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Barbara Skarga

KILKA SŁÓW W OBRONIE METAFIZYKI
„Filozof współczesny, który nigdy nie m iał poczucia, że jest szarlatanem, to
umysł tak płytki, że dzieła jego nie są pewnie warte czytania” . Od takich słów
rozpoczyna się książeczka H orror metaphysicus Leszka Kołakowskiego. N aj
większym szarlatanem byłby oczywiście filozof uprawiający metafizykę. Jakże
bowiem m ożna tę dyscyplinę traktow ać poważnie po krytykach H um e’a,
a zwłaszcza K anta. To Hum e mówił, że pojęcia metafizyczne są bękartami
wyobraźni, to K an t przypominał, że w metafizyce m ożna bajać w rozmaity
sposób, bez obawy o to, że się zostanie schwytanym na nieprawdzie. Metafizyk,
który chce wymazać z pamięci istnienie tych wielkich filozofów Oświecenia,
a także Augusta Com te’a i całej plejady pozytywistów i neopozytywistów,
przechodząc ponad ich krytyką, może się wydawać albo ślepcem, albo szalo
nym. Tymczasem metafizycy czują się całkiem dobrze, czasy zaś współczesne
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racjonalnym argum entom . Może zatem argumenty te straciły coś ze swej mocy?
Jeżeli tak jest rzeczywiście, uczciwość filozofa nakazywałaby przyjrzeć się im
jeszcze raz. Istnieje co praw da opinia, że przyglądanie się tym argumentom jest
zgoła zbyteczne, że należy robić swoje, tak jak czyni to artysta, który nie pyta
o sens swej sztuki. Po prostu ją tworzy. Tym bardziej, że metafizyka, jak to
rozumiał zresztą K ant, „bardziej może niż każda inna nauka jest w swych
podstawowych zarysach założona w nas przez naturę sam ą” '. N atura jednak
wyposażyła nas w różne cechy; nie wszystkie m ogą być oceniane pozytywnie.
Sądzę zatem, że jeżeli ktoś chce uprawiać metafizykę, powinien to czynić
świadomie, znając jej ułomności i walory.
W tym krótkim artykule nie mam możliwości przedstawienia całego rejestru
argumentów wysuwanych przeciwko metafizyce. Próbował zebrać je w swym
1 I. K ant, Prolegomena, przekład B. Bernstein, Warszawa 1960, s. 158.
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referacie Bohdan Chwedeńczuk. Przedstawię je nieco inaczej, dodam także
inne, nie zatrzymując się dłużej przy tej krytyce, która na ogół filozofom jest
dobrze znana. Najważniejsze argumenty m ożna podzielić na trzy grupy o nieró
wnej sile. Najmocniejsze należą do pierwszej i dowodzą, że m etafizyka nie
spełnia kryteriów naukowości. Argumenty drugiej grupy wskazują na brak
rozwoju tej dyscypliny, trzeciej zaś — odwołują się do pojęcia użyteczności
społecznej, odmawiając metafizyce pełnienia jakiejkolwiek pozytywnej roli
w życiu indywidualnym i społecznym.
Przypatrzmy się bliżej tym argumentom, zwłaszcza z grupy pierwszej.
Krytycy więc wychodząc z założenia, że metafizyka rości sobie pretensje, by być
nauką, twierdzą, że przedmiot jej badań jest pusty. Pojęcia metafizyczne nie
posiadają żadnego realnego desygnatu, tworzą zatem jedynie językową grę,
toczącą się na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, lecz bez kontaktu z empirią. Metafizycy nie troszczą się ani przez chwilę o to, czy ta gra posiada jakiś
pozajęzykowy sens. W rezultacie metafizyka wikła się w problemach nieroz
strzygalnych. Daw no to zauważył K ant mówiąc, że bez trudu daje się w niej
dowieść słuszności dwóch przeciwstawnych sobie sądów. W rezultacie metafizy
ka nie dostarcza informacji, nie wzbogaca wiedzy, stawiając najczęściej pro
blemy pozorne, których źródłem są językowe nadużycia. Co więcej, metafizycy
swoje sądy, mające charakter bądź czysto formalny bądź emocjonalny, usiłują
traktować jako sądy stwierdzające fakty, a więc rozstrzygające coś o rzeczywis
tości, mimo że tylko te ostatnie sądy podlegają kryterium prawdziwości. Sami
zatem oszukują siebie.
