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Jesteśmy ludźmi przez to, że przerastamy 
warunki biologiczne, w jakich znaleźliśmy się,  
i że na ich podłożu budujemy nowy, odmienny 
świat. [...]. 
 
Dopiero przez to, że [człowiek] wytwarza 
rzeczywistość, która ujawnia lub ucieleśnia  
w sobie wartości dobra, piękna, prawdziwości  
i prawa, że pozostaje w swym życiu,  
a przynajmniej w tym, co w życiu jego jest 
jedynie ważne, na służbie realizowania wartości 
w rzeczywistości przez siebie wytwarzanej, 
dopiero przez to osiąga swe właściwe 
człowieczeństwo, swe o człowieczeństwie jego 
stanowiące posłannictwo: staje się człowiekiem 
pośredniczącym pomiędzy tym, co jest tylko 
„przyrodą”, a tym, co on jeno w przybliżeniu, 
jakby w odblasku może przeczuwać  
w ujawnionych i ucieleśnionych przez siebie 
wartościach. 
 
(R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość,  
[w:] idem, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2017, s. 35–36). 

 



 

 

 

 

 

 

Wstęp 

 

 

Tematem badań niniejszej pracy będzie filozoficzna koncepcja kultury 

rekonstruowana i krytycznie analizowana na podstawie myśli Romana Ingardena  

(ur. 5 lutego 1893 roku, zm. 14 czerwca 1970 roku) i Karola Wojtyły (ur. 18 maja  

1920 roku, zm. 2 kwietnia 2005 roku). Z założenia nie ma to być sensu stricto  

studium z „filozofii kultury” jako autonomicznej dyscypliny filozoficznej  

(niem. Kulturphilosophie), ale „filozoficzne rozpatrywanie kultury” (niem. Philosophie  

der Kultur)1 w perspektywie badań interdyscyplinarnych i szeroko pojętej humanistyki. 

Poza dorobkiem Ingardena i Wojtyły uwzględni ono również, w zakresie badań kultury, 

myśl wybranych uczniów czy kontynuatorów wymienionych filozofów, szczególnie: 

Marii Gołaszewskiej, Władysława Stróżewskiego, Zofii Majewskiej, Adama 

Rodzińskiego, Tadeusza Stycznia SDS, Stanisława Grygiela i Franciszka Adamskiego, 

tak, by finalnie podjąć próbę wypracowania, na bazie zgromadzonego materiału, 

zrębów integralnego ujęcia kultury – o ile w ogóle takież jest możliwe.  

Ex definitione nie ma to być jakiś konstrukt ufundowany na procesie „scalania” 

poszczególnych różnych elementów danych koncepcji, czy „scalenie” jako efekt tych 

działań, w myśl słynnej metody opisanej przez Charlesa Dickensa w The Pickwick 

Papers, gdzie panowie Pott i Pickwick dyskutowali o artykule dotyczącym metafizyki 

w Chinach, który został napisany na zasadzie kombinacji dwóch haseł: „Metafizyka”  

i „Chiny” znalezionych w Encyclopedia Britannica2. Nie na takiej zasadzie powstała 

„filozofia kultury” ani też idea połączenia w jednej monografii myśli Ingardena  

i Wojtyły. W swym łacińskim korzeniu ujęcie integralne (od łac. przymiotnika integer – 

„całkowity”, „kompletny”, „nienaganny”, „rzetelny”3) wydaje się bowiem postulować 

 
1  Zob. R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2009, s. 25–27. 
2 Zob. K. Dickens, Klub Pickwicka, t. 4, [tłum. s.a.], Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 

1936, s. 270–271. 
3 Zob. [hasło:] „integer”, [w:] Słownik polsko-łaciński, łacińsko-polski, [red. J. Gordon], Level 

Trading, [Czernica – post 2011], s. 577; [hasło:] „Integer”, [w:] Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, 
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coś nie tyle bardziej wysublimowanego, co zgoła odmiennego. Mianowicie,  

jak zauważył Wojtyła: 

„Integracja” zdaje się [...] wskazywać nie tyle na łączenie się w jedną całość 

tego, co przedtem było rozłączone, ile na u r z e c z y w i s t n i a n i e   

i  m a n i f e s t o w a n i e  s i ę  c a ł o ś c i  i  j e d n o ś c i  n a  p o d ł o ż u  p e w n e j  

z ł o ż o n o ś c i 4.  

Przyjmując taką perspektywę badawczą, naszym celem będzie odpowiedź  

na pytanie, czy w swojej specyfice i różnorodności myśl tak Ingardena jak i Wojtyły 

dotycząca kultury prowadzi – bądź prowadzić może – do takiego jej ujęcia, które  

na podłożu niewątpliwej złożoności, urzeczywistnia i manifestuje całość i jedność tego, 

co nazywamy „kulturą”. 

Wskazany cel uzasadnia podjęcie niniejszego tematu, jako że niezmiennie 

aktualnym wydaje się być stwierdzenie osiemnastowiecznego niemieckiego filozofa 

Johanna Gottfrieda von Herdera na temat pojęcia kultury, który już w 1784 roku 

napisał:  

Nichts ist unbestimmter als dieses Wort, und nichts ist trüglicher als  

die Anwendung desselben auf ganze Völker und Zeiten5. (Nie ma nic bardziej 

nieokreślonego niż słowo kultura i nic bardziej zwodniczego, jak stosowanie  

go do całych ludów i całych epok6).  

Istnieje bowiem bardzo dużo rozmaitych definicji „kultury”. W połowie 

dwudziestego wieku amerykańscy antropolodzy Alfred Luis Kroeber i Clyde Kluckholn 

podjęli próbę ich zebrania i usystematyzowania. Ich ponad dwustustronicowa praca – 

nie pomniejszając jej niewątpliwej doniosłości – nie przyniosła jednak zakończenia 

terminologicznych sporów 7 . A co więcej – jak podkreślił pół wieku później  

 
red. M. Plezia, t. 5, z. 5 (39), PAN – ZNiO, Wrocław [etc.] 1981, kol. 791–793; [hasło:] „Integralis”,  
[w:] Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, op. cit., t. 5, z. 5 (39), kol. 793–794; [hasło:] „Integracja”, 
[w:] Słownik języka polskiego, t. 3, red. nacz. W. Doroszewski, PAN – Wiedza Powszechna, Warszawa 
1961, s. 231. 

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, [w:] idem, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 
red. T. Styczeń [et al.], TN KUL, Lublin 2000, s. 231 [wyróżn. wg oryginału]. 

5 J.G. v. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Bd. 1, Hrsg. J. v. Müller, 
Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart–Tübingen 1827, s. VII. 

6 Idem, Myśli o filozofii dziejów, t. 1, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1962, s. 4. 
7 Zob. A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions,  

The Museum, Cambridge–Massachusetts 1952. Autorzy wyliczają w niniejszym studium  
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Ralf Konersmann – „[...] doszły dalsze definicje – w takiej liczbie, że bez trudu można 

by nimi zapełnić drugą, podobnej objętości książkę”8. 

Konfrontując się z pojęciem i rzeczywistością „kultury”, wkraczamy bowiem  

w swoisty labirynt pomysłów i koncepcji proponowanych przez filozofię kultury czy 

inne nauki o kulturze, między innymi takie jak antropologia kulturowa, etnologia, 

etnografia czy socjologia kultury. Wszak współcześnie – jak zauważył w ostatnich 

latach dwudziestego wieku Marshall Sahlins – o kulturze mówią wszyscy – „«Culture» 

[...] is on everyone’s lips”9. Dziś – przytaczając jak się wydaje trafiającą w sedno opinię 

Adama Kupera:  

[...] naukowcy prowadzą wojny kulturowe (tylko nieliczne wygasły). Politycy 

nawołują do rewolucji kulturalnej. Najwyraźniej potrzebna jest jakaś potężna 

zmiana kulturowa, by rozwiązać problemy biedy, narkomanii, bezprawia  

i przemysłowej konkurencyjności. Mówi się o różnicach kulturowych 

pomiędzy płciami i pokoleniami, drużynami piłkarskimi czy też agencjami 

reklamowymi. Niepowodzenie fuzji dwóch przedsiębiorstw wyjaśnia się 

niekompatybilnością ich kultury10.  

To wszystko podkreśla jeszcze wyraźniej wieloznaczność tego, co jest –  

a jeszcze dokładniej – co nazywane bywa „kulturą”. I tym samym prowokuje  

do nowych prób uchwycenia jej specyfiki i potencjalnej integralności.  

Już sam wybór myśli Ingardena i Wojtyły jako podstawy niniejszych badań 

wymaga szerszego uzasadnienia. Metryki urodzenia wymienionych autorów dzielą 

niemal trzy dekady, w skutek czego, kiedy Wojtyła w 1938 roku zdał egzamin 

dojrzałości i rozpoczął studia, Ingarden był już profesorem. Co więcej, Wojtyła, chociaż 

interesował się myślą Ingardena, nie został jednak wprost jego uczniem, zaś ściślejsze 

relacje z nim nawiązał dopiero w drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego 

 
sto sześćdziesiąt osiem definicji kultury, które dzielą na sześć grup: definicje opisowe, historyczne, 
normatywne, psychologiczne, strukturalne, genetyczne i niekompletne (zob. ibidem, s. 39–79; zob. także  
A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, wyd. 2, PWN, Warszawa 1980, s. 9–93; R. Williams, 
Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, Revised ed., Oxford University Press, New York 1983; 
W. Daszkiewicz, Podstawowe rozumienie kultury – ujęcie filozoficzne, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, 
t. 1, s. 43–64). 

8 R. Konersmann, Filozofia kultury, op. cit., s. 3. 
9  M. Sahlins, Goodbye to ‘Tristes Tropes’: Ethnography in the Context of Modern World 

History, „The Journal of Modern History” 1993, vol. 65, No. 1, s. 3. 
10  A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, tłum. I. Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 3. 
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wieku 11 . A zatem wówczas gdy jego własne stanowisko filozoficzne było już 

zasadniczo skrystalizowane. Wtedy to jednak – jak się wyraził Rocco Buttiglione – 

między Ingardenem a Wojtyłą zawiązała się „[...] una particolare alleanza intellectuale 

[...]”12, pewne „intelektualne przymierze” wyrażające się z jednej strony w obustronnie 

zazębiających się kręgach uczniów (Andrzej Półtawski, Anna Teresa Tymieniecka, 

Stanisław Grygiel etc.), z drugiej – jak podkreślił ksiądz Styczeń – w tym, że „[s]woista 

zbieżność przemyśleń obu filozofów prowadzących niezależnie od siebie badania 

interesującego ich zagadnienia [szczególnie „odpowiedzialności”] jest równie 

wymowna co zdumiewająca”13.  

Kiedy w 1964 roku Wojtyła został arcybiskupem krakowskim (a następnie  

w 1967 roku również kardynałem Kościoła katolickiego), zainicjował spotkania 

filozofów i naukowców w pałacu arcybiskupim na ulicy Floriańskiej 3 w Krakowie. 

Szczególnym gościem na tych spotkaniach był właśnie Ingarden, który na prośbę 

gospodarza przygotował i wygłosił również kilka odczytów podejmujących temat 

filozofii Edith Stein oraz zagadnienia odpowiedzialności14. Co więcej – jak wskazał 

 
11 Według wspomnień Edwarda Owoca już około 1949/1950 r. „[...] ks. Doktor [Karol Wojtyła, 

wówczas wikariusz w kościele św. Floriana w Krakowie] interesował się filozofią fenomenologiczną, 
reprezentowaną przez prof. Romana Ingardena [...]” (Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac.  
A. Boniecki, wyd. 2, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 106). Bezpośrednie zaś kontakty Wojtyły  
z Ingardenem miały miejsce w latach 1967/1968–1970. 

Jesienią 1953 r. Ingarden został poproszony przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie o recenzję rozprawy habilitacyjnej Wojtyły, jednak – najwyraźniej w wyniku 
nacisków partyjnych – odmówił. W latach 1950–1956 został on uznany za przedstawiciela tzw. „filozofii 
idealistycznej” i miał zakaz prowadzenia zajęć dydaktycznych i publikacji dzieł. Na Uniwersytet 
Jagielloński powrócił w 1957 r. (zob. S. Swieżawski, W nowej rzeczywistości. 1945–1965, RW KUL, 
Lublin 1991, s. 197; T. Królak, Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim, 
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1999, s. 128–129; Z. Majewska, Książeczka o Ingardenie. Szkic 
biograficzny, Wydawnictwo UMSC, Lublin 1995, s. 71–72).  

Pomimo iż Wojtyła nie studiował u Ingardena, nie można wykluczyć jakiegoś pośredniego 
wpływu tegoż ostatniego (zob. R. Buttiglione, Kilka uwag o sposobie czytania ‘Osoby i czynu’, tłum.  
T. Styczeń, [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 14; R. Buttiglione, 
Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, wyd. 2, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2010, s. 71–73; 
Miłość i nicość. Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bernarkiewicz, Towarzystwo 
„Więź”, Warszawa 2017, s. 155; J. Tischner, Polski kształt dialogu, Éditions Spotkania, Paris 1981,  
s. 22). Znamiennie prof. Adam Vetulani w toaście podczas obiadu kardynalskiego Wojtyły w dniu 9 lipca 
1967 r. wspominał, że nowo mianowany purpurat „[...] pod kierunkiem czcigodnego ks. profesora 
[Władysława] Wichra a następnie profesora [Romana] Ingardena zgłębiał tajniki filozofii, osiągając  
z czasem docenturę i profesurę uniwersytecką” (Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 238). 

12 R. Buttiglione, Il pensiero dell’uomo che divenne Giovanni Paolo II, a cura di P.L. Pollini, 
Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1998, s. 61; wyd. polskie pt. Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 72–73. 

13 T. Styczeń, Karol kardynał Wojtyła: myśliciel i uczony, „Summarium” 1980, nr 9 (29), s. 122; 
zob. idem, O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie ‘Osoby i czynu’ K. Wojtyły oraz 
‘Książeczki o człowieku’ R. Ingardena, „Roczniki Filozoficzne” 1973, t. 21, z. 2, s. 111–112. 

14 Zob. Miłość i nicość, op. cit., s. 155–156; W. Stróżewski, Wstęp, [w:] Jan Paweł II, Idź ze 
mną, red. K. Frączek, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 11; Papież-filozof i fizycy. Z ks. Michałem 
Hellerem rozmawiają Tomasz Wiścicki i Jerzy Wocial, „Więź” 2006, nr 4 (570), s. 11. Sesja naukowa  
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Styczeń – zapewne właśnie Wojtyła, który z Ingardenem dyskutował na temat „wielu 

kształtów odpowiedzialności”15, był pierwszym czytelnikiem jego rozprawy Über die 

Verantwortung. Ihre ontische Fundamente 16 , którą to jej autor – cytując słowa 

Władysława Tatarkiewicza – został w świecie filozoficznym „pasowany na klasyka”17. 

Niespodziewana śmierć Ingardena 14 czerwca 1970 roku przerwała jednak rozwijającą 

się bezpośrednią współpracę filozoficzną z Wojtyłą18.  

Jeśli chodzi o proweniencję filozoficzną analizowanych autorów i ich 

fenomenologię, różnice są jaskrawo widoczne. Ingarden należał do bezpośrednich 

uczniów twórcy fenomenologii Edmunda Husserla. Wychodząc z pozycji 

epistemologicznych fenomenologii i podążając radykalnie za dewizą swojego mistrza 

„[...] auf die «Sachen selbst» zurückgehen”19, usiłował ją uprawiać i rozwijać w duchu 

realizmu. Dlatego też podważył transcendentalną wykładnię fenomenologii, dla której 

same rzeczy, do których zamierza się wracać, są bezpośrednimi danymi świadomości. 

Wojtyła natomiast nie był wprost uczniem ani Husserla, ani – jak już zostało 

powiedziane – Ingardena. Myśl fenomenologiczną przyswoił sobie natomiast poprzez 

krytyczne studium dzieł innego ucznia Husserla – niemieckiego filozofa Maxa Schelera 
 

ku czci Stein z referatem Ingardena (zob. R. Ingarden, O badaniach filozoficznych Edith Stein,  
[w:] E. Stein, O zagadnieniu wczucia, tłum. D. Gierulanka i J.F. Gierula, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1988, s. 155–180; pierwodruk [w:] „Znak” 1971, R. XXIII, nr 4 (202), s. 389–409) miała miejsce  
w rezydencji biskupiej w Krakowie w dniu 6 kwietnia 1968 r. (zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, 
op. cit., s. 253–254). 

15  Zob. K. Wojtyła, Odpowiedzialność za Kościół. Referat na zebraniu referentów 
duszpasterskich i duszpasterstw krajowych (Częstochowa, 5 listopada 1977) [fragm.], [w:] Kalendarium 
życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 627. 

16 Zob. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrzecki,  
[w:] idem, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, s. 73–182; pierwodruk  
w języku niemieckim pt. Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente, P. Reclam Jun., Stuttgart 
1970.  

17 Zob. D. Gierulanka, Słowo wstępne, [w:] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, op. cit., s. 7. 
18 Ingarden zmarł nagle 14 czerwca 1970 r., Wojtyła 19 czerwca o godz. 10:30 w kościele  

św. Anny w Krakowie celebrował żałobną mszę świętą za jego duszę, zaś o godz. 15:00 – pogrzeb  
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 321). 

19  E. Husserl, Logische Untersuchungen, Bd. 2: Untersuchungen zur Phänomenologie  
und Theorie der Erkenntnis, Teil 1, hrsg. E. Ströker, F. Meiner Verlag, Hamburg 1992, s. 10;  
wyd. polskie pt. Badania logiczne, t. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania, cz. 1, tłum.  
J. Sidorek, WN PWN, Warszawa 2000, s. 9: „Chcemy cofnąć się do «rzeczy samych»”; zob. J. Makota, 
Metoda fenomenologiczna i jej stosowanie przez Romana Ingardena w ontologii ogólnej i estetyce, 
„Kwartalnik Filozoficzny” 1999, t. 27, z. 2, s. 19–31. 

Według Martina Heideggera toż „[...] wezwanie «do rzeczy samej» ma sens polemiczny. [...] 
Husserl przeciwstawia się psychologii naturalistycznej, która pretenduje do roli autentycznej naukowej 
metody badania świadomości. Zdaniem Husserla zaś metoda ta z góry zamyka dostęp do fenomenów 
świadomości intencjonalnej. Wezwanie «do rzeczy samej» skierowane jest także przeciw historyzmowi, 
zatracającemu się w debatach o punktach widzenia w filozofii i w typologiach światopoglądów 
filozoficznych. [...] Wezwanie «do rzeczy samej» [...] dotyczy upewnienia i wypracowania metody,  
a więc tej procedury filozoficznej, dzięki której rzecz sama jest dopiero w prawomocny sposób dana”  
(M. Heidegger, Ku rzeczy myślenia, tłum. K. Michalski, „Teksty” 1976, nr 4–5 (28–29), s. 16). 
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(oraz uprzednio, niejako „intuicyjnie”, poprzez badania doświadczenia człowieka  

w pismach św. Jana od Krzyża). Wojtyła wobec powyższego nie wchodził  

w spór Ingardena i Husserla, gdyż fenomenologię uważał przede wszystkim za metodę, 

sposób opisywania danych świadomości, tego, co w świadomości jest bezpośrednio 

doświadczane i przeżywane. Poza tym, Wojtyła stosował fenomenologię, nie 

rezygnując z metafizyki tomistycznej, której nie rekonstruował fenomenologicznie, ale 

starał się dopełnić takąż analizą. Nota bene – podejście takie według Stróżewskiego – 

może być „[...] jedną z najbardziej owocnych dróg dla filozofii naszego czasu”20. 

Generalnie rzadko spotyka się w literaturze zestawienia filozofii Ingardena  

i Wojtyły, pomimo iż obaj – choć zasadniczo niezależnie od siebie – starali się uprawiać 

filozofię realistyczną. Obu także łączyło miasto Kraków jako podstawowe locus 

egzystencjalne. Elementy pozytywnej komparatystyki odnajdujemy jednak między 

innymi w przywołanych już pracach Buttiglionego i Stycznia, a także u Półtawskiego21. 

Ciekawą inicjatywą badawczą w tej kwestii było także sympozjum „Krakowska szkoła 

antropologiczna” zorganizowane w Centrum Jana Pawła II w Krakowie w dniu  

18 kwietnia 2007 roku. Miało ono na celu ukazanie środowiska intelektualnego 

Krakowa w jego wymiarze filozoficzno-antropologicznym, zwłaszcza w osobach 

Ingardena i Wojtyły, a także Antoniego Kempińskiego i księdza Józefa Tischnera22. 

Warto również zwrócić uwagę na opublikowaną w 2014 roku monografię 

Fenomenologia polska a chrześcijaństwo 23  zawierającą teksty nie tylko Ingardena  

i Wojtyły, ale także Grygiela, Tischnera, Stróżewskiego i innych. 

Niniejsza praca pragnie kontynuować przywołane inicjatywy pogłębionych 

studiów nad myślą krakowskich filozofów, zawężonych jednak podmiotowo do 

Ingardena, Wojtyły oraz ich wybranych uczniów i kontynuatorów, zaś przedmiotowo  

do ich koncepcji kultury. Nie jest to cel prosty do osiągnięcia, gdyż ani Ingarden,  

ani Wojtyła nie napisali spójnego traktatu o kulturze. Temat ów był im jednak bliski,  

a nawet całą ich pracę filozoficzną – z uwagi na okoliczności historyczne – można 

 
20 W. Stróżewski, Doświadczenie i interpretacja, [w:] Servo Veritatis. Materiały z sesji naukowej 

poświęconej myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 16–17 listopada 
1984, red. W. Stróżewski, Uniwersytet Jagielloński – PWN, Warszawa–Kraków 1988, s. 280. 

21  Zob. A. Półtawski, Realizm fenomenologii. Husserl–Ingarden–Stein–Wojtyła. Odczyty  
i rozprawy, Wydawnictwo Rolewski, Toruń [2000]; idem, Po co filozofować? Ingarden–Wojtyła – skąd  
i dokąd?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011. 

22 Zob. Krakowska szkoła antropologiczna, red. J. Kupczak, J. Majka, WN PAT, Kraków 2009. 
23 Zob. Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, red. J. Gomółka [et al.], WN UPJPII, Kraków 

2014. 
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odczytywać jako wyraz „walki” o kulturę. Wszak główne dzieło filozoficzne Ingardena 

Spór o istnienie świata powstawało w czasie II wojny światowej, zaś Osoba i czyn 

Wojtyły – w zniewolonej, komunistycznej Polsce pozostającej pod dominacją Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich24.  

Podejmowana próba filozoficznego opracowania koncepcji kultury Ingardena  

i Wojtyły swoją specyfikę znajdzie także w – jeśli tak można się wyrazić – zaproszeniu 

do dyskusji Jerzego Kmity 25 , współtwórcy (wraz z Leszkiem Nowakiem i Jerzym 

Topolskim) „poznańskiej szkoły metodologicznej”. Pomysł ów może wydawać się  

co najmniej zaskakujący. Gwoli ścisłości, nie mamy zamiaru odwoływać się do Kmity 

jako marksisty – do tego nurtu filozoficznego zresztą sam od początku podchodził 

krytycznie i systematycznie odeń odchodził, ale do Kmity jako twórcy metody 

„interpretacji humanistycznej” oraz „społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury”, które w 

końcowej części pracy zostaną bardziej szczegółowo wyartykułowane. Projekt 

badawczy Kmity miał na celu wypracować – jak zaakcentowała Anna Pałubicka –  

„[...] podstawę integracji dyscyplin humanistycznych w [...] projekcie human i s tyk i  

z i n t eg rowane j ”26. Sugeruje to potencjalną możliwość interpretacji adaptacyjnej27  

i twórczy dialog w ramach podejmowanego tematu. Co więcej, pomimo że naukowe 

poszukiwania Kmity nie krzyżowały się wprost z badaniami Ingardena, którego prace 

co prawda stanowiły dlań jedno ze wczesnych źródeł inspiracji dla przyszłych badań 

filozoficznych28, ani tym bardziej Wojtyły, uważna analiza pozwala wskazać na pewną 

 
24 Szerzej zwróciłem uwagę na to zagadnienie w artykule pt. „Duchowe przetrwanie czasów 

najcięższych” według Romana Ingardena i Karola Wojtyły, [w:] Horyzonty wolności, red. Z. Zarębianka, 
WN UPJPII, Kraków 2019, s. 115–125. 

25 Jerzy Kmita (1931–2012) – filozof i teoretyk kultury; zob. I. Przygodzki, [hasło:] „Kmita 
Jerzy”, [w:] Słownik filozofów polskich, red. B. Andrzejewski, R. Kozłowski, WN UAM, Poznań 2006,  
s. 74–75; J. Grad, Jerzy Kmita – uczony, nauczyciel akademicki, organizator życia naukowego, 
popularyzator nauki, „Filo-Sofija” 2011, R. XI, nr 1 (12), s. 19–63; idem, Jerzy Kmita (1931–2012) – 
logik, metodolog, filozof nauki i kultury, twórca szkoły naukowej, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012,  
t. 34, s. 319–334. 

26  A. Pałubicka, Opozycja dwóch postaw wobec świata a koncepcja kultury Jerzego Kmity, 
„Filo-Sofija” 2011, R. XI, nr 1 (12), s. 145 [wyróżn. wg oryginału]. 

