczesnych demokracji jest „real-
nym problemem”154. Choć zdaje się, że współczesne społeczeństwa 
pod wieloma względami osiągają „równość warunków” (przecięt-
ny obywatel krajów zachodnich dysponuje szerokimi wolnościami), 
co sprzyja de Tocqueville’owskiej „tyranii większości” (doskonałe-
mu konformizmowi), to nie oznacza to jeszcze zwiększania upra-
gnionej przez Castoriadisa autonomii. Przeciwnie, masowa demo-
kracja rodzi konieczność samoograniczenia, o  którym nasz autor 
nie wspominał w tak pesymistycznym tonie we wcześniejszych pi-
smach. W końcowych fragmentach swego opus vitae pisze jedynie 
o patologiach samo-instytucjonalizacji rozumianej jako auto-aliena-
cja155, tymczasem w Jaka demokracja? dostrzega niemniejsze zagro-
żenie w braku samoograniczenia. Jak uważa, przykładu dostarczają 

153 C. Castoriadis, What Democracy?, w: idem, Figures of the Thinkable, tłum. H. Ar-
nold, Stanford University Press, Stanford 2007, s. 118–150.

154 Ibidem, s. 122.
155 C. Castoriadis, The Imaginary Institution of Society, s. 372–373.
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nie tylko Auschwitz czy Katyń, lecz także Grecy, często nieświadomi 
zła, jakie drzemie w potencjale wolności. Według Castoriadisa wła-
śnie przed takim złem przestrzegał Eurypides w Trojankach: „Grecy 
po upadku Troi, ukazani jako odrażające potwory opętani swą hu-
bris, niezdolni do postawienia tamy swym czynom”156. Demokracja 
okazuje się ustrojem tragicznym, ponieważ emancypując człowieka 
i uświadamiając mu jego wolność, pozwala także na to, by się prze-
ciwko tej wolności zwrócił. Samo-instytucjonalizacja oznacza stąpa-
nie w ciemności, wzruszalność i  tymczasowość wszelkich społecz-
nych form. Tę cenę za istnienie otwartego społeczeństwa zmniejsza 
jedynie odwrotna strona decydowania w imieniu suwerena, a więc 
jego prawo do wierności sumieniu oraz do nieposłuszeństwa. Spo-
łeczeństwo autonomiczne nie działa tylko przez swych reprezentan-
tów, lecz także w drodze aktywnej kontestacji. Gdy upadają imagi-
naria heteronomii, przebudzenie niezależnego myślenia jest nie do 
powstrzymania. Ta tendencja musi jednak wzbudzić lęk – ten sam, 
który przebija z późnych pism Castoriadisa – a jego skutkiem może 
być tęsknota za heteronomią, za starym Prawem, Narodem, Bogiem. 
Wiele wskazuje na to, że autonomia i heteronomia społeczna warun-
kują się wzajemnie w dialektycznej spirali imaginariów, wybuchają-
cych w aktach metafizycznego buntu i ginących w mrokach nieświa-
domości. Może to oznaczać, że choć autonomia jest ściśle związana 
z określonymi (demokratycznymi) praktykami społecznymi, to żad-
ne praktyki nie dają gwarancji zachowania autonomii. 

Castoriadisowi udało się wyartykułować sens Marksowskiej idei 
wolności ludzkiej, kreatywnego potencjału indywiduum i  społe-
czeństwa, ale ceną za to okazało się porzucenie idei postępu, owe-
go ekwiwalentu zbawienia, który poruszał rzesze orędowników re-
wolucji oraz, jak poucza lektura Gramsciego, dawał nadzieję nawet 
tym, którzy pozostawali deterministami. W zawieszeniu między su-
biektywizmem doświadczenia i nadziei wolności a obiektywizmem 
instytucji – produktów wolności – myśl Castoriadisa jest jednym 
z  najbardziej imponujących przykładów rzutowania sprzecz-
nych założeń teorii społecznej na rzeczywistość praktycz-

156 Idem, What Democracy?, s. 123.
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ną. Choć teoria ta jest zdecydowanie i otwarcie zaangażowana po 
stronie wolności, to nie jest w stanie uciec od konieczności obiekty-
wistycznych odniesień i coraz bardziej dochodzących do głosu na-
dziei na możliwość systematycznego samoograniczania się autono-
mii społecznej, zwłaszcza w dobie masowej demokracji.





podsumowanie

Sytuacja, w  której znajdują się nauki społeczne, jest określona nie 
tylko przez ich obiekt badawczy oraz formułowane wobec tych nauk 
oczekiwania, lecz także przez założenia, które nauki te są zmuszo-
ne przyjmować. Są to założenia wynikające z praktycznej orientacji 
człowieka oraz konieczności jej uwzględniania w  wyjaśnianiu zja-
wisk społecznych. Jak wskazywaliśmy we Wprowadzeniu, orienta-
cja praktyczna obejmuje świadomość własnej wolności oraz przypi-
sywanie jej innym. Wolność jest niezbywalnym elementem działania 
zarówno ze względu na to, że pozwala je opisywać i wyjaśniać, jak też 
ze względu na to, iż stanowi wartość autoteliczną, pozwala więc dzia-
łaniu nadawać sens. 