Fanatyczni zwolennicy filozofii „naukowej” gotowi są traktować metafizy
kę jako rodzaj hochsztaplerki intelektualnej, a w każdym razie anachroniczną
zabawę, która z uporem próbuje się zajmować tematami dawno już opracow a
nymi przez nauki takie, jak kosmologia, psychologia, fizyka, socjologia — i nie
dostrzega, że utraciła swój obszar badań na korzyść innych, o wiele skuteczniej
szych rodzajów poznania. Nie pozostaje jej nic innego, jak wnioskować
z wyników naukowych tam, gdzie nauka wnioskować nie chce, bojąc się
dowolności i wysuwania hipotez niefalsyfikowalnych. To oczywiście metafizyce
robić wolno, choć nie m ają jej przypuszczenia żadnego znaczenia dla rozwoju
wiedzy. Wreszcie należy powiedzieć wprost, że metafizyka szukała zawsze
i szuka transcendencji; jest zakamuflowaną wiarą w Boga, próbą racjonalnego
udowodnienia jego istnienia. To wiara, która się do siebie samej nie chce
przyznać.
Zarzuty dotyczą nie tylko przedmiotu metafizyki, lecz także jej metody.
Brak więc w niej przede wszystkim racjonalnych sposobów dochodzenia do
prawdy, puszcza ona wodze wyobraźni, wprowadza tezy aprioryczne, których
uzasadnić nie jest w stanie. Nie m a uzasadnień w metafizyce, co ją całkowicie
dyskwalifikuje. Panuje w niej dowolność, inwencja twórcza, fantazja, jest zatem
rodzajem poezji a nie nauki.
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Argumenty grupy drugiej, które podkreślają brak rozwoju metafizyki, dają
się streścić słowami K anta. „Wydaje się prawie śmiechu warte, pisał w Prolego
menach, że gdy każda inna nauka nieustannie posuwa się naprzód, w tej oto,
która chce być m ądrością samą, którą każdy zapytuje jak wyrocznię, kręcimy
się wciąż w kółko na tym samym miejscu, nie posuwając się ani o krok
naprzód” 2. M etafizyka nie odbiegła od problemów Platona i Arystotelesa,
a nawet chełpi się ostatnio powrotem do presokratyków — i to w epoce biologii
molekularnej, fizyki jądrowej, powszechnej komputeryzacji techniki. Zaiste
przepaść między nią a nauką wydaje się dziś nie do pokonania. Wreszcie
przeciwnicy z grupy trzeciej pytają wprost: każda wiedza przynosi pożytek
społeczeństwu, czy jakiś przyniosła metafizyka? Jej istnienie nie m a żadnego
wpływu pozytywnego, raczej negatywny. Jednym bowiem ze źródeł metafizycz
nych problemów jest miłość człowieka do tajemnicy, do tego, co nadzwyczajne,
niezrozumiałe, przekraczające doświadczenie. Z tej miłości rodzą się zabobony
i metafizyka jest jakby intelektualną form ą zabobonu, który nie przynosi
postępu, lecz wręcz stanowi dla niego przeszkodę. Innym źródłem metafizyki są
lęki człowieka i jego niespełnione pragnienia, powstaje ona zatem z „drżenia
i trwogi” . Może mieć charakter kompensacyjny, jednakże uznanie dla jej
terapeutycznej roli nie oznacza akceptacji walorów poznawczych. Zresztą
świadoma siebie jednostka powinna szukać lekarstwa na swe psychiczne
słabości w wiedzy, a nie w samooszukańczych chimerach.
Słuchając powyższych argumentów mamy ochotę poddać się im, wydają się
bowiem niepodważalne. Gdybyśmy zaś wniknęli głębiej w ową krytykę, nieraz
w swych szczegółowych partiach precyzyjną i wnikliwą, sytuaq’a obrońcy
metafizyki mogłaby się nam ukazać jako beznadziejna, a może nawet fałszywa.
Sceptycyzm jest bronią ostrą, trudną do zwalczenia. Krytyczno-sceptyczna
postawa jest właściwa współczesnej filozofii, ale, jak pisał Kołakowski, „scep
tyk niekoniecznie jest bez skazy” , a krytyk me powinien oszczędzac krytyków.
Zauważmy więc wpierw, że owe argumenty przeciwko metafizyce mają pod
stawę w pewnej koncepq'i świata i człowieka nie zawsze dokładnie ujawnianej.
Rzeczywistość została w niej ograniczona do konkretnych rzeczy i relacji
między nimi. Wszystkie te relacje dają się stwierdzić i ująć w ogólne prawa.
