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bak-Scholle prezentuje w swoim artykule wykład doktryny św. Ber-
narda z Clairvaux, koncentrując się na takich zagadnieniach, jak: 
miłość, koncepcja natury ludzkiej, grzech pierworodny, nawrócenie, 
droga do grzechu, pycha. Artykuł jest zwarty, kompaktowy, ciekawie 
przedstawiono zwłaszcza dwanaście stopni pychy. 

Przewodnik zamyka artykuł ks. Jana Grzeszczaka na temat Joachi-
ma z Fiore. Szkic jest napisany ładnym językiem, a warstwa historycz-
na i analiza myśli Joachima, dobrze się ze sobą komponują. 

Podsumowując, można powiedzieć, że faktycznie Przewodnik, jak 
sama nazwa wskazuje, rzadko wchodzi w zawiłości i meandry filo-
zoficznych sporów. Czytelnik otrzymuje raczej serię szkiców badaw-
czych, bardziej lub mniej złożonych zestawień myśli poszczególnych 
autorów. Książka ta w moim osądzie ma charakter zdecydowanie in-
trodukcyjny. Autorzy różnie rozkładają akcenty, od prac ściśle źródło-
wych, poprzez artykuły historyczno-analityczne, po eseje z zakresu 
historii filozofii czy teologii duchowości. Na pewno stworzenie jed-
nego Przewodnika przez dwunastu „przewodników” nie sprzyja jego 
spójności metodologicznej i treściowej. 

Piotr Kaczmarek

Przewodnik po metafizyce, red. S. T. Kołodziejczyk, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2011, ss. 636.

„Jest taka wiedza, która rozważa byt oraz to, co przysługuje mu 
w sposób konieczny” – to jedno z najbardziej znanych zdań Arysto-
telesa. Określił on w ten sposób wiedzę, którą później nazwano filo-
zofią pierwszą lub metafizyką. Stagiryta prawdopodobnie nie zdawał 
sobie sprawy, że swoją definicją otwiera jeden z największych sporów 
w dziejach filozofii – spór o to, co jest samym bytem i „pierwszym” 
składnikiem rzeczywistości. Odpowiedzi padały tu najróżniejsze, ale 
współcześnie twierdzi się, że właściwie takich zagadnień nie ma, że są 
one bezsensowne i bałamutne, bo wszystko, co dla człowieka ważne 
rozstrzygają nauki szczegółowe (żyjemy w czasach postmetafizycz-
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nych). Pozytywizm najgłośniej wieścił śmierć metafizyki. Dziś okre-
ślenie „metafizyczny” często znaczy tyle, co „bezsensowny”, „nienau-
kowy”.

Na rynku księgarskim ukazała się niedawno praca zbiorowa, noszą-
ca tytuł Przewodnik po metafizyce, która usiłuje przezwyciężyć powy-
żej zasygnalizowany pogląd. Na omawiany tom składa się czternaście 
esejów, z których każdy omawia jakiś istotny problem metafizyki, a ich 
autorzy reprezentują szeroki wachlarz szkół i metod filozoficznych. 
Redaktorem całości jest dr Sebastian T. Kołodziejczyk, uczeń prof. 
Władysława Stróżewskiego, którego podręcznik do filozofii pierwszej, 
zatytułowany Ontologia, kilka lat temu opublikowało krakowskie 
Wydawnictwo ZNAK. Już na pierwszy rzut oka widoczne są różnice 
wrażliwości między Mistrzem i uczniem. O ile Mistrz w swojej On-
tologii wyraźnie czerpie z tradycji fenomenologicznej i dużo miejsca 
poświęca koncepcji bytu R. Ingardena, o tyle uczniowi, a w ślad za nim 
pozostałym autorom tomu, jest blisko już do anglosaskiej filozofii ana-
litycznej. To filozofia analityczna i jej metody służą w omawianej po-
zycji do szukania rozwiązań klasycznych problemów metafizycznych.

