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PANORAMA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI
Przez długie stulecia metafizyka stanowiła trzon filozofii i to zarówno
teoretycznej, jak i praktycznej. W iedza metafizyczna wykraczała daleko poza
empirycznie dostępną i poznaną prawdę, urzeczywistnione dobro i zrealizowane
piękno po to, aby ująć i przedstawić absolutnie ostateczny kształt tych wartości.
Systemy metafizyczne, ujmujące całokształt rzeczywistości w jednolity obraz,
porywały umysły i serca w dążeniu do realizacji tych ideałów, a przynajmniej
przekroczenia granicy dotychczas osiągniętej w ich realizacji. Dzięki temu
metafizyka stanowiła istotny, a może nawet najważniejszy, impuls rozwoju
poznania naukowego, m oralnego doskonalenia się i dążenia do ujęcia absolut
nej harmonii w dziele sztuki. Rywalizacja uczonych o pierwszeństwo naukowe
go ujęcia prawdy, ascetów — w realizacji świętości i artystów w dziedzinie sztuki
stanowiły siłę napędową realizacji wartości wsobnych, a więc rozwoju kultury.
Od Oświecenia metafizyka traci stopniowo na rzecz cywilizacji ( ogołu wartości
użytkowych) naczelną rolę w kulturze. Twierdzi się więc, że technika i technolo
gia lub — jeszcze szerzej — potrzeby praktyki dostarczają silniejszych impulsów
rozwojowi nauki niż metafizyka, która dla tego rozwoju bywa nawet szkodliwa;
że dążność do harmonijnego i szczęśliwego ułożenia stosunków międzyludzkich
skuteczniej ulepszają człowieka niż niedościgłe wzorce moralne; że wreszcie
zaangażowanie sztuki po stronie człowieka i społeczeństwa lepiej służy pięknu
niż chęć ujęcia rzeczywistości w geometrycznie harmonijne kształty. Tym
samym wartość metafizyki zostaje zakwestionowana. Nie jest to jednak rów no
znaczne z jej kresem. W XIX i XX wieku — mimo jawnej wobec niej wrogości
— metafizycy szukają nowego dla niej miejsca w życiu społecznym. Poszukiwa
nia te trwają po dziś dzień i oscylują między służbą kulturze i duchowi a służbą
cywilizacji i człowiekowi, choć ani w jednej, ani w drugiej roli metafizyka nie
zdobyła uznania elit społecznych. Ukazaniu różnych kierunków tych poszuki
wań i rezultatów w nich osiąganych poświęcone są niniejsze rozważania.
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1. O PO JĘCIU „M E T A FIZ Y K A ”
Pojęcie metafizyki trudno scharakteryzować przy pomocy jakiejś jednej
formuły definicyjnej, która wyczerpywałaby cały jej zakres przedmiotowy.
Jeżeli jednak chce się mówić o metafizyce, to trzeba taką formułę podać
będąc naturalnie świadomym ograniczeń i luk, które zawiera. Tak czyniąc
uznajemy, że metafizyczny charakter m ają wszystkie twierdzenia dotyczące
natury i właściwości bytu, nie będące twierdzeniami nauk przyrodniczych.
M etafizyka to zaś zbiór twierdzeń metafizycznycch, powiązany w naoczny
szkic obrazu bytu. Obraz ten uwzględnia tylko to, co dla bytu jest
najistotniejsze — jego zarys. Zarys ten stopniowo wypełniają nauki
szczegółowe, weryfikując lub falsyfikując naszkicowany obraz. Naoczność
obrazu bytu jest przy tym natury duchowej, tj. szkic ten zobaczyć
m ożna tylko oczyma duszy. Dlatego rozważania metafizyczne, których
tworzywem nie są środki plastyczne a język, mimo to cechować musi
duży stopień naoczności (eidetyczności), aby „oczy duszy” w ogóle
mogły go zobaczyć. Jednym z narzędzi uzyskania owej eidetyczności
obrazu bytu jest ogólność twierdzeń i logika wywodu lub opis detalu
połączony z silną ekspresją.
Obraz świata m ożna szkicować z dwu punktów widzenia: wewnątrz lub
zewnątrz światowego obserwatora. Jeżeli szkicuje się go od wewnątrz, to
otrzymuje się tezy ontologiczne, jeżeli od zewnątrz, przyjmując jakiś ponadświatowy punkt widzenia, to otrzymuje się tezy światopoglądowe. Najczęściej
oba te punkty widzenia łączono ze sobą, próbując pogodzić w jednolitym
systemie tezy ontologiczne ze światopoglądowymi. Pełny system metafizyczny
składa się więc z ontologii i ontologicznie zraq’onalizowanych tez światopo
glądowych '. Ontologia jest dyscypliną opisującą ogólne cechy i strukturę tego,
co istnieje (rzeczy, stanów rzeczy, światów możliwych, faktów, materii pierwo
tnej, substancji, istoty, istnienia itp.). Rozważania ontologiczne charakteryzuje
duży stopień precyzji, a wyniki w nich osiągane — choć bywają rozbieżne
— cechuje niekwestionowana wartość poznawcza. Znacznie mniejszy stopień
pewności m a druga składowa metafizyki — ontologicznie zinterpretowane tezy
światopoglądowe. Światopogląd to zbiór zdań wyjaśniających całość doświad