Przedstawiony przegląd stanowisk wybranych teoretyków spo-
łecznych może sprawiać wrażenie, jakby teorie społeczne dziewięt-
nastego i  dwudziestego wieku zmagały się głównie ze sprzeczno-
ścią między swymi założeniami. Trzeba jednak również zauważyć, 
że wysiłki podejmowane przez omawianych w prezentowanej książ-
ce teoretyków nie odtwarzały tylko poglądów opracowanych już 
gdzie indziej przez klasyków filozofii. Nie należy tracić z oczu orygi-
nalności omawianych argumentacji i ich niezwykle istotnego wkła-
du do współczesnej myśli społecznej, nawet jeśli nie jest on widocz-
ny na pierwszy rzut oka. Wkład ten polega naszym zdaniem przede 
wszystkim na przywróceniu problemowi wolności wysokiej rangi, 
dostrzeżeniu tego, że jest on zarazem konieczny i  niemożliwy do 
rozwiązania na gruncie samej teorii. Konsekwencją tej sytuacji są nie 
tylko ponowne próby stworzenia nowych teorii społecznych, które 
poradziłyby sobie ze wskazanym problemem, lecz także różne for-
my omijania kwestii wolności lub uznawania jej nierozwiązywalno-
ści. Prezentowana książka jest poświęcona przede wszystkim konku-
rującym ze sobą propozycjom teoretycznym, nawet jeśli w ostatniej 
z nich, odwołującej się do praktyki, można było dostrzec próbę po-
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szukiwania wolności poza teorią, choć ciągle jeszcze w teoretycznie 
zaprogramowany sposób. W myśleniu o społeczeństwie zaznaczają 
się wszakże również sposoby myślenia, które wyznaczają teorii spo-
łecznej miejsce poza przestrzenią sprzecznych założeń. Za ich inspi-
rację można uważać w pewnej mierze omawiane w tej książce poszu-
kiwania teoretyczne. Toteż wskażemy niżej trzy takie sposoby, które 
stanowią zarazem potencjalne kierunki dalszego rozwoju socjologii 
i innych nauk społecznych. Są one po części hipotetyczne i nie nale-
ży ich traktować ani jako postulatów autora prezentowanej książki, 
ani też wyłącznie jako odpowiedzi na omawianą tu aporię wolności. 
Ich znaczenie daje się wszakże w dużej mierze wyjaśnić właśnie tym, 
że unikają tej aporii lub starają się ją konstruktywnie wykorzystać. 

Pierwsza tendencja wiąże się przede wszystkim z aporiami oma-
wianego w  rozdziale drugim obiektywistycznego nurtu teorii spo-
łecznej, który ogólnie projektował socjologię na wzór nauk przy-
rodniczych, nawet jeśli wymagało to istotnych odstępstw i założeń 
dodatkowych. Niepowodzenia w  wyjaśnianiu relacji między czło-
wiekiem a  społeczeństwem, które tłumaczyliśmy jako wynik defi-
cytów w pojmowaniu wolności, prowadziły przedstawicieli tej tra-
dycji ku innym ideom, mającym służyć przezwyciężeniu impasu. 
W przypadku Talcotta Parsonsa był to nacisk na myślenie holistycz-
ne, w którym wzajemne powiązania między kulturą, systemem spo-
łecznym, osobowością i zachowaniem, a następnie (w ramach sche-
matu conditio humana) między transcendencją, teorią, działaniem 
a systemem fizyko-chemicznym, wyznaczały socjologii ściśle okreś- 
loną rolę w  interdyscyplinarnym podziale pracy. Niklas Luhmann 
dookreślił tę funkcję i  czerpiąc z  wiedzy na temat specyficznych 
problemów nowoczesności, zdefiniował socjologię jako formę spo-
łecznego autoopisu w  warunkach niepewności wywołanej rosnącą 
złożonością społeczeństwa. Szczególną uwagę zwrócił na ryzyko ro-
zumiane jako taki autoopis systemu, który „swoimi rozstrzygnięcia-
mi ogranicza przyszły zakres zmienności, ale nie może determino-
wać własnej przyszłości”1. Zagrożenia generowane przez ludzi rodzą 

1 N. Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1998, 
s. 1093.
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zatem strategie dostosowawcze, będące źródłami nowych rodzajów 
ryzyka. O tym, jak zmieni się społeczeństwo, przesądza jego ewolu-
cja, a nie decyzje, które są ukierunkowane na zmianę. 

Spostrzeżenia Luhmanna wykorzystał Ulrich Beck, stawiając 
tezę o nieciągłości między społeczeństwem przemysłowym a „społe-
czeństwem ryzyka”2. Według Becka ryzyko w skali globalnej zysku-
je znaczenie społeczne tak bardzo, że zaczyna określać nowe formy 
podziałów społecznych lub wchodzi w zależności ze starymi podzia-
łami – ma coraz większy wpływ na prawo, politykę i  gospodarkę. 
W związku z tym socjologii przypada w udziale badanie tego, w jaki 
sposób ludzie radzą sobie z ryzykiem lub jak mogliby sobie z nim ra-
dzić, a nie przewidywanie tego, co rzeczywiście się stanie. 

Choć Beck twierdzi, że omawiana przezeń problematyka jest 
przede wszystkim znakiem czasów, to jest ona także świadectwem 
niezależnej reorientacji dokonującej się w  teorii społecznej pod 
wpływem ogólnej obserwacji, że nauki społeczne nie są zdolne do 
trafnych prognoz. Rosnąca złożoność i  niepewność zmuszają teo-
rię społeczną do stawiania naukom społecznym zupełnie innego za-
dania niż wyjaśnianie i prognozowanie, a mianowicie śledzenia, jak 
ludzie radzą sobie z niepewnością i ryzykiem. Zadanie to wymaga 
uznania własnej niewiedzy co do przebiegu procesów społecznych. 
Są one bowiem tyleż zdeterminowane, co nieprzewidywalne. Co wię-
cej, przewaga nauk społecznych nad wiedzą potoczną lub określo-
ną przez perspektywę danego systemu społecznego polega właśnie 
na świadomości tego, iż przyrost wiedzy pociąga za sobą niechybnie 
przyrost niewiedzy, i to ponadproporcjonalny3. Wiedza nauk 
społecznych to wiedza o własnej niewiedzy, a socjolog nie wy-
różnia się tym, że wie o społeczeństwie więcej niż ktokolwiek inny, 
lecz że nie przypisuje sobie wiedzy, którą z reguły przypisują 
sobie inni. Idea ta jest implicite zawarta w ostatnim dziele Luhman-
na. Choć pisze on, że jako „obserwacja drugiego rzędu” socjologia 
z założenia „wie więcej, niż wiedziałoby społeczeństwo bez socjolo-

2 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cie-
śla, Scholar, Warszawa 2002.