R elaqe między ludźmi nie stanowią tu wyjątku, stąd możliwość rozwoju takich
nauk, jak socjologia, ekonomia lub prawo. Ta typowo pozytywistyczna wizja
świata podkreśla ważność faktów, ceni tylko tę wiedzę, która się na mch opiera.
Dziś to stanowisko nie jest już tak wąskie, jak nim było w X IX wieku, często
towarzyszy mu krytycyzm wobec empiryzmu, uznanie dla teoretycznej pracy
w kształtowaniu się nauki, ale nieraz jeszcze jego zwolennicy tępią wszelkiego
rodzaju hipostazy, opowiadające się bądź za konsekwentnym nominalizmem,
bądź co najwyżej konwencjonalizmem i odmawiają ideom oraz wartościom
2 Ibid., s.4.
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samoistnego rodzaju istnienia. Reizm K otarbińskiego jest jedną z najbardziej
radykalnych wersji tego stanowiska. Otóż trzeba powiedzieć, że stanowisko to
jest wynikiem metafizycznej opcji, która nie może zostać udog odniona zaleca
nymi przez jej wyznawców środkami, choć opq'a ta narzuca się w sposób
naturalny, co stanowi jej siłę. Rzeczywistość jest jednak znacznie bogatsza i nie
poddaje się temu pozytywistycznemu ograniczeniu, chyba że odmówimy ist
nienia takim realiom, jak społeczeństwo, państwo, prawo, narody, mity,
wyobrażenia i tendencje społeczne, religijne, wreszcie język z bogatą zawartoś
cią pojęciową. Otóż nie wszystkie rodzaje pojęć dają się zredukować do rzeczy
lub relacji między nimi, co na ogół jest już dziś dobrze rozumiane przez ludzi
nauki.
Przejdźmy jednak do omówienia poszczególnych zarzutów. Główny z nich
dotyczy naukowości metafizyki. Zarzut jest bezsensowny. Zakłada on, że
jedyną wiedzą jest nauka i nic poza nią. Nie jest to stwierdzenie pawdziwe.
N auka jest rodzajem wiedzy najsilniej ugruntowanym, lecz to nie znaczy, że się
w niej wyczerpują wszystkie nasze możliwości poznania. Nie posiada także
m onopolu na prawdę i nie stanowi dla prawdy ostatecznej instancji choćby
tylko dlatego, że nie ona rozstrzyga o tym, czym jest prawda. To ostatnie
pytanie należy do metafizyki. Jest faktem również, że kryteria naukowości
zmieniały się w dziejach. W średniowieczu np. metafizyka doskonale mieściła się
w istniejącym ówcześnie modelu nauki. Jednakże drogi rozwoju nauki i całej
filozofii rozeszły się, poszły w innym kierunku, inaczej formułując swe przed
mioty badania i m etody dochodzenia do prawdy. Proces ten, jak kiedyś
starałam się pokazać, był owocny dla każdej z tych gałęzi wiedzy. M etafizyka
jest na pewno wiedzą, ale odmienną, inaczej się konstytuującą niż nauka i na
wyższym poziomie ogólności. Ona nie pyta o takie lub inne rzeczy — lecz
o samą rzecz, nie o rodzaje bytów — lecz sam byt, nie o ludzi — lecz
o człowieka. Nie rnoze się tez podporządkowywać dosc zmiennym wymogom
nauki, gdyż jej powołaniem między innymi, tak zresztą jak i innych dyscyplin
filozoficznych, jest krytyczne badanie owych wymogów, samych podstaw
wiedzy naukowej, najczęściej nieujawnionych jej założeń. Staje zatem ponad
nauką. Powinniśmy o tym wiedzieć, że pytanie o sens kryteriów naukowości jest
pytaniem filozoficznym, które na gruncie samej nauki rozstrzygnąć się nie daje.