27 Rozróżnienie interpretacji humanistycznej na adaptacyjną i historyczną pochodzi od Kmity  
i Nowaka (zob. J. Kmita, L. Nowak, O racjonalizującym charakterze badań humanistycznych, „Studia 
Filozoficzne” 1969, nr 5, s. 50–77). W dalszej części pracy zagadnienie to zostanie przybliżone.  

28  Jak podkreślił Jan Grad, Kmita jeszcze na etapie swojej edukacji szkolnej zapoznał się  
z dziełami Ingardena (wydanymi do 1951 r.), co wpłynęło na jego przyszłe badania naukowe. Zamierzał 
nawet studiować filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykładał Ingarden (w latach 1950–1956 
odsunięty przez władze komunistyczne od pracy dydaktycznej), jednak z powodów trudnej sytuacji 
materialnej nie mógł tego uczynić (zob. J. Grad, Jerzy Kmita – uczony, nauczyciel akademicki, 
organizator życia naukowego, popularyzator nauki, op. cit., s. 21). W pracach naukowych Kmity znalazły 
się odniesienia do filozofii Ingardena (m.in. J. Kmita, O dwóch rodzajach wartości związanych z dziełem 
sztuki, [w:] Wartość, dzieło, sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej, red. J. Kmita, Książka i Wiedza 
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linię wspólnej proweniencji w postaci mniej lub bardziej ewidentnego czerpania  

z dorobku szkoły lwowsko-warszawskiej29.  

W kontekście wskazanych uwag chrakteryzujących specyfikę przedmiotu  

i zakresu badań niniejszej pracy stawiamy następujące podstawowe pytania 

hipotezotwórcze: (1) Czy Ingarden i Wojtyła wypracowali filozoficzne koncepcje 

kultury?; (2) Czy ich uczniowie lub kontynuatorzy rozwinęli ich myśl dotyczącą kultury 

i zaproponowali jakieś całościowe ujęcia kultury?; (3) Czy w omawianych  

koncepcjach została uwzględniona i opracowana specyfika czynności kulturowych  

(i kulturotwórczych)?; (4) Czy metodologia badań tak Ingardena jak Wojtyły była 

właściwa i wystarczająca dla badań kultury?; (5) Czy możliwym jest opracowanie 

spójnej koncepcji metateoretycznej łączącej osiągnięcia Ingardena, Wojtyły  

i analizowanych ich filozoficznych spadkobierców z metodą interpretacji 

humanistycznej i koncepcją kultury Kmity?  

Natomiast odpowiadające im hipotezy badawcze to: (1) Ingarden i Wojtyła 

opracowali podstawy filozoficznych koncepcji kultury; (2) Ich uczniowie  

i kontynuatorzy zasadniczo podjęli wyłącznie tematy szczegółowe; (3) We wskazanych 

koncepcjach czynności kulturowe (i kulturotwórcze) zostały zauważone,  

lecz niewystarczająco zinterioryzowane; (4) Stosowana przez Ingardena i Wojtyłę 

metoda fenomenologicznego opisu była właściwa, lecz dla pełniejszego ujęcia można  

ją poszerzyć metodą interpretacji humanistycznej i konsekwentnie łączyć elementy 

 
Warszawa 1975, s. 177–195; idem, Czy fenomenologiczną koncepcję sensu można uzgodnić z realizmem 
metafizycznym?, [w:] Primum Philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana, 
red. J. Brach-Czaina, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 253–269). 

29  Kmita w swoim programie metodologii nauk humanistycznych nawiązywał do osiągnięć 
Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) i szkoły lwowsko-warszawskiej, zwł. myśli Kazimierza 
Ajdukiewicza (1890–1963), który w latach 1948–1952 był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego  
(zob. J. Woleński, [hasło:] „Lwowsko-warszawska szkoła”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii,  
t. 6, kom. nauk. M.A. Krąpiec [et al.], zespół red. A. Maryniarczyk [et al.], Polskie Towarzystwo 
Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 590–598; idem, [hasło:] „Twardowski Kazimierz”, [w:] Słownik 
filozofów polskich, op. cit., s. 205–206; idem, [hasło:] „Ajdukiewicz Kazimierz”, [w:] Słownik filozofów 
polskich, op. cit., s. 12–14; M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-
regulacyjna koncepcja kultury, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, t. 1, nr 2, s. 197). 

Ze szkołą lwowsko-warszawską można również w pewien sposób powiązać zarówno Ingardena 
jak i Wojtyłę. Ingarden rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim w 1911 r., trzy lata 
później niż Ajdukiewicz. Ingarden za poradą Twardowskiego kontynuował studia m.in. w Getyndze  
w latach 1912–1916. Tam też na wykładach Husserla spotkał Ajdukiewicza, który uczęszczał na nie  
w latach 1913–1914. Z kolei Wojtyłę w pewien sposób łączył ze szkołą lwowsko-warszawską z jednej 
strony recenzent jego rozprawy habilitacyjnej, historyk filozofii Stefan Swieżawski (1907–2004), który 
był bezpośrednim uczniem Ajdukiewicza, jak również „intelektualne przymierze” z Ingardenem, o czym 
wspominaliśmy już wcześniej (zob. Z. Majewska, Książeczka o Ingardenie, op. cit., s. 20–21;  
K. Brzechczyn, [hasło:] „Swieżawski Stefan”, [w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 178–179). 
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metod fenomenologicznej i humanistycznej w zakresie konstrukcji integralnego ujęcia 

kultury. 

W procesie badania i weryfikacji wskazanych hipotez zostanie wykorzystana 

ogólna metoda analityczno-hermeneutyczna, ze szczególnym uwzględnieniem analizy 

treściowej i logicznej tekstu. Metodami tymi posługujemy się w ramach szeroko 

rozumianej interpretacji humanistycznej. Przedmiotem analiz będą prace (teksty) 

Ingardena, Wojtyły (ograniczone zasadniczo do prac stricte filozoficznych 30 ) oraz 

wybranych ich uczniów bądź kontynuatorów, pochodzące z różnych okresów ich 

twórczości, także poglądy filozoficzne, do których autorzy ci aprobująco lub krytycznie 

nawiązywali, a ponadto opracowania ich dorobku oraz prace filozoficzne ważne dla 

jego oceny. Wiele analiz zawartych w toku wywodu będzie miało charakter 

komparatystyczny i interdyscyplinarny.  

W toku wywodu będziemy stosować wielokrotnie przypisy erudycyjne, których 

ilość i objętość miejscami może wydać się przesadna czy wręcz przytłaczająca. 

Przypisy te stanowić mają nie tylko dokumentację bibliograficzną, ale służyć 

egzemplifikacji poszczególnych wątków pobocznych, tez polemicznych, okoliczności 

historycznych, przykładów etc. Jednym słowem ich celem będzie ukazanie szerszego 

horyzontu podejmowanych zagadnień. 

Strukturalnie nasze badania obejmą – poza niniejszym wstępem – w czterech 

rozdziałach, podejmujących kolejno: (1) filozoficzną koncepcję kultury Ingardena, która 

znamiennie przypisała jej istnienie intencjonalne i wymiar aksjologiczny, radykalnie 

odmienny od świata pierwotnej przyrody; (2) takąż koncepcję Wojtyły, która 

podkreśliła szczególnie fundamentalne znaczenie tak zwanej „kultury osoby” – różnej  

i ważniejszej – od „kultury dzieł”, a także uwzględniła jej wymiar społeczny  

i transcendentny; oraz (3) koncepcje wybranych uczniów czy kontynuatorów myśli  

o kulturze zarówno Ingardena, jak i Wojtyły; zaś na koniec (4) zostanie podjęta próba 

przedstawienia – w oparciu o uprzednie rekonstrukcje i analizy materiału źródłowego – 

autorskiej koncepcji integralnego ujęcia kultury, uwzględniająca między innymi uwagi 

metodologiczne, interpretację czynności kulturowych, charakter symboliczny kultury 

oraz jej aksjologię i tożsamość. Monografię zamknie tradycyjnie zakończenie  

oraz wykaz bibliografii przywołanej w pracy literatury źródłowej oraz pomocniczej.  

 
30 Prace teologiczne czy wypowiedzi z okresu pontyfikatu Wojtyły–Jana Pawła II traktujemy 

wyłącznie jako pomocnicze i odniesienia doń ograniczamy do niezbędnego minimum. 
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Niewątpliwą trudnością niniejszej pracy będzie wyartykułowana już 

terminologiczna niejednoznaczność podstawowego dlań pojęcia „kultury”, które  

od czasów Cycerona, szczególnie zaś od osiemnastego wieku, stała się wyzwaniem 

trudnym i wymagającym nowej interioryzacji. Czy zaproponowana rekonstrukcja myśli 

Ingardena i Wojtyły, łącznie z dalszymi rozważaniami grona ich uczniów czy 

kontynuatorów, tudzież zaadoptowane analizy i rozstrzygnięcia Kmity spełnią takiż 

postulat, pozostawiamy ocenie Czytelnika.  

Nie przedłużając wprowadzenia, ad rem! 

 



 

 

 

 

 

 

Rozdział I:  

 

ŚWIAT INTENCJONALNYCH TWORÓW KULTURY  

ROMANA INGARDENA 

 

Wyobraźmy sobie [...], żeby z tego świata nagle 
znikły wszystkie dzieła sztuki, wszystkie teorie 
naukowe i filozoficzne, wszystkie państwa, 
instytucje publiczne i prywatne itd., i że zarazem 
nie moglibyśmy się w żaden sposób dowiedzieć  
o tym, co było niegdyś w naszym własnym życiu  
i w życiu pokoleń i narodów, które już przeszło. 
Czy to, co by pozostało, byłoby dla nas istotnie 
tym światem, w którym faktycznie żyjemy? [...].  
 
I jakież inne – czy w ogóle ludzkie? –  
byłoby wówczas nasze życie. 
 
(R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] idem, 
Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2017, s. 29–31). 

 

 

Problematykę związaną z filozoficzną refleksją nad kulturą podejmował Roman 

Ingarden przede wszystkim w ramach szczegółowych badań dotyczących dzieł sztuki, 

zwłaszcza dzieł literackich, ale także malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki i filmu. 

Efekty tych poszukiwań znalazły swój pierwszy zasadniczy wyraz w studium O dziele 

literackim napisanym przez Ingardena zimą 1927/1928 i wydanym po raz pierwszy  

w 1931 roku31 oraz w pracy O poznawaniu dzieła literackiego z 1937 roku32. A także  

 
31 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii 

literatury, tłum. M. Turowicz, wyd. 2, PWN, Warszawa 1988; pierwodruk w języku niemieckim  
pt. Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik  
und Literaturwissenschaft, 3. Aufl., M. Niemeyer Verlag, Tübingen 1965. 

32 Zob. idem, O poznawaniu dzieła literackiego, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1976; 
oryginał w języku niemieckim pt. Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, M. Niemeyer Verlag, 
Tübingen 1968; podstawą dla tego wydania na nowo opracowanego przez autora był pierwodruk 
opublikowany przezeń pod tym samym tytułem nakładem ZNiO, Lwów 1937; przedruk tegoż wydania 
[w:] idem, Studia z estetyki, t. 1, wyd. 2, op. cit., s. 1–268. 
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w późniejszych pracach kontynuujących ów temat, które weszły w skład jego 

trzytomowych Studiów z estetyki33, zbioru Przeżycie, dzieło, wartość34 oraz Wykładów  

i dyskusji z estetyki35. 

W 1935 roku Ingarden opublikował w lwowskim czasopiśmie „Tydzień Polski” 

szkic zatytułowany Człowiek i jego rzeczywistość 36 , w którym wyraźnie poruszył 

kwestię kultury w perspektywie antropologii filozoficznej. Z innych prac Ingardena,  

w których dominuje takież ujęcie, należy wymienić odczyty: Człowiek i Przyroda37, 

wygłoszony w 1958 roku podczas XII Międzynarodowego Kongresu Filozofii  

w Wenecji oraz O naturze ludzkiej38  – z XI Kongresu Towarzystw Filozoficznych 

Języka Francuskiego w 1961 roku w Montpellier, artykuł Człowiek i czas39 , który 

powstawał etapami na przestrzeni lat 1937–1946, oraz studium O odpowiedzialności  

i jej podstawach ontycznych 40  z 1970 roku. Łącznie wskazane teksty znalazły się  

w Książeczce o człowieku, która, zainicjowana przez Ingardena, ukazała się jednak już 

po jego śmierci41. 

Co ważne, Ingarden planował również przeprowadzić szczegółowe badania 

kultury w ramach ontologii materialnej w swoim opus magnum pod tytułem Spór  

o istnienie świata 42 , gdzie – według konspektu do trzeciego tomu – tytuł 

 
33 Zob. idem, Studia z estetyki, t. 1–2, wyd. 2, PWN, Warszawa 1966; t. 3, PWN, Warszawa 

1970. 
34 Zob. idem, Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966. 
35 Zob. idem, Wykłady i dyskusje z estetyki, wybór i oprac. A. Szczepańska, PWN, Warszawa 

1981. 
36 Zob. idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 25–37; pierwodruk [w:] „Tydzień Polski” 

1935, R. I, nr 6, s. 8 (niniejszy szkic stanowił również autorski odczyt radiowy, wyemitowany wiosną 
1939 r.). 

37  Zob. idem, Człowiek i Przyroda, [w:] idem, Książeczka o człowieku, op. cit., s. 9–16; 
pierwodruk w języku francuskim pt. L’homme et la nature, [w:] Atti del XII Congresso Internazionale  
di Filosofia, vol. 2, Sansoni Editore, Firenze 1960, s. 209–213. 

38  Zob. idem, O naturze ludzkiej, [w:] idem, Książeczka o człowieku, op. cit., s. 17–23; 
pierwodruk w języku francuskim pt. Nature humaine, „Les Études philosophiques. Nouvelle Série” 1961, 
16e Année, No. 3, s. 220–223.  

39 Zob. idem, Człowiek i czas, [w:] idem, Książeczka o człowieku, op. cit., s. 39–72 (cz. 1 i 2 
niniejszego artykułu stanowiły treść odczytu Ingardena na IX Międzynarodowym Kongresie 
Filozoficznym w 1937 r. w Paryżu; zaś pierwsze pełne wydanie, zawierające cz. 1–6, ukazało się 
dziewięć lat później [w:] „Twórczość” 1946, R. II, z. 2, s. 121–137). 

40 Zob. idem, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 73–182; pierwodruk 
w języku francuskim pt. Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente, op. cit.  

41 Pierwsze wydanie Książeczki o człowieku ukazało się w 1972 r. nakładem Wydawnictwa 
Literackiego w Krakowie. 

42 Podstawowe dzieło ontologiczne Ingardena pt. Spór o istnienie świata miało za jego życia trzy 
wydania, zawierające nieco odmienne redakcje autorskie – dwie w języku polskim i jedną w języku 
niemieckim (Der Streit um die Existenz der Welt), zaś po śmierci autora ukazały się jeszcze 
niedokończony trzeci tom w języku niemieckim oraz polskojęzyczne wydanie krytyczne całości: (1) Spór 
o istnienie świata, t. 1: Ontologia egzystencjalna, PAU, Kraków 1947; t. 2: Ontologia formalna, PAU, 
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osiemdziesiątego czwartego paragrafu miał brzmieć: „Zagadnienie przeplatania się 

«świata» tworów duchowych ze światem realnym. Rzeczywistość człowieka. Kultura 

jako część składowa świata realnego”43. Projekt ów, co prawda, nie doczekał się takiejż 

realizacji, jednak całokształt dorobku naukowego Ingardena daje podstawy do 

rekonstrukcji jego stanowiska we wskazanej kwestii. 

Warto również zauważyć, że już sama sytuacja dziejowa, w której Ingarden 

podjął pracę nad Sporem o istnienie świata, świadczy o jego zainteresowaniu i trosce  

o kulturę. W Przedmowie do pierwszego i drugiego tomu swojego dzieła, napisanej  

w sierpniu 1946 roku, znajdujemy znamienne wyznanie: 

[...] okoliczności sprawiły, że pisałem tę książkę [Spór o istnienie świata]  

w czasie najgorszym: za czasów wojny i okupacji, od września 1941 r.  

do połowy stycznia 1945 r. pisałem ją bez książek (W ostatnim roku jej pisania 

nie rozporządzałem nawet prywatną biblioteką) i bez możliwości 

przeprowadzenia dyskusji z przyjaciółmi na temat jej głównych zagadnień, nie 

mówiąc już o innych brakach. [...] [Książkę tę] ukształtowała wojna i warunki 

polskiego bytowania przez lata. Wojna, której właściwe oblicze objawiło się 

tylko w Polsce, którą w jej najgroźniejszej postaci trzeba było przetrwać  

i wygrać wewnętrzną postawą duchową, wymagała od nas nie tylko hartu  

i odwagi w dokonywanych rozstrzygnięciach, ale i niezachwianej postawy 

moralnej. Ta zaś z kolei wymagała od nas zdobycia się na ostateczny wysiłek 

wyjaśnienia sobie poglądu na świat, zakończenia z tym wymigiwaniem się 

przed istotnymi decyzjami teoretycznymi, które było tak charakterystyczne  

dla wielu prądów filozofii europejskiej XX w., a zwłaszcza dla krzewiącego się 

u nas w latach 30-tych neopozytywizmu. Z tych wewnętrznych, w najgłębszym 

sensie praktycznych potrzeb osobistego życia duchowego wypłynęła ta wola 

uzyskania rozstrzygnięcia, która pozwoliła mi napisać tę książkę. Praca nad nią 

zresztą umożliwiła mi duchowe przetrwanie czasów może najcięższych.  

 
Kraków 1948; (2) Spór o istnienie świata, t. 1: rozdz. I–IX, PWN, Warszawa 1960; t. 2: rozdz. X–XVII, 
PWN, Warszawa 1961; (3) Der Streit um die Existenz der Welt, Bd. 1: Existentialontologie, M. Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1964; Bd. 2: Formalontologie, Teil 1: Form und Wesen, M. Niemeyer Verlag, 
Tübingen 1965; Bd. 2: Formalontologie, Teil 2: Welt und Bewusstsein, M. Niemeyer Verlag, Tübingen 
1965; Bd. 3: Über die kausale Struktur der realen Welt, hrsg. F. Kümmel, M. Niemeyer Verlag, Tübingen 
1974; (4) Spór o istnienie świata, t. 1: Ontologia egzystencjalna, wyd. 3, PWN, Warszawa 1987; t. 2: 
Ontologia formalna, cz. 1: Forma i istota, wyd. 3, PWN, Warszawa 1987; t. 2: Ontologia formalna, cz. 2: 
Świat i świadomość, wyd. 3, PWN, Warszawa 1987; t. 3: O strukturze przyczynowej świata realnego, 
tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1981. 

43 Cit. per D. Gierulanka, Przedmowa tłumacza, [w:] R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 3, 
op. cit., s. 6. 
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A powstanie jej w tych warunkach może służyć za jeden z dowodów, że polski 

duch oporu żył także w dziedzinie badań naukowych44. 

Wszak – jak napisał Ingarden w innym miejscu: 

Gdy tylko umilkły w Polsce armaty r. 1939, Niemcy rzucili się do niszczenia 

tego wszystkiego, co stanowiło nasz dorobek kulturalny, starali się też 

uniemożliwić nam wszelkie obcowanie z nim i wszelką wytwórczość dzieł 

kulturalnych. Wiedzieli, że istnienie tego świata stanowi o naszym istnieniu 

jako odrębnego narodu. A my woleliśmy się narażać na więzienie  

i prześladowania, niż zgodzić się na życie nieproduktywne, nieludzkie45. 

Co ciekawe, początkowo niemal zupełnie nie zauważono w dorobku Ingardena 

problematyki z obszaru filozofii kultury. Danuta Gierulanka i Andrzej Półtawski  

w pracy Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena, opublikowanej w 1964 roku, 

wymienili dziewięć działów filozofii, wokół których koncentrowały się jego 

zainteresowania. Były to: ontologia, teoria poznania, metodologia, logika, teoria języka, 

estetyka i teoria sztuki, aksjologia, filozofia człowieka oraz studia krytyczne 46 . 

Niesłuszny brak filozofii kultury we wskazanym wykazie zarzucił jego autorom 

Zbigniew Kuderowicz, wskazując, że „Autorzy [tegoż] studium nie docenili doniosłości 

problematyki filozofii kultury [...] i w konsekwencji jak gdyby nie zauważyli jej  

u Ingardena, zadowalając się niewielką wzmianką o estetyce i jej związku  

z ontologią”47. Dlatego koniecznym są – zdaniem Kuderowicza – dalsze, szczegółowe 

badania w tej dziedzinie48. 

 
44 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 11–12. 
45 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 31, przyp. 2; zob. Z. Majewska, Książeczka  

o Ingardenie, op. cit., s. 55–64. 
46  Zob. D. Gierulanka, A. Półtawski, Kierunki badań filozoficznych Romana Ingardena,  

[w:] Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze, kom. red. I. Dąbska [et al.], red. Z. Żarnecka, 
PWN, Warszawa–Kraków 1964, s. 473–481; zob. także D. Gierulanka, Filozofia Romana Ingardena. 
Próba wniknięcia w strukturę całości dzieła, [w:] Fenomenologia Romana Ingardena. Wydanie specjalne 
„Studiów Filozoficznych”, kom. red. Z. Augustynek [et al.], red. J. Kuczyński [et al.], IFiS PAN, 
Warszawa 1972, s. 71–90. 

47 Z. Kuderowicz, [Recenzja:] Księga jubileuszowa Romana Ingardena, „Studia Filozoficzne” 
1965, nr 1, s. 149. Gierulanka w opublikowanym kilka lat później artykule pt. Teoria poznania bez 
kompromisów zwróciła jednak uwagę na „[...] pokazanie [przez Ingardena] w teorii poznania nowych 
zagadnień, i to właśnie zagadnień związanych z dziedziną ludzkiej kultury [...]” (D. Gierulanka, Teoria 
poznania bez kompromisów, „Życie i Myśl” 1968, nr 1, s. 64). 

48 Z dotychczasowych opracowań podejmujących zagadnienie kultury w myśli Ingardena należy 
wskazać przede wszystkim na monografię Zofii Majewskiej pt. Świat kultury Romana Ingardena, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, która stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej autorki  
pt. „Filozofia kultury Romana Ingardena” z 1988 r.; zob. także Z. Majewska, Romana Ingardena filozofia 
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Zofia Majewska, podejmując ów temat w swoim studium Świat kultury Romana 

Ingardena uwydatniła, że Ingarden „[...] wielokrotnie, przy różnych okazjach i na 

różnym poziomie ogólności dotykał [...] zagadnień filozofii kultury”49. Niemniej – jak 

Majewska napisała w ostatnim akapicie swojej pracy: 

Ingarden nie stworzył spójnej teorii kultury. Nie stawiał sobie takiego zadania. 

Natomiast jego dzieła są przepełnione niezwykle cennymi pomysłami [...] 

[które] mogą [...] być źródłem inspiracji dla relacjonistycznej, przedmiotowo-

podmiotowej teorii kultury. Nie można jednak dokonywać prostego 

przenoszenia pomysłów Ingardena, ale trzeba podjąć wysiłek myślenia na 

własną odpowiedzialność50. 

Z kolei Katarzyna Rosner podkreśliła, że Ingarden podchodził do wytworów 

kultury w paradygmacie poznawczym, to znaczy w perspektywie teoretycznej, która 

„[...] sytuowała odbiorcze obcowanie z wytworem kultury (dziełem sztuki) w ramach 

relacji poznawczej [...]” 51 . Stosując podejście fenomenologiczne i język analizy 

ontologicznej starał się – w szerokiej perspektywie filozoficznej – „oddać dziełom 

sprawiedliwość”, poznać ich własności, ich sposób istnienia etc. Dlatego –  

jak zaakcentowała Rosner: 

[...] Ingardenowska odpowiedź na pytanie o sposób istnienia, budowę i sposoby 

interpretacji dzieła literackiego stanowi w istocie zarys filozoficznej koncepcji 

kultury52. 

Natomiast Małgorzata Różewicz wskazała, że:  

 
kultury (Próba rekonstrukcji), [w:] Spór o Ingardena w setną rocznicę śmierci, red. J. Dębowski, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 111–124; eadem, Roman Ingarden’s Philosophy of Culture.  
An Attempt at a Reconstruction, „Analecta Husserliana” 1998, vol. 60, s. 177–179. Z innych prac można 
wymienić m.in. K. Rosner, Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą, [w:] Wielcy 
filozofowie polscy. Sześć studiów, red. A. Majkowska-Sztange, IFiS PAN, Warszawa 1997, s. 163–178; 
M. Różewicz, O Ingardenowskim rozumieniu kultury, „Litteraria” 1999, t. 30, nr 255, s. 87–93;  
P. Duchliński, Natura, kultura, wartości, człowiek, [w:] Egzystencja i kultura, red. P. Duchliński,  
M. Urban, WSF-P „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 13–44; także moją pracę  
pt. „Jestem siłą na skraju dwóch światów”. Przyczynek do antropologii i filozofii kultury Romana 
Ingardena, [w:] Dziedzictwo etyki współczesnej. Aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów,  
red. P. Duchliński, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 295–311. 

49 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 74. 
50 Ibidem, s. 158; zob. ibidem, s. 73–74. 
51 K. Rosner, Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą, op. cit., s. 175. 
52 Ibidem, s. 167. 
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Wszelka humanistyka, niezależnie od sposobu jej uprawiania, zakłada implicité 

bądź explicité określoną koncepcję kultury. W dorobku teoretycznym Ingardena 

brak rozważań poświęconych kulturze jako odrębnemu przedmiotowi badań. 