3 Por. N. Luhmann, op. cit., s. 1111.



524 PODSUMOWANIE

gii”4, to nieco dalej dodaje, iż przejście od obserwacji pierwszego do 
obserwacji drugiego rzędu prowadzi do „opisywania rzeczywisto-
ści jako przygodnej, jako możliwej także inaczej”5. Dzięki określeniu 
własnej funkcji jako demaskowania niewiedzy, socjologia może wy-
pełnić zadanie krytycznej oceny działalności prognostycznej, choć-
by przez wskazywanie możliwych mechanizmów, których prognozy 
nie mają w polu widzenia. W im większym stopniu decydentami sta-
ją się wszyscy członkowie społeczeństwa – jako konsumenci, produ-
cenci, obywatele demokratycznego państwa – tym bardziej socjolo-
gia staje się przedsięwzięciem społecznym, a nie tylko badawczym. 

Druga tendencja na pierwszy rzut oka nie ma z pierwszą zbyt 
wiele wspólnego, nie jest też związana z historią socjologii czy w ogó-
le nauk społecznych, ponieważ dotyczy literatury pięknej, a nie na-
ukowej. Chodzi o dokonujące się, zwłaszcza na przestrzeni dziewięt-
nastego wieku, przesunięcie zainteresowania pisarzy z  tworzenia 
utopii na rzecz wizji dystopijnych6 – ostrzeżeń przed możliwymi, 
acz budzącymi grozę scenariuszami rozwoju społeczeństw. W szcze-
gólności wizje te ostrzegają przed zgubnymi dla ludzi skutkami po-
stępu, wychwalanego często w tym samym czasie przez teoretyków 
społecznych, zwłaszcza w  ramach teorii modernizacji. Nutą sta-
le pobrzmiewającą w słynnych dystopiach jest niezamierzona utra-
ta wolności przez ludzi – albo dlatego, że zdecydowali się w jakimś 
momencie wybrać inne wartości, albo na skutek podporządkowa-
nia jednych grup czy klas innym, albo też na skutek zniewalających 
skutków rozwoju technologii. O  ile teorie socjologiczne i  ekono-
miczne (zwłaszcza pod ogólnym hasłem teorii modernizacji) czę-
sto można odczytywać jako kontynuację wczesnonowożytnych uto-
pii, to dystopie, rozwijające się równolegle do głównego nurtu myśli 
socjologicznej, ale rzadko kiedy wchodzące z nim w bezpośrednią 

4 Ibidem, s. 1118.
5 Ibidem, s. 1122.
6 Za dzieło w  dużej mierze prekursorskie w  omawianiu tego procesu można 

uznać książkę Lecha Nijakowskiego, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świe-
tle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Scholar, Warszawa 2018. 
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styczność7, zrywają z naiwną wiarą myśli utopijnej w możliwość sku-
tecznego sterowania społecznego. Realizują zatem postulat wynika-
jący z  pierwszej nakreślonej wyżej tendencji. Nie wysuwają wszak 
roszczenia do wiedzy i trafnej prognozy, lecz otwarcie z tego roszcze-
nia rezygnują, choćby za sprawą charakterystycznej dla siebie, nar-
racyjnej formy przekazu. Nie oznacza to, że opowiadają się za wol-
nością przeciw determinizmowi, ponieważ równie dobrze mogą być 
interpretowane jako przestroga przed niemożnością przezwycięże-
nia natury ludzkiej czy praw ewolucji społecznej8. Sytuują się raczej 
poza przestrzenią teoretycznego sporu, choć niekiedy, w zmodyfiko-
wanej postaci, bywa on osią przewodnią dystopii. Jest to najjaskra-
wiej widoczne w przypadku kolizji zasad przyjemności i wolności  
w Nowym, wspaniałym świecie Aldousa Huxleya. Niemniej nawet 
tam kolizja ta przybiera raczej postać dylematu praktycznego. 

Wartość dystopii nie polega tylko na tym, że ostrzegają i wska-
zują nowe formy ryzyka – to czyni bowiem także socjologia. Dys-
topie są w stanie odmalowywać możliwe ludzkie doświadczenia, 
wprost upominają się o ich uwzględnienie. Wyobraźnia twórcza sta-
nowi praktyczną odpowiedź na lęk, który zrodził ideę fenomenolo-
gii – o fragmentację świata, a później także o fragmentację wspólno-
ty i podmiotu. 

Już jeden z pierwszych tekstów, któremu autor świadomie nadał 
charakter dystopijny, a więc The Machine Stops Edwarda Morgana 
Forstera, można traktować jako kontrapunkt równolegle rozwijającej 
się socjologii, zwłaszcza jej głównego nurtu reprezentowanego przez 
Émile’a Durkheima. Forsterowska Maszyna, przejmująca odpowie-
dzialność za niemal wszystkie istotne decyzje społeczne i zaspokaja-
jąca (pozornie) niemal wszystkie potrzeby fizyczne i psychologiczne 
mieszkańców podziemi, może być dla nas metaforą Durkheimow-
skiego „społeczeństwa”. Tyle tylko, że wydźwięk opowiadania For-
stera jest daleki od solidaryzmu Durkheima. Maszyna, podobnie jak 

7 Jako ważny wyjątek por. G. Tarde, Underground Man, Duckworth and Company, 
London 1905. 

8 Za poglądem o  deterministycznym charakterze antyutopii opowiada się Kri-
shan Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Basil Blackwell, New 
York 1987, s. 100–101.
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„wyobrażenia zbiorowe”, z początku – jak się zdaje – służy człowie-
kowi i w niczym nie ogranicza jego dążeń, ale następnie ujawnia swe 
drugie oblicze – wyrafinowanej formy opresji, godzącej w kapryśną 
wolność, oddzielającej ludzi od siebie tym bardziej, im bardziej ich 
do siebie zbliża, odcinającej ich od doświadczenia jedności z przy-
rodą. Durkheim dostrzegał oczywiście patologie społeczne w posta-
ci anomii i przymusowego podziału pracy, ale za remedium na nie 
uważał zwiększenie roli wspólnych wartości, czego dowodzą najle-
piej jego wykłady o wychowaniu moralnym. Forster tymczasem su-
geruje, że doświadczenie wolności wykracza poza stan dostosowania 
społecznego, nie dając się ująć w obiektywistyczne formuły. 