M etafizyka jest innym rodzajem wiedzy niż nauka, od nauki niezależnym,
choć może z nią nawiązać kontakt i nawiązuje. Jest to jednak inny problem,
którego tu nie zamierzam poruszać. Jak każda wiedza, m a ona charakter
intencjonalny, zwraca się ku czemuś, m a zatem swój przedmiot. Ten przedmiot
w ciągu naszych dziejów, zmieniał się, rozmaicie bywał formułowany. Nawet
gdyby był pustym pojęciem, moglibyśmy go rozpatrywać w możliwych jego
sensach, czyniąc epoche od istnienia. I takie postępowanie badawcze byłoby
w pełni usprawiedliwione. Pogląd zaś, że „rozum na metafizyka nie jest możliwa,
bo przekracza granice doświadczenia — jak pisał Bocheński — jest pierwszym
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zabobonem odnośnie do niej. Bo przecież każda jako taka rozwinięta nauka
rozprawia wiele o przedm iotach niedoświadczalnych. M ają one w naukach
przyrodniczych nawet swoistą nazwę — mówi się o »przedmiotach teoretycz
n y c h ^ ’3. Zresztą tradycyjnym przedmiotem metafizyki jest byt, bytowanie,
istnienie; istnienie nie tylko w jego przejawach, tj. cechach, przeznaczeniach,
ograniczeniach, a także w warunkach występowania — choć i to metafizykę
interesuje — lecz jako fakt najbardziej bezpośredni naszemu doświadczeniu
i najbardziej zagadkowy. Wobec tego przedmiotu nie możemy przejść obojęt
nie. Jesteśmy bowiem jedynym bytem, który wie, że jest i który sobie zadaje
pytanie: cóż to znaczy — jest? Byt, bycie nie są pojęciami pustymi, m ają swoje
konkretne desygnaty. Są to pierwotne fakty naszego doświadczenia i jednocześ
nie tak szczególne, że wszelkie procedury badania naukowego są wobec nich
bezsilne. Nie bez satysfakcji filozofowie przypominają krytykom, że wszystkie
nauki milcząco zakładają byt jako taki, że dążą do stwierdzenia istnienia
najrozmaitszych ciał, do których pojęcia doszli na drodze matematycznych
spekulaqi, i że samym pojęciem istnienia posługują się, korzystając z filozoficz
nych ustaleń. M ało tego, operują całym warsztatem pojęć, który w swych
badaniach nad bytem wypracowała metafizyka. To metafizyka, pytając o byt,
wprowadziła pojęcia istoty i akcydensu, konieczności i przypadkowości, toż
samości i różnicy, przyczynowości i zależności skutkowej itd., itd. Pojęcia te są
szeroko stosowane do badań rozmaitego typu zjawisk, ale nauki nie poddają ich
treści analizie i uczynić tego nie mogą. To stanowi zadanie metafizyki, to ona
właśnie poddała je krytyce, określając zasięg ich sensownego zastosowania.
Nie m ożna zatem nazywać przedm iotu dociekań metafizycznych pustym.
Rozważania metafizyczne nie są grą językową. Dotyczą rzeczywistości najbliż
szej nam. Jednakże sama ta rzeczywistość jest rozum iana szerzej, aniżeli
w naukach szczegółowych. Zresztą zanim się wystąpi z poważnym zarzutem,
należałoby wpierw rozstrzygnąć, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź na
pytanie, co to jest rzeczywistość. Lecz samo to pytanie ma charakter metafizycz
ny; to metafizyka zajmuje się istnieniem w ogóle, jak i kwestią statusu
ontologicznego najrozmaitszych przedmiotów idealnych, przedmiotów kultu,
wyobrażeń społecznych, przedmiotów danych w doświadczeniu empirycznym
itp. Pyta ona, co to jest rzeczywistość i co jest rzeczywiste. M ożna powiedzieć, że
wiele z tych fundam entalnych kwestii do dziś nie znalazło rozstrzygnięć
ostatecznych. Takich jednak nie m a też w nauce. I choć pytania te stawiamy od
czasów Arystotelesa i Platona, coś się jednak w nich zmieniło. M amy dziś pełną
świadomość wieloznaczności słowa j e s t , pełnionych przez niego różnych
funkcji, od czysto gramatycznej po egzystencjalną. Wiemy, że inny sens ma
wyrażenie: ten ptak jest czarny, niż: ten stół jest w pokoju, a jeszcze inne, gdy
mówimy, że jesteśmy lub że oto jest prawda. Problem zaś sensu owego j e s t ,
3 J. M. Bocheński, Sto zabobonów, Paryż 1987, s.68.
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a więc istnienia, nie redukuje się jedynie do semantyki, wykracza poza nią
natychmiast. To krótkie stwierdzenie bowiem, że coś jest prawdą, kryje w sobie
ogrom ną problem atykę epistemologiczną i ontologiczną, przede wszystkim zaś
rozumienie samego pojęcia prawdy, która nie jest tylko cechą sądu, lecz sprawą
bycia ludzkiej myśli, a może w ogóle ludzkiego bytowania.