czenia ludzkiego w zakresie faktów i wartości, zawierający zawsze pewien
element wiary. D o Oświecenia w skład metafizyki włączano całość przekonań
światopoglądowych, a więc te jego tezy, które dotyczyły arystotelesowsko
pojętej filozof! teoretycznej i praktycznej. Oczywiście do metafizyki mogły być
włączone tylko te tezy światopoglądowe, które dały się w jej system wintegrować bez naruszenia spójności teoretycznej systemu. Przy tym ontologicznie
‘ S ta n o w isk o p o d o b n e d o p rzed staw ion ego przez n as w ydaje się p o d ziela ć J ó zef M aria
B ocheńsk i O P . Z o b a cz jeg o S to zabobon ów , W arszaw a 1988, s.42.
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zracjonalizowane tezy światopoglądowe miały zamknąć obraz świata z punktu
widzenia wszelkich pytań, które człowiek może sobie postawić ze względu na
swą sytuację w świecie, jak np. skąd wziął się i dokąd zmierza świat, czy
człowiek pojawił się w nim na mocy żelaznych praw ewolucji czy może inaczej
i co m a zrobić ze swym krótkim pobytem na ziemi — poświęcić go Bogu,
ideałom, innym ludziom czy samemu sobie. Od Oświecenia w różnym nasileniu
filozofia próbuje wykazać, że kwestie światopoglądowe nie są rozstrzygalne
metodami racjonalnymi i należy je albo wyraźnie oddzielić od kwestii teoretycz
nych, albo w ogóle wyeliminować z filozofii, albo rozwiązać pozaracjonalnymi
metodami. M ariaż ontologii ze światopoglądem powodował, że w tych kryty
kach atakow ano nie tylko metafizykę, ale i ontologię. Tymczasem ontologicznie
zracjonalizowane tezy światopoglądowe stanowiły przeważnie albo wątpliwe
konsekwencje (św. Tom asz z A kw inu)2, albo założenia (Kartezjusz) ontologii.
Najczęściej ontologia i światopogląd m ają wspólne punkty wyjścia, ale nie
dojścia. Ontologia nigdy nie idzie tak daleko jak metafizyka i zatrzymuje się
tam, gdzie jej wskazania stają się chwiejne. Od Hum e’a i K anta ponawiane są
w filozofii próby wyraźnego ograniczenia metafizyki wyłącznie do kwestii
ontologicznych. T ak okrojona metafizyka nie zadowala jednak filozofów
i mimo wszystkich dotychczasowych niepowodzeń wielu wciąż na nowo
podejmuje próby zbudowania pełnego systemu metafizycznego.
Podstawowym zagadnieniem metafizyki jest problem natury i właściwości
bytu. Byt to to, co istnieje. Różne byty istnieją na różne sposoby i dlatego
orzekanie o ich istnieniu m a charakter analogiczny, a niejednoznaczny3. Byty
istnieją przede wszystkim samoistnie i niesamoistnie; samoistność i niesamoistność m ogą z kolei być względne lub bezwzględne, np. arystotelesowska
substanq’a jest bytem względnie samoistnym, gdyż istota nie jest w niej
identyczna z istnieniem, a czysta form a jest bezwzględnie samoistna. Byt
bezwzględnie samoistny nazywa sią absolutem. M etafizyka poszukuje i dąży do
poznania absolutu. Poznanie absolutu w tradycyjnej metafizyce oznaczało nie
tylko poznanie absolutnej prawdy, ale także dobra i piękna absolutnego. Było
ono więc rozwiązaniem wszystkich teoretycznych i praktycznych kwestii filozo
ficznych.
Jeżeli metafizyka rezygnowała z poznania absolutu, to w każdym bądź razie
poszukiwała pozaczasowyych i pozaprzestrzennych zasad funcjonowania bytu.
W artość bowiem jakiejś rzeczy lub cechy wzrasta z długością jej trwania
w stanie niezmienionym. Dlatego wieczność zawsze uchodziła w metafizyce za
wartość najwyższą. Dotyczy to nie tylko wiedzy, ale także dobra i piękna.
Znając zasadę absolutną funkcjonowania świata żulibyśm y tym samym jego
2J. M . B och eń sk i O P , D ie f u n f W ege, w: „Freiburger Z eitschrift fur P b ilo so p h ie und
T h e o lo g ie ” , B d. 36(1989), H eft 3, s. 235— 265.
3T . C zeżow sk i, O m e ta fizy c e , j e j kierunkach i zagadnieniach, T oru ń 1948, s. 76.
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dalsze losy po kres czasu i tym samym rozszyfrowalibyśmy nękającą człowieka
zagadkę bytu. Przez to i nasze pragnienie nieśmiertelności byłoby zaspokojone.
Kiedy nas już nie będzie, świat toczył się będzie według odkrytych przez metafizykę
zasad; w czynach ludzkich rozbłyskiwać będzie to samo dobro najwyższe, a ludzie
będą kontemplować to, co i my za piękne uznawaliśmy. I po nas świat będzie się
toczył według rozpoznanych zasad, ludzie będą dążyć do znanych nam dóbr
i kontemplować piękno, które i myśmy rozpoznali. W ielką zagadką bytu jest idea
wiecznego trw ania na mocy stałych właściwości i zasad funkcjonowania świata.
Poszukiwania absolutu przybierały różne formy i dochodziły do różnych
wyników. O wynikach tych decydował stan wiedzy i ducha danej epoki. Wobec