Dzieło otwierają dwa artykuły, które podejmują zagadnienia pod-
stawowe: Sebastiana T. Kołodziejczyka, Czym jest metafizyka? i Jacka 
Wojtysiaka, Klasyczne koncepcje bytu. Od Arystotelesa do współcze-
sności. Samo pojęcie metafizyki jest trudne do precyzyjnego zdefi-
niowania, gdyż różnie było w dziejach pojmowane. Kategorialnemu 
ujęciu bytu Arystotelesa S. Kołodziejczyk przeciwstawia koncepcję 
metafizyki M. Heideggera (metafizyka jako badanie nie bytu, lecz do-
świadczenia i jego treści), H. Bergsona (intuicyjne wniknięcie w na-
turę przedmiotu) czy L. Wittgensteina (milczenie wobec tego, co fun-
damentalne). Autor zbierając różne koncepcje metafizyczne, szuka 
jednak dla nich pewnego wspólnego mianownika, i uznaje, że dyskurs 
metafizyczny powinien odznaczać się czterema składowymi: zajmo-
wać się tym, co najogólniejsze, tym, co najbardziej ostateczne, tym, co 
zasadniczo determinuje nasz sposób postrzegania świata, a jego meto-
dą powinna być analiza aparatu pojęciowego. Kołodziejczyk szczegó-
łowo analizuje arystotelesowski dyskurs metafizyczny, omawia zasady 
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bytu i odpowiadające im zasady poznawcze, wyjaśnia różnicę pomię-
dzy ontologią i metafizyką, wreszcie ukazuje relacje pomiędzy metafi-
zyką i teologią. W podobny sposób J. Wojtysiak omawia najważniejsze 
pojęcia metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej, takie jak: pojęcia 
transcendentalne, zagadnienie substancji i przypadłości, materii i for-
my, istoty i istnienia, kwestię czterech przyczyn sprawczych i celowo-
ści, byt absolutny. Obydwa artykuły, omawiające podstawowe zagad-
nienia metafizyki, dają dobry fundament pod dalsze analizy.

Kolejnych dwanaście esejów omawia szczegółowe zagadnienia 
metafizyczne. Jednakowoż można odnieść wrażenie, że dwa bloki te-
matyczne wydają się wyraźnie dominować: metafizyka czasu i meta-
fizyka osoby. Warto na nie zwrócić uwagę, bo w kwestiach tych także 
i współcześnie panuje całkiem spory ruch filozoficzny.

Kwestia czasu zarówno u Arystotelesa, jak i u św. Tomasza z Akwi-
nu nie wypłynęła na pierwszy plan. Obaj filozofowie byli skłonni 
przyjąć odwieczność materii pierwszej, która – zdaniem Akwinaty – 
w niczym nie przeszkadza koncepcji creatio ex nihilo. Pojęcie czasu 
interesowało szczególne św. Augustyna, który poświęcił temu zagad-
nieniu XI księgę swoich Wyznań. Choć jego rozważania nie przynoszą 
zadowalających rezultatów, to wielu filozofów, jak np. Bergson, uznali 
czas za jedno z kluczowych pojęć filozoficznych. Dla metafizyki po-
jęcie czasu jest bardzo ważne. Byty podlegają nieustannym zmianom 
wraz z upływem czasu. Pojawia się pytanie, na jakiej podstawie można 
mówić o ich tożsamości. Co sprawia, że byt, mimo iż podlega zmianie, 
jest jednak tożsamy? Odpowiedzi na tego rodzaju pytania warto poszu-
kać w dwóch artykułach: Mariusza Grygiańca, Trwanie w czasie oraz 
Joanny Odrowąż-Sypniewskiej, Istnienie i identyczność.