Natomiast w wielu rozprawach filozoficznych, estetycznych, a zwłaszcza  

w pracy z zakresu teorii dzieła literackiego zamieszczone są refleksje  

o charakterze kulturologicznym. Z tych wielu uwag można zrekonstruować 

Ingardenowskie rozumienie kultury (zwłaszcza kultury symbolicznej)53. 

Charakterystyczne jest to, że Różewicz możliwą rekonstrukcję pojmowania 

kultury przez Ingardena widziała zwłaszcza w zakresie „kultury symbolicznej”, to jest – 

jak sama podkreśliła – „kultury” w znaczeniu węższym, obejmującym „[...] czynności  

i rezultaty czynności autonomicznych, tzn. posiadających wartość realizacyjną w sferze 

symbolicznej, które same w sobie są celem działania”54. Takiegoż pojęcia „kultury 

symbolicznej” używała między innymi Antonina Kłoskowska oraz w nieco innym 

odcieniu znaczeniowym Kmita, do którego myśli zamierzamy sięgnąć w dalszych 

badaniach 55 . Tym samym autorka – prawdopodobnie jako pierwsza – wskazała  

na przynajmniej potencjalną wspólną linię interpretacji myśli wskazanych filozofów  

w zakresie kultury. 

Spróbujmy zatem pójść w tym kierunku, dokonując próby adekwatnej 

rekonstrukcji poglądów Ingardena odnośnie do kultury tak, aby móc je odpowiednio 

zrozumieć, zinterpretować i – ostatecznie – wyciągnąć własne wnioski. Badania 

rozpoczniemy od zwrócenia uwagi na podstawowe dziedziny, ku którym może się 

kierować ludzki umysł, usiłując tym samym wskazać na konieczne pole badawcze. 

 

 

 
53 M. Różewicz, O Ingardenowskim rozumieniu kultury, op. cit., s. 88. 
54 Ibidem, s. 88–89, przyp. 6. 
55  Według Antoniny Kłoskowskiej (1919–2001) – socjologa i teoretyka kultury, „kulturą 

symboliczną” była sfera czynności, wartości i przeżyć autotelicznych (tj. samocelowych, czyli działań, 
których wykonywanie jest źródłem zadowolenia dla jednostki), niezwiązanych z zaspokajaniem potrzeb 
człowieka jako istoty biologicznej i jako członka społeczeństwa. Obejmowała ona m.in. religię, naukę  
(w aspekcie poznawczym), sztukę i zabawę, i jako „kultura” par excellence przenikała wszystkie sfery 
ludzkiej działalności materialnej (kultura bytu) i społecznej (kultura społeczna, socjetalna)  
(zob. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981, s. 116–119; M. Gruchoła, Kultura  
w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, t. 1, s. 100–101). Natomiast Kmita 
definiował „kulturę symboliczną” jako sferę form świadomości społecznej (dziedzin kultury innych  
niż techniczno-użytkowa, tj. język, obyczaj, sztuka, nauka, religia etc.), których specyfika opiera się  
na konieczności respektowania norm i dyrektyw kulturowych (zob. J. Kmita, O kulturze symbolicznej, 
COMUK, Warszawa 1982, s. 74–77). 
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1.1. Kierunki teoretycznej działalności człowieka 

 

Na początku swojego głównego dzieła pod tytułem Spór o istnienie świata 

Ingarden rozróżnił trzy główne grupy zagadnień, ku którym może się kierować 

człowiek w jego działalności teoretycznej. Są to: (1) nauki szczegółowe, (2) ontologia  

i (3) metafizyka. Ingarden pragnął tym samym uporządkować i wyszczególnić 

poszczególne kwestie, które należy rozważyć, podejmując próbę wyjaśnienia sobie 

poglądu na świat. Bezpośrednim motywem podjęcia tego zagadnienia była różnica 

stanowisk filozoficznych Ingardena w stosunku do jego mistrza Edmunda Husserla.  

W przedmowie do swojego opus magnum polski fenomenolog napisał: „[...] w r. 1918 

doszedłem do przekonania, że nie mogę się pogodzić z idealistycznym stanowiskiem 

Husserla w sprawie istnienia świata realnego”56.  

Tym samym Ingarden wszedł w zagadnienie kontrowersji pomiędzy 

stanowiskiem idealistycznym a realistycznym w filozofii57. Co ciekawe, ów projekt 

Ingardena był szerszy niż samo główne jego dzieło. Już bowiem w uprzednich 

szczegółowych badaniach dzieł literackich, jak podkreślał sam Ingarden, postawił  

„[...] pierwszy krok do przeciwstawienia przedmiotów realnych i przedmiotów czysto 

intencjonalnych [...]”58, co stanowić miało podstawę dla późniejszych rozstrzygnięć. 

W swoich rozważaniach wstępnych Ingarden zwrócił uwagę na konieczność 

„[...] uświadomienia sobie odrębnego charakteru zagadnień filozoficznych w ogóle  

w przeciwstawieniu do zagadnień nauk szczegółowych” 59 . Fenomenolog był 

przekonany, że badania filozoficzne mają charakter autonomiczny, mają własne metody 

i cele, i są w ten sposób niezawisłe od celów, metod i rezultatów badawczych  

 
56 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 10. Użyte przez Ingardena 

tytułowe słowo „spór” – według Słownika języka polskiego – oznacza „spieranie się z kimś”, „polemikę, 
„zatarg”, zwłaszcza w kontekście sądowniczym (zob. [hasło:] „I Spór”, [w:] Słownik języka polskiego,  
t. 8, 1966, op. cit., s. 617); w dawniejszym zaś użyciu oznaczało także „przybywanie czegoś”, „zysk”  
czy „urodzaj” (zob. [hasło:] „II Spór”, [w:] Słownik języka polskiego, t. 8, op. cit., s. 617). Takież właśnie 
pozytywne konotacje terminu „spór” zdają się być dla Ingardena podstawowe, kiedy – jak już wcześniej 
wskazaliśmy – w pogrążonej wojną Polsce toczył własną walkę na polu badań filozoficznych. 

57 Zob. J. Hartman, [hasło:] „Spór o istnienie świata”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana 
Ingardena, kom. red. M. Gołaszewska [et al.], red. A.J. Nowak, L. Sosnowski, TAiWPN „Universitas”, 
Kraków 2001, s. 250. 

58 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 11; zob. idem, O dziele literackim, 
wyd. 2, op. cit., s. 8; idem, Wstęp do fenomenologii Husserla. Wykłady wygłoszone na Uniwersytecie  
w Oslo (15 września – 17 listopad 1967), tłum. A. Półtawski, PWN, Warszawa 1974, s. 225;  
W. Kmiecikowski, Istnienie idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena. Badania 
ontologiczne, WN Semper, Warszawa 2006, s. 26, 87. 

59 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 31. 
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w naukach szczegółowych. Jednocześnie rozróżniał szeroki sens terminu „nauka”  

oraz naukę pojętą jako zbiór (czy system) „nauk szczegółowych”. W pierwszym 

znaczeniu nauka oznacza: „[...] wszelką wiedzę odpowiedzialnie uzasadnioną  

i bezinteresowną” 60 , a zatem obejmuje także „[...] każde poważne, należycie 

sprecyzowane i uzasadnione dociekanie filozoficzne [...]”61.  

W drugim zaś przypadku Ingarden mianem nauki określał – przeciwstawne 

filozofii – różnorodne nauki szczegółowe. Wyszczególniał wśród nich: (1) nauki  

o faktach zachodzących w świecie rzeczywistym i czasowo określonych (nauki 

doświadczalne) oraz (2) nauki o przedmiotach pozaczasowych (nauki aprioryczne), 

których podstawowym reprezentantem jest matematyka62.  

Ostatecznym celem każdej z nauk szczegółowych jest uzyskanie poznawczo 

uzasadnionych odpowiedzi na stawiane zagadnienia teoretyczne. Pomijając 

szczegółową ich charakterystykę, trzeba podkreślić, że zakres przedmiotu nauk 

szczegółowych zawsze obejmuje jakieś konkretne fakty w obrębie świata realnego, 

nigdy zaś nie obejmuje jego całości. Nauki szczegółowe nie stawiają ponadto pytania 

ani o istnienie tegoż świata, ani o istnienie badanych dziedzin przedmiotowych,  

a jedynie je tacite – czyli „milcząco” – przyjmują, stąd nazywane  

są „dogmatycznymi”63.  

Ingarden prowadził badania stricte filozoficzne, co jednak nie oznaczało,  

że nie interesował się stanem badań nauk szczegółowych, przeciwnie – sam wykazywał 

wysokie kompetencje w zakresie fizyki, matematyki, psychologii czy nauk 

społecznych 64 . W naukach szczegółowych dostrzegał bowiem pewną możliwość 

weryfikacji rozstrzygnięć filozoficznych65. 

Ontologia i metafizyka, jako kolejne grupy zagadnień wyszczególnionych przez 

Ingardena, są już ściśle filozoficzne. Ontologia, czyli „nauka o bycie” (gr. to on – „byt” 

i logos – „nauka”), jest w ujęciu Ingardena wybitnie oryginalna. Pewne analogie ujęcia 

jej przedmiotu łączą go z osiemnastowieczną koncepcją ontologii Christiana Wolffa 

 
60 Ibidem, s. 33, przyp. 1. 
61 Ibidem. 
62 Zob. ibidem, s. 33–41. 
63 Zob. ibidem, s. 31–32. 
64 Zob. M. Hempoliński, [hasło:] „Nauka”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, 

op. cit., s. 166. 
65  Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 32–33; idem,  

O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 156. 
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jako nauki o bycie, jako tym, co możliwe66, oraz ze starożytną koncepcją „filozofii 

pierwszej” Arystotelesa jako podstawy dla pozostałych dyscyplin filozoficznych67. 

Ingarden wyróżniał trzy możliwe dziedziny istnienia: (1) dziedzinę przedmiotów 

indywidualnych, (2) dziedzinę idei i (3) dziedzinę czystych jakości (jakości idealnych). 

Jeżeli jako przykład przedmiotu indywidualnego weźmiemy pewnego określonego 

człowieka, chociażby „Franciszka z Asyżu”, wówczas jego ideą ogólną będzie 

„człowiek w ogóle”. Obok tej idei ogólnej istnieją również idee szczegółowe takie jak 

„człowiek z Asyżu” czy „człowiek o imieniu Franciszek”. Co więcej, wszelkie idee 

mają „dwoistą budowę formalną”, to znaczy, że każda z nich posiada „pewien 

charakteryzujący ją dobór własności” oraz – jak się wyraził Ingarden – „[...] pewną 

zawartość, w której występują idealne konkretyzacje pewnej mnogości (czystych) 

jakości idealnych” 68 . W zaproponowanej przykładowej idei ogólnej „człowiek  

w ogóle”, jej własnością jako idei będzie między innymi jej „niezmienność”, 

„ogólność”, „pozaczasowość”, „dwustronność budowy formalnej”, czy też „posiadanie 

pewnej zawartości”. Natomiast wśród składników jej zawartości wyszczególnimy 

zwłaszcza „rozumność”, „dwunożność” czy „bycie ssakiem”69. 

Wobec powyższego, jak podkreślił Ingarden:  

Rozważanie ontologiczne polega na apriorycznej analizie zawartości idei. 

Najistotniejsze swe uzasadnienie posiada ono w czystym uchwyceniu 

ostatecznych jakości idealnych („czystych istot”) i zachodzących między nimi 

związków koniecznych. Z drugiej strony jednak przedłuża się w analizę czystych 

możliwości, jakie dla indywidualnego bytu wynikają z tego, co stwierdzono  

w zawartości idej. Badanie ontologiczne nie zakłada ż a d n e g o  

przedmiotowego f a k t u  w  s z e r s z y m  tego słowa z n a c z e n i u , a więc  

w szczególności ani istnienia świata realnego, ani przedmiotów w jego obrębie, 

 
66  Zob. C. Wolff, Philosophia prima sive ontologia, edidit et curavit J. Ecole, G. Olms 

Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1962. 
67  Zob. Arystoteles, Metafizyka, lib. I, 2, [982a–983a], lib. IV, 1–2, [10031–1005a],  

tłum. K. Leśniak, WN PWN, Warszawa 2009, s. 24–27, 70–74; W. Stróżewski, [hasło:] „Ontologia”,  
[w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 173. 

68 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 50. 
69 Zob. ibidem, s. 50–51; Z. Majewska, [hasło:] „Ingarden Roman Witold”, [w:] Powszechna 

encyklopedia filozofii, t. 4, op. cit., 2003, s. 835. 
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ani też istnienia jakiejkolwiek dziedziny przedmiotowej określonej przez 

pewien układ aksjomatów70. 

Analiza ontologiczna nastawiona jest na badanie zawartości idei, nie zaś 

przesądzanie o fakcie i sposobie jej istnienia (co jest domeną metafizyki). Ontologia ma 

badać czyste możliwości i jako taka jest niezależna, teoretycznie wcześniejsza  

i ogólniejsza od wyników nauk szczegółowych, którym nota bene dostarcza najbardziej 

fundamentalnych przesłanek. 

Strukturalnie wyróżniał Ingarden trzy dziedziny ontologii: (1) ontologię 

egzystencjalną, (2) formalną i (3) materialną, jako że każdy przedmiot możemy 

rozpatrywać ze względu na jego (a) sposób istnienia, (b) budowę formalną, czyli to,  

co jest w przedmiocie niejakościowe, na przykład bycie podmiotem własności, bycie 

własnością, i (c) uposażenie jakościowe, czyli własności, które przysługują danemu 

przedmiotowi71. 

I tak, ontologia egzystencjalna bada możliwe sposoby istnienia wyznaczone 

przez ideę istnienia czegokolwiek w ogóle oraz przez idee poszczególnych sposobów 

istnienia (to jest: istnienie absolutne, idealne, realne, intencjonalne). Ich faktyczność zaś 

jest już kwestią rozstrzygnięć metafizycznych.  

Ontologia formalna zajmuje się głównie odpowiedzią na pytanie: co to jest 

forma w ogóle?, a następnie badaniem różnorodnych form, od których zależy to, czy 

dana rzecz jest przedmiotem, procesem czy zdarzeniem, a także badaniem momentów 

strukturalnych tych form i ich różnorodnych ukształtowań, modyfikacji etc. Odpowiedzi 

na te pytania dostarczają możliwych kategoryzacji rzeczywistości.  

Z kolei ontologia materialna podejmuje analizy jakościowego, to jest 

„materialnego” wyposażenia przedmiotu. Każdej bowiem formie – na zasadzie związku 

obustronnie koniecznego – odpowiada określona „materia”. Zadaniem ontologii 

materialnej jest tedy, jak wskazał Ingarden, stwierdzenie „[...] jakie to zmienne i stałe 

 
70 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 45 [wyróżn. wg oryginału; tutaj  

i w przypadku innych cytowań odnośnej pracy fragmenty zapisane kursywą oznaczają partie tekstu 
dodane lub zmienione (w stosunku do poprzedniego wydania polskiego) – tłumaczone z języka 
niemieckiego według wydania M. Niemayer Verlag]; zob. idem, Dążenia fenomenologów, [w:] idem,  
Z badań nad filozofią współczesną, PWN, Warszawa 1963, s. 318–358 (pierwodruk [w:] „Przegląd 
Filozoficzny” 1919, nr 3, s. 118–156 i nr 4, s. 315–351). 

71 Zob. idem, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 68–72; W. Stróżewski, [hasło:] 
„Ontologia”, op. cit., s. 175–176.  
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materialne występują w zawartościach odpowiednich idei”72 oraz badanie możliwych 

związków między nimi. 

Osobną kwestią są tak zwane „ontologie szczegółowe” zakładane przez 

poszczególne dziedziny czy dyscypliny filozoficzne. Jeśli bowiem badanie ontologiczne 

dotyczy analizy zawartości idei, to wszędzie tam, gdzie jakoś zachodzi takie badanie 

znajdujemy się de facto na gruncie ontologii. I takież ontologie szczegółowe 

znajdujemy u Ingardena w jego teorii poznania 73 , filozofii języka 74 , antropologii  

i etyce 75 , aksjologii 76  czy estetyce 77 , a również – jak podkreśliła Majewska –  

w badaniach dotyczących filozofii kultury78. 

Trzecią i ostatnią grupą zagadnień, ku którym może się ludzki umysł kierować 

jest metafizyka. W niej – jak się wyraził Ingarden – „[...] doniosłością swą na czoło 

wysuwają się zagadnienia, które dotyczą f ak tycznego  i s t n i en i a  św ia t a  w sensie 

c a ło śc i  (ogółu) tego wszystkiego, co  i s t n i e j e”79. Zadaniem metafizyki jest bowiem 

stwierdzenie faktycznej istoty przedmiotów istniejących. W badaniu metafizycznym 

„[s]taramy się [...] uchwycić ostateczne dane  i jesteśmy przez te dane związani.  

Nie możemy więc operować tylko czystymi możliwościami, musimy wyjść poza nie  

i przedostać się do sfery faktów [...]”80.  

 
72 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 69–70. 
73  Teoria poznania jako „[...] c z y s t a  t e o r i a  p o z n a n i a  jako nauka o  z a w a r t o ś c i  

p i e r w o t n y c h  i d e i  p o z n a w c z y c h  [...]” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., 
s. 63). Jak pisał Ingarden w innym miejscu: „Teoria poznania ma przede wszystkim wykryć zawartość 
naczelnej idei ogólnej poznania w ogóle, bez względu na to, przez jakiego rodzaju podmiot byłoby ono 
osiągane, w jakich aktach świadomości uzyskiwane i jakiego by się przedmiotu tyczyło” (R. Ingarden, 
Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych, [w:] idem, U podstaw teorii poznania, cz. 1, 
PWN, Warszawa 1971, s. 382). 

74 Zob. R. Ingarden, O języku i jego roli w nauce, [w:] idem, Z teorii języka i filozoficznych 
podstaw logiki, red. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1972, s. 47. 

75 Zob. idem, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 102–105, 117–123, 
160–168. 

76 Zob. idem, Czego nie wiemy o wartościach, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 221. 
77 Zob. idem, O estetyce filozoficznej, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 11. 
78 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 84. 
79 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 58 [wyróżn. wg oryginału];  

zob. ibidem, s. 41–44. 
80 Ibidem, s. 60 [wyróżn. wg oryginału]. Początkowo Ingarden wskazał w porządku badania na 

pierwszeństwo ontologii zajmującej się przedmiotami możliwymi i ich istotnymi strukturami, których 
faktyczne istnienie stwierdzałaby następnie metafizyka, weryfikując tym samym badania ontologiczne 
(zob. ibidem, s. 60–61). W późniejszych badaniach zawartych w wydanym już po śmierci Ingardena 
trzecim tomie jego Sporu o istnienie świata – jak zauważyła Gierulanka – najwyraźniej dopuszczał 
możliwość przypadków odwróconego stosunku ontologii i metafizyki – „[...] to metafizyka – pisał 
Ingarden – dokonywałaby przygotowawczej pracy, oczyszczałaby zbyt skomplikowane pole możliwości 
tak, aby ontologia materialna nie gubiła się wśród nieprzejrzystej ich wielkości. Tak więc rozważania 
metafizyczne (przynajmniej pewnego rodzaju) byłyby możliwe bez rozważań materialno-ontologicznych 
i przynajmniej w niektórych przypadkach ich przeprowadzenie przed rozważaniami materialno-
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Sam Ingarden jednak jak się wydaje – co podkreśliła jego uczennica Janina 

Makota – „[...] nigdy otwarcie nie wypowiedział żadnego sądu metafizycznego [...]”81. 

Sed contra w wypowiedziach między innymi Gołaszewskiej, Półtawskiego, Majewskiej 

czy Stanisław Kowalczyka znajdujemy przychylenie się ku przeciwnej interpretacji 

myśli Ingardena. Na przykład Majewska stwierdziła, że filozofia Ingardena zawiera 

twierdzenia metafizyczne w wypowiedziach dotyczących człowieka i kultury82 , zaś 

Kowalczyk ponadto zwrócił uwagę na możliwość twierdzeń metafizycznych Ingardena 

w jego podejściu do problemu Absolutu83.  

Powyższa syntetyczna prezentacja w żadnej mierze nie wyczerpuje – ani nawet 

nie streszcza – zwartego systemu ontologii Ingardena. Pozwala jednak zauważyć ogólny 

zarys i programową spójność projektu filozofa. Szczegółowe badania intersującego nas 

tytułowego zagadnienia kultury miały zostać przeprowadzone przez Ingardena  

w ramach ontologii materialnej. W planowanej jednak postaci pozostały one – jak już 

 
ontologicznymi byłoby celowe i pożądane” (D. Gierulanka, Przedmowa tłumacza, op. cit., s. 11;  
zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 3, op. cit., s. 415). Ingarden zauważywszy wręcz 
niepoliczalną ilość jakości, które mogą określać materialne uposażenie świata, zdecydował się  
na przyjęcie, przynajmniej w pewnych wypadkach, „drogi na skróty”, tj. przeprowadzania badań 
metafizycznych bez pełnego ich przygotowania w ramach ontologii materialnej (zob. A. Półtawski, 
Roman Ingarden – metafizyk wolności, [w:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferencji 
naukowej. Kraków 1985, red. W. Stróżewski, A. Węgrzecki, WN PWN, Warszawa–Kraków 1995,  
s. 137–149; idem, Metafizyczny testament Romana Ingardena, [w:] W kręgu myśli Romana Ingardena, 
red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 13–24; idem, [hasło:] „Metafizyka”,  
[w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 152–155; W. Stróżewski, Ontologia, 
metafizyka, dialektyka, [w:] Fenomenologia Romana Ingardena, op. cit., s. 209–228; idem, Ontologia, 
Wydawnictwo Aureus – Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 44–49; idem, [hasło:] „Ontologia”,  
op. cit., s. 175–176; A.B. Stępień, Uwagi o Ingardenowej koncepcji ontologii, [w:] Spór o Ingardena  
w setną rocznicę śmierci, op. cit., s. 15–24; J. Wojtysiak, R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja 
metafizyki tomizmu egzystencjalnego, [w:] Studia metafilozoficzne, t. 1: Dyscypliny i metody filozoficzne, 
red. A.B. Stępień, T. Szubka, TN KUL, Lublin 1993, s. 167–211). 

81 J. Makota, Roman Ingarden o metafizyce, „Kwartalnik Filozoficzny” 2006, t. 34, z. 1, s. 114. 
82  Zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 60, 112. Do kwestii  

tej wrócimy w rozdz. 3.3. niniejszej pracy. 
83  Zob. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, 

Wydawnictwo „Michalineum”, Warszawa 1990, s. 276–278. Według interpretacji Kowalczyka „[a]naliza 
osoby ludzkiej, zawarta tak w Sporze [o istnienie świata] jak Książeczce [o człowieku], faktycznie nabiera 
wymiaru metafizycznego. Dla Ingardena człowiek nie redukuje się do «czystej świadomości» i «czystego 
ja», gdyż jest: psychofizyczną całością, indywidualnym przedmiotem, aktywnym sprawcą wyższych 
wartości, twórcą kultury itp. Istnienie człowieka jest dla myśliciela faktem niepowątpiewalnym,  
co stanowi podstawę realistycznej metafizyki. Gdyby człowiek redukował się do «czystej świadomości», 
to brakłoby podstaw do realnych relacji z otaczającą go przyrodą. Charakterystyka ludzkiego «ja» nie 
ogranicza się do stwierdzenia jego realności, lecz implikuje również bezpośredniość jego poznania. 
Osoba ludzka ujawnia się poprzez strumień przeżyć zjawiskowych, lecz sama w sobie ma realność 
bytowo-wewnętrzną. Tego rodzaju stwierdzenia trudno uznać za ontologiczno-formalne, dotyczą bowiem 
realnych aspektów bytu ludzkiego. Ontologia człowieka Ingardena graniczy więc z metafizyką człowieka. 
/ Możliwość metafizyki u krakowskiego filozofa jawi się również w odniesieniu do problemu Absolutu. 
Stwierdzał on wielokrotnie pochodność i kruchość istnienia tak człowieka jak świata. Uwagi te, ujęte  
w kontekście podstawowych zasad logiczno-bytowych (łącznie z zasadą racji dostatecznej), uzasadniają 
nieodzowność Boga, jako bytu pierwotno-autonomicznego” (ibidem, s. 277–278).  



 

 27 

wcześniej zostało wskazane – niestety niezrealizowane, a przynajmniej nie w pełni 

zrealizowane. Stąd konieczność rekonstrukcji opartej na całości dorobku Ingardena, 

którą rozpoczniemy od podstawowego tematu tekstów zawartych w jego Książeczce  

o człowieku – czyli zagadnienia specyficznej pozycji człowieka w świecie. 

 

 

1.2. Świat przyrody i świat kultury 

 

Ingarden uważał, że człowiek stoi „[n]a skraju dwu światów [...]”84. Z jednej 

strony jest to świat „przyrody”, z drugiej – wytwarzany przez człowieka – świat kultury. 

Przyrodę rozumieć można w tym kontekście bardzo szeroko, jako (1) „ogół rzeczy” 

(franc. la totalité des choses), (2) „ogół tego, co widzialne” (la totalité du visible),  

(3) „całość bytu” (la totalité de l’être) 85 , czy też (4) „pierwotną/dziką Przyrodę”  

(la nature brute), „świat fizyko-biologiczny”, „żywioł” otaczający człowieka i tkwiącą 

w nim samym „zwierzęcość” 86 . Abstrahując od wyboru szczegółowej definicji 

„przyrody”, dla Ingardena istotne było wyeksplikowanie trzech podstawowych faktów: 

(1) Przyroda istnieje przed wszelką działalnością człowieka i [...] (2) zmienia 

się w sobie na ogół niezależnie nie tylko od działania człowieka, lecz także  

od jego istnienia. (3) Ona jest też ostateczną podstawą jego bytu, jak też 

istnienia jego dzieł87. 