zmienności obu tych czynników zmieniały sią naturalnie systemy metafizyczne.
W ponad dwu i półtysięcznej historii filozofii powstało wiele różnych stanowisk
metafizycznych, które próbuje się od dawna jakoś poklasyfikować. Kryteria
takiej klasyfikacji są jednak wielce sporne i same są przedmiotem kontrowersji
filozoficznych. Jednym 7 nich jest — dokonany przez Johanna Gottlieba
Fichtego — podział stanowisk filozoficznych na realistyczne i idealistyczne.
Przy tym opozycja realizm-idealizm m a dla Fichtego przede wszystkim charak
ter etyczno-praktyczny i ważniejsze, niż racje teoretyczne, są dla niego przeko
nania światopoglądowe prowadzące do określonych działań4. Klasyfikację tę
zmodyfikował i spopularyzował później Fryderyk Engels5. Stała się ona
obowiązująca w filozofii marksistowskiej i przez dziesięciolecia traktow ana była
jako nienaruszalny dogm at. Podział wszelkich stanowisk metafizycznych na
materialistyczne i idealistyczne m a swoje niewątpliwe zalety i wady teoretyczne.
Przede wszystkim jednak upływ czasu obniżył wagę tego podziału we współczes
nych sporach filozoficznych. Twierdzimy, że współcześnie najostrzejsza linia
podziału między stanowiskami filozoficznymmi, a tym samym i metafizycz
nymi, przebiega między racjonalizmem i irraq'onalizmem, a więc leży w m eto
dzie uzasadniania twierdzeń. Przyjmując to założenie poszukujemy takiej
klasyfikacji głównych stanowisk metafizycznych, która charakteryzowałaby je
przede wszystkim od strony metody, a dopiero w dalszej kolejności m ateriału,
z którego buduje swe tezy i wreszcie wyników, do których dochodzi.
Kiedy poszukujemy adekwatnych do sytuacji w filozofii współczesnej
kryteriów klasyfikacji stanowisk metafizycznych, wzrok nasz przykuwa stale
pewna zaproponow ana przez Profesora Wolniewicza typologia filozofii6. Wolniewicz przyjmuje, że współczesne sposoby upraw iania filozofii dzielą się na
doksograficzne i merytoryczne. Zwolennicy d o k s o g r a f i c z n e j metody
upraw iania filozofii interesują się przede wszystkim, co X lub Y-ek powiedział,
4W ł. T atark iew icz, H isto ria filo z o fii, t. II, W arszaw a 1958, s. 286.
5M o d y fik a c ja ta p o leg a ła przed e w szystk im na tym , że E n gels fich teań sk ą o p ozycję re
alizm -id ealizm zastąp ił o p ozycją m aterializm -id ealizm .
6B .W o ln iew icz, R eligia i w artości, sem . w In stytu cie F ilo zo fii U W w roku ak ad em ickim
1989/90 i 1990/91.
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od kogo czerpał inspiracje dla swoich twierdzeń, na kogo oddziałała tymi
twierdzeniami i wreszcie — jakim przekształceniom uległy one w dalszym
rozwoju filozofii. Zwolennicy m e r y t o r y c z n e g o podejścia do filozofii
interesują sią przede wszystkim tym, czy twierdzenie X-a lub Y-ka jest
prawdziwe. Ze względu na sposób dochodzenia i uzasadniania prawdy Wolniewicz wyróżnia w obrębie filozofii merytorycznej dwa kierunki, a mianowicie
filozofię analityczną i hermeneutyczną. Instrumentem filozofii a n a l i t y c z n e j
w dochodzeniu i uzasadnieniu prawdy jest logika, a głównym narzędziem logiki
— jasność myśli. Ideałem, który m ożna na tej drodze osiągnąć, jest ujęcie
prawdy w system aksjomatyczny. Instrum entem filozofii h e r m e n e u t y c z n e j w dochodzeniu do prawdy są różnorodne i nspiracje, przede wszystkim
mitologiczne, religijne, ideowe, polityczne, literackie itp. Hermeneutyczne prawdy
są przy tym zagadkowe, choć niekoniecznie głębokie czy odkrywcze. Nie można
ich jednak czytelnikowi przekazać wprost i bezpośrednio. M ożna go tylko do nich
stopniowo przybliżać przez odpowiednie usposobienie ducha. Stąd narzędziem
filozofii hermeneutycznej jest perswazyjne wymuszanie poczucia sensu, które m a
doprowadzić do intuicyjnego uchwycenia danej prawdy. Ideałem zaś jest taki stan
ducha, przy którym uchwycona prawda wznosi go na wyższy poziom duchowości.
Przedstawione powyżej dwa główne sposoby uprawiania filozofii m erytory
cznej odnoszą się też do metafizyki. Przy czym chcemy wyraźnie podkreślić, że
podział metafizyk na hermeneutyczne i analityczne, jakkolwiek obecny w filo
zofii od początków jej istnienia, ujawnił się z całą ostrością dopiero współcześ
nie. W okresach wcześniejszych pierwiastki hermeneutyczne i analityczne były
w metafizyce przemieszane, i dlatego można je z tego punktu widzenia
charakteryzować tylko ze względu na przewagę jednego rodzaju pierwiastków
nad drugimi.
Przypatrzmy sią teraz, jak na gruncie metafizyki ujawniają sią różnice
lu iy u iij