Innym przykładem zapośredniczenia pojęć socjologicznych 
przez wyobraźnię literacką i wydobycia z nich nieoczekiwanej tre-
ści jest Rok 1984 George’a Orwella – dzieło, które nie zadowala się 
ani Weberowskim pojęciem władzy rozumianej jako zdolność prze-
prowadzenia swej woli, ani Marksowską koncepcją władzy struktu-
ralnej, zniewalającej wszystkie strony stosunku społecznego9. Orwell 
przeciwstawia sobie dwie idee wolności, które ukazuje w najbardziej 
ekstremalnych formach ich doświadczenia. Pierwsza z nich oznacza 
czystą wolę władzy opisywaną przez O’Briana, ogołoconą z wszel-
kich społecznych celów, nieskrępowaną przemoc, która ostatecznie 
staje się jedyną zasadą organizacji społecznej. Druga, pobrzmiewają-
ca w słowach Winstona, polega na tym, że nawet w sytuacji całkowi-
tego osamotnienia, beznadziejności i  podporządkowania człowiek 
jest w stanie trwać przy własnym przekonaniu czy postawie. Wol-
ność O’Briana symbolizuje świat całkowicie odarty ze złudzeń, i to 
w stopniu nieosiągalnym nawet dla najbardziej demaskatorskiej teo-
rii socjologicznej, cytowanej zresztą w powieści jako traktat Gold-
steina. Wolność jako wola znosząca wszelki opór, w tym przeszłość 
i porządek przyrody, nie różni się w swej skrajnej postaci od bezoso-
bowej siły napędzającej ciąg wydarzeń rządzący się prawami modelu 

9 Wydaje się, że debata między reprezentantami tych dwóch różnych koncepcji 
władzy jest głównym obszarem analiz socjologicznych, w którym ujawnia się 
omawiany we Wprowadzeniu dylemat agency vs. structure. Por. D. Layder, Pow-
er, Structure, and Agency, „Journal for the Theory of Social Behavior” 1985, Vol. 15, 
Issue 2, s. 131–149.
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deterministycznego. Niszczy wszystko na swej drodze, tak jak ewo-
lucja obraca w niebyt przedmioty, organizmy, gatunki, układy pla-
netarne i  idee naukowe. Wolność O’Briana nie chce być tylko Bo-
giem, lecz całym światem, a ostatecznie pożera samą siebie niczym 
Dantejski Lucyfer. Z drugiej strony wolność Winstona jest sprowa-
dzona do absolutnego minimum, tak że nawet Winstonowi trudno 
uwierzyć w jej istnienie. Choć Winston jest „ostatnim człowiekiem” 
i niczego już nie pragnie, a więc nie ma, ściśle rzecz biorąc, „wolnej 
woli”, to wciąż odnajduje w sobie miłość do Julii, cząstkę siebie, któ-
ra pozostaje niezależna od Wielkiego Brata i zapewnia mu wolność. 
Jest pozbawiony wszelkiej zdolności do czegokolwiek – nie planuje, 
nie decyduje, nie zna prawdy, jego reakcje dawno stały się automa-
tyczne. A jednak jest wolny, wie o tym i pragnie już tylko tego! Wol-
ności nie odbiera mu ostatecznie machina władzy, lecz czyni to on 
sam, i to nie przez podporządkowanie się, lecz zdradę własnej miło-
ści. Orwell ukazuje nam więc wolność w postaci doświadczeń, któ-
rych teoria społeczna nie ma w ogóle w polu widzenia – albo dlate-
go, że pozostaje nie dość radykalna w demaskowaniu autoreferencji 
woli, albo dlatego, że nie konceptualizuje doświadczeń wolności ina-
czej niż w formie aktów woli.

Jeśli pierwsza nakreślona przez nas tendencja teorii społecznej 
dotyczy przede wszystkim formalnej relacji badacza wobec obiektu, 
druga zaś treści doświadczenia, to trzecia odnosi się do funkcji teo-
rii w naukach społecznych. Owa trzecia tendencja, na którą chcieli-
byśmy zwrócić tu uwagę, wiąże się, tak jak i pierwsza, z osłabieniem 
wyjaśniającej funkcji nauk społecznych i  rodzącym się na tym tle 
pytaniem: na czym polega zadanie tych nauk? Czy nasze krytyczne 
rozważania pozwalają udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi na to py-
tanie? Odpowiedź będzie tu nieco bardziej złożona niż w przypad-
ku dwóch wcześniej wskazanych tendencji, ale jej podstawą jest nie-
wątpliwy fakt, że choć doniesienia o śmierci wyjaśniania w naukach 
społecznych są znacznie przesadzone, to w  coraz większym stop-
niu konkuruje z nią funkcja komunikacyjna. Postulaty, by socjolo-
gia i inne nauki społeczne wzięły na siebie odpowiedzialność za po-
prawę jakości komunikacji, przebieg debaty publicznej, świadomość 
społeczną nie tylko pobrzmiewają w ideach „socjologii krytycznej” 
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czy „socjologii publicznej”, lecz także stanowią zasadniczy wydźwięk 
wielu inaczej definiowanych teorii społecznych, nawet jeśli ich ko-
rzenie filozoficzne są różnorodne. Do tak czy inaczej pojętej komu-
nikacji wzywają bowiem w równym stopniu Anthony Giddens, Jür-
gen Habermas, Paul Ricoeur czy Cornelius Castoriadis, by wymienić 
tylko garstkę autorów. Jak jednak pogodzić funkcję komunikacyjną 
z funkcją wyjaśniającą, jeśli ta druga odnosi się raczej do przeszłości 
i wyklucza wartościowanie? Jak nadać funkcji komunikacyjnej wa-
lor naukowości, jeśli celem zasadniczym komunikacji nie jest odkry-
wanie prawdy? 