Współczesne dyskusje wokół czasu, zmiany i tożsamości bytowej 
wyznaczają trzy zasadnicze spory: relacjonizm vs. substantywizm, 
eternalizm vs. prezentyzm, absolutyzm vs. relatywizm. Pierwszy ze 
sporów dotyczy samej natury czasoprzestrzeni i pyta o jej ontyczną za-
leżność od tego, co ją wypełnia. Substantywizm jest poglądem twier-
dzącym, że czasoprzestrzeń jest ontycznie niezależna od materii, zaś 
relacjonizm głosi jej zależność od materii. Drugi spór dotyczy istnie-
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nia w czasie. Zdaniem eternalistów, zarówno przedmioty przeszłe, jak 
i teraźniejsze i przyszłe są równie realne. Przeczą temu prezentyści, 
według których realnie istnieją tylko przedmioty teraźniejsze. M. Gry-
gianiec zauważa, że doktryna prezentyzmu jest całkowicie niespójna 
z teorią względności. Wreszcie trzeci spór dotyczy m.in. tego, czy po-
jęcia takie, jak ruch, spoczynek, itp. są pojęciami absolutnymi czy re-
latywnymi. Analogicznie można pytać, czy istnieją również absolutny 
czas i przestrzeń, czy też są to wartości relatywne. Spór ten dzisiaj jest 
już praktycznie zakończony, a to dzięki osiągnięciom fizyki relatywi-
stycznej. Prawie powszechnie przyjmuje się, że relacje czasowe i prze-
strzenne są zawsze zrelatywizowane do jakiegoś układu odniesienia. 

W kontekście zmian bytowych w czasie niezwykle ważne jest 
omówienie dość skomplikowanych teorii współczesnych, jak perdu-
rantyzm i endurantyzm. Według tego ostatniego poglądu, byty mają 
charakter trójwymiarowy i istnieją w pełni w każdym momencie swo-
jej egzystencji. Sprzeciwia się temu koncepcja perdurantyzmu, według 
której byt jest obiektem czterowymiarowym i bytu istniejącego w da-
nej chwili nie traktuje się jako obiektu, ale byt zawierający w sobie 
wszystkie zmiany, wszystkie własności, jakie kiedykolwiek posiadał, 
posiada lub będzie posiadał. Tak jak byty trójwymiarowe mają czę-
ści przestrzenne, tak byty pojęte czterowymiarowo mają swoje części 
temporalne. Chodzi zatem o podanie własności zrelatywizowanych do 
konkretnego czasu, np. „bycie czerwonym w czasie t”, „posiadanie 
ciężaru 50 kg w 1995 roku”, czy „bycie zmęczonym o godz. 13.15”. 
Autorzy wspomnianych artykułów wszechstronnie opisują tego typu 
zależności bytowo-czasowe i nie ograniczają się do prostego stwier-
dzenia, że byty są rozciągłe w czasie, ale szukają odpowiedzi na pyta-
nie, w jaki sposób byty „okupują czas”.

Drugim blokiem tematycznym, wyraźnie w pracy dominującym, 
jest metafizyka człowieka. Mamy tutaj trzy eseje, które omawiają pro-
blem tożsamości osobowej człowieka (Marcin Iwanicki, Identyczność 
osobowa. Wybrane stanowiska i argumenty), zagadnienia kognitywi-
styczno-poznawcze (R. Poczobut, Metafizyka umysłu. Główne proble-
my i stanowiska) oraz kwestię wolności i odpowiedzialności (P. Łu-
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ków, Metafizyka wolności i odpowiedzialności). Tożsamość człowie-
ka, która istnieje niezależnie od różnorakich zmian, jakim on podlega, 
jest jednym z najbardziej fundamentalnych zagadnień metafizyki. Co 
decyduje o naszym trwaniu w czasie? M. Iwanicki omawia kryteria 
somatyczne, mózgowe, psychologiczne, które są jednak obciążone po-
ważnymi słabościami. W ich miejsce proponuje tzw. pogląd prosty, 
według którego identyczność ciała i psychiki stanowią przydatne, choć 
często zawodne, narzędzie ustalenia identyczności osoby, nie są jednak 
jej kryterium konstytutywnym. Dusza ludzka bowiem może zachować 
identyczność mimo zmiany swoich stanów psychicznych, a także mimo 
zmiany związanego z nią ciała. Dalsze doprecyzowanie bytu ludzkie-
go przynosi metafizyka umysłu, która zajmuje się istnieniem umysłu, 
jego strukturą, warunkami możliwości, genezą, rodzajami i funkcjami.  
R. Poczobut omawia wpierw przejawy umysłu, do których należą: abs-
trakcyjne myślenie, tworzenie pojęć, ujmowanie relacji logicznych, 
świadomość i samoświadomość, pamięć, percepcja, intencjonalność, 
zdolność do tworzenia przedmiotów fikcyjnych, subiektywność, posia-
danie przekonań i pragnień, kompetencja językowa, formułowanie są-
dów, wnioskowanie, tworzenie teorii naukowych, posiadanie emocji, 
wytwarzanie symboli, i wiele innych. Następnie zaś próbuje zanalizo-
wać naturę relacji umysł-ciało, relacji umysł-mózg, a także omawia 
metafizykę świadomości i jaźni. Z kolei naczelnym problemem, jakim 
zajął się P. Łuków, by omówić problem wolności człowieka, jest kwe-
stia relacji wolność-determinizm. Omawiając tezy determinizmu oraz 
argumenty przeciwko niemu, autor ukazuje jak może realizować się 
wolna wola.