f ilm r k f lo U at*rvi o n a n ł n ^ a t i o ii cu
n niau
n lifir/ta
mn
L j wZiUą.

2. M ETA FIZ Y K I H ER M EN EU TY C ZN E
Metafizyki hermeneutyczne zmierzają do prawdy podnoszącej, bądź przyna
jmniej wzbogacającej duchowo. Prawdę tę kom unikuje się czytelnikowi w for
mie intuicyjnej, a intuicję tę chce się na nim perswazyjnie wymusić. Łańcuch
środków i celów przedstawia się więc następująco: perswazja wymuszająca
-* intuicja sensu -* praw da podnosząca duchowo. W iara zaś silniej podnosi
ducha niż rozum. Dlatego metafizyki hermeneutyczne zawsze zmierzały do
ujęcia w jeden system pierwiastków ontologicznych (racjonalnych) i światopo
glądowych (pozaraqonalnych) drogą maksymalnej fideizacji rozumu.
M etody hermeneutyczne m ożna oczywiście zastosować i stosuje się do
obróbki różnego m ateriału, a więc empirycznego, którego nośnikiem są
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różnorodne doświadczenia, bądź apriorycznego, który zawarty jest w języku.
Dociekania metafizyczne biorące za punkt wyjścia doświadczenie nazywać
będziemy fizykalistycznymi; te natom iast, które jako podstawę obierają język
— logicystycznymi.
a) Fizykalistyczne metafizyki hermeneutyczne
M ateriałem refleksji dla fizykalistycznych metafizyk hermeneutycznych
jest jak najszerzej pojęte doświadczenie, do którego zalicza sią wszelkie
przekonania stanowiące podstawę ludzkich działań. Wprawdzie metafizyki
tego typu biorą pod uwagę w swych dociekaniach wszelkiego typu doświad
czenie ale za główny jego rodzaj uznają doświadczenie życiowo-praktyczne.
Również doświadczenie naukowe traktuje się w nich jako pewną odmianę
doświadczenia praktycznego. D o tak szeroko pojętego doświadczenia należeć
będą w szczególności doświadczenia: potoczne (np. silne odczucie grozy
świata), etyczne (np. absolutna klęska uznawanych wartości), estetyczne (np.
zachwyt nad siłą żywiołu ), religijne (np. odczucie bezpośredniej obecności
Boga). W ybrany rodzaj doświadczenia podnosi następnie do rangi metafizy
cznej zasady bytu, rozciągając je na cały wszechświat. Rozciągnięcie to
przeprowadza się przy pomocy dwu różnych m etod — uogólnienia bądź
syntezy wyników nauk szczegółowych i doświadczenia pozanaukowego. Sto
sowana przez fizykalistyczne metafizyki hermeneutyczne m etoda uogólnienia
wyników nauk szczegółowych i doświadczenia życiowego znana jest w filozo
fii od dawna jako pewna swoista odm iana indukcji. Zasady tej operacji nie
były jednak nigdy bliżej analizowane ani opracowywane. Jedynie Tadeusz
Czeżowski w swej znakomitej pracy O metafizyce, je j kierunkach i zagad
nieniach pisze, że uogólnienie to polega na rozciągnięciu danej teorii czy
doświadczenia poza właściwą im dziedzinę i objęcia nimi wszelkich zjawisk
rzeczywistości7. W przypadku fizykalistycznych metafizyk hermeneutycznych
operacja ta polegałaby więc na rozciągnięciu jednego typu doświadczenia
(fizycznego, biologicznego, psychicznego bądź duchowego) na wszelkie inne
rodzaje doświadczeń. I tak, Schopenhauer doświadczenie życia wolicjonalnego rozciąga na cały wszechświat, czyniąc z niego metafizyczną zasadę bytu,
a Bergson przenosi doświadczenie jaźni jako pędu życiowego na przyrodę,
człowieka, m oralność i religię.
Znacznie m łodsza jest operacja tzw. syntezy wyników nauk szczegółowych.
Idea ta pochodzi od pozytywistycznie zorientowanych myślicieli oświecenio
wych. D la nich oznaczała ona po prostu zebranie w jedną całość wyników nauk
szczegółowych (encyklopedia), a nie jakąś szczególną operację metodyczną,
nadającą tym wynikom charakter systemu filozoficznego. Już jednak H erbert
7T .C zeżo w sk i, op. c it., s.43.
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Spencer, a zanim Fryderyk Engels rozumieli tę operację zupełnie inaczej.
Synteza wyników nauk szczegółowych ma dać spójny obraz świata. Dlatego
obaj ci filozofowie dokonywali syntezy wyników nauk przy pomocy specjalnej
zasady syntetyzującej, tj. takiej, pod którą dałoby się podciągnąć wszelkie
rodzaje doświadczenia. D la Spencera są nią zasady rozwoju ewolucyjnego, a dla
Engelsa — dialektyczne praw a ruchu i rozwoju. Zasady ewolucji czy prawa
dialektyki nie są jednak wynikiem uogólnienia danych empirycznych, a zostają
do nich wniesione z zewnątrz — m ateriał czerpany z różnych doświadczeń
zostaje podporządkow any jednej idei. W przeciwieństwie więc do indukcyjnej
metody uogólnienia — w przypadku syntezy mamy do czynienia z jakąś swoistą
odm ianą dedukcji.
W szczegółach operacja uogólnienia bądź syntezy może przybrać bardzo
różną szatę zewnętrzną. Jedną z oryginalniejszych współczesnych prób w tym
kierunku są scjentystyczne proroctw a metafizyczne o. Pierra Teilharda de
Chardin. Zainspirowany chrześcijańską eschatologią Teilhard de Chardin
wokół jej idei syntetyzuje dane paleontologii i biologii ewolucjonistycznej,
budując wizję dynamicznie rozwijającego się wszechświata, którą nazywa teorią
jednoczącego działania stwórczego. Rozwój wszechświata autor ilustruje
w układzie współrzędnych przy pomocy krzywej kom pleksyfikaqi, na której
wyróżnionymi punktam i są: punkt witalizacji (tj. pojawienia się życia) i punkt
hominizacji (tj. pojawienia się człowieka). Punkt witalizacji jest zarazem
punktem filetyzaqi, tj. rozgałęzienia się pnia ewolucji; między punktem filetyzacji i hominizacji leżą dwa ważne punkty posiednie- korpuskulizacji (tj. powiąza
nie elementów bezkształtnej masy w pełne całości) i cerebralizacji (rozwoju
mózgu i jego budowy). Hominizacja połączona z germinacją rozpoczyna
następny etap ewolucji — rozwój świadomości refleksyjnej, w którym wyróżnia
się etap ekspansji i koncentraq'i. Ekspansja to rozpraszanie się ludzkości po
całej powierzchni ziemi, połączone z indywidualizacją kończącą się uznaniem
pełnej wolności jednostki w społeczeństwie liberalno-demokratycznym. W osta
tnim etapie ewoluqi następować będzie totalizaqa i personalizaq’a ludzkości, tj.
powiązania ludzkości w jedną osobową całość złączoną z Bogiem 8. Przed
stawiliśmy powyżej bez kom entarza zarys wywodów Teilharda de Chardin, aby
czytelnikowi dać próbkę hermeneutycznego sposobu uprawiania metafizyki
fizykalistycznej. W zarysie tym uderza przede wszystkim wyszukany charakter
terminologii. Jej celem nie jest unaukowienie wywodów, a jedynie nadanie im
większej siły perswazji. Owa quasi-naukowa terminologia jest czysto zewnętrz
ną formą prezentaq'i pewnych twierdzeń pozanaukowych. W innych esejach
autor obywa się bez niej i przedstawia te same tezy już to w formie traktatu
religijnego, etycznego, estetycznego, a nawet modlitwy. Opierając się na
8