Wyraźna niewspółmierność obu wymienionych funkcji wyma-
ga określenia ich roli w osiągnięciu celu bardziej zasadniczego, któ-
ry byłby też zgodny z dwiema wcześniej opisanymi tu tendencjami 
rozwojowymi szeroko pojętej teorii społecznej. Istotne wskazówki 
w tej kwestii płyną z dokonanego przez nas w prezentowanej książ-
ce przeglądu zmagań teoretyków z problematyką wolności, ale nim 
do nich przejdziemy, musimy podkreślić, że funkcja komunikacyj-
na nauk społecznych może mieć sens jedynie pod warunkiem, że nie 
będzie ona oznaczać roszczeń do wiedzy wykraczającej poza doko-
nywane przez te nauki wyjaśnienia. Te ostatnie charakteryzują się 
z  kolei, jak wynika z  naszych rozważań w  rozdziale trzecim, czte-
rema zasadniczymi cechami. Po pierwsze, obejmują indywidualne 
motywacje działań i  mechanizmy wywoływania przez nie zamie-
rzonych oraz nieprzewidzianych skutków. Po drugie, mają niewiel-
ką moc predykcyjną, mogą niekiedy prowadzić do nadmiernej ufno-
ści w wynikające z nich dyrektywy. Po trzecie, są stosunkowo mało 
przydatne w wyjaśnianiu zjawisk o dużej skali historycznej i wyso-
kim stopniu złożoności. Po czwarte wreszcie, nie pozwalają na war-
tościowanie różnych scenariuszy działań, które tłumaczą, nawet je-
śli trafnie wskazują, z  jakimi skutkami danego działania należy się 
liczyć, a więc pozwalają na dokładniejsze przypisywanie odpowie-
dzialności. Jeśli komunikacja socjologiczna miałaby nie wykraczać 
poza to wąsko rozumiane wyjaśnianie, to musiałaby oznaczać w za-
sadzie tylko popularyzację wiedzy, której stosowalność praktyczna 
pozostawałaby niewielka. Autorom postulującym komunikacyjną 
funkcję socjologii nie chodzi jednak bynajmniej tylko o popularyza-
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cję nauki, lecz w pierwszym rzędzie o „orientację na porozumienie” 
(Jürgen Habermas), budzenie autonomii (Cornelius Castoriadis) 
czy o to, „jak można uczynić demokrację bardziej reprezentatywną” 
(Alain Touraine). 

Komunikacja, która nie byłaby wartościująca i nie wykraczała-
by poza wiedzę dostarczoną przez ważne wyjaśnienia socjologiczne, 
nie musi jednak polegać na efektywnym przekazywaniu dyrektyw 
praktycznych wynikających z prognoz. Pierwszej opisanej przez nas 
tendencji w teorii społecznej odpowiadałaby na przykład komuni-
kacja dotycząca relacji między wiedzą a niewiedzą, a w szczególno-
ści zmian i ograniczeń wiedzy oraz nowych obszarów niewiedzy po-
wstających wraz z rosnącą złożonością społeczeństwa. Z tego punktu 
widzenia wyjaśnienia odwołujące się do indywidualnych powodów 
działań mogą mieć na względzie nie tylko cel w postaci prognozo-
wania skutków podobnych działań, jak działanie wywołane przez 
daną motywację, lecz także określanie tego, jak założenia działają-
cego wpływają na skutki czynu. W ten sposób komunikacja socjolo-
giczna, biorąc za podstawę wyjaśnienie działania, może dostarczać 
wiedzy o niewiedzy działającego. Warto podkreślić, że niewiedza 
ta nie musi oznaczać po prostu ograniczonego zasobu informacji czy 
pamięci albo błędnych wnioskowań. Oznacza ona raczej układ zało-
żeń, który zwykle okazuje się nader bogaty – obejmuje model świata 
(w tym społeczeństwa), wiele intersubiektywnie rozumianych i sto-
sowanych pojęć, które mogą jednak zmieniać swe znaczenie wraz ze 
zmianą kontekstu społecznego, a nie tylko za sprawą zmian intencji 
tego, kto ich używa. Pojęcia te mogą wreszcie mieć daleko idące im-
plikacje, które częściowo można z nich wydedukować, ale w więk-
szej mierze wynikają one z ich miejsca w indywidualnych systemach 
wartości oraz strategii działania. Charakterystycznym przykładem, 
o którym była mowa w rozdziale trzecim, jest pojęcie Boga i  jego 
kalwinistyczna interpretacja. 

Drugiej omawianej przez nas tendencji, którą odnaleźliśmy 
głównie w literaturze dystopijnej, odpowiadałaby komunikacja doty-
cząca możliwych doświadczeń związanych z możliwymi porządka-
mi i procesami społecznymi. Nie chodzi tylko o to, czego ludzie już 
w przeszłości doświadczyli – choć tylko do tego nauka może mieć 
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pośredni dostęp, lecz również o  doświadczenia, które będą udzia-
łem ludzi w  przyszłości. Zadanie tego rodzaju komunikacji bierze 
już oczywiście na siebie literatura piękna, ale bez wątpienia socjolo-
gia i inne nauki społeczne mogłyby być na tego rodzaju komunika-
cję bardziej otwarte, starając się wywodzić możliwe doświadczenia 
z  określonych typów stosunków społecznych i  krytycznie analizu-
jąc, z  punktu widzenia takich doświadczeń, własne założenia teo-
retyczne i badawcze. Pojęcie „wyobraźni socjologicznej” wydaje się 
tu bardziej adekwatne niż w jakimkolwiek innym kontekście, ozna-
cza bowiem nie tyle statyczną wiedzę o porządku społecznym i me-
chanizmach dotychczasowych zmian, ile wrażliwość na to, jak ludzie 
postrzegają i  odczuwają świat oraz umiejętność kojarzenia możli-
wych układów społecznych z nowymi rodzajami doświadczeń. Ob-
raz socjologa o  dużej wrażliwości artystycznej, przygotowującego 
swych adresatów na to, jakie doświadczenia mogą wyniknąć z  ich 
działań, wydaje się w każdym razie dużo bardziej obiecujący niż ob-
raz socjologa „eksperta”, przypisującego sobie wiedzę o przyszłości 
i planującego działania innych bez świadomości, jakie doświadcze-
nia mogą się z tym wiązać. 