M etafizyka nie stawia pytań pozornych, nie jest też dyscypliną anachronicz
ną. To prawda, że pozostały w niej pewne trwałe a fundamentalne tematy, ale
ciężar podejmowanych przez nią spraw przesunął się w innym kierunku. Nie
zajmuje się, jak niegdyś, głównie kosmologią, usiłuje natom iast analizować
istotę ludzkiego bycia — i bycie to jako takie pyta o zakres i rodzaje
doświadczenia, o granice racjonalności i status ontologiczny rozumu itp.
Operuje też ona innymi nieco kategoriami dostosowanymi do podejmowanych
problemów. W pewnym sensie m ożna stwierdzić, że się unowocześnia. W innej
postaci występowała u Leibniza czy Kartezjusza, w innej u Hegla, a jeszcze
w innej u Bergsona lub Heideggera. Jeżeli coś straciła na korzyść nauki ze swych
pierwotnych badań, to dlatego, że sama przez wieki coraz dokładniej kon
struowała swój przedmiot, usuwając z niego to wszystko, co poddawało się
technikom naukowego badania. Kwestia anachroniczności metafizyki wiąże się
z kwestią jej postępu. Idea postępu tak dalece owładnęła naszymi umysłami, że
tylko to, co się dynamicznie rozwija, m a dla nas wartość. Jednakże sam o
świadomość ludzi, rozumienie sensu naszego istnienia, nie są zależne od
postępów nauki lub techniki. Nie wolno zapominać, że w naszej wspaniałej
cywilizacji dnia dzisiejszego technika była i bywa wykorzystywana dla zbrod
niczych działań. Pewne zmiany w metafizyce nastąpiły, jak powiedziałam już
wyżej, zwłaszcza w jej aparacie pojęciowym. Lecz mądrość objawia się w róż
nych czasach. Jeśli ujawniła się już dawniej, warto do niej wracać i wracając
wzbogacać. Ruch myśli rozwija się w różne strony: ku przeszłości, by wydobyć
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przyszłości. W pracy intelektualnej często coś się powtarza, ale powtarzając
rozbudowuje i przemienia jednocześnie.
Pozostaje nam wreszcie ostatnia sprawa dotycząca przedmiotu metafizyki:
zarzut, że szuka ona zawsze transcendencji. To prawda, lecz czy to dążenie,
któremu nieraz ulega, nawet się przed nim broniąc, można traktow ać jako
negatywne? Czy nie warto raczej zastanowić się, dlaczego, gdy pytamy o byt,
0 nasze własne istnienie, to, co nazywamy transcendentaliami, wkracza, jak
gdyby nieuchronnie, do naszych rozważań. Przykładem może być metafizyka
Heideggera. To wielki problem samej metafizyki, a może problem samego
istnienia. Potraktow anie go ze wzruszeniem ram ion nie jest jego rozwiązaniem.
Przejdźmy do kwestii drugiej, do metody. Jest faktem, że nauka dziś wspiera
się na dobrze opracowanych m etodach zarówno dochodzenia do wyników, jak
1 ich weryfikacji. Zawdzięcza to w dużej mierze wnikliwej krytyce filozoficznej.
Wiemy też, że mimo owych metod, bazowe twierdzenia nauki są albo aks
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jom atam i, albo hipotezami, dobrze się sprawdzającymi w pewnych ograniczo
nych regionach rzeczywistości empirycznej; co prawda regionach niekiedy tak
szerokich, jak nasz system słoneczny. Nie znaczy to jednak, abyśmy mieli prawo
przypisywać tym hipotezom prawdziwość absolutną. Nauka boi się dzisiaj
daleko idących uogólnień i dogmatyzmu, nie upiera się przy tym, by jej tezy
miały walor powszechności i niezmienności. Jest bardziej ostrożna niż pół wieku
temu, gdyż wie, że nawet m atem atyka nie jest wolna od sprzeczności. M etafizy
ka stwierdza niewiele, w niej bowiem najważniejsze są pytania. Pytając, a więc
stawiając wciąż nowe problemy, stara się ukazać złożoność różnych kwestii, ich
wieloaspektowość, przez co podważa nasz naiwny sąd o świecie. M a ona
charakter wiedzy problemowej i nieraz jeden dobrze sformułowany problem
dostarcza nam więcej wiedzy o świecie, niż dotychczasowe systemy twierdzeń.
Choć niektóre problemy dotąd nie znalazły rozwiązania, na ogół dzieje się tak,
że sproblematyzowanie jakiejś dotąd przyjmowanej za słuszną tezy, jakiegoś
poglądu uważanego za niepodważalny, jest odkryciem, krokiem naprzód
w ludzkiej wiedzy, wbiciem klina w m ur dogmatyzmu. Ileż razy w historii
intelektualnej Europy ten m ur kruszył się za sprawą jednego celnego pytania.