P .T eilhard d e C hardin, C zło w iek . S tru k tu ra i kieru n ki ew olu cji gru py zo o lo g iczn ej lu dzkiej, w:

C zło w iek i inne p ism a , W arszaw a 1984, s. 12— 105.
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pewnych danych z zakresu paleontologii Teilhard de Chardin — co wspól
ne wszystkim hermeneutykom — dokonuje bardzo gwałtownej i zamaszystej
syntezy wyników całokształtu ludzkiego doświadczenia, której konkluzją
jest, że zjednoczenie ludzkości z Bogiem jest zagwarantowane m ocą
ewolucyjnych praw rozwoju, do których należą także wiara, nadzieja
i miłość. Wywody te cechuje przy tym duża siła perswazji. Czytelnik
m a często intuicyjne poczucie, że oto dotyka jakiejś głębokiej prawdy
— tym większe, im większa jest siła jego wiary w zbawienie. Sam Teilhard
de Chardin przyznaje, że celem jego wywodów jest przemiana duchowa
człowieka pisząc:
„Wizja ta powinna wstrząsnąć naszym umysłem, a tym samym tchnąć
nowego ducha w naszą filozofię istnienia, nawet przeobrazić ją
całkowicie” 9.
Co jest najbardziej charakterystyczne dla metody hermeneutycznej w docie
kaniach metafizycznych? Chyba to, że dopuszcza ona wszelkie środki i chwyty
w uzasadnianiu swych twierdzeń. Fakty są tam zmieszane z życzeniami,
matematyczna form uła z poetycką frazą, nauka z mistycznym uniesieniem,
racjonalny dyskurs z modlitwą i nostalgią duchową. Taki collage argumentacyjny jest całkowicie alogiczny i aby sią w nim nie zagubić, trzeba nieustannie
pamiętać ku czemu te wywody zmierzają. W ten sposób owa naczelna prawda
utrwala się skutecznie w umyśle czytelnika.
Zbudowane m etodą hermeneutyczną z m ateriału empirycznego metafizyki
fizykalistyczne m ogą służyć nie tylko obronie jakiejś wiary pozytywnej, tj.
zakładającej istnienie jakichś bytów pozaempirycznych, ale także do uzasad
nienia wiary negatywnej, tj. takiej, która odrzuca istnienie tego rodzaju bytów.
T a
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tyczny.
b) Logicystyczne metafizyki hermeneutyczne
Logicystyczne metafizyki hermeneutyczne opierają się w swych docieka
niach na analizie wyrażeń językowych i to wszelkich języków, a więc nauko
wego, potocznego, literackiego, religijnego czy jeszcze jakiegoś innego. Przy
tym analiza ta ogranicza się do najbardziej umownej, a przez to zmiennej
i powierzchniowej warstwy językowej, a mianowicie znaczeń wyrazów i wyra
żeń. Znaczenie to próbuje się ustalić przez uchwycenie istoty (eidosu) rzeczy
oznaczanej przez daną nazwę. Istota nie oznacza tu jednak jakiegoś zbioru cech
istotnych, a szczegółowy opis doświadczenia, w którym rzecz owa się ukazuje.
9P. T eilhard de C hardin, op. cit., s. 12
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Opisy tego doświadczenia — dokonawane m etodą swobodnych skojarzeń
— toną w wielu trywialnych szczegółach, oczywistościach i detalach, pokazując
możliwe aspekty patrzenia i widzenia danej rzeczy . Tak daleko posunięta
szczegółowość opisu nie pozwala na precyzację wyrażeń językowych, a odw rot
nie — zaciera ich ostrość, a więc treść i zakres. Logicystyczni hermeneutycy
sięgają przy tym często do utrwalonego w językowym znaczeniu wyrazów
i wyrażeń doświadczenia historycznego, przez co jeszcze bardziej uwypuklona
zostaje wieloznaczność owej istoty. M etoda ta rodzi, szczególnie w umysłach
niepoddanych treningowi logicznemu, jakieś poczucie sensu zawarte w tych
analizach, ale nigdy nie da się go do końca zwerbalizować. Typowym przy
kładem tego sposobu upraw iania metafizyki jest proza poetycka — językowo
piękna, ale teoretycznie zagadkowa — późnego M artina Heideggera.
Człowiek jest, według Heideggera, otwarty na Byt (Sein, Seyrt), który
odsłania różne swe aspekty (Lichtung = prześwit) w toku dziejów w tym, co
istnieje (das Seinde = bytujące). Jeżeli prześwitujący w danej epoce aspekt Bytu
zostaje rozpoznany przez ludzi (aletheia = Prawdy Bytu), to wolność bierze
człowieka w swe władanie. Gdy człowiek Prawdę Bytu zapomina , to wolność
go porzuca, a on sam upada. W okół tych kilku prostych prawd Heidegger
drogą znakomitej inwenqi i intuicji językowej rozbudowuje cały system
metafizyczny. W żadnym z jego dzieł nie rozwiązuje się jednak zamarkowanych
kwestii do końca, pozostawiając je zawsze otwartymi na nowe pomysły.
Wciągnięty w tę grę czytelnik szuka więc odpowiedzi w innych jego pracach, ale
również one kończą się bez definitywnych rozstrzygniąć. Czym jest ów od
słaniający się Byt, pozostaje tajemnicą i — ze względu na jego istotę — musi nią
pozostać. Heidegger wymusza wprawdzie na czytelniku głęboki namysł nad
bytem, ale jakiekolwiek ujęcie jego prawdy nie jest, na podstawie jego tekstów
m r \ n r \ t w ie * 10
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Logicystyczne metafizyki hermeneutyczne — podobnie jak fizykalistyczne
— mogą mieć charakter naturalistyczny bądź antynaturalistyczny.Tak fizykali
styczne, jak i logicystyczne metafizyki hermeneutyczne zmierzają z innych
punktów wyjścia do uzasadnienia tych samych tez: fizykalistyczne — drogą
rozszerzenia zakresu pewnego typu doświadczenia; logicystyczne — drogą
zawężenia pola znaczeń językowych pewnych wyrazów i wyrażeń. Teilhard de
Chardin i późny Heidegger należą do antynaturalistycznego nurtu w filozofii
hermeneutycznej. I choć wychodzą oni z przeciwnych punktów, wyjścia to
w punkcie dojścia powinni się jakoś spotkać. Być może teilhardowski kres
ewolucji — punkt O m e g a — i heideggerowski B y t są jednym i tym samym.
Jednakże na podstawie hermeneutycznej poetyki nie sposób tego rozstrzygnąć.