Jeśli socjolog ma być podobny do artysty, musi w pewnym stop-
niu zrezygnować z pozytywistycznych aspiracji, wszak, jak pisał Var-
gas Llosa, „nie ma wielkiej sztuki bez szczypty irracjonalności, bo 
wielka sztuka zawsze wyraża całość człowieka, w którym zawierają 
się przecież intuicja, obsesje, szaleństwo i fantazja, w równym stop-
niu jak idee”10. Oczywiście można podnieść argument, że wpływ 
dzieła literackiego na społeczeństwa jest „pośredni, niedostrzegalny, 
powolny i zawsze bardzo trudny do zmierzenia”11. A jednak istnie-
ją też poważne racje na rzecz tezy, że to właśnie pojawianie się no-
wych wątków i motywów w literaturze stopniowo zmieniało men-
talność społeczną, przyczyniając się choćby do rozpowszechnienia 

10 V. Llosa, O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki, tłum. T. Pindel, Wydawnictwo 
w Podwórku, Gdańsk 2017, s. 168.

11 Ibidem, s. 182.
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idei praw człowieka i ich kodyfikacji w Europie w ciągu dziewiętna-
stego wieku12.

Choć wyjaśnianie, w  jaki sposób ludzka wiedza i  niewiedza 
wpływają na działania i ich skutki, oraz jak rozwijają wrażliwość na 
możliwe doświadczenia w przyszłości, może być istotnym zadaniem 
komunikacji socjologicznej, to stanowi zaledwie realizację głębszego 
celu, na który zwróciliśmy już uwagę, omawiając reorientację nauk 
społecznych na ryzyko. Komunikacja socjologiczna może mianowi-
cie dostarczać wiedzę o niewiedzy pod warunkiem, że będzie kie-
rować się krytycznie ku założeniom przyjmowanym nie tylko przez 
działających, lecz także, przede wszystkim, przez teorię społeczną. 
Ujawnianie ukrytych założeń nie jest tożsame z  ideałem bezzało-
żeniowości, głoszonym choćby przez fenomenologów. Oznacza ra-
czej postulat, by w  trakcie badań systemów pojęciowych, leżących 
u podstaw teorii socjologicznych oraz działań, demaskować założe-
nia, które nie są explicite formułowane, i sprawdzać je ze względu na 
ich konsekwencje oraz spójność wewnętrzną13.

Komunikacja socjologiczna ukierunkowująca się ku założeniom 
przekonań jest określonym rodzajem praktyki o istotnych funkcjach 
teoretycznych i praktycznych. Jak wskazuje droga myślowa przed-
stawiona w  prezentowanej książce, komunikacji takiej podejmują 
się od dawna teorie społeczne. Układ rozdziałów przyjęty w tej pra-
cy odpowiada klasyfikacji teorii społecznych ze względu na liczbę 
przyjmowanych przez nie ukrytych założeń. Dwa założenia, które 
interesowały nas najbardziej, dotyczą wolności człowieka oraz deter-
minizmu zmiany społecznej. Ujawniały się one w różnych postaciach 
we wszystkich rozważanych przez nas teoriach. Zarazem udało się 

12 L. Hunt, Inventing Human Rights. A History, W. W. Norton and Company, New 
York 2007, s. 35–69. 

13 Bez wątpienia, wśród omawianych przez nas autorów najbliżej tego postulatu 
był Max Weber, choć i on przeceniał możliwości prognostyczne socjologii. Mu-
simy wszakże pamiętać, że postulując badanie możliwych konsekwencji reali-
zowania określonych systemów aksjologicznych, nie kierował tego postulatu do 
obiektywistycznie zorientowanych teoretyków społeczeństwa, lecz do indywi-
dualnych podmiotów przyjmujących subiektywne perspektywy i zmuszonych 
do wyboru wartości. 
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nam dostrzec, że stopniowe odkrywanie sprzeczności między tymi 
założeniami prowadziło teorie społeczne do korygowania dotych-
czasowych sposobów rozumienia wolności, jak również metod i za-
dań nauk społecznych. Tak więc w drugim rozdziale prześledziliśmy 
różne sposoby ukrywania sprzecznych założeń dotyczących wolno-
ści, związane z koniecznością przyjmowania dodatkowych założeń 
(takich jak: społeczeństwo jako byt sui generis, system kulturowy czy 
indeterministyczna koncepcja systemów społecznych). Omawiani 
przez nas autorzy odsłaniali w coraz większym stopniu aporie struk-
turalne teorii społecznej, starając się im zaradzić za pomocą różnych 
wizji człowieka i naukowości socjologii. W rozdziale trzecim przed-
stawiliśmy grupę teorii społecznych, które w pewnym sensie uznały 
sprzeczność swych założeń, nie uciekając się do redukcjonizmów ce-
chujących wielkie teorie omawiane w rozdziale drugim. Dzięki bar-
dziej otwartemu ujawnieniu własnych założeń teorie te były w stanie 
w większym stopniu wyjaśniać rzeczywiste działania i  ich społecz-
ne skutki, jak również sformułować problem wyboru wartości. Roz-
dział czwarty odsłonił ukryte założenia wyjaśnień socjologicznych 
dostarczanych przez wcześniej omawiane teorie. Przedstawił także 
próby zniesienia sprzeczności między postulatami wolności i deter-
minizmu na podstawie uniwersalnych sposobów konstytucji wiedzy. 
Niepowodzenia tych prób i problem autoreferencji wiedzy pozosta-
wiły nas z pytaniem, czy teoria społeczna może być czymś więcej niż 
systemem wiedzy. Pierwszej możliwej odpowiedzi dostarczyły nam 
teorie społeczne pragmatyzmu przedstawione w  rozdziale piątym. 
Pragmatyści pozwolili nam zrozumieć, że każdy system wiedzy ma 
założenia praktyczne, jak również, że założenia te są możliwe dzię-
ki wierze, która konstytuuje rzeczywistość praktyczną działających 
podmiotów. Jednak postulowane przez pragmatystów rodzaje wiary 
pozostawiły nas z poczuciem niedosytu odwrotnym do tego, które 
wiązało się z analizą dociekań fenomenologicznych. O ile mianowi-
cie fenomenologia dostarczała uzasadnienia, któremu – jak dowo-
dziliśmy – brakowało realnego przedmiotu, o tyle pragmatyzm do-
starczył nam prawd, w które mieliśmy uwierzyć, nie dysponując dla 
nich uzasadnieniem. Toteż skierowaliśmy naszą uwagę ku najbar-
dziej radykalnym teoriom społecznym wyrastającym z marksizmu. 