Obok siedmiu powyżej omówionych artykułów, na Przewodnik po 
metafizyce składa się siedem innych esejów, podejmujących zagadnie-
nia bardziej szczegółowe, choć dla filozofii pierwszej niezwykle do-
niosłe. Tomasz Placek, w swoim bardzo ciekawym tekście Przyczyno-
wość, omawia pojęcie przyczynowości. Próżno jednak szukalibyśmy 
tam wykładu dobrze nam znanych czterech przyczyn Arystotelesa, a to 
za sprawą tego, że zagadnienie przyczynowości zyskało współcześnie 
nowy status questionis. Dziś rozpatruje się przyczynowość w kontek-
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ście nauk szczegółowych, w związku z teorią prawdopodobieństwa 
i pytaniem o determinizm. Autor rozróżnia zdarzenia na tzw. egzem-
plarze (np. „Jan popchnął Basię”) i typy (np. „Zażywanie paracetamolu 
powoduje obniżenie gorączki”). Problem przyczynowości sprowadza 
się do trzech pytań: po pierwsze, czy przyczynowość zachodzi mię-
dzy zdarzeniami-egzemplarzami, czy zdarzeniami typami; po drugie, 
która przyczynowość jest bardziej podstawowa: probabilistyczna (np. 
„Obecność radioaktywnej cząstki spowodowała kliknięcie licznika 
Geigera”; zdarzenie to wymaga uwzględnienia rachunku prawdopo-
dobieństwa, gdyż prawo rozpadu promieniotwórczego jest probabili-
styczne), czy bez prawdopodobieństw; po trzecie, czym jest przyczy-
nowość w kontekście indeterministycznym (czy należy analizować ją 
w ramach rachunku prawdopodobieństwa).

T. Placek omawia kilka sposobów analizowania przyczynowo-
ści: teorie regularnościowe (mające źródło w poglądach D. Hume’a, 
a współcześnie rozpatrujące przyczynowość jako podpadanie zda-
rzeń-egzemplarzy pod prawa przyrody), teorie kontrfaktyczne (przy-
czynowość w ramach tzw. okresu warunkowego), probabilistyczną 
koncepcję przyczynowości (w naszym przykładzie zamiast zdania 
„Paracetamol obniża gorączkę”, należałoby powiedzieć: „Paracetamol 
podwyższa prawdopodobieństwo obniżenia gorączki”) oraz teorię Bel-
napa (przyczynowość zachodząca między zdarzeniami-egzemplarza-
mi w kontekście indeterministycznym). Każda z nich podejmuje za-
gadnienie przyczynowości od innej strony i każda usiana jest licznymi 
aporiami. Zdaniem Autora, współcześnie powinien nastąpić zmierzch 
teorii kontrfaktycznych i powrót do teorii regularnościowych. Z tymi 
ostatnimi jednak wiąże się problem związany z tym, że wymagają one 
kontekstu deterministycznego. Stąd w kontekście indeterministycznym 
powinna uzupełnić ją teoria Belnapa. Placek prezentuje klasyczne za-
gadnienie przyczynowości w zupełnie nowej perspektywie badawczej.