10M . H eid egger, W egm arken , F ran k fu rt/M , 1978. W k siążce tej praw ie w szystk ie artykuły
zajm ują się od k ryw an iem isto ty ju ż to m etafizyk i, racji d ostateczn ej, praw dy, fysis h u m an izm u itp.
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3. M ETA FIZ Y K I A N A LITY CZN E
M etafizyki analityczne zmierzają do ujęcia prawdy w system aksjomatyczny. W tym celu używają tylko maksymalnie jasnych pojęć i form ułują jedno
znaczne twierdzenia oraz stosują ściśle logiczne m etody wnioskowania. Ł ań
cuch środków i celów przedstawia się więc następująco: jasność pojęć i twier
dzeń -» logika wywodu -► aksjom aty systemu. Jeżeli system jest już zaksjomatyzowany, to zależności te ulegają odwróceniu. Dążenie do jasności
pojęć i twierdzeń powoduje, że metafizyki analityczne zmierzają do wyraźnego
oddzielenia wiary od rozumu. W iara nie służy bowiem racjonalnenu myśleniu.
Dlatego współczesne metafizyki dążą do wyraźnego oddzielenia ontologii od
światopoglądu.
a) Fizykalistyczne metafizyki analityczne
Zwolennicy fizykalistycznych metafizyk analitycznych dążą do sformułowa
nia tez metafizycznych na podstawie doświadczeenia świata zewnętrznego bądź
wewnętrznego, które w intelektualnie obrobionej formie ujmują i porządkują
nauki fizyczne, biologiczne, psychologiczne oraz nauki o duchu (kulturze).
Narzędzia logiczne m ogą być przy tym użyte do rozjaśnienia pojęć używanych
do konstruow ania obrazu świata, bądź do wypracowania nowych. K onfron
tując treść pojęć filozoficznych ze znaczeniami pojęć naukowych, na których
zostały oparte lub tylko bazują, analitycy dążą do osiągnięcia maksymalnie
jednoznacznych definicji tych pojęć. Definicja, nawet tylko cząstkowa, nakłada
istotne granice wszelkim językowym dowolnościom kojarzeniowym, a twier
dzenia o charakterze założeń wyznaczają jedynie dostępne pole poszukiwań.
R obota analityczna jest bardzo żmudna i rzadko prowadzi do sformułowania
jakiegoś całościowego obrazu świata. Tym bardziej me prowadzi, ze zwolennicy
fizykalistycznych metafizyk analitycznych, pomni na niepowodzenia wszelkich
dotychczasowych prób w tym zakresie, zatrzymują się tam, gdzie kończą się
dane empiryczno-naukowe. M imo to przedstawiciele fizykalistycznych m etafi
zyk analitycznych dokonali wielu znakomitych analiz rozpowszechnionych
w filozofii pojęć i twierdzeń, np. m ateria, czas, przestrzeń, determinizm,
wolność, teleologia. U nikając formułowania całościowego obrazu świata,
analitycy świadomie wskazali na granice poznawczo rzetelnej filozofii opartej
na naukach przyrodniczych. Poza tymi granicami rozciąga się już tylko obszar
domysłów i wiary. Fizykalistyczne metafizyki analityczne na ten obszar nie
wkraczają.
Zapewne w tym miejscu czytelnik oczekuje od autora przykładów metafizyk
stosujących się ściśle do rygorów roboty analitycznej. Spełniając to oczekiwanie
z pewnym wahaniem wymienilibyśmy: Johannesa Keplera, Galileo Galileusza,
Izaaka Newtona, Pierra Simona de Laplace’a, Imm anuela K anta z okresu
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przedkrytycznego i innych. W ahanie nasze bierze się stąd, że analityczny
charakter m ają u niektórych z nich tylko te części systemu, w których m ateriał
empiryczny został ujęty matematycznie. Wiele znakomitych tekstów analitycz
nych z zakresu metafizyki znaleźć m ożna u przedstawicieli brytyjskiej szkoły
analitycznej (George Edward M oore, Bertrand Russell, Ch.D. Broad, J. Laird,
C.E.M . Joad, J.C. Wilson, H.A. Prichard, W.D. Ross i inni) i szkoły lwowsko-warszawskiej (Kazimierz Twardowski, Jan Łukasiewicz, Stanisław Leśnie
wski, Kazimierz Ajdukiewicz, Tadeusz Czeżowski i Tadeusz Kotarbiński).
Unikanie formułowania całościowej wizji świata, zamkniętej z punktu widzenia
kwestii światopoglądowych, jest programowym wynikiem analitycznego sposobu
uprawiania metafizyki o charakterze fizykalistycznym. Analitycy są przekonani, że
poznanie naukowe samo nie rozstrzyga definitywnie żadnych kwestii światopoglą
dowych, choć dostarcza rzetelnych wskazówek do ich rozstrzygnięcia. M im o tej
ostrożności teoretycznej wśród fizykalistycznych metafizyk analitycznych m ożna
wyróżnić dwa kierunki — naturalistyczne, które uznają, że w świecie działają
jedynie siły przyrodnicze i antynaturalistyczne— uznające działanie w nim także sił
duchowych, choćby tylko w i poprzez człowieka.
b) Logicystyczne metafizyki analityczne
Logicystyczne metafizyki analityczne obierają logikę nie tylko jako narzę
dzie dociekań metafizycznych, ale także i za m ateriał obróbki teoretycznej.
Ściślej mówiąc, materiałem tym jest język, ale nie jego powierzchniowa, często
dowolna i um owna warstwa, na której zatrzymuje się hermeneutyka, a głębokie
struktury języka jako całości. Struktury te ujmuje w najdoskonalszej postaci
logika matematyczna. Te głębokie struktury języka nie są rzeczą czystej
konwencji, a wymuszone są na nim przez ontologiczną strukturę świata. Stąd
z logiki języka dają się odtworzyć najogólniejsze właściwości bytu. Ideę tego
rodzaju ontęjogii trafnie scharakteryzował jeden z jej najznakomitszych re
prezentantów, Ludwik W ittgenstein twierdząc, że „filozofia składa sią z logiki
i metafizyki; pierwsza jest podstaw ą drugiej” 11. Zadaniem metafizyk logicystycznych jest więc odtworzenie na podstawie trwałych struktur języka ontologicznej struktury rzeczywistości. Oznaczając przez O d ontologię, a przez
L — logikę, a więc język i zbiór związków w języku m ożna zadanie logicystycznej ontologii analitycznej przedstawić następująco:
On —> L