W stosunku do tak określonej „przyrody” człowiek zajmuje – jak analizował 

Ingarden – dwoistą postawę. Z jednej strony może on pierwotną przyrodę podziwiać 

(majestatyczne górskie szczyty, rozwijający się pąk dzikiej róży, ptasie trele etc.),  

z drugiej ta sama przyroda może napawać go lękiem, gdy widzi zabójczą siłę żywiołów, 

której nie może powstrzymać (huragan, pożar, lawina, powódź etc.) lub nieuleczalną 

chorobę przyjaciela bądź swoją własną (gorączka krwotoczna, choroba Alzheimera, 

dystrofia mięśniowa Duchennea etc.). Wszystkie te sytuacje łączy wspólny mianownik, 

jakim jest wypełniające człowieka „[...] bardzo szczególne uczucie o dwoistym 

 
84 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 36; zob. idem, Człowiek i Przyroda,  

op. cit., s. 15; idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 22–23; idem, Człowiek i czas, op. cit., s. 70–72. 
85 Zob. idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 10; idem, L’homme et la nature, op. cit., s. 209. 
86 Zob. idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 36; idem, O naturze ludzkiej, op. cit.,  

s. 23; idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12; idem, L’homme et la nature, op. cit., s. 209. 
87 Idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 10–11 [numeracja dodana]. 
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obliczu” 88 . Nie chodzi w nim jednak przede wszystkim o wskazaną różnorodność 

pozytywnych i negatywnych uczuć towarzyszących spotkaniom człowieka z pierwotną 

przyrodą (od podziwu do leku i bezsilności), ale o kwestię bardziej podstawową,  

czyli o to jakie jest miejsce człowieka w całym świecie przyrody. 

Ingarden zauważył, że: 

Z jednej strony [człowiek] czuje się bardzo obcy temu wszystkiemu, co dzieje 

się w Przyrodzie niezależnie od niego [...]. Z drugiej zaś czuje się w swej 

czystej i autonomicznej istocie czymś wyżej stojącym od Przyrody i czymś  

o tyle szlachetniejszym od procesów czysto fizycznych lub tego, co dzieje się  

w zwierzętach, że nie może poczuwać się do ścisłego związku z przyrodą i żyć 

w jej obrębie, w jedności z nią, będąc w pełni szczęśliwym89. 

Pomimo iż świat przyrody stanowi de facto podstawę egzystencji człowieka,  

nie potrafi on – używając terminów Martina Bubera – w pełni w nim się „zadomowić”  

i wręcz czuje się „bezdomnym”90. Mimo że ludzki organizm, jego budowa (kości, 

mięśnie, organy wewnętrzne etc.), procesy życiowe (oddychanie, trawienie, 

rozmnażanie etc.), a nawet pewne procesy psychiczne (duchowe) są zasadniczo 

analogiczne do tych zachodzących w innych organizmach żywych, człowiek jest 

przekonany o swojej wyjątkowości i swoistej nieredukowalności do świata przyrody. 

Toteż nie chce poddać się „rządom Przyrody” i pragnie przekroczyć wyznaczone 

przezeń granice. 

Człowiek to bowiem – jak podkreślił Ingarden – „[...] nie ów kawał mięsa  

i kości, lecz ja z krwi i kości mych wyrastający [...]”91. Także „[...] «ja» – moja osoba – 

to nie to samo co strumień świadomości, co tok coraz to nowych przeżyć upływających 

nieustannie i ginących bez istotnego śladu [...]”92 . To prawda, że człowiek „żyje”, 

„wyładowuje się” i osiąga własną wyrazistość w swoich przeżyciach, jednak nie daje 

się doń zredukować. A zatem upływ czasu nie unicestwia człowieka i nie pozbawia go 

tożsamości93. To kim de facto „jest”, kryje się „poza” jego przeżyciami i ujawnia się  

w jego działaniu. W człowieku tkwi szczególny potencjał, wyrażający się w możności 
 

88 Ibidem, s. 11. 
89 Ibidem; zob. W. Stróżewski, O swoistości sposobu istnienia człowieka, [w:] Roman Ingarden 

a filozofia naszego czasu, red. A. Węgrzecki, PTF, Kraków 1995, s. 123–132. 
90 Zob. M. Buber, Problem człowieka, tłum. J. Doktór, WN PWN, Warszawa 1993, s. 15–19. 
91 R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 71. 
92 Ibidem.  
93 Zob. R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 71. 
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opanowywania i przekształcania świata przyrody wokół niego i w nim samym.  

Co więcej, „mocą wewnętrznego wysiłku” i swoimi czynami jest on zdolny do 

przekraczania tegoż świata. Jeśli się na to zdobędzie – jak akcentował Ingarden – 

„[p]oczyna tedy żyć ponad stan swoich sił i swoją naturę przyrodzoną: tworzy sobie 

nowy świat, nową rzeczywistość dookoła siebie i w sobie samym. Tworzy świat kultury 

i nadaje sobie aspekt człowieczeństwa”94. Jest bowiem szczególną „siłą”. 

Raz powstały, bez względu na to, z jakich sił i na jakim podłożu, (1) jestem 

siłą, która sama siebie mnoży, sama siebie buduje i sama siebie przerasta, o ile 

zdoła się skupić, a nie rozproszy się na drobne chwile ulegania cierpieniu lub 

poddawania się przyjemności. (2) Jestem siłą, która – w ciele żyjąca i ciałem 

się posługująca – ślady ciała w sobie nosi i jego działaniu nieraz podlega,  

ale zarazem, raz to ciało ujarzmiwszy, wszystkie jego możliwości na 

wzmożenie samej siebie obraca. (3) Jestem siłą, która raz w świat sobie obcy 

rzucona, świat ten sobie przyswaja i ponad to, co zastaje, nowe – dla swego 

życia niezbędne – dzieła wytwarza. (4) Jestem siłą, która się chce utrwalić –  

w sobie, w swym dziele, we wszystkim, z czym się spotyka – czując,  

że wystarczy tylko jedna chwila odprężenia czy zapomnienia, a sama siebie 

rozbije, sama siebie zatraci, unicestwi. (5) Jestem siłą, która największe skarby 

zachwytu i szczęścia w tęsknocie sobie uraja i do ich urzeczywistnienia dąży, 

ale wszystkich ich zrzec się gotowa za samą możność przetrwania. (6) Jestem 

siłą, która się ostaje w przeciwnościach losu, gdy czuje i wie, że swobodnym 

swym czynem z niebytu wywoła to, co po niej pozostanie, gdy sama się już  

w walce spali. (7) Jestem siłą, co chce być wolna. I nawet trwanie swoje 

wolności poświęci. Ale zewsząd pod naporem sił innych żyjąca, niewoli zaródź 

sama w sobie znajduje, jeśli się odpręży, jeżeli wysiłku zaniedba. I wolność 

swoją utraci, jeśli się sama do siebie przywiąże. Trwać i być wolna może tylko 

wtedy, jeżeli siebie samą dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra, piękna  

i prawdy. Wówczas dopiero istnieje95. 

 
94 Idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12. Także Ernst Cassirer (1874–1945) – filozof kultury, 

twórca teorii symbolu, określał kulturę mianem „nowego świata” i „nowej rzeczywistości”  
(zob. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, „Czytelnik”, 
Warszawa 1977, s. 257, 295). 

95 R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 71–72 [numeracja dodana]; zob. M. Gołaszewska, 
[hasło:] „Twórczość”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 283. 
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W przytoczonych za ostatnią częścią pracy Człowiek i czas siedmiu punktach 

Ingarden – nie rozstrzygając kwestii antropogenezy, starał się podkreślić wyjątkowość  

i szczególną „potencję” człowieka, jego twórczość, zdolność do adaptacji w zastanym 

środowisku życia oraz zdolność jego przekształcania i przekraczania (transcendencji)96. 

Wymogiem jednak jest tutaj – podkreślana przez filozofa – konieczność wysiłku  

i skupienia. Możność działania (lub określonych sytuacjach jego zaniechania) nie jest 

bowiem u człowieka czymś zachodzącym automatycznie i może on swą „siłę” 

zaniedbać, a nawet unicestwić97. 

Należy jednak – podążając za myślą Ingardena – zwrócić uwagę na dwa 

poziomy, na których realizuje się owa potencjalność człowieka w konfrontacji  

z zastanym światem przyrodniczym. Pierwszy z nich, który można określić poziomem 

horyzontalnym, odzwierciedla twierdzenie biologii mówiące, iż „[...] człowiek zdołał 

opanować przyrodę w wyższej mierze niż jakikolwiek gatunek zwierząt i że na tym 

właśnie polega jego wyjątkowe stanowisko wśród istot żywych na ziemi” 98 .  

Tak sformułowane twierdzenie o hegemoni człowieka w przyrodzie wydaje się  

nie podlegać dyskusji, czym bowiem mają się na przykład ludzkie domy czy całe 

miejskie aglomeracje w porównaniu do lisich nor czy bocianich gniazd. Stopień 

opanowania i wykorzystania dóbr naturalnych przez człowieka jest niewspółmierny  

w zestawieniu z przedstawicielami jakiegokolwiek innego gatunku istniejącego  

w przyrodzie ożywionej. Dla Ingardena stwierdzenie to było jednak niewystarczające, 

jako że nie implikowało wprost stwierdzenia istotnej różnicy między homo sapiens  

a chociażby pan paniscus (szympans karłowaty, bonobo). Wobec powyższego –  

jak twierdził Ingarden – przytoczone twierdzenie biologii jest słuszne jedynie przy 

określeniu człowieka mianem homo faber, czyli istoty zręcznej, wytwórcy, 

pracownika99. 

 
96 Termin „siła” według Słownika języka polskiego ogólnie wskazuje na jakąś „energię fizyczną 

lub duchową”, „zdolność do działania (do wysiłku, możność podołania czemuś)”, a także „zdolność  
do oddziaływania (do wywierania wpływu, wywoływania skutków)”; poza tym mianem „siły” definiuje 
się czasem człowieka jako „pracownika” w danej dziedzinie czy danym zakładzie pracy, czy też „grupę 
społeczną (czy polityczną)” mającą wpływ na przebieg jakichś wydarzeń, a także „wojsko” i jego 
„zdolność bojową”. Najbardziej precyzyjnego określenia „siły” dostarcza fizyka, gdzie jest to „miara 
oddziaływań fizycznych między ciałami” (zob. [hasło:] „I Siła”, [w:] Słownik języka polskiego, t. 8,  
op. cit., s. 226–229); dawniej terminem „siła” oznaczano również „dużo, wiele, mnóstwo” (zob. [hasło:]  
„II Siła”, [w:] Słownik języka polskiego, t. 8, op. cit., s. 229). 

97 Zob. R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 70. 
98 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 26. 
99 Zob. ibidem, s. 26–29. 
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Człowieka nie można jednak redukować wyłącznie do istoty zręcznej, doskonale 

opanowującej świat przyrody i zmieniającej go wedle swoich potrzeb. Takie 

[...] pojmowanie człowieka [jako homo faber] – zdaniem Ingardena  

– nie dotyczy w człowieku tego, co jest w nim istotne dla jego 

człowieczeństwa. Na czym innym też polega wyjątkowe stanowisko człowieka 

w świecie, fakt zaś opanowywania przez niego przyrody i zwierząt jest tylko 

pewnym zjawiskiem, jeżeli nie pochodnym, to w każdym razie  

nie najdonioślejszym100.  

Tym czymś, co potwierdza hiatus różnicy, jest tworzony przez człowieka świat 

kultury. Człowiek – jak analizował Ingarden – „[z]mienia Przyrodę ujarzmiając ją 

(rolnictwo, technika) i nadaje jej zarazem pewien sens, którego ona sama w sobie nie 

posiada, tworzy dzieła różniące się w swojej istocie całkowicie od tego wszystkiego,  

co znajduje się w świecie jako twór samej Przyrody”101. Innymi słowy o wyjątkowości 

człowieka świadczy nie tyle fakt, że horyzontalnie opanował – i wciąż opanowuje – 

zastany świat przez uprawę ziemi (co stanowi pierwszy przejaw kultury – cultus agri), 

hodowlę roślin, budowę domów, dróg, regulację rzek etc., co czynią – w stopniu o wiele 

mniej złożonym – również i inne gatunki (bobry, jaskółki, mrówki etc.), ale fakt, że ma 

„siłę” wertykalnie przekraczać bazowy świat przyrodniczy. Człowiek bowiem –  

jak podkreślał Ingarden – „[...] wytwarzał [i wciąż wytwarza] pewne przedmioty  

nie istniejące przedtem na świecie”102, a tym samy tworzył i wciąż tworzy na bazie 

zastanych rezerwuarów „nowy świat” – świat kultury. 

Zasadniczym elementem charakteryzującym świat kultury jest, w ujęciu 

Ingardena, jego „nowy” i „odmienny” – od właściwego pierwotnej rzeczywistości 

przyrody – „sens” 103 . Pomimo iż dzieła wytwarzane przez człowieka ostateczną 

podstawę swego istnienia zawdzięczają pierwotnej rzeczywistości przyrody, dzięki 

człowiekowi zyskują nowe jakości, przechodzą swoistą transformację. Człowiek 

wytwarza nowy świat „[...] przez odpowiednie przetworzenie niektórych rzeczy  

i wywołanie pewnych procesów” 104 . Opanowując przyrodę, tworzy dzieła, różne 

przedmioty, które nie istniały uprzednio w świecie. Oczywiście – o czym była już 
 

100 Ibidem, s. 26. 
101 R. Ingarden, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12. 
102 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 28. 
103 Zob. ibidem, s. 28–29, 36–37; R. Ingarden, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12–13. 
104 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 20–21. 
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mowa – inne gatunki również przekształcają przyrodę, jednak tylko człowiek może 

wytwarzać rzeczywistość „nową”. 

Dzieła człowieka zyskują zatem pewną nową istotę, właściwą ludzkiemu 

duchowi, a zarazem odmienną od przyrodzonej natury właściwej światu przyrody.  

Jak pisał Ingarden, wytwarzane przez człowieka „[d]zieła [...] są dostosowane do jego 

[ludzkiego] ducha i stanowią jego dopełnienie”105. Dziełami tymi mogą być zarówno 

przedmioty praktyczne i użyteczne (utile), jak również przedmioty poza-użyteczne 

(unutile) 106 . O ile wytwarzanie pierwszego rodzaju dzieł wydaje się oczywiste  

i konieczne z punktu widzenia strategii przetrwania, o tyle drugi ich rodzaj takiejż 

analogicznej oczywistości już nie posiada. A co ciekawe, człowiek już niemal  

od samego „początku” przekraczał granicę tego, co tylko utile, tworząc rzeczy piękne, 

czego dowodem są chociażby paleolityczne malowidła w jaskini Lascaux powstałe 

około piętnastu tysięcy lat przed naszą erą107. 

W procesie opanowywania przyrody oraz tworzenia kultury – zdaniem tak 

Ingardena, jak i antropologów kulturowych108 – pierwszym i rozstrzygającym etapem 

okazało się wytworzenie przez człowieka narzędzi, których potrzebował on do obrony 

przed drapieżnikami, polowań, uprawy ziemi, budownictwa etc. „Narzędzia [...] 

pierwotnie były wprawdzie tylko pewnymi przez człowieka zastanymi rzeczami. Użyte 

jednak do spełniania pewnych czynności, stały się właśnie w tej funkcji czymś całkiem 

nowym, czego nie było przed człowiekiem w przyrodzie”109.  

I tak chociażby znaleziona ułamana gałąź użyta przez człowieka jako pałka  

do obrony przed wilkiem, już nie była po prostu gałęzią, ale narzędziem 

wykorzystanym w sposób celowy. Innymi słowy, owa znaleziona ułamana gałąź 

 
105 Idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12. 
106 Zob. idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 19; idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit.,  

s. 28–29. 
107 Zob. A. Laming, Skarby w grocie Lascaux, [tłum. M. Bibrowski], PWN, Warszawa 1968;  

A. Szyjewski, Etnologia religii, wyd. 2, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2008, s. 226–228,  
291–292. 

108 Zob. K.J. Narr, Urgeschichte der Kultur, A. Kröner Verlag, Stuttgart 1961, s. 19–20, 29–47; 
idem, Approaches to the Social Life of Earliest Man, „Anthropos” 1962, vol. 57, fasc. 3–6, s. 604–620. 
Zachowania narzędziowe odnajdujemy nie tylko u człowieka, ale i u zwierząt, np. kapucynki rozbijają 
orzechy kamieniami czy zięby, które kolcami z kaktusa wyciągają chrząszcze z owoców. Jednak 
zachowania narzędziowe człowieka są wyjątkowe, „[...] w bryle kamienia – jak podkreślił Karl Josef Narr 
– tylko człowiek może dostrzec formę, którą wydobywa przez obróbkę; [...] wytworzone narzędzie nie 
jest zwykłym przedłużeniem czy wzmocnieniem ręki [...], lecz służy nowej funkcji [...]” (A. Szyjewski, 
Etnologia religii, op. cit., s. 136–137; M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1: Od epoki 
kamienia do misteriów eleuzyńskich, tłum. S. Tokarski, IW „Pax”, Warszawa 1988, s. 4). 

109 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 28. 
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zyskała nowy sens, którego w pierwotnej naturze nie posiadała. W następnym etapie 

były to już narzędzia celowo wytwarzane przez człowieka, począwszy od odpowiednio 

obrobionych krzemiennych noży, włóczni, przez wytapiane z rud metali miecze czy 

młoty etc., aż po współczesne zaawansowane maszyny, obrabiarki, komputery. Jednak 

wszystkie te przedmioty nie dają nam obrazu tego, co istotne i specyficzne dla natury 

ludzkiej. Człowiek bowiem wytwarzając narzędzia w celu coraz pełniejszego 

opanowania świata, ukazuje jedynie swoją twarz homo faber, co jednak – jak już 

stwierdziliśmy – nie jest pełnym obrazem osoby ludzkiej. 

Co istotne – jak analizował Ingarden – człowiek już od samego początku nie 

zadawalał się wytwarzaniem wyłącznie narzędzi i przedmiotów ułatwiających mu jego 

biologiczne przetrwanie, lecz wytwarzał „[...] przedmioty z czysto fizyczno-

biologicznego punktu widzenia mało lub zgoła niepożyteczne [...]” 110  (na przykład 

przywołane już wyżej paleolityczne malowidła). I co ważne, owe przedmioty, 

nieprzydatne z punktu widzenia ewolucyjnej strategii przetrwania gatunku homo 

sapiens, stanowiły – i nadal stanowią – element potrzebny człowiekowi, jego życiu 

psychicznemu i duchowemu. W tworzeniu tychże przedmiotów – od tysiącleci – 

człowiek nie tyle „wyładowywał” swoje siły duchowe, ale ubogacał świat swojej 

egzystencji. Żyjąc „ponad stan”, człowiek tworzył – i tworzy także dziś – dzieła sztuki, 

język, pismo, literaturę, systemy filozoficzne, teorie naukowe, instytucje publiczne etc.  

I – co więcej – utrwalał swoje dokonania, przekazując je następnym pokoleniom jako 

„[...] dziedzictwo, [...] jako dar przodków i jako odradzanie się minionych epok 

dziejowych, i jako spotkanie z ludźmi, którzy już dawno nie żyją”111. 

Wskazana syntetycznie specyfika świata przyrody i stanowiska zajmowanego  

w niej przez człowieka stanowi podstawę szczegółowszego określenia tego, co jest 

„kulturą”. Ingarden znamiennie podkreślał słuszność stanowiska biologicznego, 

umieszczającego człowieka na szczycie drabiny ewolucyjnej, jednocześnie wskazując 

na ograniczenia tegoż ujęcia. Aby zauważyć to, co w człowieku szczególne,  

nie wystarczy dostrzegać w nim nawet najdoskonalszego homo faber,  

ale istotę, która jest „siłą” zdolną tworzyć świat kultury. Aby jednak prawidłowo 

zrozumieć myśl Ingardena, trzeba tę „nową rzeczywistość” bardziej szczegółowo 

określić i przeanalizować. 

 
110 Ibidem, s. 28–29. 
111 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 22. 
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1.3. Kultura jako byt intencjonalny 

 

Ingarden w ramach szczegółowych badań ontologicznych w swoim Sporze  

o istnienie świata wyszczególnił cztery dziedziny bytowe, a zarazem sposoby istnienia, 

mianowicie: (1) byt absolutny, ponadczasowy, (2) byt idealny, pozaczasowy, (3) byt 

czasowo określony (realny), oraz (4) byt czysto intencjonalny (bycie możliwym)112.  

 
112 Zob. idem, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 243–254. Cztery sposoby istnienia 

wyodrębnione przez Ingardena określają szczegółowo przysługujące im momenty bytowe: 
 
 

( A )  B y t  a b s o l u t n y ,  p o n a d c z a s o w y :  

„I”: 
samoistność (autonomia) 
pierwotność 
aktualność 
nieszczelinowość 
trwałość  
samodzielność 
niezależność 

„I a”: 
samoistność (autonomia) 
pierwotność  
aktualność 
szczelinowość 
trwałość 
samodzielność 
niezależność 

( B )  B y t  p o z a c z a s o w y ,  i d e a l n y :  

„II a”: 
samoistność (autonomia) 
pierwotność 
nie-aktualność (potencjalność?) 
samodzielność 
niezależność 

„II b”: 
samoistność (autonomia) 
pierwotność 
nie-aktualność (potencjalność?) 
samodzielność 
zależność 

„II c”: 
samoistność (autonomia) 
pierwotność 
nie-aktualność (potencjalność?) 
niesamodzielność 
– 

( C )  B y t  c z a s o w y  ( r e a l n y )  w trzech przynależnych do siebie odmianach: 

( a )  t e r a ź n i e j s z o ś ć :  

„III aa”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
aktualność 
szczelinowość 
kruchość 
samodzielność 
niezależność 

„III ab”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
aktualność 
szczelinowość 
kruchość 
samodzielność 
zależność 

„III ac”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
aktualność 
szczelinowość 
kruchość 
niesamodzielność 
– 

( b )  p r z e s z ł o ś ć :  

„III ba”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
post-aktualność (wsteczna pochodność) 
samodzielność 
niezależność 

„III bb”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
post-aktualność (wsteczna pochodność) 
samodzielność 
zależność 

„III bc”: 
samoistność (autonomia) 
pochodność 
post-aktualność (wsteczna pochodność) 
niesamodzielność 
– 

( c )  p r z y s z ł o ś ć :  

„III ca”: 
niesamoistność (heteronomia) 
pochodność 
empiryczna możliwość 
samodzielność 
zależność 

„III cb”: 
niesamoistność (heteronomia)  
pochodność 
empiryczna możliwość 
niesamodzielność 
– 

( D )  B y t  c z y s t o  i n t e n c j o n a l n y  ( b y c i e  m o ż l i w y m ) :  

„IV a”: 
niesamoistność (heteronomia) 
pochodność 
nieaktualność  
samodzielność 
zależność 

„IV b”: 
niesamoistność (heteronomia) 
pochodność 
nieaktualność 
niesamodzielność 
– 
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Ich – przynajmniej schematyczna – charakterystyka wydaje się być koniecznym 

wstępem do podjęcia zagadnienia statusu egzystencjalnego badanej  

w niniejszej pracy kultury. 

Sposób istnienia bytu absolutnego charakteryzować miała według Ingardena 

samoistność (autonomia), pierwotność, aktualność, nieszczelinowość (lub 

szczelinowość), trwałość, samodzielność i niezależność jako jego momenty bytowe. 

Podstawową kwestią ze znakiem zapytania była tutaj „szczelinowość bytu”, czyli 

specyficzna własność bytu czasowo określonego, jaką jest „[...] niemożność 

nieskończonego trwania w fazie aktualności, ograniczenie aktualności tylko do jednej 

teraźniejszości, stanowiącej szczelinę pomiędzy nieaktualnym istnieniem – z jednej 

strony przyszłości, a z drugiej – przeszłości”113 . Czy jednak można przezwyciężyć  

w jakiś sposób tąż „szczelinowość” istniejącego aktualnie bytu poprzez jakieś – jak się 

wyraził Ingarden – „[...] n i eog ran i czone  roz sze r zen i e  r ozp i ę to śc i  

t e r aźn i e j s zośc i ” 114 , czyli tak, by aktualność objęła także całą przeszłość  

i przyszłość, czy też nie (a może należy przyjąć obie możliwości), pozostała dla niego 

kwestią otwartą. Dodatkowo należy postawić tutaj kolejne dwa nierozstrzygnięte 

pytania: 

[...] czy wszystko, cokolwiek istnieje indywidualnie, musi zarazem istnieć 

czasowo, czy też nie: tak, że możliwy byłby ponadczasowy nieskończony byt 

indywidualny. A po drugie: czy czas jest dla wszystkich typów istnienia 

indywidualnego jeden i ten sam, czy też możliwe są [...] różne czasy „(różne 

«napięcia», «trwania»)” różnych typów przedmiotów indywidualnych115. 