Równie nowatorsko zostało potraktowane zagadnienie, które roz-
palało głównie filozofów scholastycznych, jako tzw. spór o uniwersa-
lia. Z analitycznej perspektywy podejmują je: Arkadiusz Chrudzimski, 
w tekście Realistyczne teorie uniwersaliów, oraz Jerzy Szymura, w ar-
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tykule Nominalizm. A. Chrudzimski opowiada się za stanowiskiem 
realistycznym. Zgodnie z tym poglądem, twierdzi się, że własności 
i relacje są bytami ogólnymi, które jako numerycznie identyczne mogą 
być posiadane przez wiele indywiduów. Autor omawia przykłady re-
alizmu tak platońskiej, jak i arystotelesowskiej proweniencji. Choć 
jego zdaniem są to teorie ontologicznie „rozrzutne” i „kosztowne”, to 
jednak wiele argumentów za nimi przemawia, jak np. prostota, z jaką 
można wyjaśnić semantykę zdań stwierdzających identyczność cech. 
J. Szymura omawia przeciwstawne stanowisko, czyli nominalizm. 
Zgodnie z tym poglądem twierdzi się, że istnieją jedynie nazwy ogólne 
a pojęcia ogólne nie mogą być bytami. Autor na kanwie tego problemu 
analizuje koncepcję idealnego wzorca, zagadnienie tożsamości (ścisłej 
i w sensie szerokim) a także wiele kwestii współczesnych, jak program 
nominalistycznych parafraz Quine’a, teorie zdań Putnama i Stove’a, 
teorie predykatywistyczne czy sceptycyzm semantyczny Wittgenste-
ina. Szczegółowo analizuje różne rodzaje nominalizmu: teoriomnogo-
ściowy, predykatywny, podobieństwa, metajęzykowy, zaś jego rozwa-
żania kończą się alternatywą: realizm albo regres w nieskończoność.

Jednym z ważniejszych sporów filozoficznych, który wystąpił nie 
tylko na gruncie metafizyki, ale także epistemologii, jest spór mię-
dzy realizmem a idealizmem. W XX wieku przeszedł on jednak szereg 
modyfikacji i zastąpiony został sporem realizm – antyrealizm. Zagad-
nienie to podjął T. Szubka w artykule Realizm i antyrealizm. W spo-
sób niezwykle przejrzysty wyłożył on podstawowe twierdzenia róż-
nych stron sporu, a także odróżnił w nim stanowiska metafizyczne 
i epistemologiczne. Następnie skoncentrował się na przedstawieniu 
współczesnej wersji sporu, i to w dwóch wariantach: semantycznym  
(M. Dummett, H. Putnam) i metafizycznym (W. P. Alston, M. Devitt,  
J. R. Searle). Okazuje się, że omówione koncepcje to nie tylko „wieczny 
powrót” do tych samych dyskusji filozoficznych, lecz z każdą nową odsło-
ną starego sporu otrzymujemy pogłębienie i lepszą precyzację stanowisk, 
co dowodzi postępu w filozofii. I dlatego warto klasyczne spory kontynu-
ować, choć pewnie za pomocą coraz to nowszych pojęć, koncepcji.

Krajobrazu metafizycznych poszukiwań dopełnia analiza Anny 
Wójtowicz, która w tekście Sytuacje, stany rzeczy i zdarzenia bada 
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metafizyczny status wyróżnionych przez siebie w tytule obiektów. Au-
torka podjęła zagadnienia, które nie tylko nie mają jeszcze zadowala-
jącego rozstrzygnięcia, ale nawet nie ma dla nich dostatecznie opraco-
wanego języka, w którym mogłyby być adekwatnie wyłożone i zbada-
ne. Podobne problemy mieli Tadeusz Ciesierski, Katarzyna Kuś i Piotr 
Wilkin, którzy swój artykuł Possibilia i światy modalne poświęcili za-
gadnieniom tematyki modalnej i jej konsekwencjom metafizycznym. 