Strzałka ciągła oznacza przy tym kierunek odzwiercidlenia świata w języku,
a przerywana — kierunek odtworzenia ontologii z języka.
" B . W o ln iew icz, R z e c z y if a k ty . W stęp do p ie r w sz e j f ilo z o f ii W ittgen stein a, W arszaw a 1968, s. 18.
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Odtworzenie ontologii z logiki nie jest zadaniem łatwym. Sporne
jest przede wszystkim to, czy stosunek logicznego odwzorowania między
językiem a światem jest izomorfizmem czy homomorfizmem. W przypadku
izomorfizmu sprawa odtworzenia obrazu bytu z logicznych właściwości
języka wydaje się być stosunkowo prosta. Tak np. Platon odkrył logiczną
hierarchię pojęć, według której względem każdego pojęcia istnieje pojęcie
z nim sprzeczne, oba zaś łącznie przez generalizację tworzą pojęcie
nadrzędne (rodzaj). Identyfikując stosunek logiczny podporządkow ania
między zjawiskami zmysłowymi a odpowiadającą im ideą ze stosunkiem
przyczyny celowej, Platon twierdzi, że to, co mniej ogólne dąży w swym
istnieniu do wcielenia w siebie tego, co ogólniejsze, a więc wszystkich
pojęć nadrzędnych. M amy więc tu do czynienia z prostą metafizyczną
interpretacją pewnych zależności logicznych między pojęciami. Również
u niektórych myślicieli współczesnych relaq’e między logiką języka a światem
układają się stosunkowo prosto. Tadeusz K otarbiński z tezy reizmu
semantycznego wywodzi reistyczną ontologię, według której istnieją tylko
rzeczy, choć i tu pojawiają się pewne nie do końca wyjaśnione problemy
i kw estiel2.
Przejście od logiki języka do ontologii komplikuje się, jeżeli stosunek
odwzorowania języka na byt jest homomorfizmem. Homomorficznym obrazem
języka, czyli bytem właśnie jest wówczas nie świat, a ogół dających się w języku
opisać i przedstawić możliwości, które wyznaczają tylko kontury bytu. W kon
turach tych mieści się także świat rzeczywisty, ale wskazanie go jest bardzo
skomplikowaną operacją matematyczną. Komplikacje te dobrze ilustruje praca
Bogusława Wolniewicza Ontologia sytuacjin . Nas interesują tu nie szczegóły
techniczne, a to, że współczesne próby zbudowania logicystycznych metafizyk
analitycznych wskazują jednoznacznie granice sensowności dyskursu filozoficz
nego. Granice te leżą tam , gdzie nasze odróżnienie ontologii od światopoglądu.
K to wykracza poza ontologię, ten zawsze naraża się na głoszenie paralogizmów,
gdyż tylko rozważania tego pierwszego typu dają się ująć teoretycznie, drugiego
zaś — nie. Analityczni metafizycy logicystyczni dążą więc do ograniczenia
zapędów tych filozofów, dla których wszystko jest jasne i dowodliwe.
Logicystyczne metafizyki analityczne, które odrzucają istnienie świata
ducha, należą do naturalistycznych, a te, które przyjmują jego istnienie — do
antynaturalistycznych. Fizykalistyczne i logicystyczne metafizyki analityczne,
podobnie jak hermeneutyczne, podchodzą do rozwiązania tych samych kwestii
z dwu różnych stron. Te pierwsze chcą drogą logicznej analizy wyników nauk
szczegółowych, a drugie — semantycznej interpretacji logiki — odtworzyć
ontologiczną strukturę rzeczywistości. Jedne i drugie powinny się więc spotkać
12M . P rzełęcki, A rgu m en tacja re isty , w: „S tu d ia F ilo zo ficzn e” 5(222), 1984, s.5 — 22.
I5B. W oln iew icz, O n tologia sy tu a c ji, W arszaw a 1985.
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w punkcie dojścia, a ściślej, wyniki fizykalistycznych metafizyk analitycznych
jako mniej ogólne powinny dać się zinterpretować na gruncie ogólniejszych
twierdzeń logicystycznych metafizyk analitycznych.
Ostateczny podział stanowisk metafizycznych z punktu widzenia metody,
m ateriału bazowego i typu metafizyki uzyskanej w wyniku rozważań przed
stawia się w świetle przeprowadzonych ustaleń następująco:
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fizykalistyczne
naturalistyczne