Drugim typem istnienia jest istnienie pozaczasowe, idealne, które nie zawiera  

w sobie momentu aktualności, którego albo po prostu brak, albo zajmuje jego miejsce 

czysta potencjalność – możliwość. Poszczególne momenty bytowe takiegoż istnienia 

obejmują wówczas: samoistność, pierwotność, nie-aktualność (potencjalność?), 

samodzielność (lub niesamodzielność), niezależność (lub zależność) 116 . Kwestią 

dyskusyjną pozostawała tutaj bytowa „pierwotność”, która być może – jak wskazał sam 

 
113  F. Kobiela, Problem szczelinowości w filozofii Romana Ingardena, [w:] W kręgu myśli 

Romana Ingardena, op. cit., s. 91. 
114 R. Ingardena, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 244 [wyróżn. wg oryginału]. 
115 Ibidem, s. 245 [wyróżn. wg oryginału]. 
116 Zob. ibidem, s. 246. 
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Ingarden – powinna być zastąpiona bytową „pochodnością” albo dopuszczeniem obu 

możliwości. 

Wydaje się [...] wątpliwe, żeby w tym wszystkim, na co natrafiamy w bycie 

idealnym, dało się udowodnić, że z istoty swej istnieje z taką koniecznością,  

iż nie mogłoby nie być. Z drugiej strony nie wydaje się też prawdopodobne, 

żeby przedmioty idealne (w szczególności matematyczne, związki logiczne, 

idee jakości idealne) można uznać wszystkie za bytowo pochodne,  

za wytworzone przez jakiś byt pierwotny117. 

Poza tym należy mieć na uwadze możliwość istnienia trzech różnych odmian 

pozaczasowego sposobu istnienia zależnie od występowania niezależności bądź 

zależności i samodzielności lub niesamodzielności. 

Następną wyszczególnioną przez Ingardena dziedziną bytową był byt czasowy, 

czyli istnienie realne w trzech układach przynależnych do siebie możliwych sposobów 

istnienia. Obejmują one: (a) teraźniejszość – charakteryzującą się przez: samoistność, 

pochodność, aktualność, szczelinowość, kruchość, samodzielność  

(lub niesamodzielność) i niezależność (lub zależność); (b) przeszłość – cechującą się 

również samoistnością, pochodnością, ale już nie aktualnością tylko post-aktualnością 

(wsteczną pochodnością), a także samodzielnością (lub niesamodzielnością)  

i niezależnością (lub zależnością); oraz (c) przyszłość – określaną przez: niesamoistność 

(heteronomię), pochodność, empiryczną możliwość, samodzielność  

(lub niesamodzielność) oraz zależność 118 . Ścisła, wręcz organiczna zależność 

poszczególnych możliwych sposobów istnienia czasowego na linii „przeszłość – 

teraźniejszość – przyszłość” ukazuje jego specyfikę. 

To, co jest teraźniejsze – jak analizował Ingarden – nie może nie być za chwilę 

przeszłe i nie mogło nie być przed chwilą przeszłe. I to, co jest przeszłe, 

musiało być wpierw teraźniejsze, a jeszcze przedtem przyszłe. I to, co przyszłe, 

nie może być przyszłe bez tego, by było kiedyś teraźniejsze, a potem przeszłe. 

Innymi słowy: To, co w czasie istnieje (jest realne?), musi przejść przez te trzy 

sposoby istnienia (c, b, a) i dopiero to istnienie, które jest koniecznym 

 
117 Ibidem. 
118 Zob. ibidem, s. 247. 
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przechodzeniem z przeszłości w teraźniejszość i przyszłość, jest tym 

specyficznym modus existentiae, który nazywamy realnym119. 

Co więcej, jak zauważył Ingarden, różność odmian sposobów istnienia 

czasowego odpowiada zasadniczym i odmiennym trzem typom przedmiotów, którymi 

są: zdarzenia (i wszystko to, co w obrębie świata realnego jest niesamodzielne,  

na przykład: własność rzeczy), procesy oraz przedmioty trwające w czasie120. 

Ostatni sposób istnienia wyszczególniony przez Ingardena przynależy 

przedmiotom czysto intencjonalnym. Charakteryzują się one niesamoistnością 

(heteronomia), pochodnością, nieaktualnością, samodzielnością (lub 

niesamodzielnością) oraz zależnością121. Tym samym 

[...] przedmioty c z y s t o  i n t e n c j o n a l n e  [...] to przedmioty, które czerpią 

swe istnienie i swe całkowite uposażenie ze spełnienia pewnego intencyjnego 

(Tzn. zawierającego intencję) przeżycia świadomości („aktu”), obarczonego 

pewną określoną, jednolicie zbudowaną treścią. Bez spełnienia tego rodzaju 

aktów w ogóle nie istniałyby122. 

Użyte tutaj termin „intencja” (a także „intencjonalność” i „przedmiot 

intencjonalny”) jest specyficznie fenomenologiczny123. Etymologicznie wywodzi się  

z łacińskiego słowa intentio („napięcie”, „baczna uwaga”, „troska”, „zamiar”  

i „dążenie”, etc.), który potocznie używa się na oznaczenie jakichś „zamierzeń”  

czy praktycznych celów, do których świadomie dążymy (na przykład: Przygotowałem 

 
119 Ibidem, s. 248 [wyróżn. wg oryginału]. 
120  Zob. ibidem, s. 247–248 („przedmioty trwające w czasie” ilustrują – według schematu 

Ingardena – odmiany „III aa”, „III ba” i „III ca”; „procesy” – „III ab”, „III bb” i „III cb”; natomiast 
„zdarzenia” – „III ac”, „III bc” i „III cb”).  

121  Zob. ibidem, s. 248–249; M. Rosiak, Ingardenowska koncepcja przedmiotu czysto 
intencjonalnego a spór realizm/idealizm, [w:] W kręgu myśli Romana Ingardena, op. cit., s. 42–60. 

122 R. Ingardena, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 87–88 z przyp. 19 [wyróżn.  
wg oryginału]. Na intencję składa się moment intencyjny i treść aktu (zob. W. Kmiecikowski, Istnienie 
idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena, op. cit., s. 87–98).  

123 „Terminem najściślej powiązanym z fenomenologią jest «intencjonalność». Rdzeniem 
fenomenologicznej doktryny jest nauczanie, że każdy spełniany przez nas akt świadomości, każde nasze 
przeżycie jest intencjonalne: jest ono z istoty «świadomością dotyczącą» lub «przeżyciem dotyczącym» 
czegoś. Cała nasza świadomość jest skierowana na przedmioty. Jeżeli coś widzę, to widzę jakiś przedmiot 
spostrzeżenia wzrokowego, taki jak drzewo lub jezioro; jeżeli coś sobie wyobrażam, to moje wyobrażenie 
przedstawia jakiś przedmiot wyobrażeniowy, np. wyobrażam sobie samochód jadący drogą w dół; jeśli 
właśnie coś sobie przypominam, to jest to przedmiot miniony; jeśli właśnie coś sądzę, to odnoszę się  
do jakiegoś stanu rzeczy lub faktu. Każdy akt świadomości, każde przeżycie jest skorelowane z jakimś 
przedmiotem. Każde intencjonalne odniesienie posiada swój przedmiot odniesienia” (R. Sokolowski, 
Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 23). 
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jabłka, gdyż zamierzam – mam intencję – upiec szarlotkę)124. Fenomenologia odcina się 

od takiegoż znaczenia, projektując je szczególnie na określenie „odnoszenia się”  

do czegoś czy „dotyczenia” czegoś125. Dzięki „intencji” (lub w niej samej) akt zwraca 

się ku czemuś. Strukturalnie intencja obejmuje więc zawsze jakiś „moment intencyjny”  

i jakąś „treść aktu”. 

Szersze znaczenie ma natomiast przymiotnik „intencjonalny”, którym określa 

się z jednej strony akt świadomości, zawierający w sobie moment intencyjny, czyli  

„[...] to, co kryje w sobie jakąś «intencję»” 126  („intencjonalny” oznacza tutaj 

„intencyjny”)127, z drugiej zaś – przedmiot będący odpowiednikiem i wytworem takiego 

aktu, czyli „[...] przedmiot, na który skierowuje się jakaś intencja (np. domniemanie 

zawarte w akcie przedstawienia lub w akcie myślowym)”128. W tym drugim przypadku 

należy – według Ingardena – rozróżnić ponadto: przedmioty „czysto intencjonalne”129 

oraz przedmioty „także intencjonalne” („przedmioty intencyjne”). 

Przedmioty intencjonalne sensu stricto („czysto intencjonalne”) to wszystkie 

przedmioty, które są wytworem i korelatem aktu świadomości. Wśród nich rozróżnić 

należy jeszcze przedmioty: „pierwotnie czysto intencjonalne” i „wtórnie czysto 

intencjonalne” 130 . Różnicuje je źródło bytu i uposażenia danych przedmiotów 

intencjonalnych, którym są w pierwszym przypadku – konkretne akty świadomościowe 

spełniane przez jakiś podmiot, w drugim zaś – „struktury intencyjne”, czyli twory 

kryjące w sobie „nadaną intencjonalność” (zwłaszcza jednostki znaczeniowe różnego 

rzędu, to jest „słowa” i „zdania”)131. Pierwsze są tworami subiektywnymi, jako że  

są dane tylko podmiotowi spełniającemu akty będące ich źródłem, drugie – z racji 
 

124 „[P]rzedmioty czysto intencjonalne [w sensie fenomenologicznym] trzeba ściśle odróżnić  
od przedmiotów, które często nazywa się «intencjonalnymi» tylko dlatego, że t r a f i a  je intencja 
pewnego aktu świadomości, ale dla których ta okoliczność, że są przez nią trafione, jest całkiem 
p r z y p a d k o w a , gdyż one – jeżeli w ogóle istnieją – i bez tego trafienia istniałyby w  s o b i e  s a m y c h  
i byłyby tym, czym są” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 88 [wyróżn.  
wg oryginału]; zob. idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 180). 

125 Zob. [hasło:] „Intentio”, [w:] Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, op. cit., t. 5, z. 6 (40), 
1982, k. 821–825; J. Makota, [hasło:] „Intencjonalność”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana 
Ingardena, op. cit., s. 102. 

126 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 180. 
127 Ingarden proponował rozróżnienie terminologiczne (choć sam nie do końca konsekwentnie je 

stosował), aby w odniesieniu do przedmiotów (pewnej kategorii) mówić o „intencjonalności”, zaś  
w odniesieniu do aktów (oraz struktur) o „intencyjności” (zob. L. Sosnowski, [hasło:] „Przedmiot 
intencjonalny”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 219).  

128 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 180. 
129  Określenie „czysto” ma tutaj jedynie charakter emfatyczny (zob. L. Sosnowski, [hasło:] 

„Przedmiot intencjonalny”, op. cit., s. 220). 
130 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 180. 
131 Zob. ibidem. 
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intersubiektywności znaczeń słów i sensów zdań – są intersubiektywne, czyli dostępne 

różnym podmiotom świadomości132. 

Natomiast przedmioty „także intencjonalne” są korelatami struktur intencyjnych, 

nie będąc jednak ich wytworami133. Są one bytowo autonomiczne wobec świadomości  

i jako takie mogą posiadać dowolny sposób istnienia. Powstają one poprzez nasze akty 

świadomości, które są aktami poznawczymi. Istotą takichż przedmiotów 

intencjonalnych jest ich ścisłe „dostosowanie” i „odtworzenie” stosownie  

do przedmiotów radykalnie transcendentnych danych w aktach świadomości, tak by się 

stały „[...] zupełnie «przeźroczyste» i umożliwiając przez to bezpośrednie wystąpienie 

przedmiotów radykalnie transcendentnych”134. Taki przedmiot intencjonalny występuje 

pomiędzy treścią aktu poznawczego, której jest nośnikiem, a przedmiotem radykalnie 

transcendentnym, do którego pozwala dotrzeć135. 

Ani „intencjonalność”, ani „przedmioty intencjonalne” nie są odkryciem 

Ingardena. Polski fenomenolog jednak – bazując zwłaszcza na wcześniejszych 

badaniach Husserla (a także między innymi Aleksandra Pfändera, Franza Brentany, 

Kazimierza Twardowskiego, a nawet pewnych średniowiecznych koncepcjach) – 

próbował, jak się sam wyraził: „[...] istotę czysto intencjonalnych przedmiotów 

dokładniej wykryć [...]”136. Efektem jego wnikliwych badań jest możliwie całościowa  

i spójna koncepcja dziedziny bytu intencjonalnego jako – jak już zostało wyżej 

zaznaczone – sfery „[...] tego, co ostateczne źródło swego istnienia posiada  

 
132 Zob. ibidem, s. 191. 
133 Zob. ibidem, s. 179–180. 
134  R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 191 [wyróżn.  

wg oryginału]. 
135 Zob. ibidem, s. 186–187. Kiedy jednak nie dochodzi do doskonałego „pokrycia” się obu 

przedmiotów intencjonalnych i radykalnie transcendentnych, i w przedmiocie intencjonalnym pojawiają 
się pewne momenty, których brak w poznawanym przedmiocie, dochodzi do złudzeń, a w konsekwencji – 
oczywiście po ich zdemaskowaniu – do pewnego „rozczarowania” czy „zawodu” (niem. Enttäuschung) 
poznawczego (zob. ibidem, s. 191–193). 

136  Ibidem, s. 180, przyp. 2. Właśnie z intencjonalnym sposobem istnienia wiąże się – 
sygnalizowana już wcześniej – kontrowersja między Ingardenem a Husserlem. Twórca fenomenologii – 
przynajmniej wedle jego polskiego ucznia – przypisał światu egzystencję na sposób intencjonalny, na co 
Ingarden nie chciał przystać. Ingarden postawił pytanie: „Czy Husserl chciał [...] powiedzieć, że rzeczy 
realne są heteronomiczne bytowo, że nie posiadają w sobie swego fundamentu bytowego [...] lecz, że są 
one tylko domniemane przez kogoś i obecne są tylko jako to, co domniemane, mają w czymś i n n y m  
istniejącym swój fundament bytowy? To zgadzałoby się, Husserl bowiem twierdzi, że są one 
przedmiotami intencjonalnymi” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 225 
[wyróżn. wg oryginału]). Należy przy tym pamiętać, że koncepcja przedmiotu intencjonalnego Husserla 
ewoluowała od kategorii nie egzystencjalno-ontologicznej w jego Badaniach logicznych, do rozumienia 
egzystencjalno-ontologicznego i ostatecznie stanowiska, że świat realny jest intencjonalnym  
superprzedmiotem z momentem realności występującym wyłącznie w jego treści (zob. L. Sosnowski, 
[hasło:] „Przedmiot intencjonalny”, op. cit., s. 219). 
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w konstytuujących aktach świadomości”137. Właśnie z aktów świadomości wywodzą się 

i czerpią swoje całkowite uposażenie przedmioty intencjonalne i absolutnie nic z tego, 

co taki przedmiot posiada, nie znajduje racji swego własnego istnienia w tymże 

przedmiocie. Wszystko bowiem, czym przedmiot intencjonalny jest, płynie z pewnego 

intencjonalnego „przypisania”. To wszystko, co istnieje w ów sposób, cały ów „świat 

intencjonalny” może otaczać i swoiście naznaczać (piętnować) życie człowieka,  

i to w stopniu tak znacznym, że – jak się wyraził Ingarden – gdyby „[...] z tego świata 

nagle znikły wszystkie [przedmioty intencjonalne] [...], [...] [c]zy to, co by pozostało, 

byłoby dla nas istotnie tym światem, w którym faktycznie żyjemy?” 138 . Ingarden 

bowiem horyzont tego, co intencjonalne, pojmował szeroko. Nie zgadzał się na 

ograniczanie dostępności sfery tego, co intencjonalne, wyłącznie dla poszczególnych 

podmiotów, ale podkreślał jej intersubiektywność. W związku z tym, sfera tego,  

co istnieje na sposób intencjonalny obejmuje nie tylko monopodmiotowe odpowiedniki 

aktów świadomości, ale całą sferę tworów kultury (przedmiotów kulturowych), a zatem 

między innymi dzieła sztuki, teorie naukowe i filozoficzne, języki, państwa, obyczaje, 

moralność, przedmioty ekonomiczne, akty prawne, instytucje publiczne i prywatne, 

urządzenia techniczne etc. 

Ingardenowi zależało na podkreśleniu swoistej przedmiotowości bytów 

istniejących w sposób intencjonalny, a tym samym braku możliwości zredukowania ich 

do czegoś, co istniałoby wyłącznie w ramach świadomości. Tym samym oponował 

wobec naznaczonego idealizmem stanowiska Husserla, który twierdził, iż: 

[...] fenomenologia zaczyna się od zagadnień intencjonalności; ale [...]  

nie wciągając w krąg swych rozważań zagadnień rzeczywistego (prawdziwego) 

istnienia tego, co w świadomości uświadamiane139. 

 
137 W. Kmiecikowski, Istnienie idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena,  

op. cit., s. 157. 
138 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 29–30. 
139 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, tłum. D. Gierulanka, 

przejrzał R. Ingarden, wyd. 2, PWN, Warszawa 1975, s. 478. Husserl twierdził, że: „W niedorzeczny 
sposób wiąże się [...] rzeczy zmysłowe i rzeczy fizykalne za pomocą p r z y c z y n o w o ś c i . [...] Przy tym 
za byt fizykalny przedstawia się jakąś mityczną absolutną realność, natomiast tego, co naprawdę 
absolutne, czystej świadomości jako takiej, w ogóle się nie widzi. Nie zauważa się więc absurdalności, 
która tkwi w tym, że się absolutyzuje fizykalną przyrodę, ten intencjonalny odpowiednik logicznie 
określającego myślenia [...]” (ibidem, s. 162–163 [wyróżn. wg oryginału]). I o ile Husserlowi wystarczało 
skierowanie na coś intencji, by nazwać dany przedmiot intencjonalnym, o tyle Ingardenowi już nie, gdyż 
– wedle jego koncepcji – za wytworzonym przedmiotem intencjonalnym mógł stać przedmiot, którego 
sposób istnienia był inny (zob. J. Makota, [hasło:] „Intencjonalność”, op. cit., s. 106). 
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Sfera bytu intencjonalnego – jak już zostało powiedziane – ostateczne źródło 

swego istnienia opiera na konstytuujących ją aktach świadomości. Jednakże,  

jak zaznaczał Ingarden, nie każdy przejaw życia świadomego ma charakter 

intencjonalny140. Nie każde „drgnienie” świadomości implikuje ukonstytuowanie się 

przedmiotu intencjonalnego. Czasem wyłącznie – jak się wyraził filozof – „[ś]lizgamy 

się tylko jakby po coraz nowych, na ogół wciąż zmieniających się «treściach» – 

pierwotnych danych wrażeniowych [...]”141. Wyłącznie biernie doznajemy tych „treści”, 

płyniemy (a dokładniej „współpłyniemy”) w strumieniu danych wrażeniowych 

zasadniczo nie „uświadamiając sobie” ani co się dzieje, ani że to wszystko,  

co doznajemy, jest jakoś od nas doznających różne. Jest to tak zwany etap bezwzględnie 

biernej świadomości na którym o ukonstytuowaniu się jakiegoś intencjonalnego 

przedmiotu nie może być mowy142. Podobnież będzie w przypadku jakiegokolwiek, 

zarówno biernego jak i czynnego doznawania (odbierania) treści wrażeniowych,  

lub przeżywaniu aktu143. 

Aktywność świadomości – nota bene po wielu stopniach pośrednich 144  – 

zaczyna się od jakiegoś „mniemania” („aktu mniemającego”), które zawiera „moment 

intencyjny” (to jest „intencję”, „intencjonalność”), a także treść nienaoczną mniemania  

i moment uchwycenia rzeczywistości 145 . Właśnie ów moment intencyjny jest 

rozstrzygający, gdy idzie o możliwość utworzenia jakiegoś przedmiotu intencjonalnego. 

Ingarden zauważył, że: 

[...] gdzie tylko występuje przedmiotowe mniemanie intencyjne, czy to  

w zmysłowym spostrzeganiu, czy w spostrzeganiu wewnętrznym lub 

immanentnym, czy w odtwórczym lub wytwórczym fantazyjnym wyobrażaniu 

sobie czegoś, czy wreszcie w „abstrakcyjnym”, całkiem nienaocznym myśleniu 
 

140 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 182. 
141 Ibidem, s. 162. 
142 Zob. ibidem; W. Kmiecikowski, Istnienie idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana 

Ingardena, op. cit., s. 99. 
143 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 181–182. 
144 Etapem wyższym w stosunku do bezwzględnie biernej świadomości jest jakieś „[p]roste 

uprzytomnienie sobie tego, czego doznajemy [...]” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, 
op. cit., s. 166 [wyróżn. wg oryginału]). Nie jest to jeszcze żaden akt świadomości, ale proste 
uwrażliwienie się na to, że „coś” się dzieje. To „coś” nas nachodzi, narzuca nam swoją bliskość, jakoś nas 
wypełnia i pobudza, jest „[...] doznaną, a w szczególności wyrażeniowo odczutą treścią pierwotnego 
uprzytomnienia” (ibidem). Wówczas pojawia się różnica między „odczutym pobudzeniem”  
a – powodującą ją – „wrażeniowo doznaną treścią”. Owo pobudzenie jest już uświadamiane,  
ono pochodzi ze mnie (tj. podmiotu świadomości), zaś doznawana treść pochodzi spoza mnie, pomimo 
swej bliskości jest dla mnie czymś „obcym”, czymś „z zewnętrz” (zob. ibidem, s. 167–168). 

145 Zob. ibidem, s. 180. 
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– wszędzie przedmiot danego aktu zostaje dzięki momentowi intencyjnemu  

w charakterystyczny sposób „oddzielony” [...] od aktu samego, a tym samym 

od spełniającego ten akt podmiotu146. 

Owo „oddzielenie”, czyli pewien dystans między przedmiotem aktu a aktem 

samym i spełniającym go podmiotem, jest tutaj rozstrzygające (nota bene tak odmienne 

od jedności zachodzącej przy doznawaniu treści czy przeżywaniu aktu). 

Moment intencji „wiedzie” (czy też „niesie”) z sobą „treść” aktu i jako taki  

jest on sam w sobie – jak podkreślał Ingarden – zupełnie niesamodzielny. Podmiot 

świadomości nie doznaje treści aktu, ale nią – w pierwotnej postaci – właśnie coś 

mniema, kieruje „[...] treścią aktu w pewien przedmiot o określonych (właśnie  

tą treścią) własnościach, celuje nią niejako weń, a tym samym go określa i pojmuje 

[...]” 147 . Sama treść aktu jest nienaoczna, niejako „pusta” (i należy ją odróżnić  

od wszelkiej treści doznawanej), a zatem nie może ona przedmiotu, w który „celuje”,  

po prostu „wypełnić” czy zmusić do „samoobecności” przedmiotu w zmysłowym 

spostrzeżeniu. Dopiero „[...] przez to, że podmiot świadomości równocześnie dozna 

pewnej treści naocznej, obcej sobie, i że ją w specjalny sposób ujmie”148 może ją (to jest 

nienaoczną treść aktu) „wypełnić”. Przy czym takież czyste mniemanie intencyjne  

(na przykład w spostrzeganiu zmysłowym) nie dokonuje w odnośnym przedmiocie 

żadnych zmian, jest wobec niego bezsilne, jako że on pozostaje wobec spostrzegania 

radykalnie transcendentny149. Niemniej właśnie ta  

[...] bezsilność i nieaktywność (nieczynność) mniemania wobec 

transcendentnego przedmiotu spostrzeżenia pozwala nam odkryć całkowicie 

i n n ą  aktywność aktu i mniemania intencyjnego, aktywność, która zwraca się 

 
146  Ibidem, s. 182. „[A]kt mniemania – według charakterystyki Ingardena – [...] zazwyczaj 

wychodzi poza to, co wprost doznane wrażeniowo, a tym samym wiedzie z sobą [...] pewien dystans do 
tego, czego dotyczy, w stosunku do doznawania i do doznającego Ja. To mniemanie [...] może się 
zwracać [...] albo w kierunku [...] doznawanej treści, albo też w kierunku tego, co jakoś tkwi «poza» 
doznawaną treścią, co jednak zarazem w niej «się przejawia» [...]” (ibidem, s. 168). 

147 Ibidem, s. 183. „Wtórnie [...] możemy ją [nienaoczną treść aktu] także zrobić przedmiotem 
naszego rozważania, czyniąc przedmiotem cały akt, w którym występuje” (ibidem, s. 182). 

148 Ibidem, s. 183. 
149  Zob. ibidem, s. 185. „Jeżelibyśmy mieli [...] rzeczywiście osiągnąć [jakąś zmianę  

w przedmiocie, który spostrzegamy], to trzeba by stosować całkiem inne środki niż mniemanie 
intencyjne. Te środki musiałyby być w stosunku do świadomości same transcendentne i należeć do tej 
samej dziedziny bytu, co przedmiot spostrzeżony [...]” (ibidem, s. 185–186). 
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w całkiem i n n y m  kierunku i wyładowuje się na całkiem innym „przedmiocie”: 

aktywność wytwarzania p r z e d m i o t u  i n t e n c j o n a l n e g o 150.  