Tom zamyka tekst I. Ziemińskiego Argumenty za istnieniem Boga. 
W ten sposób to nowatorskie dzieło, korzystające obficie z nowocze-
snych pojęć i narzędzi analitycznych, kończy się dość klasycznie – 
poszukiwaniem Absolutu. Autor bada sensowność tzw. dowodów na 
istnienie Boga, rozpatruje różne ich rodzaje (aprioryczne i aposterio-
ryczne, dedukcyjne i indukcyjne), a także omawia szereg rozumowań 
argumentacyjnych, jakie nagromadziły się w dziejach myśli filozo-
ficznej, od Augustyna, Anzelma z Aosty i Tomasza z Akwinu, poprzez 
Kartezjusza, Leibniza i Kanta, aż po Maritaina i Swinburne’a. Choć 
argumentów za istnieniem Boga jest wiele, to jednak ciągle nie ma 
tego jednego konkluzywnego, który byłby nie do odparcia. Ale w ten 
sposób ukazuje się nam prawda o Bogu i o człowieku: Bóg, jako byt 
absolutny, jest nie do udowodnienia, jest transcendentny poznawczo 
i bytowo, człowiek zaś, nieustannie formułujący myśli o Bogu, nie 
chce poprzestać na tym, co skończone, lecz ciągle szuka ostatecznej 
podstawy doświadczenia.

M. Heller, omawiając filozofię J. Życińskiego (M. Heller, Filozo-
ficzny program Józefa Życińskiego, „Zagadnienia Filozoficzne w Na-
uce”, nr 48/2011, s. 5-22), stwierdza, że po upadku neopozytywizmu 
świat filozofii podzielił się na dwa obozy: anglosaską filozofię anali-
tyczną i kontynentalną „resztę”, z której dominowała fenomenologia. 
J. Życiński już we wczesnych latach 80. dostrzegł możliwość zasto-
sowania niektórych metod analitycznych do tradycyjnej metafizyki. 
W ten sposób powstał – zdaniem Hellera – program odnowy metafizy-
ki, czemu Życiński dał wyraz w dwutomowym dziele Teizm i filozofia 
analityczna. Kiedy czyta się Przewodnik po metafizyce, nie sposób nie 
odnieść podobnego wrażenia. Każde z pojęć metafizycznych, każdy 
spór, mający długą tradycję, ukazane są nie tylko w swojej genezie, ale 
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także jako niosące ze sobą aktualne pytania. Autorzy poszczególnych 
rozdziałów wykazali podwójną kompetencję: doskonałe znawstwo 
i erudycję w klasycznych problemach metafizyki, a także biegłość 
w filozofii analitycznej i różnych współczesnych narzędziach anali-
tycznych. Co więcej, tymi ostatnimi potrafią się posługiwać, nie ogra-
niczając się jedynie do ich słownikowej znajomości. Ukazali bogaty 
wachlarz współczesnych koncepcji filozoficznych, tak metafizycz-
nych, jak epistemologicznych i semantycznych. Krajobraz, jaki dzięki 
temu powstał, to filozofia pierwsza niezwykle żywa, barwna, będąca 
miejscem dialogu i ścierania się różnych poglądów i opinii.

Lektura tekstów Przewodnika nie jest łatwa. Wymaga ona znajo-
mości specjalnego języka logicznego, w którym teksty zostały napi-
sane. Niemniej, wysiłek uważnego czytania bardzo się opłaca. Dzięki 
niemu można poczuć się włączonym w starożytny dyskurs metafizycz-
ny, choć przetłumaczony na język współczesnej filozofii. Przewodnik 
po metafizyce to książka niezwykle potrzebna i warta polecenia nie 
tylko studentom filozofii i teologii, ale wszystkim poszukującym głęb-
szego zrozumienia i sensu rzeczywistości. Dzieło młodych polskich 
naukowców wykazuje brak racji tym, którzy wieszczyli kres metafizy-
ki w ponowoczesnych czasach.

Piotr Karpiński
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
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ŻYCIŃSKIEGO
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10 lutego 2011 roku zmarł nagle Ksiądz Arcybiskup Józef Życiń-
ski, metropolita lubelski, wybitny filozof. Wiadomość ta zaskoczyła 
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