Nie znaczy to, aby metafizyka nie znała w ogóle sądów stwierdzających. Są to
oczywiście sądy hipotetyczne, jednakże hipotezy należy uzasadniać — i w tym
miejscu powstaje wielki problem uzasadnień możliwych w metafizyce, na
którym chcę się zatrzymać przez chwilę.
Nie będę wnikać w różnice, jakie zachodzą między dowodem, uzasad
nieniem, usprawiedliwieniem i tym podobnymi pojęciami, które stanowią temat
wielu dyskusji logików i metodologów. Posługuję się potocznym znaczeniem
pojęcia uzasadnienie, pojęcia w odczuciu językowym mniej zobowiązującym niż
np. dowód. Uzasadnienie mówi bowiem tylko tyle, że coś jest nie bez racji, że
wobec tego może być zaakceptowane. Racje jednak mogą być rozmaite, np.
m oralne lub uciekające się do pragmatyki politycznej. O takie racje mi nie
chodzi, interesuje mnie tylko prawda, to znaczy racja, na podstawie której teza
może być uznana za prawdziwą, choć dziś dobrze wiemy, że prawda absolutna
jest nieosiągalna, że dostrzec możemy jedynie jej ślad. Otóż już Sokrates mówił
niegdyś do Eutyfrona, że stwierdzenie ciężaru jakiejś rzeczy, jej długości lub
liczby części rozstrzyga się łatwo, wystarczy zważyć, zmierzyć, policzyć, ale
w sprawach piękna i brzydoty, dobra i zła dochodzenie do prawdy wymaga
innych sposobów i inaczej się uzasadnia wyniki. I Sokrates mówił o roli
dialektyki w procesie ustanawiania prawdy. We współczesnej teorii argum en
tacji zwraca się uwagę na ważność owej dialektyki proponowanej niegdyś przez
Sokratesa. Tak bowiem już jest, że w dyskusji, a więc w konfrontacji zdań za
i przeciw danej tezie, z jednej strony samą tę tezę możemy lepiej sformułować,
aby nie powodowała nieporozumień i skojarzeń z tym, co się może okazać
fałszywe, z drugiej strony rodzi się hierarchia argumentów silniejszych i słab
szych, hierarchia racji, która z większą dozą prawdopodobieństwa pozwala
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nam tezę przyjąć. „To argum entacja właśnie stwarza podstawy logiki działania,
logiki sądów wartościujących, czego tak brakowało w filozofa pierwszej połowy
XX wieku zmuszonej — wobec przyjęcia nazbyt wąskiego pojmowania logiki
— do wahań między absolutyzacją a sceptycyzmem, między irracjonalizmem
a pozytywizmem, stanowiskami odbiegającymi w ich skrajnościach od tego, co
rozsądne” 4.
Z tych właśnie względów tak ważne są zarówno w nauce, jak i filozofii
wszelkie seminaria, kongresy. Sztuka dialektyki tak rozumianej przybliża do
prawdy i wskazuje na możliwości jej uzasadnienia. W tych dyskusjach zaś, jeżeli
chodzi o metafizykę, zwraca się najczęściej uwagę na dwa rodzaje uzasadnień,
do których dodałabym jeszcze trzeci, w moim przekonaniu najmocniejszy.
Pierwszy z nich polega na odwoływaniu się do szeroko pojętego doświad
czenia w jego zasadniczej strukturze. Istnieje rodzaj doświadczenia, w którym
jest nam coś dane, co ujmujemy jako oczywiste. Trudność polega jednak na
tym, gdzie szukać gwarancji tej oczywistości. Jest to wielki problem całej teorii
poznania i nieraz ukazywano, że oczywistość może być myląca, ostrzegając
nauki szczegółowe przed naiwnym empiryzmem. M etafizyka m a to jednak do
siebie, że się zwraca nie ku rzeczom ani tak zwanym faktom, lecz ku temu, co
ogólne i istotne. Doświadczenie, na którym się opiera, m a charakter ejdetyczny.