533PODSUMOWANIE

Cechują się one tym, że podważają znaczenie wiedzy i wiary jako 
założeń teorii społecznej. Zamiast tego postulują skupienie uwagi 
na aktualnej lub potencjalnej praktyce i jej zdolności do rozwijania 
ludzkich możliwości. Analiza różnych nurtów tego praktycystyczne-
go sposobu myślenia doprowadziła nas do rozczarowujących rezul-
tatów. Okazało się, że teorie społeczne wyrastające z marksizmu nie 
odpowiadają zadowalająco na pytanie o źródła praktycznej reorien-
tacji człowieka i odwrócenia jego alienacji. Źródłem takim jest bo-
wiem zawsze jakiś rodzaj wiedzy, a w świetle tych teorii wiedza przy-
biera z konieczności charakter alienujący. 

Odpowiedź na problem wolności, która rysuje się na podstawie 
całości naszych analiz, nie kryje się w żadnej z przedstawionych teo-
rii, lecz w strukturze i wzajemnych powiązaniach ich założeń. Mia-
nowicie kierowanie ku nim krytycznego namysłu przez nowe poko-
lenia teoretyków stanowi praktykę emancypacyjną par excellence – nie 
tylko dlatego, że uwalnia od ograniczeń, lecz także pozwala rozpo-
znać w  nich nasze wspólne dzieło. Tak rozumiana teoria społecz-
na nie zadowala się nigdy raz osiągniętymi rezultatami, przez co nie 
zagraża jej popadnięcie w tryumfalizm rewolucji lub postępu. Jed-
nocześnie nie grozi jej także nihilizm czy bezradność. Nieustępli-
wa obecność aporii wolności domaga się spojrzenia, które obejmie 
nie tylko Innego, ale także podmiot stawiający problem i przesłanki, 
które dotąd nieświadomie przyjmował.
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summary

The presented book is an attempt to systematize social theories in a new 
manner, alternative both to the pluralistic concept, according to which 
social theories are incommensurable, and to the concept which postulates 
a theoretical synthesis in social sciences. According to the approach 
proposed here, the dominant social theories constitute interrelated attempts 
to solve the same problem, called the aporia of freedom. The problem 
concerns the deepest assumptions of numerous social theories which try 
at the same time to accept a certain version of social determinism and to 
defend a particular vision of human freedom. Both of those goals usually 
turn out to be mutually exclusive, which forces theorists to revise their own 
philosophical presuppositions or to adopt additional assumptions. The 
presented book reconsiders the history of those attempts. The founders of 
social theories usually were not fully aware of the positions they took in the 
debate on freedom, despite the fact that those positions were crucial to the 
content of their beliefs or served as a convenient object of criticism due to 
the internal contradictions they contained. 

The author of this elaboration has an equally critical distance to each of 
the theories analyzed, while at the same time trying to find in each of them 
an original contribution to solving the aforementioned aporia. He starts 
by outlining the classical philosophical concepts of freedom. Thus, David 
Hume was defined as a representative of compatibilism which negates the 
contradiction between the rule of determinism and free will. A more careful 
analysis of Hume’s beliefs, however, proves that both he and his successors 
were in fact closer to hard incompatibilism. The latter view has been 
discussed in the second part of the first chapter on the example of Baruch 
Spinoza’s arguments, although, contrary to hard incompatibilists, Spinoza 
went a step further and proposed an original idea of freedom understood 
as acceptance of one’s own belonging to the universe. Doubts related to 
Spinoza’s metaphysics lead to analyses concerning Immanuel Kant, who 
is currently commonly regarded as a representative of libertarianism,  
a position reconciling free will with determinism. The analysis of Kant’s 
beliefs demonstrated much ambivalence in his philosophy and allowed to 
understand it as a study of the structure of practical assumptions.
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The above-mentioned philosophical concepts constitute a background 
against which sociological efforts to formulate a compatibilist theory 
of human nature and social order were presented. In the work of Émile 
Durkheim, one can find motifs adopted from Hume, as well as ones from 
Spinoza and Kant. Although Durkheim declared the intention to introduce 
Kant’s thought into sociological theory, while pursuing to interpret him in 
compatibilist terms he actually created a system which rather resembled 
Spinoza’s system, with analogous theoretical implications. Following 
Durkheim’s tracks, Talcott Parsons emphasized the practical dimensions of 
the concept of action and elaborated on its voluntarist implications. Finally, 
however, he seems to have lost the Kantian core of his theory by transforming 
it into a culturalist determinism. Similar difficulties were avoided by Niklas 
Luhmann, who replaced determinism with sociologistic indeterminism, 
thus creating conceptual space for human autonomy. Although Luhmann 
managed to avoid numerous theoretical paradoxes encountered by Parsons, 
the aporia of freedom returned in his works in the practical dimension, as 
Luhmann’s subject appears to be actually powerless against social systems. 