antynaturalistyczne

logicystyczne

naturalistyczne

antynaturalistyczne

fizykalistyczne
naturalistyczne

logicystyczne

antynaturalistyczne

naturalistyczne

antynaturalistyczne

Przedstawiona panoram a kierunków w metafizyce pokazuje, że mimo
negatywnego do niej stosunku, w filozofii współczesną prowadzi się w tym kierunku
bogate i różnorodne poszukiwania. Sama jednak różnorodność i bogactwo
poszukiwań nie są dostateczną gwarancją jej dalszego rozwoju. Szansa metafizyki
leży w jej związku z kulturą. Międzyepoka, w której przyszło nam żyć, nie sprzyja
czystej kulturze duchowej, a tym samym i metafizyce. Człowieka współczesnego nie
pociągają, ani też mu nie imponują wielkie osiągnięcia w dziedzinie kultury
duchowej. Nowe perspektywy przed metafizyką może stworzyć tylko zmiana tego
stanu rzeczy. N a zmianę taką jednak się nie zanosi. W tej sytuacji badania
metafizyczne mogą i powinny przede wszystkim podtrzymywać tradycję poszukiwa
nia absolutnej prawdy, dobra i piękna. Podtrzymywanie to winno przy tym
uwzględniać pluralizm metod, kierunków i rozwiązań po to , aby każdy
poszukujący mógł w nich znaleźć rozwiązanie nurtujących go problemów, o ile
oczywiście w ogóle zechce ich poszukiwać w traktatach filozoficznych.

Ulrich Schrade

PA N O RA M A D ER G E G E N W A R T IG E N M ETAPH YSIK
Zusammenfassung
Im Artikel wird bewiesen, das die gegenwartigen metaphysichen Standtpunkte am tiefsten die
M ethode der Erreichung der W ahrheit unterscheidet, dann das wissenschaftliche M ateriał aus dem
sie ihre K onstruktionen aulbauen und zuletzt der Charakter des Weltbildes, das sie am Ende
herausbringen. Aus dem Gesichtspunkt der M ethode der Erreichung und Beweisung der Behaup-
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tungen teilen wir die M etaphysik in solche ein, die mit Hilfe der Zurede die Intuitdon solcher
W ahrheiten aufzwigen, die geistesaufbauend sind (hermeneutische) und solche, die mit Hilfe der
logischen Analyse der Begriffe Behauptungen fallen, die sich in ein axiomatisches Wissensystem
ordnen (analytische). Beide diese A rten kónnen ais M ateria! zu dem sie die bevorzugte M ethode
— hermeneutische oder analytische — anwenden die breit verstandene Erfahrung (physikalistische)
oder die Sprache (logizistische) nutzen. Ais Ergebnis solcher philosophischen F orschungen erhaltet mann dann eine naturalistische M etaphysik, d. h. solche die nur relative W erte
anerkennt oder eine antinaturalistische, d. i. solche, die auch absolute W erte zulast.