Przedmiot ów jest również transcendentny w stosunku do wytwarzającego go 

aktu, ale już nie w sposób radykalny (jak w przypadku przedmiotów, które 

spostrzegamy), gdyż znajduje się w obrębie władzy aktu intencyjnego. Ingarden 

zauważył tym samym, że każdy akt świadomości, który zawiera moment intencyjny  

i jakieś mniemanie przedmiotowe, jest ze swej istoty „wytwórczy” i „aktywny”, 

wywołuje bowiem jakiś przedmiot intencjonalny. Również przy spostrzeganiu 

zmysłowym pojawia się odpowiedni przedmiot intencjonalny („intencjonalny przedmiot 

spostrzeżeniowy”), który jednak nie jest łatwo wyraźnie „dostrzec” i przeciwstawić 

transcendentnemu przedmiotowi spostrzeżenia, gdyż staje się jakby „przeźroczysty”151. 

Wskazana konieczna „wytwórczość” i „aktywność” aktu świadomości  

nie oznacza jednak, że każdy przedmiot intencjonalny jest realiter twórczy. Trzeba 

również uwzględnić, w jaki sposób konkretny podmiot świadomości spełnia dany akt. 

Jak wskazał Ingarden: 

Samo wytworzenie przedmiotu intencjonalnego wypływa wprawdzie  

z istotnościową koniecznością z samego występowania w akcie momentu 

intencyjnego i pewnej treści. Ponieważ jednak sam akt jest jedynie pewnym 

wyładowaniem się podmiotu świadomości, to ukształtowanie się jego treści, jak 

i sposób jej spełnienia i zależna od niego „siła” momentu intencyjnego  

są ostatecznie dziełem podmiotu i czymś od niego zależnym152. 

W konsekwencji Ingarden wśród naszych aktów świadomości  

– oraz utworzonych przezeń przedmiotów intencjonalnych – wyszczególnił  

(1) akty „twórcze”, które następnie szczegółowiej polaryzował, oraz (2) „odtwórcze”, 

czyli „poznawcze”, o których wspomnieliśmy już wcześniej przy przedmiotach  

„także intencjonalnych”. 

 
150 Ibidem, s. 186 [wyróżn. wg oryginału]. 
151 Zob. ibidem, s. 186. Jak podkreśliła Makota „[...] trudno go [tj. „intencjonalny przedmiot 

spostrzeżeniowy”] odkryć i przeciwstawić transcendentnemu przedmiotowi spostrzeżenia, gdyż – dzięki 
naszym wysiłkom zmierzającym do dostosowania sensu owego przedmiotu intencjonalnego do własności 
przedmiotu poznawanego – ten pierwszy staje się niejako przeźroczysty” (J. Makota, [hasło:] 
„Intencjonalność”, op. cit., s. 103). 

152 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 186. 
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Twórcze akty świadomości to „[...] specjalne akty, których cały cel i sens leży  

w «tworzeniu» własnych, «nierzeczywistych», a jednak jakoś istniejących 

przedmiotów”153. Rdzeniem ich jest zawsze jakieś „specjalne intencyjne mniemanie”, 

które – jak się poetycko wyraził sam Ingarden – „wyczarowuje”154  z siebie pewne 

urojone przedmioty, które kształtuje, zmienia, obdarza własnościami etc. Wśród takich 

aktów można wyszczególnić między innymi: (1a) akty „swobodnej” fantazji 

wytwarzające odpowiednie przedmioty intencjonalne, które mijają wraz z samymi 

aktami oraz (1b) akty, które ponadto zmierzają ku temu, by jeszcze coś innego sprawić, 

jakoś „utrwalić” wytworzone przedmioty intencjonalne155. 

Ten drugi typ aktów może mieć – jak analizował Ingarden – dwie odmiany: 

(1ba) akty, które zmierzają do uczynienia wytworzonych w nich przedmiotów 

intencjonalnych „trwałymi”, lub (1bb) akty, które wytworzone przez siebie przedmioty 

intencjonalne traktują jako „wzory”, „plany” czy „projekty”, wedle których coś innego 

ma zostać wytworzone 156 . Pierwszy przypadek możliwy jest przez „utrwalenie” 

przedmiotów intencjonalnych w jakiejś bytowo silniejszej podstawie, która pozwalałaby 

im istnieć dłużej niż same wytwarzające je akty świadomości. Tym samym przedmioty 

te zostają odseparowane od podłoża subiektywnego, z którego wyrosły i zyskują 

„obiektywność międzypodmiotową”. Stają się intersubiektywne i mogą się objawić 

różnym podmiotom świadomym, nie odsłaniając swej podstawy bytowej. W drugim –  

z przedmiotów intencjonalnych jako „wzorów” tworzone są pewne przedmioty bytowo 

autonomiczne, które mają je „ucieleśniać” („realizować”). Proces ów dokonuje się  

w oparciu o akty intencjonalnego twórczego mniemania, jednak transcenduje radykalnie 

dziedzinę czystej świadomości. Idzie w nich bowiem nie tylko o to, by przechodzić  

w nowe subiektywne czynności, ale by wytwarzane przedmioty tak ukształtować, żeby 

ich „realizacja” była możliwa. Są tedy „zależne” od właściwości tych przedmiotów, 

które wytworzonym przez dany akt świadomości przedmiotom intencjonalnym, 

dostarczyć mają trwałej podstawy bytowej157. Przykładem „utrwalonych” przedmiotów 

intencjonalnych są między innymi rozmaite dzieła sztuki czy inne przedmioty 

kulturowe, zaś „wzorów” – projekty techniczne, plany budynków, dróg etc. 

 
153 Ibidem, s. 189. 
154 Zob. ibidem. 
155 Zob. ibidem, s. 190. 
156 Zob. ibidem. 
157 Zob. ibidem. 
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Bliższą charakterystykę przedmiotów czysto intencjonalnych umożliwiły 

Ingardenowi – na co już wcześniej wskazaliśmy – szczegółowe badania dzieł 

literackich, zwłaszcza przedstawionych weń osób tylko literacko zmyślonych, które 

realnie nigdy nie istniały. Referując wyniki swoich badań stwierdził, iż „[...] przedmioty 

domniemane, przedmioty intencjonalne są tylko częściowo określone, [...] występują  

w nich miejsca puste, miejsca nieokreślone” 158 . Ta cecha budowy formalnej 

przedmiotów intencjonalnych – a zatem „świata” przedmiotów kulturowych – jest 

znamienna. Odnajdziemy ją z łatwością, przywołując jakąkolwiek obiektywnie 

istniejącą postać literacką, przykładowo Rodiona Raskolnikowa z powieści Fiodora 

Dostojewskiego pod tytułem Zbrodnia i kara159 czy – z bardziej współczesnej literatury 

– chociażby Lorda Eddarda Starka (zwanego Nedem) z Gry o tron Georgea  

R.R. Martina160. W trakcie lektury tych (czy innych) powieści zostajemy „wciągnięci” 

w świat przedstawiony, uczestniczymy w przeżyciach bohaterów, przeraża nas okrutna 

zbrodnia Raskolnikowa, tak jak bulwersuje nagła i bezsensowna śmierć Neda. Jednakże 

– nawet najprecyzyjniej skonstruowany świat przedstawiony w powieści, w swojej 

zawartości jest schematyczny i zawiera pewne „luki” czy „pęknięcia”. Nie dostrzegamy 

ich bezpośrednio przy aktywnej lekturze, lecz dopiero niejako spoglądając nań  

z dystansu, wyłapujemy pewne nieciągłości i fragmentaryczność, której brak w realnym 

świecie161. 

Niemniej przedstawiony powieściowy świat staje się nam podczas lektury 

bardzo bliski, niemal – rzec by można – „namacalny”, prawie „rzeczywisty”. Ów świat 

wpływa na nas, wywołuje określone uczucia, a nawet – w konsekwencji – może 

 
158  R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, op. cit., s. 225. „Natomiast przedmiot 

naprawdę bytowo autonomiczny, przedmiot realny nie może mieć w swoim bycie takich luk, lecz musi on 
być jednoznacznie określony [...]” (ibidem); zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, 
op. cit., s. 195–207; ibidem, t. 2, cz. 2, wyd. 3, op. cit., s. 243. 

159  Zob. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, wyd. 9, PIW, 
Warszawa 1986. 

160 Zob. G.R.R. Martin, Gra o tron, tłum. P. Kruk, wyd. 2, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
2003.  

161 Zob. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 1, wyd. 2, 
op. cit., s. 9: „[...] dzieło literackie, w przeciwieństwie do jego konkretyzacji, jest tworem 
schematycznym. To znaczy, że niektóre jego warstwy, zwłaszcza warstwa przedmiotów przedstawionych 
i warstwa wyglądów, zawierają w sobie «miejsca niedookreślone». Termin «miejsca niedookreślone» nie 
należy rozumieć w sensie «miejsc nie do określenia» («miejsc nie dających się określić»), ale jako 
miejsca, które wprawdzie nie zostały określone, ale dadzą się «dookreślić» («dokładniej określić»)” 
(ibidem, przyp. 1); R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 316–326. W przedmiotach 
intencjonalnych występują miejsca niedookreślone, ale – „[...] w strukturze intencjonalnej przedmiotów 
czysto intencjonalnych nie znajdujemy żadnych miejsc niedookreślenia” (idem, Spór o istnienie świata,  
t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 207 [wyróżn. wg oryginału]). 
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podnieść nam ciśnienie krwi czy wywołać łzy smutku lub radości162. Nie można zatem 

powiedzieć, że ów świat nie istnieje, jednak jest on heteronomiczny, a zatem brak mu 

bytowej autonomii. Ten świat jakoś „jest”, tylko (a może aż!) „prawie” realny.  

Co oczywiste – jak podkreślał Ingarden – należy tu odrzucić monizm egzystencjalny 

(pogląd uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną), który prowadzi do  

„[...] zupełnego «unicestwienia» (w sensie uczynienia z nich nicości) wszelkich tworów 

kultury [...]”163. W przeciwnym zaś wypadku wszelkie przedmioty czysto intencjonalne 

byłyby „zupełnie niczym”. Nie tylko dzieła literackie i fikcyjne osoby, miejsca czy 

sytuacje w nich przedstawione, ale cała „rzeczywistość” ludzkiej kultury. Ona  

to bowiem – jak już zostało wcześniej powiedziane – stanowi swoisty wytwarzany 

przez człowieka „nowy świat”. To właśnie człowiek tworzy „[...] pewną zupełnie nową 

rzeczywistość [...]”164, która „[r]az wytworzona, stanowi potem znamienny składnik 

otaczającego go świata”165. 

Jeśli bowiem – odwołując się do zaproponowanych wyżej przykładów postaci 

literackich – skupieni i zaangażowani w lekturę powieści Dostojewskiego czy Martina, 

spotykamy bohaterów o konkretnych cechach fizycznych i duchowych, w konkretnych 

miejscach i sytuacjach, zaczynamy fingować ich jako „realnie istniejącego” 

Raskolnikowa i Neda. Nie są to jednak rzeczywiście istniejące postacie z określonymi 

własnościami, nie posiadają bytowej autonomii, nie są ani młodzi, ani silni, są tylko tak 

lub inaczej „pomyślani” i „przedstawieni”. Ich „rzeczywistość” jest im – jak się wyraził 

Ingarden – „[...] jedynie przypisana, a ostatecznie nadana aktem woli poetyckiej”166. 

 
162  Badania fenomenologiczne wskazanej kwestii prowadził m.in. Dietrich von Hildebrand  

(zob. D. v. Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga – Człowieka, 
tłum. J. Koźbał, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1985). „Wszystkie [...] uczucia coś «mówią» osobie, 
która je przeżywa, lub sama osoba za ich pośrednictwem «mówi» coś od siebie (wyraża swe przeżycia 
swe przeżycia wewnętrzne). Ale uczucia cielesne i nieintencjonalne psychiczne stany emocjonalne są 
zawsze spowodowane przez określone przyczyny (procesy organiczne lub psychiczne) i dlatego osobie 
przeżywającej je «mówią» coś o tym, co się rozgrywa w niej samej, w jej ciele lub duszy. Natomiast 
intencjonalne wzruszenia i doznania emocjonalne przeżywającej je osobie «mówią» coś o spostrzeganych 
przez nią wartościach po stronie przedmiotów; przecież zawsze wzruszamy się czymś, o czego wartości 
jesteśmy przekonani. Otóż we wszystkich przypadkach, kiedy racją przeżywanych przez osobowy 
podmiot uczuć są spostrzegane po stronie przedmiotów wartości, uczucia jako subiektywne wydarzenia 
przybierają wyraźnie charakter o d p o w i e d z i  n a  w a r t o ś c i ” (A. Siemianowski, Rehabilitacja uczuć, 
[w:] D. v. Hildebrand, Serce, op. cit., s. 12 [wyróżn. wg oryginału]). 

163 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 89 [wyróżn. wg oryginału]. 
164 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 27. 
165 Ibidem. 
166 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 90. Już Husserl stwierdził, że 

czysto intencjonalne przedmioty nie posiadają żadnej własnej istoty (niem. Eigenwesen), którą jest  
„[...] pewien szczególny zespół kwalifikacji i m m a n e n t n i e  zawartych w przedmiocie, który ją posiada. 
Mają ją przeto jedynie przedmioty samoistne. Takie immanentne kwalifikacje nie występują naturalnie  
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Najlepszy pisarz swym twórczym aktem świadomości nie może bowiem stworzyć 

przedmiotu samoistnego (nawet jeśli – cytowana przez Ingardena – Hedwig Conrad-

Martuis w swojej Realontologie usiłuje dowieść, że przykładowo taki bohater jak 

Hamlet, który wyszedł spod pióra Williama Shakespearea, nie może zostać 

unicestwiony) 167 . Zgodnie z koncepcją Ingardena, nawet Shakespeare jest  

„[...] «bezsilnie twórczy»: to, co zostaje przezeń wytworzone, żyje z jego łaski  

i na jego łasce i nie może się stać czymś «własnowolnym», «niezależnym», 

«autonomicznym»” 168 . Jego wytwór nie posiada bowiem w samym sobie żadnego 

bytowego fundamentu. Ów fundament tkwi w akcie świadomości, który  

go intencjonalnie wytwarza. 

Forma przedmiotów czysto intencjonalnych jest ponadto „dwustronna” 

(„warstwowa”) i obejmuje „[...] z jednej strony «zawartość», z drugiej swą własną 

strukturę [...]”169. To znaczy, że takież przedmioty posiadają „zawartość przedmiotu 

intencjonalnego” – na przykład przywołanego wyżej Raskolnikowa czy Neda wraz  

z całymi otaczającym ich światami, oraz „stronę przedmiotową”, czyli „strukturę 

intencjonalną” – to, że ów Raskolnikow i Ned z całą im przypisywaną rzeczywistością 

są niejako „wtopieni” w przedmiot, który stanowi całość intencjonalną. Taka 

dwustronna budowa formalna pozwala uniknąć oczywistej sprzeczności, polegającej na 

niemożności pogodzenia tego, że Raskolnikow stał się mordercą lub że Ned został 

 
w zawartości czysto intencjonalnych przedmiotów. Wszystkie określenia materialne, momenty formalne, 
a nawet egzystencjalne, które w ich zawartościach występują, są przedmiotowi czysto intencjonalnemu  
w jakiś sposób jedynie p r z y p i s a n e , «domniemane», ale n i e  są w nim, w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, ucieleśnione” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 89 [wyróżn.  
wg oryginału]); zob. ibidem, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 152–161; E. Husserl, Idee czystej 
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, op. cit., s. 16–17. 

167  Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 90 z przyp. 24;  
zob. W. Shakespeare, Hamlet, tłum. S. Barańczak, [wyd. 3], Wydawnictwo Znak, Kraków 1997. Hedwig 
Conrad-Martius twierdziła, że: „[...] der Shakespearesche Hamlet, w e n n  einmal konzipiert, ebenfalls 
unabhängig von meiner sowie jedweder menschlichen «Vorstellung» existieren uns also auch ihrerseits 
eine Art Daseinsautonomie sehr wohl in Anspruch nehmen können. Ja, es ist sogar noch  
das eigentümliche Moment hinzufügen, daß solche dichterischen Konzeptionen, wenn in der Tat 
wahrhafte Schöpfungen (nicht alles, was ein Künstler beschreibt, ist deshalb schon in diesem Sinne 
geschaffen, d.h. zu wahrer Objektivität gelangt!), von der Tafel des «Daseins» in alle Ewigkeit nicht mehr 
fortreichbar find: denn es sind zeitlose Gebilde geworden” (H. Conrad-Martius, Realontologie, „Jahrbuch 
für Philosophie und phänomenologische Forschung” 1923, Bd. 6, s. 163 [wyróżn. wg oryginału]). 
„Hamlet kann – poetisch einmal geschaffen – nicht vernichtet werden; denn er besitzt kein vernichtbares 
Selbst” (ibidem, s. 182). 

168 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 90. W przypisie Ingarden 
sprecyzował swoje stanowisko: „Nie twierdzę przez to, że wszelki akt świadomości jest w ten sposób 
bezsilnie twórczy. Twierdzę jedynie, że w myśl odpowiedniej idei tego rodzaju akt jest możliwy. Można 
też wypowiedzieć przypuszczenie, że taką bezsilnością odznaczają się akty świadomości spełniane przez 
ludzi” (ibidem, przyp. 25). 

169 Ibidem, t. 2, cz. 2, wyd. 3, op. cit., s. 243. 
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zamordowany, przy równoczesnym sądzeniu, że żaden z nich realnie nigdy nie 

istniał170. 

Istotną charakterystyką przedmiotów czysto intencjonalnych jest również ich 

zmienność. Cechę tę łatwo uzmysławia przykład tworów językowych i proces zmian 

znaczeń wyrazów, jak też całych zdań, a jeszcze dobitniej zasadnicza zmienność 

naszych odniesień do dzieł sztuki, czy innych przedmiotów kulturowych 171 . 

Indywidualna konkretyzacja danego dzieła dokonana podczas pierwszej wizyty  

w paryskim Luwrze może być zupełnie inna przy kolejnym „spotkaniu” z tym samym 

dziełem, nie mówiąc już o różnorodności konkretyzacji u różnych podmiotów.  

Co więcej, taka niestałość znamionuje całą sferę bytu intencjonalnego. Zmieniają się 

prawa, używane języki, granice państw, obyczaje, style literackie, techniki malarskie. 

Wszystko to podkreśla specyfikę tego, co nie znajduje ostatecznej podstawy 

swojego istnienia w samym sobie, lecz istnieje na sposób intencjonalny. Taki jest cały 

„świat” kultury człowieka, który swoją podstawę bytową za pośrednictwem 

charakteryzowanych już twórczych aktów świadomości czerpie z rzeczywistości 

przyrody. W konsekwencji „rzeczywistość” kultury jest raczej – jak wyraził się autor 

pracy Człowiek i jego rzeczywistość – swoistą „quasi-rzeczywistością” 172 . Sfera 

intencjonalnego świata kultury człowieka „przeplata się” z rzeczywistością realną  

i nadaje jej „nowe piękno”. Realna przyroda „poprzetykana” zostaje intencjonalnymi 

tworami kultury, łącznie tworząc specyficzny „świat człowieka”. Ów konglomerat 

obejmuje bowiem nie tylko ludzi, drzewa, kamienie etc., ale między innymi: narzędzia, 

dzieła sztuki, uniwersytety i inne instytucje czy twory językowe 173 . Nie ulega 

wątpliwości, że siła twórcza człowieka jest ogromna (popatrzmy chociażby na piramidy 

w Gizie, Kaplicę Sykstyńską w Watykanie czy amerykański prom kosmiczny Atlantis), 

nie jest jednak absolutna. W odczycie O naturze ludzkiej Ingarden podkreślał stanowczo 

ów fakt, mówiąc, iż: 

[...] siła twórcza człowieka jest ograniczona. Nie jest zdolna stworzyć dzieł 

autonomicznych w swoim istnieniu i niezależnych od naszej świadomości.  

 
170  Zob. W. Kmiecikowski, Istnienie idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana 

Ingardena, op. cit., s. 119–123. 
171 Zob. ibidem, s. 158–159. 
172 Zob. R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 27; idem, O naturze ludzkiej,  

op. cit., s. 21–23. 
173 Zob. idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 28–30; W. Kmiecikowski, Istnienie 

idealne i istnienie intencjonalne w ujęciu Romana Ingardena, op. cit., s. 155. 
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Jest zbyt słaba, żeby rzeczywiście przetworzyć pierwotną naturę  

w rzeczywistość człowieka. Rzeczywistość ta jest jedynie pewną warstwą 

intencjonalnie wytworzoną i jakby nałożoną na podłoże realnej przyrody  

i nie jest nigdy tak nieprzejrzysta i tak nieprzenikliwa, żeby realny aspekt 

Natury nie mógł już nigdy przez nią przeświecać i odsłaniać nam swego 

zdumiewającego i okrutnego oblicza. Dzieła ludzkiej kultury duchowej  

nie znajdują w rzeczach materialnych nigdy oparcia tak pewnego, żeby mogły 

istnieć zupełnie bez pomocy działania i świadomości ludzkiej. Gdy moc 

duchowa człowieka słabnie lub zanika, warstwa Rzeczywistości Ludzkiej na 

świecie zdaje się zacierać i znikać, a człowiek odkrywa oryginalne oblicze 

Przyrody – żywiołu w świecie go otaczającym i nawet w sobie samym, i czuje 

się wtedy opuszczony w świecie sobie obcym i straszliwym. Popada  

w prawdziwą rozpacz, czując się odartym z wszelkiego sensu, który uczynił  

z niego – zwierzęcia – człowieka174. 

Tworzony przez człowieka – nieraz heroicznym wysiłkiem – intencjonalny 

świat kultury, nie jest autonomiczny. Jednak według Ingardena właśnie kultura stanowi 

dla człowieka „[...] pewnego rodzaju atmosferę konieczną do nadania jego życiu 

nowego sensu i nowego znaczenia, które w ten sposób przekształca każdy jego czyn  

i całą jego rolę w świecie, iż gdyby były jego pozbawione, człowiek nie mógłby już 

zaakceptować swojego własnego istnienia” 175 . Pomimo swej heteronomii kultura 

stanowi dla człowieka ważny (a może nawet bezwzględnie konieczny) warunek 

realizacji własnego człowieczeństwa. Szczególną – najwyraźniej najważniejszą – rolę  

w tym procesie odgrywa fakt, że człowiek podejmując trud tworzenia kultury, dociera 

do sfery „wartości”. 

Zaprezentowany powyżej intencjonalny sposób istnienia ze zrozumiałych 

względów nie jest wyczerpujący, pozwala jednak na uchwycenie podstawowej 

charakterystyki interesującej nas rzeczywistości kultury. Przynależy ona do bytów 

nieautonomicznych, które ostateczne źródło swego istnienia mają w konstytuujących ją 

aktach świadomości. Zaś dzięki oparciu w rzeczywistości przyrodniczej intencjonalny 

świat kultury nie jest wyłącznie indywidualny, lecz „ujawnia” się dla innych 

podmiotów. Kluczem rozstrzygającym wydaje się być zasygnalizowana wyżej „sfera 

 
174 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 22–23; zob. idem, Człowiek i jego rzeczywistość, 

op. cit., s. 35–37. 
175 Idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 21. 
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wartości”, do której w swej kulturotwórczej działalności dociera człowiek. Analiza tego 

zagadnienia stanowić będzie kontynuację powyżej przeprowadzonych badań. 

 

 

1.4. Kultura a wartości 

 

Tym, co wydaje się najbardziej doniosłe w świecie ludzkiej kultury, jest jej 

łączność z wartościami. W odczycie pod tytułem O naturze ludzkiej Ingarden 

podkreślał, że sam „[...] fakt, że człowiek w ogóle doznaje potrzeby, a nawet odczuwa 

konieczność posiadania i poznawania wartości tudzież ich realizowania, o ile to jest 

możliwe w ogóle i w szczególności w otaczającym go świecie” 176  świadczy  

o wyjątkowości natury człowieka i tworzonej przezeń kultury. Czym jednak jest sama 

„wartość”, pozostało dla Ingardena pytaniem w znaczącym zakresie nierozstrzygniętym, 

a przynajmniej nie do końca rozstrzygniętym. Pomimo iż w dziedzinie aksjologii 

wypracował szereg pozytywnych rozstrzygnięć, zdawał sobie sprawę, że konieczne  

są jeszcze dalsze badania, których jednak nie zdążył przeprowadzić. Sam tytuł jednego 

z jego najważniejszych odczytów dotyczących aksjologii brzmiał znamiennie Czego  

nie wiemy o wartościach177. Stąd definiując wartość, Ingarden stwierdził jedynie, że jest 

to „pewna kwalifikacja jakościowa przedmiotu”, czy też – wyrażając się inaczej – 

„przedmiotowa determinacja szczególnego rodzaju”178. Z tym że nie można – według 

niego – uznać wartości za po prostu jakąś „dodatkową” cechą przedmiotu179. 

 
176 Ibidem, s. 20. 
177 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 220–227 (odczyt ów wygłosił 

Ingarden na posiedzeniu naukowym Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego  
w dniu 18 stycznia 1964 r., a następnie w czerwcu następnego roku na uniwersytetach w Belgradzie  
i Sarajewie). Chronologicznie zaś pierwsze uwagi o wartościach poczynił Ingarden w pracy O dziele 
literackim opublikowanej w 1931 r. (zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 45–46, 361–
364, 381), jak również w ramach prowadzonych w tymże roku wykładach z etyki (nota bene 
obejmujących wówczas ogólną teorię wartości i teorię wartości moralnych) na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie (zob. idem, Wykłady z etyki, red. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1989, s. 30). 