The third chapter presents a group of social theories which deliberately 
did not avoid the contradiction between social determinism and the idea 
of freedom, but acknowledged it and tried to use it for explaining social 
phenomena. The first part of the chapter was devoted to James Coleman’s 
rational choice theory, in order to show how the theory relates to the 
difficulties encountered by Parsons and how it tries to take into account the 
practical attitude of subjects and the meaning of the main social institutions, 
such as market, law or state. The analysis of various approaches formulated 
within the rational choice theory demonstrated productive attempts to 
conceptualize the dialectics of freedom and social order, as well as numerous 
difficulties related to pushing away or hiding the problem of freedom and 
freedom’s incompatibility with sociological regularities. The chapter’s 
second part was devoted to the subjective perspective, without which the 
rational choice theory would not have been possible. After demonstrating 
various consequences of adopting the subjective point of view in sociology 
and economics, arguments by Raymond Boudon were presented, against 
social sciences’ ability to formulate credible long-term predictions and for 
the necessity to take into consideration human’s free choice of values in 
sociology. That topic was further examined in the chapter’s final part, devoted 
to the works by Max Weber, especially to his personally marked analysis of 
the mentality of Calvinists, who faced a crucial axiological choice. A clear 
distinction made by Weber between value-orientation and cognition turned 
out to be one of the main benefits of accepting the aporia of freedom. 
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The dilemmas faced by Weber and rational choice theorists’ failure to 
solve the aporia of freedom can be treated as a basis of phenomenological 
efforts to justify social sciences and giving them a new shape. The efforts 
were presented in the fourth chapter, which is started by the exposure 
of the unclear status of subject in Edmund Husserl’s philosophy. The 
interpretation was confirmed by studies of the works of the next generation 
of phenomenologists, who increasingly emphasized the subject’s fear 
about its own existence and identity. In particular, the inquiries by Erving 
Goffman, presented in the second subchapter, undermine the hopes 
of phenomenologists, proving not only that sociological concepts of 
subjectivity are difficult to embed in philosophy, but also that sociological 
studies are capable to undermine philosophers’ findings. The chapter’s final 
part introduces the historical perspective, which allows for hermeneutic 
reconstructions of subjectivity. Two analyzed authors, namely Paul Ricoeur 
and Michel Foucault, not only focused on various drawbacks of the 
phenomenological thought in its attempts to ground human freedom on 
universal cognitive structures, but also pointed to two alternative sources of 
freedom: faith and practice. Despite the fact that in their search they stopped 
halfway, their unfinished or deliberately incomplete investigations turned 
out to be immensely helpful in interpretation of the cognitive limitations 
of those currents of social theory which draw on phenomenological or 
hermeneutical traditions. 

In order to outline the vision of social sciences which rather derive 
human freedom from faith than from knowledge, however, one does not 
have to speculate on the possible sociological implications of Ricoeur’s 
thought, as a very similar motif can be found in the American pragmatism. 
Such an interpretation of pragmatism was presented in chapter five, which 
analyzes three authors representing that movement and their different 
intellectual trajectories. Thus Charles Sanders Peirce derives the necessity 
to believe in a future community of scholars from the nature of reasoning, 
but leaves his readers in a situation of an existential dilemma. That problem 
is addressed by Peirce’s friend, William James, who in his articles and 
books pointed to the relevance of accepting a non-determinist vision of the 
world for empirical studies of individual, idiosyncratic experiences. James’s 
support for faith in its collision with scientific determinism was, however, 
not fully consistent, even if it helped to alleviate the author’s own existential 
dilemma. The chapter’s final part is devoted to the works of George Herbert 
Mead who seemed to be disappointed with the references to religious faith 
by the above-mentioned pragmatists. His secular attempt to reconcile 
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freedom and determinism resulted in an original philosophy of the present 
that challenged the classical ideas of time and causation. 

Since, as Arthur Schopenhauer wrote, faith crumbles in collision 
with truth, it is not difficult to understand why in the history of social 
thought attempts have been made to find the sources of freedom other than 
knowledge and faith. An especially attractive option were various forms of 
practice supposed to constitute the essence of freedom or originating it. The 
idea associating freedom with human’s realization of their own capabilities 
lies at the core of the social thought of Karl Marx and some of his successors. 
Thus in the sixth chapter general features of the Marxist ideas of freedom 
and alienation have been outlined. It has been demonstrated that Marx does 
not avoid the aporia of freedom but gives it a different meaning resulting 
from the instability of the Marxian theory of revolution, which may be 
interpreted either in deterministic or idealistic terms. Both interpretations 
correspond with different theoretical presuppositions. Their respective 
logic and implications were presented on the basis of various social 
theories, especially the extremely influential theories by Pierre Bourdieu 
and Anthony Giddens. In the chapter’s final part, the works by particularly 
reflexive Marxists, Antonio Gramsci and Cornelius Castoriadis, were 
described as attempts to avoid the Marxian aporia of freedom. The analysis 
of their thoughts, however, led to the conclusion that they to a greater extent 
diagnose contemporary problems than are capable of solving them, while 
only a solution could save the theory’s practical orientation. 

The conclusion of the book points to three conceptualizations of 
sociology which attempt to avoid the aporia of freedom. Although they are 
already present in the social reflection, they do not play the dominant roles 
and are incapable of replacing the classical forms of theorizing. The first, 
indirectly drawing on certain thoughts by Luhmann, treats sociology rather 
as knowledge about ignorance than a body of scientific laws. The second 
possibility emerges along with the dystopian literature and is focused on 
sketching new experiences related to social transformations, including 
attempts of unilaterally deterministic or voluntaristic modelling of social 
life. Finally, the third option is hypothetical in its nature and is derived rather 
from the structure of interconnections between the theories presented in 
this book, than from any other existing current of social thought. It refers 
to the fact that each of the discussed social theories, while conceptualizing 
freedom, reveals certain hidden assumptions from other theories and 
provides them with a new meaning. In this way, theoretical practice reveals 
its emancipatory function, which is to a large extent possible thanks to the 
aporia of freedom.
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proGraM
MonoGraFie FUnDacji na rzecz naUKi polsKiej

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2011 roku wydawcą serii Monografie FNP jest  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Oprócz wersji papierowych książki będą dostępne 
również w formie e-book. Ponadto tytuły wydane  

w poprzednich latach będą zamieszczane   
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie
http://monografie.fnp.org.pl/
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XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  
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Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
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Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
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Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
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Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
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Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana
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Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  
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Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
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Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

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

Kamil Pietrowiak, Świat po omacku.  
Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności
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

w przyGotowaniU

Aleksandra Grzemska, Matki i córki. Związki rodzinne  
i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku

Michał Mokrzan, Perswazja neoliberalnego urządzania.  
Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu

Maciej Mycielski, W „naszym pogrobowym położeniu”.  
Kajetan Koźmian po powstaniu listopadowym

Rafał Rutkowski, Północna tradycja historyczna wprowadzona  
w nurt dziejów powszechnych. Kronika Mnicha Teodoryka  

„O starożytności norweskich królów” (koniec XII w.)
Miłosz Stelmach, Późnomodernistyczne tendencje  

w polskim filmie fabularnym