M ówiąc innymi słowy, w czasie takiego doświadczenia nasze przeżycie prow a
dzi do możliwie pełnego rozjaśnienia świadomości, dzięki którem u wiemy, że to
co dane, dane jest w swym zasadniczym powiązaniu, a więc nie łudzi nas, gdyż
innym być po prostu nie może. Eidos się objawia nam z nieodpartą siłą. Nie
możemy powątpiewać w to, iż do istoty naszego istnienia należy jego świado
mość, że brak tej świadomości jest czymś patologicznym. Nie wątpimy w to, że
istnienie nasze jest uwikłane w otaczający nas świat, świat zastany, którego nie
wybieraliśmy sobie, że myśląc, zawsze myślimy o czymś, itd. M etafizyka szuka
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uzasadniając swoje tezy. Inny typ uzasadnień płynie ze zniewalającej mocy
logiki. K ażda wiedza unika sprzeczności, aczkolwiek wiemy, że ten postulat nie
daje się w pełni zrealizować. Sprzeczność może się pojawić między różnymi
grupami pojęć. M etafizyka, która operuje pojęciami o wysokim poziomie
ogólności m a świadomość, że zawartość treściowa tych pojęć nie jest jedno
znaczna i podlega przemianom, albowiem myśl ludzka stale łamie nawyki
językowe i szuka nowego, doskonalszego wyrazu. Nie znaczy to jednak, aby
zawartość ta mogła być dowolna; przeciwnie, tylko niektóre sensy są możliwe.
Wypowiedź metafizyczna uznana jest za tym bardziej uzasadnioną, im ostrzej
granice możliwości zawęża, silniej precyzuje znaczenia ze względu na ich
wzajemną koherencję. Posłużmy się przykładem. Heglowska teza, że czysty byt
i czyste nic są tym samym, znajduje uzasadnienie w analizie pojęcia tożsamości.
4 Ch. Perelman, Usprawiedliwienie norm, „E tyka” , t . l l , 1973, s.113.
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Cóż bowiem znaczy tożsamość absolutna bytu absolutnego? Tak pojęta
tożsamość przekreśla kontakt bytu z czymkolwiek na zewnątrz, czyni go czymś
zamkniętym, wypełnionym i jednocześnie takim, który nie mogąc się odnieść do
niczego, co od niego różne, staje się czymś nieokreślonym, niby geometryczny
punkt, a więc niczym. Logika tego Heglowskiego rozumowania narzuca się
nieodparcie. Wyjście z sytuacji problemowej, którą teza ta ustanowiła, wymaga
ło znacznej modyfikacji semantycznej samego pojęcia tożsamości, co zresztą
— jak wiemy — było przedmiotem całej filozofii Hegla. Nie chodzi mi tu jednak
0 proponowane przez niego rozwiązania, lecz o sam tryb uzasadnienia.
Przejdźmy do trzeciego rodzaju uzasadnień. Otóż pamiętać trzeba, że
metafizyka jest, jak już podkreślałam, nie tyle zbiorem twierdzeń, co pytań. Jeżeli
są w niej twierdzenia, to jako próba odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie.
Analizując odpowiedź trzeba wrócić do pytania, tylko bowiem w jego świetle
1świetle innych możliwych odpowiedzi ujawnia się wartość danej tezy. Nie wierzę
w odpowiedzi konkluzywne, wyczerpujące, nie są one nam dane. Gdy jednak
stajemy wobec tezy, która otwiera przed nami nową przestrzeń dla myśli, nowe
aspekty zagadnienia, stając się odkryciem płodnym dla następnych poszukiwań,
uznamy ją za bardziej przekonywającą niż te, które nie noszą w sobie
heurystycznego ładunku. Taka teza może zachwiać naszymi dotychczasowymi
przekonaniami, ale jednocześnie ukazać nam nowe możliwości w dochodzeniu do
prawdy, rysuje bowiem przed nami coś, czegośmy wpierw nie dostrzegali, coś, co
było zakryte, a teraz wyznacza drogę poszukiwań. Taki walor miało niegdyś
cogito Kartezjusza, pojęcie trwania u Bergsona, teza o różnicy ontologicznej
Heideggera itp. W raz z taką tezą metafizyka wchodziła zawsze w nowy obszar
rozważań, w którym wszystkie dotychczasowe ujęcia musiały zostać poważnie
zmodyfikowane, tracąc niekiedy w ogóle swój sens i ustępując swe miejsce innym,
nowym,- o większej sile przekonywania. K toś łatwo mógłby mi zarzucić, że
uzasadnienie opierające się na mocy heurystycznej tezy nie m a żadnej wartości, że
taką moc wykazywały niejednokrotnie twierdzenia wręcz fałszywe, o czym zresztą
świadczy właśnie cała metafizyka od swych narodzin do współczesności. Cóż, ci