178 Zob. idem, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 220. 
179 Zob. ibidem, s. 234; R. Ingarden, Wykłady z etyki, op. cit., s. 31–36; idem, O budowie obrazu,  

[w:] idem, Studia z estetyki, t. 2, wyd. 2, op. cit., s. 111: „[w]artość [...] jest szczególnym syntetycznym 
momentem j a k o ś c i o w y m  lub zestrojem jakości wartościowych, osadzonych na przedmiocie [...]” 
[wyróżn. wg oryginału]. 

Na temat koncepcji wartości Ingardena zob. m.in. J. Makota, Wartości estetyczne a wartości 
moralne w filozofii Romana Ingardena, „Etyka” 1986, nr 22, s. 183–194; M. Gołaszewska, 
Ingardenowski świat wartości. Wybrane zagadnienia aksjologii – kontynuacja pytań, [w:] Fenomenologia 
Romana Ingardena, op. cit., s. 397–420; A. Półtawski, Wartości a ontologia Ingardena, [w:] idem, 
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, op. cit., s. 111–122; A. Niemczuk, Ingardenowska koncepcja 
wartości. Analiza i krytyka, [w:] Spór o Ingardena w setną rocznicę śmierci, op. cit., s. 125–138;  
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Korzystając z osiągnięć współczesnej teorii wartości Ingarden rozróżniał trzy 

podstawowe, hierarchicznie uporządkowane, dziedziny wartości: (1) wartości „witalne” 

wraz z wartościami użytecznościowymi, przyjemnościowymi i ekonomicznymi,  

(2) wartości kulturowe, w szczególności: poznawcze, estetyczne (oraz artystyczne), 

socjalne (obyczajowe), oraz (3) wartości moralne sensu stricte 180 . Hierarchiczność 

dziedzin wartości wiąże się z przynależną im dignitas, która w przypadku wartości 

moralnych jest wyższa niż przy wartościach estetycznych i użytecznościowych 181 . 

Każda wartość odznacza się bowiem pewną „wysokością” 182 . Zaś w obrębie 

poszczególnych dziedzin wartości rozróżnić można nadto rozmaite ich odmiany  

(na przykład wśród wartości estetycznych jest nie tylko „piękno”, ale „wdzięk”, 

„wzniosłość”, „ładność” etc.), które na dodatek nie rzadko nie jest łatwo jednoznacznie 

rozróżnić i przypisać do określonej dziedziny. Oprócz tego każda dziedzina ma wartości 

zasadnicze („kategorie aksjologiczne”) oraz „wartości pokrewne”183. Ponadto w każdej 

dziedzinie napotykamy przeciwieństwa: „wartości pozytywne” i „wartości negatywne” 

(dobro – zło, piękno – szpetota, prawda – fałsz etc.), jednak tych drugich nie można, 

zdaniem Ingardena, traktować po prostu jako braku tych pierwszych. Wszystkie 

wartości są bowiem w sposób swoisty jakościowo pozytywnie określone184. 

Charakteryzując bliżej wartości, Ingarden wskazał na trzy specyficzne ich 

momenty: (1) formę, (2) materię albo jakościowe uposażenie i (3) sposób istnienia185. 

Do tego należy poniekąd dodać jeszcze coś, co Ingarden nazywał „wartościowością”, 

dzięki której różnicuje się forma wartości i forma przedmiotów wartościami 

niebędącymi. Owa „[...] «wartościowość» jest czymś, co jest niezbędne dla każdej 
 

C. Karwot, Romana Ingardena koncepcja człowieka (Studium z metafizyki człowieka), WN „Akapit”, 
Kraków 2011, s. 125–158. 

180  Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 221; idem, Uwagi  
o względności wartości, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 216–219; A. Węgrzecki, [hasło:] 
„Wartość”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 290; A. Półtawski, Kultura  
a wartości moralne, [w:] idem, Realizm fenomenologii, op. cit., s. 67–74. 

Doniosłym osiągnięciem Ingardena było rozróżnienie wartości estetycznych i artystycznych, do 
czego bliżej odniesiemy się przy charakterystyce dzieł sztuki w dalszej części niniejszej pracy. 

181 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 234, 244. 
182 W sensie bezwzględnym „wysokość” wartości jest określona przez jej materię (takie wydają 

się być wartości moralne), natomiast w sensie względnym „wysokość” wartości opiera się na porównaniu 
przedmiotów wartościowych i może się zmieniać wraz z pojawianiem się nowych wartościowych 
przedmiotów (takie zasadniczo są wartości witalne i kulturowe); np. samochód jako środek transportu 
„zmniejszył” swą wartość od czasu szybszych i bezpieczniejszych samolotów (zob. idem, Czego  
nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 245–249; idem, Uwagi o względności wartości, op. cit., s. 209,  
216–219). 

183 Zob. idem, Wykłady z etyki, op. cit., s. 72. 
184 Zob. idem, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 223. 
185 Zob. ibidem, s. 232. 
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wartości, ale [...] nie jest ani formą, ani materią, ani sposobem istnienia, choć występuje 

w wartości [...]” 186 . Ta „wartościowość” wartości wiąże się ściśle z pewną 

„wysokością” wartości (niższość lub wyższość), jak też z ich „pozytywnością”  

lub „negatywnością”. Wartościowość jednej wartości może być ponadto uzależniona  

od wartościowości innej, to znaczy, że wartość w swej wartościowości nie jest 

niezawisła od wartościowości innych wartości (dla przykładu: nie jest bez racji, że to, 

co ma być „pożywieniem”, winno być „pożywne” a nie „trujące”)187. 

Wartości mają określoną formę, której – jak już wcześniej wspomniano –  

nie można zredukować do cech czy własności przedmiotu. Gdyby bowiem tak było, 

wartość nie mogłaby przysługiwać przedmiotom fizycznym, które posiadają jedynie 

własności fizyczne (kształt, kolor etc.). Podobnież nie można sprowadzić wartości  

do relacji między rzeczą wartościową a czymś innym. Co charakterystyczne: 

Wartości [...] są – jak podkreślał Ingarden – zawsze wartościami c z e g o ś   

(von etwas) lub wartościami n a  c z y m ś  (an etwas) bądź – jeszcze inaczej 

mówiąc – wartościami, które są ufundowane w c z y m ś  (in etwas)188. 

Oznacza to, że wartości w szczególny sposób nadbudowują się na tym, czemu 

przysługują. I co znamienne, wartości będąc takąż nadbudową, nie są ani pasożytnicze 

w stosunku do przedmiotu wartościowego, ani nie są sztucznie narzucone z zewnątrz, 

lecz – jak podkreślał Ingarden – wyrastają z samej istoty danego przedmiotu 189 .  

Właśnie dlatego wartość nie jest po prostu cechą czy własnością przedmiotu, ona tylko 

(jako moment formalny) „przysługuje” przedmiotowi. Co za tym idzie, funkcja wartości 

w przedmiocie jest inna niż te spełniane przez jakiekolwiek jego własności lub jego 

naturę. O ile „[w]łasność dzięki swej formie materią swą determinuje (określa  

i dopełnia) pod pewnym względem swój przedmiot, jakkolwiek może być ściśle 

związana z jego naturą”190, o tyle „[...] wartość przedmiotu jest determinowana w swej 

materii i wartościowości przez własności, ewentualnie przez naturę przedmiotu,  

 
186 Ibidem. 
187 Zob. ibidem, s. 233–234. 
188 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 180 [wyróżn.  

wg oryginału]. W teorii Ingardena „forma” pełni funkcję określania czegoś, przysługiwania czemuś, 
określania czegoś, inaczej niż u Arystotelesa, gdzie pełniła funkcję jakościowego „określacza” materii 
(zob. J. Widomski, [hasło:] „Forma”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit.,  
s. 75–78). 

189 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 234. 
190 Ibidem. 
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ale zarazem, skoro tylko tak zostaje zdeterminowana jako wartość dodatnia, nadaje 

przedmiotowi pewną dignitas, pewien zupełnie nowy aspekt jego istnienia, jakiego by 

bez niej nigdy nie zdołał osiągnąć” 191 . Tym samym wartość „ucieleśniając” się  

w przedmiocie, wynosi go w jego bycie ponad wszelkie inne – pozbawione wartości – 

przedmioty. 

Wartości są czymś jakościowo określonym i w tym sensie mają „materialny” 

charakter192. Przy czym materia była dla Ingardena tym, co jakościowe w najszerszym 

wymiarze, tym co obejmuje potencjalne zdolności przysługujące danemu 

przedmiotowi193. Toteż zdaniem polskiego fenomenologa to właśnie materia (to jest 

„jakość wartości”) odgrywa w budowie wartości zasadniczą – kierowniczą rolę. Od niej 

zależy między innymi wysokość wartości, sposób jej istnienia i uwarunkowania przez 

przedmiot, któremu przysługuje194. Materię wartości, czyli jej jakościową determinację, 

należy jednak odróżnić od „momentu aksjologicznego”, czyli wartościowości wartości, 

która przesądza, że jest ona właśnie wartością. „Moment aksjologiczny [...] jest 

momentem ogólnym każdej wartości, natomiast materia wartości jest tym, co różnicuje 

wartości między sobą”195. Materia wartości przesądza również o tym, czy dana wartość 

jest autonomiczna bądź nieautonomiczna, to znaczy, czy występuje w przedmiocie 

niezależnie, czy zależnie od istnienia w nim jeszcze innych wartości. Sama jednak 

„zależność” wartości lub „niezależność” wiąże się z jednostronną lub dwustronną 

modyfikacją jej materii lub jej brakiem, w związku ze współwystępowaniem innej  

lub innych wartości196. 

Co do sposobu istnienia wartości Ingarden wypowiadał się dość powściągliwie, 

kategorycznie nie zgadzał się na redukowanie ich do jakichś swoistych iluzji  

czy ludzkich urojeń. W Wykładach z etyki odrzucił takiż sceptycyzm i stwierdził, że:  

 
191 Ibidem [wyróżn. wg oryginału]. 
192 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 2, wyd. 3, op. cit., s. 124–125. Wyjątek 

stanowią „wartości ekonomiczne”, które „[...] są wartościami i l o ś c i o w o  określonymi, tak iż – 
przynajmniej w zasadzie – można je m i e r z y ć  i wyrażać l i c z b o w o ” (ibidem, s. 124 [wyróżn.  
wg oryginału]). 

193 Zob. J. Widomski, [hasło:] „Materia”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, 
op. cit., s. 151. 

194 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 235.  
195 Idem, Wykłady z etyki, op. cit., s. 331. 
196 Zob. idem, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 249–254. 
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[...] wartości n i e  są przedmiotami czysto intencjonalnymi, [...] jeżeli w ogóle 

są, to są w tym świecie więcej niż intencjonalnie, są jakoś z a k o t w i c z o n e   

w  r e a l n o ś c i 197.  

Gdyby bowiem wartości w ogóle nie istniały, cała etyka, estetyka, normy 

moralne i prawne nie miałyby najmniejszego znaczenia, i nie należałoby się tym  

w ogóle zajmować, lecz w zamian powinno się – jak się wyraził Ingarden – chociażby 

„budować mosty” (tyle że nawet owo „budowanie mostów” realizowane jest  

ze względu na wartości ekonomiczne, użytecznościowe czy jeszcze inne)198. 

Sposób istnienia wartości według Ingardena musi się jakoś wiązać zarówno  

z materią wartości, ich wartościowością, jak i sposobem istnienia przedmiotów, którym 

„przysługują”199. Niemniej o sposobie istnienia wartości nie może przesądzać sposób 

istnienia przedmiotów, dla których są nadbudową. Jak zauważał Ingarden, na przykład 

„wartości estetyczne” „[...] nigdy nie mogą osiągnąć tej efektywności istnienia,  

co realizowane w czynach wartości moralne, gdyż pozostają one tylko w sferze bytu 

czysto intencjonalnego [...]”200. W zależności od dziedziny wartości ich sposób istnienia 

wydaje się być różny i to niekoniecznie obejmuje wyłącznie sposoby istnienia 

wymienione i analizowane przez Ingardena w pierwszym tomie jego Sporu o istnienie 

świata. Jak sam przyznał w odczycie Czego nie wiemy o wartościach:  

Wydaje się, że w rozmaitych sposobach istnienia, jakie natrafiamy w dziedzinie 

wartości, mamy do czynienia z jakimiś nowymi sposobami istnienia [...]201.  

 
197  Idem, Wykłady z etyki, op. cit., s. 143 [wyróżn. wg oryginału]. Ingarden zaznaczył,  

że „[m]oże ich [tj. wartości] realność nie jest taka sama jak realność rzeczy czy ciał ludzkich, czy 
psychiki ludzkiej, ale jakoś, na podłożu realności tych wszystkich [...] «przyrodzonych» rzeczy i faktów 
rodzą się, pojawiają, owe szczególne kwalifikacje, które bylibyśmy skłonni nazwać «wartościami» [...]” 
(ibidem). 

198 Zob. ibidem, s. 142; R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit.,  
s. 102–105. 

199 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 244.  
200 Ibidem. 
201 Ibidem. Zagadnienie „istnienia wartości” i ich „sposobu istnienia” podjął Ingarden również 

m.in. w rozprawie O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych. Wskazał tam na trzy teorie 
wartości, które właściwie pozbawiają odpowiedzialności sensu. Wymienił: (1) psychologiczną teorię 
wartości (teoria „subiektywności” wartości), wedle której wartości to jedynie iluzje przypisane przez 
ludzi niektórym przedmiotom; (2) teorię społecznego źródła wartości, która traktuje wartości sine 
fundamento in re („bez fundamentu w rzeczach”) jako wymagania postawione przez społeczeństwo 
swoim członkom, oraz (3) teorię „relatywności” wartości (wraz z teorią uwarunkowania historycznego 
wartości), traktujące je jako zmienne w zależności od danej epoki historycznej, co oznacza, że coś może 
być raz dobre, piękne, innym zaś razem złe i szpetne, a zatem nie tyle „jest”, co „wydaje się” być takie 
bądź inne (zob. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 104–117);  
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Konieczne byłyby jednak dalsze wnikliwe badania w tej kwestii. Tym jednak,  

co można stwierdzić, to wskazanie dwóch momentów bytowych określających sposób 

istnienia wartości. Są nimi: bytowa niesamodzielność w stosunku do tego, co ją posiada 

oraz bytowa pochodność bądź od pewnych własności tego, co posiada wartość, bądź  

od własności jakichś innych przedmiotów202. 

Przedstawione powyżej szkicowo uwagi na temat wartości mają fundamentalne 

znaczenie dla zrozumienia i interpretacji całego świata kultury. Wszak człowiek 

tworząc ów nowy świat kultury, ujarzmiając i przekształcając to, co wyłącznie 

przyrodnicze i jako takie obojętne na wszelką wartość, kosztem ogromnego wysiłku 

oraz trudu wymagającego nierzadko ofiary całego życia, „[...] dociera do tej sfery bytu, 

która wartości stanowi” 203  i właśnie wówczas osiągnąć może swe właściwe 

człowieczeństwo. Człowiek uprawia ziemię, buduje maszyny, domy, tworzy dzieła 

sztuki, rozwija naukę, filozofię, ustanawia historię samego siebie i ludzkości, wytwarza  

w jakimś sensie swoją rodzinę, naród, ojczyznę. Nie czyni on tego jednak wyłącznie  

dla zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z własną egzystencją, lecz właśnie 

dla owych wartości dobra, piękna czy prawdziwości etc., które mogą się ujawnić  

i ucieleśnić w nadbudowanej „nowej” rzeczywistości. Czyniąc to, człowiek staje się 

szczególnym „sługą wartości”, to znaczy umożliwia realizowanie się wartości  

w wyrażanej przez siebie rzeczywistości, a jednocześnie – jak już zostało powiedziane – 

staje się „naprawdę” człowiekiem, „[...] osiąga swe właściwe człowieczeństwo [...]”204, 

którego charakterystycznym rysem jest swoiste „posłannictwo”. Człowiek – jak 

powiedział Ingarden – „[...] staje się człowiekiem pośredniczącym pomiędzy tym,  

co jest tylko «przyrodą», a tym, co on jeno w przybliżeniu, jakby w odblasku może 

przeczuwać w ujawnionych i ucieleśnionych przez siebie wartościach”205. Wówczas: 

Całe bogactwo różnych wartości rozpościera się [...] przed jego oczami  

i zobowiązuje go do różnych czynów wobec jego bliźnich, wobec przyjaciół  

i wrogów. Życie jego zaczyna mieć jakieś zadanie i cel i nabywa pewnego 

 
zob. także idem, Uwagi o względności wartości, op. cit., s. 208–215; idem, Wykłady z etyki, op. cit.,  
s. 142–143; M. Gołaszewska, Ingardenowski świat wartości, op. cit., s. 407–410; A. Brońska, Wartość  
i względność. Ingardenowskie poszukiwanie sposobu istnienia wartości, [w:] W kręgu myśli Romana 
Ingardena, op. cit., s. 114–132; W. Cichoń, O relatywności wartości, [w:] Fenomenologia Romana 
Ingardena, op. cit., s. 429–443. 

202 Zob. R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 232, przyp. 16. 
203 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 35, przyp. 5. 
204 Ibidem, s. 36; zob. R. Ingarden, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 15–16. 
205 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 36. 
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sensu i znaczenia, którego by nie miało w samej pierwotnej Naturze. Życie  

to staje się odpowiedzialne. Człowiek zdobywa zasługi i obciąża się winami206. 

Według Ingardena człowiek, chociaż samych wartości – jako owej „sfery bytu” 

(„aksjosfera”) – tworzyć nie może, jest zdolny – jak już powiedzieliśmy –  

do wytwarzania przedmiotów, w których wartości mogą się ujawnić i tym samym być 

nazwanym ich „twórcą” (homo creator)207. Co więcej, człowiek jest zdolny wytwarzać 

(a także i niszczyć) przedmioty, mogące stanowić bytowy fundament konkretyzacji 

wartości, która następnie może trwać w przedmiocie tak długo jak przedmiot  

ów zachowuje określone fundujące daną wartość determinacje. Wraz ze zmianą tych 

determinacji lub zanikiem całego fundamentu bytowego, z których pochodzą, zanikają 

również z zasięgu bytowego tego przedmiotu skonkretyzowane w nim wartości.  

A wyrażając się bardziej precyzyjnie, skonkretyzowane wartości zostają unicestwione  

w tym sensie, że pozbawia się je podstawy bytowej umożliwiającej daną konkretyzację,  

a wtedy można je już „zobaczyć” tylko jako „idealne istności wartości” 

(Wertwesenheiten) 208 . Kiedy dla przykładu jakieś wielkie dzieła sztuki czy inne 

przedmioty kulturowe zostaną zniszczone, zostają de facto unicestwione jedynie ich 

 
206 Idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 13. „Z odpowiedzialnością [...] z istoty wiążą się 

rozmaite wartości pozytywne i negatywne. Ich istnienie, ich wzajemne związki bytowe, możliwość ich 
konkretyzacji w realnych przedmiotach i stanach faktycznych oraz wyłaniające się z materii wartości 
wymagania określają dopiero sens i możliwość odpowiedzialności [...]” (R. Ingarden,  
O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 102), która może dotyczyć czterech 
rozmaitych sytuacji: (1) „ponoszenie” odpowiedzialności za coś (bycie za coś odpowiedzialnym);  
(2) „podejmowanie” odpowiedzialności za coś; (3) bycie za coś „pociągniętym” do odpowiedzialności; 
oraz (4) „działanie” odpowiedzialne (zob. ibidem, s. 76–102). 

207  Por. J. Lipiec, Podmiot wobec wartości: od recepcji do kreacji, „Etyka” 1997, nr 30,  
s. 122–126. „Na pytanie, czy człowiek stworzył kiedykolwiek jakąkolwiek wartość, trzeba – zdaniem 
Józefa Lipca – odpowiedzieć jednoznacznie twierdząco, wskazując na osiągnięcia kreacyjne  
o niekwestionowanym autorstwie podmiotów ludzkich. Wartość IX Symfonii albo Kaplicy Sykstyńskiej 
nie budzi wątpliwości [...]. Nie sposób tym samym nie uznać, że byt został wzbogacony dzięki twórczym 
aktom Beethovena i Michała Anioła [...]. Nie było w świecie zasady sprawiedliwości, dopóki nie pojawiła 
się ona dzięki konkretnym sprawiedliwym uczynkom i uświadomieniu sobie ich swoistości [...]” (ibidem, 
s. 125). Jednakże otwartym pytaniem – także dla Lipca – pozostaje kwestia udziału człowieka  
w formowaniu bytu i faktyczną możliwość tworzenia przezeń czegoś „formalnie” nowego: „[...] czy jest 
tak, że człowiek tworzy w ramach w y ż s z e j  d e t e r m i n a c j i  o n t o l o g i c z n e j , odpowiadając  
na wezwanie do twórczości płynące spoza niego samego, czy też praźródłem aktów kreacji jest on sam, 
jako specyficzne, niepowtarzalne a k s j o g e n n e  l u d z k i e  j e s t e s t w o  (personalne czy społeczne –  
oto kolejna zagadka)?” (ibidem, s. 125–126 [wyróżn. wg oryginału]; zob. także J. Lipiec, W przestrzeni 
wartości. Studia z ontologii wartości, [s.n.], Kraków 1992, zwł. s. 80–97). 

208 Zob. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 181. Poza 
wartościami „skonkretyzowanymi” i „idealnymi istnościami wartości” Ingarden wymieniał jeszcze „idee 
wartości”, które jednak lokował poza światem realnym (zob. ibidem, s. 181, przyp. 45; R. Ingarden, 
Czego nie wiemy o wartościach, op. cit., s. 235). 
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fizyczne fundamenty 209 . Bezpośrednio same wartości, które były w nich 

skonkretyzowane i ucieleśnione nie zostaną zniszczone. Rozbicie słupków granicznych, 

spalenie obrazu czy inne działania zmierzające do zniszczenia kultury danego narodu 

nie mogą tego dokonać w sposób całkowity właśnie dzięki tej specyfice wartości210. 

W konsekwencji człowiek jako „[s]prawca jest więc – jak trafnie wskazał 

Ingarden – odpowiedzialny za to, że unicestwił lub stworzył ten realny lub jedynie na 

realnym oparty fundament bytowy konkretyzacji wartości”211 . Jest odpowiedzialny, 

ponieważ – jak podkreślił – skonkretyzowana wartość in actu esse pozostaje  

in actu fuisse. Gdyby zupełnie znikała wraz z unicestwieniem przedmiotu, wówczas nie 

byłoby także faktycznej podstawy do pociągania sprawcy do odpowiedzialności212 . 

Ostatecznie człowiek jest jednak odpowiedzialny za całą rzeczywistość kultury, którą 

stanowią przede wszystkim przedmioty intencjonalne konstytuujące się dzięki 

odpowiednim aktom świadomości podmiotu. W tej mierze, w jakiej efektywnie spełnia 

takież akty, umożliwia konkretyzację wielu wartości w świecie, w którym żyje. Czyni 

to tworząc nowe i chroniąc zastane podstawy bytowe owych kulturowych 

intencjonalnych przedmiotów. Przy czym – jak podkreślał Ingarden – człowiek  

„[...] musi mieć zdolność jasnego uchwytywania wartości pozytywnych i negatywnych, 

czułe sumienie, by móc jasno rozpoznać wobec siebie samego ewentualną wartość 

negatywną już zaczętego i dlań pozornie wartościowego działania”213 . A czynić to 

 
209 Zob. R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 31, przyp. 2.  
210 Zob. idem, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 180–181. Ingarden 

przytoczył również jako przykład w odnośnej kwestii historię włoskiego dominikanina, reformatora 
religijnego-politycznego Girolamo Savonarolę, ekskomunikowanego i spalonego na stosie w 1498 r.,  
zaś po śmierci zrehabilitowanego. „Niegdyś – jak przypominał Ingarden – spalono [...] Savonarolę, 
rzekomo z powodu moralnych lub religijnych wartości negatywnych, które miał «realizować» przez 
swoje czyny; później okazało się, że to były, przeciwnie, prawdziwe wartości moralne. Jednak jakoś nie 
zniszczono bezpośrednio ani tych wartości negatywnych, ani pozytywnych, lecz tylko ciało człowieka, 
który je wcielał w życie” (ibidem, s. 180; zob. A. Ostrowski, Savonarola, PIW, Warszawa 1974). 

211 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 181. 
212 Zob. Ibidem, s. 176. „Das «in actu fuisse» unterscheidet Vergangenheit von Zukunft mit 

Hinweis auf das einstige Jetzt. Das «in actu esse» birgt in sich eine nur diesem eigene Seins-  
und Beschaffenseinsfülle der Gegenwart. Diese bildet die Basis für ein «in actu»-erreichen-können  
und bedingt letztlich die Mögliuchkeit für kontinuierliche Jetzt. Zudem kann ein «in actu fuisse» nie mehr 
und von niemand mehr im nachhinein aus der Vergangenheit «getilgt» werden. Es selbst ist gewesen und 
dadurch im besten Falle teilweise erinnerbar, ausgrabbar, wiederfindbar ..., niemals in Gänze abänderbar” 
(J. Klawitter, Traktat zum Topos Verantwortung – Grundlinien für eine historisch-systematische 
Untersuchung mit Rücksicht auf neuzeitliche Perspektiven, [w:] Gewissheit und Gewissen. Festschrift für 
Franz Wiedmann zum 60. Geburtstag, hrsg. W. Baumgarten, Königshausen und Neumann, Würzburg 
1987, s. 210). 