co stawiają ten zarzut, powinni odpowiedzieć wpierw na pytanie, dlaczego wiedza
tak metodologicznie słaba, jak metafizyka, mimo miażdżących krytyk, wciąż
jeszcze istnieje. Powinni też uprzytom nić sobie, że powstanie całych obszarów
naukowych badań, a nawet powstanie dyscyplin, zawdzięczają metafizycznym
pytaniom i poszukiwaniom na nie odpowiedzi. Czyż nie jest tak, że pytania o byt,
te najdawniejsze, zrodziły kosmologię, astronomię, zoologię? Czyż pytania
o wartość poznania ludzkiego, o m oc rozum u, nie przyczyniły się do powstania
takich dyscyplin, które zajęły się szczegółowym badaniem warunków poznania
ukrytych w ludzkim organizmie i psychice, w tradycjach, w sytuacji w świecie,
a więc do powstania psychologii empirycznej, historii wraz z socjologią itp. Czyż
to nie antropologiczne pytania metafizyki odsłoniły z kolei takie nowe wymiary
rzeczywistości, jak język i kultura, sprzyjając zatem powstaniu językoznawstwa,
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semantyki, etnologii itd ? Wielkie pytanie metafizyczne o konieczność i przypadek
zrodziło teorię prawdopodobieństwa, naukę statystyki itd., itd. To prawda, że
nauki raz zrodzone żyją już własnym życiem i same z siebie, jak też ze zderzenia
z praktyką wyłaniają wciąż nowe problemy. AJe należy wziąć pod uwagę tę
heurystyczną moc metafizyki w dziejach, jej nieustanną dążność do przekraczania
samej siebie i inicjowania zmian w całej wiedzy ludzkiej. Nowe pytania i nowe
odpowiedzi są zresztą czymś więcej jeszcze aniżeli tylko „sukcesem” intelektualnym
myśli ludzkiej w drodze ku prawdzie. Ich ważność nie ogranicza się do inicjowania
nauki. Istotne jest, że otwieranie się myśli, rozszerzanie się jej horyzontów zmienia
sam sposób bycia człowieka; to, jakim on jest w świecie i wobec świata.
W tym miejscu trzeba powiedzieć choć kilka słów na temat użyteczności
metafizyki. Jestem przeciwko traktow aniu wszelkiej wiedzy z pragmatycznego
punktu widzenia. Wiedza jest wartością samą w sobie, nie dlatego, że na jej podstawie
zdolni jesteśmy zbudować most lub bombę atomową. Technika jest pięknym
przedłużeniem ramion nauki, ale me jej zasadniczym celem. Ten cel tkwi w niej samej,
w tym, że daje nam możność rozumienia świata. Metafizyka to rozumienie czyni
głębszym, bardziej krytycznym i podstawowym. Przede wszystkim zaś daje nam
rozumienie nas samych, naszej duchowej mocy, która pozwala transcendentować
ograniczenie ciała. Stąd płyną i pewne pożytki. Zadając metafizyczne pytania
i poszukując odpowiedzi, osiągamy wyższy poziom samoświadomości, a więc
i świadomości naszej ułomności wobec śmierci, a także i zła. To nie wszystko:
metafizyka czyni nas czułymi na inny wymiar świata, nie redukującego się do
materialności rzeczy, świata wartości, ale także świata konstrukcji pojęciowych,
intelektualnych, które bez względu na to, czy skłaniamy się do konceptualizmu czy
platonizmu, budzi podziw swym abstrakcyjnym pięknem, tak jakby w nim właśnie
objawiła się najbardziej myśl najwyższego rozumu; lub — wszystko, co wieczne i co
konieczne. Jeżeli to ma być złuda i szarlataneria, to ta złuda trwa już ponad dwa
tysiące lat i ona właśnie zbudowała europejską kulturę. M etafizyka jest
podstawowym faktem lej kultury i jest potrzebą każdego myślącego człowieka. Dziś,
kiedy się tyle mówi o końcu filozofii i o końcu metafizyki w szczególności, trzeba zdać
sobie sprawę, że rzeczywiście może ona zginąć. Jakim jednak będzie świat bez niej?
Przyznam się, że przeraża mnie wizja cywilizacji czysto naukowo-technicznej, a w niej
wizja okrojonego do technicznej sprawności człowieka.
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Q UELQU ES MOTS POUR D E F E N D R E EA METAPUYSI QI J E
Resume
Est-ce qu'on peut defendre aujourd’hui la metaphysiąue, ce charlatanisme intellectuel? L’auteur
rapelle les plus typiques argumentspresentes par ses adversaires et montreque ces arguments ne sonl pas
justifies car ils sont fondis sur cetle conviction fausse que c’est seulement la science qui donnę le savoir.