213  R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 129;  
zob. P. Duchliński, Rola wartości osobowych w kształtowaniu sumienia. Próba rozwinięcia koncepcji 
sumienia przy założeniach etyki teoretycznej Romana Ingardena, [w:] Dziedzictwo aksjologii 
fenomenologicznej. Studia i szkice, red. P. Duchliński, Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 
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może, o ile posiada określony moralny charakter i zdolność do działania. Wówczas 

służąc realizacji wartości, człowiek realizuje siebie. Obcowanie z wartościami napawa 

go radością, ich urzeczywistnianie – uszczęśliwia. I wtenczas, jak się wyraził Ingarden, 

„[...] pewien jest w swym duchu, że nie żyje nadaremnie” 214 , bowiem wówczas  

„[...] może uzyskać styczność z czymś, co mu się wydaje czymś większym  

i doskonalszym niż on sam i niż cała ludzkość i co przewyższa wszelkie idee  

i najszlachetniejsze ideały człowieka, a także wszelkie doskonałości bytu skończonego 

w ogóle, to jest z Bogiem”215. Natomiast „[b]ez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania 

 
Kraków 2011, s. 148; zob. także idem, Epistemologiczne i ontologiczne założenia wypowiedzi 
normatywnych w etyce teoretycznej Romana Ingardena. Analiza semiotyczno-fenomenologiczna,  
[w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchlińki, G. Hołub, Akademia 
Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 259–294. 

214 R. Ingarden, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 16; idem, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 21. 
215 Idem, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 13. Zagadnienie „Boga” w filozofii Ingardena – jak 

podkreślił Karol Tarnowski – nie zostało dostatecznie zinternalizowane, jednakże w głównym dziele 
Ingardena, jakim jest Spór o istnienie świata „[s]tanowi ono [...] w istocie zagadnienie centralne, choć 
Ingarden odkładał jego tematyczną analizę, a nawet wyraźne jego postawienie, do dalszych, nigdy nie 
napisanych części książki” (K. Tarnowski, Zagadnienie Boga w ‘Sporze o istnienie świata’ Romana 
Ingardena, [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, op. cit., s. 277). Niemniej, w konkluzji Sporu  
o istnienie świata czytamy: „[...] wydaje się co najmniej bardzo nieprawdopodobne, żeby świadomość [...] 
mogła posiadać takie siły twórcze, które by jej umożliwiły stworzenie realnego (bytowo autonomicznego) 
świata. Toteż trzeba by szukać prapodstawy istnienia realnego świata w jakimś bycie transcendentnym 
różnym od czystej świadomości. Nie wykluczone, że byłby to ten sam byt, od którego także czysta 
świadomość byłaby pochodna bytowo [...]” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 2, wyd. 3,  
op. cit., s. 263 [wyróżn. wg oryginału]; zob. także S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, op. cit., 
s. 276–278; F. Kobiela, Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową strukturą świata 
realnego, [w:] Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu  
w 90. rocznicę urodzin, red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Wydawnicza PFF, Wrocław 2013,  
s. 320–321). 

Według Tarnowskiego „[...] Ingarden buduje wielkie realistyczne prolegomena do ontologicznej 
i metafizycznej teologii [...]” (K. Tarnowski, Zagadnienie Boga w ‘Sporze o istnienie świata’ Romana 
Ingardena, op. cit., s. 299). Znamienne jest, że „[...] dla Ingardena czas wprowadza nieuchronnie poza 
siebie, w wieczność, nie tylko w bezczasowość” (ibidem). „[D]ostrzega on możliwość takiej struktury 
świadomości, która ów czas przezwycięża; [...] [oraz] wiąże nieabsolutną, «szczelinową» czasowość  
z kruchością bytową, tę zaś z pochodnością. W tej intuicji jawi się Ingarden jako wielki spadkobierca 
klasycznej metafizyki i ontologii, i zarazem obrońca tej racjonalności myślenia, która prowadzi od tego, 
co przypadkowe i ułomne, do tego, co konieczne i doskonałe, a to znaczy także trwałe” (ibidem).  
W związku z tym, zdaniem Tarnowskiego, można wskazać u Ingardena na dwa możliwe założenia 
zrębów jego koncepcji Boga: albo „monoteistyczną koncepcję Boga jako stwórcy”, albo „ontologiczną  
i metafizyczną wykładnię idei Boga” (zob. ibidem).  

W prywatnych listach Edyty Stein do Ingardena (po jej nawróceniu i przyjęciu chrztu  
w Kościele katolickim w 1922 r., a zwł. po jej wstąpieniu do zakonu karmelitanek w 1933 r.) 
odnajdujemy dalsze intuicje na temat stanowiska polskiego fenomenologa na zagadnienie Boga i wiary,  
i ich relacji z filozofią. W jednym z listów Stein napisała Ingardenowi, że: „Nie trzeba, byśmy aż po kres 
naszego żywota szukali dowodu prawomocności doświadczenia religijnego. Konieczne jest jednak, 
byśmy opowiedzieli się za lub przeciw Bogu” (E. Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża św., 
Autoportret z listów, cz. 3: Listy do Romana Ingardena, oprac. M.A. Neyer, tłum. M. Klentak-Zabłocka, 
A. Wajs, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2003, s. 300). „Nie obawiam się też konfrontacji  
z Pańskimi zarzutami. Pociągałoby to jednak za sobą konieczność odpierania każdego poszczególnego 
twierdzenia, zagłębiania się we wszystkie nieprozumienia i fałszywe przesłanki, które się w nich 
zawierają. [...] Pamiętam wszak dobrze, jak było ze mną, zanim łuska opadła mi z oczu” (ibidem,  
s. 303–304). Ingarden bowiem z uwagi na „honor filozofa” dystansował się od wiary i Kościoła, dając 
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ponad samego siebie [człowiek] – jak podkreślał Ingarden – zapada z powrotem  

bez ratunku w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć”216. 

Powyższa analiza aksjologii Ingardena stanowi jedynie zarys całości 

przeprowadzonych przez niego badań. Pozwala jednak, jak się wydaje, na dostrzeżenie 

fundamentalnego znaczenia wartości dla kultury. W dalszych badaniach, szczególnie 

tych kończących niniejszy rozdział, zwłaszcza dotyczących dzieł sztuki, zagadnienie 

wartości zostanie jeszcze pogłębione. Teraz natomiast przechodzimy do kwestii „czasu” 

i „przestrzeni”, nota bene również nierozerwalnie związanych z wartościami. 

 

 

1.5. Kultura a czas i przestrzeń 

 

Nie sposób poruszając zagadnie tworzonego przez człowieka świata kultury, 

pominąć problematykę związaną z czasem i przestrzenią. Ingarden był co do tego 

przekonany. W Sporze o istnienie świata – w ramach rozważań związanych z istotą 

przedmiotu indywidualnego – znamiennie napisał: 

Zarówno czas jak i przestrzeń musi [...] spełniać rolę nie jakiegoś pustego, 

jednorodnego i obojętnego medium (ośrodka), ze znajdowania się w którym 

wypływałyby dla przedmiotów jedynie różnorodne dobory ich cech 

względnych, lecz rolę czynnika wzmacniającego w różnym stopniu 

odosobnienie przedmiotów od siebie lub też przeciwnie: wzmacniającego 

stopień wykorzystania dla wpływów wzajemnych naturalnej (tzn. z istoty ich 

płynącej) płaszczyzny wzajemnej wrażliwości wchodzących w grę 

przedmiotów. Wszystko to są sprawy otwierające dalekie perspektywy  

na metafizyczną rolę czasu i przestrzeni w budowie i różnorodności świata217. 

 
temu wyraz nawet określeniem, że to „aparat dogmatyczny wymyślony do panowania nad masami”  
(zob. ibidem, s. 234 i s. 307). Stein jednak dostrzegła u Ingardena, niejako pod powierzchnią tej 
„niechęci”, coś innego. W jednym z listów napisała mu: „Cieszy mnie bardzo, że w pojęciu realności 
natrafia Pan na coś, czego «na razie» nie jest Pan w stanie rozwiązać. Sądzę, że jeśli nadal będzie Pan nad 
nim pracował z tą samą ostrożnością i skrupulatnością [...] posuwając się dalej w obranym kierunku,  
uda się Panu znaleźć więcej, niż zamierzał Pan szukać” (ibidem, s. 318). 

216  R. Ingarden, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 23; zob. A. Węgrzecki, [hasło:] „Wartość”,  
op. cit., s. 290. 

217  R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, wyd. 3, op. cit., s. 384–385 [wyróżn.  
wg oryginału]; zob. ibidem, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 187. 
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Owych metafizycznych badań Ingarden nie zdążył przeprowadzić, jednak 

wypracowane przez niego wieloaspektowe uwagi – zwłaszcza na płaszczyźnie 

ontologicznej, antropologicznej i estetycznej – stanowią twórcze pogłębienie 

podejmowanej problematyki218. 

Ingarden rozróżniał zasadniczo: (1) czas konkretny (fenomenalny) oraz  

(2) czas abstrakcyjny („obiektywny”), a ponadto także (3) czas powszechny 219 . 

Pierwszy z nich to wielorodny, dający się naocznie uchwycić czas świata, w którym 

żyjemy. Jest to czas, w którym każde „teraz” stanowi pewną rozciągłą chwilę dziania 

się: „[c]zas [...] «wypełniony» tym, co się «w nim» dzieje czy zdarza, lub [...] trwa”220. 

Drugi – to „czas” mierzony zegarem, wyznaczany przez określenia matematyczne. Jest 

to czas „pusty” w porównaniu do „wypełnionego” czasu konkretnego. Zaś trzeci – to 

pewnego rodzaju czas porównawczy między wieloma konkretnymi czasami 

poszczególnych przedmiotów221. 

Ingardena szczególnie interesował czas w pierwszym z wymienionych wyżej 

znaczeń, który uważał za absolutny. Podkreślił, że: 

 
218  Całościowej analizy koncepcji czasu w filozofii Ingardena podjął się Filip Kobiela  

w monografii pt. Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata, TAiWPN 
„Universitas”, Kraków 2011. Wcześniej na szeroką problematykę związaną z czasem w twórczości 
Ingardena zwróciła uwagę Danuta Gierulanka w artykule pt. Filozofia Romana Ingardena, op. cit., s. 88. 
Z innych prac można wymienić m.in.: M. Bielawka, Tajemnica czasu w filozofii Romana Ingardena,  
[w:] W kręgu filozofii Romana Ingardena, op. cit., s. 205–210; eadem, [hasło:] „Czas”, [w:] Słownik pojęć 
filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 16–21; P. Błaszczyk, Ingarden o czasie, cz. 1–2, 
„Kwartalnik Filozoficzny” 1996, t. 24, z. 3, s. 33–61 i z. 4, s. 125–151; Z. Majewska, Czas w ujęciu 
Romana Ingardena (1893–1970), [w:] Czas w kulturze, red. A. Nowicki, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej – Zakład Filozofii Kultury, Lublin 1983, s. 71–77; W. Stróżewski, Romana Ingardena 
filozofia czasu, [w:] Nauka – Religia – Dzieje. XII Seminarium w Castel Gandolfo, 5–7 sierpnia 2003. 
Czas – Wieczność – Nieskończoność, red. J.A. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego – PAU 
w Krakowie, Kraków 2004, s. 117–138. Natomiast na zagadnienie przestrzeni w filozofii Ingardena, 
której poświęcił niewspółmiernie mniej miejsca i to niemal wyłącznie w badaniach związanych  
z dziełami sztuki, bodaj najwyraźniej zwróciła uwagę Majewska w ramach swojej monografii pt. Świat 
kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 105–112. 

219  Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 188; zob. także  
A. Gniazdowski, Czas historii według Romana Ingardena, [w:] Człowiek i kultury. Lieber amicorum. 
Studia poświęcone Profesorowi Mieczysławowi Nowaczykowi, red. Z. Stachowski, PTR – WSSG, 
Warszawa–Tyczyn, s. 117–142. 

220 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 188. 
221 Zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 101; M. Bielawka, [hasło:] 

„Czas”, op. cit., s. 16. Wydaje się, że w zasadniczym podziale czasu Ingardena na abstrakcyjny  
i konkretny można dostrzec pewną analogię do najbardziej charakterystycznych greckich określeń czasu: 
chronos i kairos. Pierwsze z nich odnosi się do czasu jako ciągłości (chronologiczności); drugie – 
wskazuje na „ten właściwy czas”, decydujący moment, dogodną chwilę, którą można wykorzystać  
lub utracić bezpowrotnie. Grecka tradycja wymienia ponadto aion – czas jako wieczność, trwanie, wiek  
(zob. R. Strzelecki, Czas etyki a czas jako chrono–logia, „Kwartalnik Filozoficzny” 2016, t. 44, z. 2,  
s. 31). 



 

 61 

[...] czas konkretny, [...] jest w tym sensie absolutny, że jest czasem s a m e g o  

przedmiotu, który w nim istnieje, o ile ten przedmiot w ogóle istnieje, nie zaś 

jakąś tylko subiektywnie uwarunkowaną, przedmiotową jedynie jakby  

z zewnątrz narzuconą, lecz im z istoty obcą formą czasową, jak np. czas w 

sensie Kantowskim”222.  

Oznacza to, że czasu konkretnego i tego, co go wypełnia, nie można rozumieć 

jako dwóch oddzielonych jestestw: „czasu” niczym jakiegoś „pustego tunelu”, który 

może zostać wypełniony jakimikolwiek przedmiotami, procesami czy zdarzeniami223. 

Przeciwnie, jak zaakcentował Ingarden:  

Czas ze swej własnej istoty jest czymś, czego nie można z zewnątrz dołączyć do 

tego, co istnieje. Nie można go też odrywać od tego, co się w nim zdarza, 

dokonuje albo trwa224.  

Wszelkie bowiem czasowo określone przedmioty indywidualne pojawiające się 

w czasie konkretnym wywierają na nim swoje piętno i zabarwiają go jakościowo. 

Każda chwila czasu konkretnego zostaje przeto oznaczona „[...] swoistością  

i jedynością, której nie można już dalej wyjaśnić ani też do niczego innego sprowadzić 

 
222 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 188 [wyróżn. wg oryginału]. 

Ingarden podkreślał, że „[...] u Kanta czas jest formą, wprawdzie tylko «naoczności», lecz w obrębie 
świata «przejawów» («Erscheinungen») występuje jako forma naocznego przejawu rzeczy samej w sobie 
[...]” (ibidem, s. 187, przyp. 1). Jak podkreślili Michał Heller i Tadeusz Pabjan – „[...] I m m a n u e l  
K a n t  w swoich wczesnych pracach opowiadał się za r e l a t y w i z m e m  k i n e m a t y c z n y m ,  
tzn. za poglądem, że fizyczny sens ma tylko ruch jednych ciał względem drugich. Jednakże w następnych 
pracach przeszedł na pozycje zwolenników Newtona i bronił koncepcji absolutnej przestrzeni  
i absolutnego czasu. [...] Kant zauważył, że skoro czyste przyrodoznawstwo zajmuje się przedmiotami 
umieszczonymi w przestrzeni i procesami dziejącymi się w czasie, to jego twierdzenia są konieczne, o ile 
przestrzeń i czas nie mogą być inne niż te, o jakich mówi fizyka klasyczna («czyste przyrodoznawstwo»). 
A nie mogą być inne – zdaniem Kanta – ponieważ czas i przestrzeń nie są przedmiotami poznania, lecz 
w a r u n k a m i  p o z n a n i a . Warunkują one samą możliwość wypowiadania sądów ogólnych o świecie. 
Są niejako schematami umożliwiającymi doznawanie bodźców (wrażeń) ze świata. / Istnieją dwa rodzaje 
tego typu schematów, lub jak je Kant nazywał – k a t e g o r i i  p o z n a n i a  z m y s ł o w e g o : schemat 
umożliwiający doznawanie równoczesności wrażeń – jest to k a t e g o r i a  p r z e s t r z e n i ; oraz schemat 
umożliwiający doznawanie następstwa wrażeń – jest to k a t e g o r i a  c z a s u . [...] Kategorie  
te umożliwiają doświadczanie (a więc w pewnym sensie są empiryczne), ale nie wywodzą się  
z doświadczenia. Z tego powodu Kant nazwał je k a t e g o r i a m i  t r a n s c e n d e n t a l n y m i  
( a p r i o r y c z n y m i ) . Czas i przestrzeń są kategoriami poznania zmysłowego, ale nie preegzystują one  
w poznaniu, jak puste skrzynki, które dopiero potem, w trakcie procesu poznawania świata, napełniałoby 
się wrażeniami. Kategorie czasu i przestrzeni jedynie u j a w n i a j ą  s i ę  przez doświadczenie (jako jego 
warunek)” (M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków 2014,  
s. 57–59 [wyróżn. wg oryginału]).  

223 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 192, przyp. 12. Ingarden 
powołał się tutaj na przykład podany przez Kazimierza Ajdukiewicza w pracy pt. Czas względny  
i bezwzględny, „Przegląd Filozoficzny” 1920, R. XXIII, s. 8. 

224 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 193 [wyróżn. wg oryginału]. 
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[...]”225, tak że każda jest jedyna w swoim rodzaju i tą swoją „[...] swoistością przenika 

wszystko, cokolwiek w niej w ogóle istnieje”226. 

Co więcej, każda aktualna chwila odczuwana jest przez podmiot przeżywający 

jako teraźniejsza, jednoznacznie jakościowo określona przez swoje wypełnienie całość, 

jako występująca po „minionych teraźniejszościach” a przed – dostępnymi  

w oczekiwaniu – fazami „nadchodzących teraźniejszości”. Owo jakościowe 

zabarwienie wyznacza „rozpiętość” każdej fazy teraźniejszej czasu konkretnego  

(w przeciwieństwie do punktowych „teraz” w czasie absolutnym w teoriach 

matematyczno-fizykalnych). Wypełnienie i rozpiętość takich teraźniejszych chwil 

zazwyczaj są różne, a co za tym idzie, czas konkretny nie może być jednorodny.  

A jakościowa odmienność wszystkich przeżytych chwil oraz stałe „pojawianie się” 

nowych „teraz” wraz z takimż ich „odchodzeniem” w przeszłość, skutkują 

doświadczaniem przez nas upływu czasu. Tym samym ciąg czasu konkretnego nie ma 

żadnych luk, każda chwila znajduje w nim swoje niepowtarzalne miejsce, a wszystko  

co w nim istnieje jako procesy i przedmioty trwające w czasie, istnieje w przebywaniu 

przez coraz to nowe fazy aktualności i nie jest zdolne przezwyciężyć takiejż 

„szczelinowości” swojego istnienia. Istniejące w czasie zdarzenia są ponadto jeszcze 

bardziej w swym bycie ograniczone i w swej aktualności mogą być jedynie w jednej 

teraźniejszości227. 

Dla szczególnie intersującego nas tutaj zagadnienia kultury i jej związków  

z czasem zasadnicze są przeprowadzone przez Ingardena badania odnośnie do możliwej 

korelacji między czasem a sposobem istnienia 228 . Konkluzją jego badań było 

twierdzenie o konieczności bytowej samoistności (autonomii) i aktualności istnienia dla 

właściwego i efektywnego bycia-w-czasie229. Wśród przedmiotów czasowo określonych 

– jak już wspominaliśmy – Ingarden wymieniał: zdarzenia, procesy oraz przedmioty 

trwające w czasie. Te ostatnie „[...] są bytowo najsilniejsze, albowiem  

w trwaniu przezwyciężają zmienność czasu i mogą służyć za podstawę bytową dla 

przedmiotów czasowych obu pozostałych typów” 230 . Szczególną grupę wśród nich 

 
225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
227 Zob. ibidem, s. 233; M. Bielawka, [hasło:] „Czas”, op. cit., s. 17. 
228 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 187–243. 
229 Zob. ibidem, s. 233, 242. „Aktualność istnienia w teraźniejszości zakłada jego autonomię 

(samoistność); nie wszystko jednak co bytowo autonomiczne, musi być aktualne” (ibidem, s. 233). 
230 Ibidem, s. 233. 
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stanowi świat ludzi jako indywiduów żywych, świadomych, w zmienności czasu 

zachowujących „ścisłą identyczność” oraz „autonomiczną podmiotowość”, 

jednocześnie jednak obarczonych niedoskonałościami bytowymi, jakimi są niezdolność 

przezwyciężenia – wspomnianej wcześniej – „szczelinowości” i „kruchości” 

(śmiertelności) swego istnienia231. 

 
231 Zob. ibidem, s. 231–233. W pracy Człowiek i czas, Ingarden zwrócił uwagę, iż: „[ż]yjemy 

wszyscy w czasie i wiemy o tym. Istnieją jednak dwa zasadniczo odmienne sposoby doświadczania czasu 
i nas samych w czasie. W jednym z nich wydaje się, że to, co «naprawdę» istnieje, t o  m y  s a m i , 
natomiast czas to jedynie coś pochodnego i tylko zjawiskowego; w drugim zaś, przeciwnie, c z a s   
i dokonujące się w nim p r z e m i a n y  stanowią jedyną rzeczywistość, my natomiast jakbyśmy zupełnie 
ulegali unicestwieniu w tych przemianach. W najlepszym wypadku utrzymujemy się w bycie jako czyste 
zjawisko, jako pewnego rodzaju fantom wytworzony przez przemiany zachodzące w teraźniejszości”  
(R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 40 [wyróżn. wg oryginału]). W pierwszym przypadku czas jest 
pochodny i zjawiskowy, a zatem „[...] istnieje na swój sposób także to, c o  p r z e s z ł e , i to,  
c o  p r z y s z ł e . Czas nie jest [...] mocą, która niszczy byt” (idem, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, 
op. cit., s. 190–191 [wyróżn. wg oryginału]). A sam człowiek jawi się być „kimś trwającym”  
i opierającym się przemianom czasu. W drugim przypadku czas jawi się pierwszym i podstawowym, 
bowiem tutaj „[...] w s z y s t k o  to, co czasowo istnieje, jest ograniczone tylko do jednego, bezwarunkowo 
pojętego «teraz», poza którym istnieją dwie jakby przepaści bezwzględnego niebytu” (ibidem, s. 190 
[wyróżn. wg oryginału]), przez co człowiek zredukowany zostaje do bycia „kimś zjawiskowym”, 
ulegającym unicestwieniu pod naporem czasu. W konsekwencji tylko pierwsze ujęcie – za którym 
opowiedział się Ingarden – pozwala człowiekowi być osobą, zachować tożsamość podmiotu świadomego, 
nieustannie transcendować teraźniejszość, opanować i przezwyciężyć lęk przed zatraceniem się w czasie, 
i tym samym wędrować po „wszechstronniejszej rzeczywistości” (zob. R. Ingarden, Człowiek i czas,  
op. cit., s. 48, 68–70). Ingarden podkreślał ponadto, że „[...] trzeba umieć p r z y  s o b i e  p o z o s t a ć  bez 
lęku zatraty siebie w czasie i bez ulegania pozorowi bycia rzeczą w świecie. Pozostać zaś przy sobie, to 
znaczy nie tylko zwiększyć samowiedzę własnego «ja» w różnych jego kolejach, lecz nadto m i e ć  s i ę   
w e  w ł a d z y  s w o j e j  i w starciu z przeciwnościami losu, z sobą, z zagadnieniami życia b u d o w a ć  
s i e b i e  s a m e g o  jako wciąż wzmagającą się moc wewnętrzną. Zaufać sobie i swemu istnieniu. / 
Wówczas też zmienia się oblicze czasu. Staje się on tylko okazją pozwalającą człowiekowi  
na ugruntowanie w sobie swego ducha” (ibidem, s. 65–66 [wyróżn. wg oryginału]). 

Czy jednak człowiek może uniezależnić się od czasu? Czy może czas przezwyciężyć? Ułudą 
okazuje się według Ingardena zarówno samo tworzenie dzieł, obcowanie z nimi. Samo to nie zapewni mu 
ponadczasowości (zob. ibidem, s. 62–65). Jednakże odwołując się do specyficznych – „swobodnych  
i odpowiedzialnych” – ludzkich czynów, Ingarden udzielił odpowiedzi twierdzącej. Był bowiem 
przekonany, że rzeczywistość tych czynów świadczy o rzeczywistości „trwałego ja” danego człowieka. 
Pisał: „[...] zasadnicza możliwość przezwyciężenia czasu jest dana f a k t e m  takich swobodnych czynów 
moich, dokonywanych w pełni świadomości ciążącej na mnie za nie odpowiedzialności [...]. W czynach 
takich przejawia się moje «ja», trwałość mego istnienia. Spełnianie ich zarazem w z m a g a  moje siły, 
b u d u j e  m i ę  n a  p r z y s z ł o ś ć ,  u n i e z a l e ż n i a  o d  c z a s u ” (ibidem, s. 67 [wyróżn.  
wg oryginału]). Kiedy jednak człowiek poniecha wysiłku, „zdradza siebie” i „rozpada się w czasie”. 
Rozstrzygającym dla Ingardena wydaje się być w tym przezwyciężaniu czasu stosunek człowieka do 
wartości. Albo swe siły „trwonić” na sprawy bez wartości czy „wartości pozorne”, albo oddać je na 
służbę urzeczywistniania wartości dobra, piękna i prawdy, a dokładniej – jak już analizowaliśmy  
w uprzednio – przedmiotów, na których takież wartości będą mogły się ujawnić i skonkretyzować  
(zob. ibidem, s. 67–70; A. Węgrzecki, Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka,  
[w:] W kręgu myśli Romana Ingardena, op. cit., s. 133–148; M. Smolak, Filozofia człowieka u Romana 
Ingardena, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 52–62, 151–174; C. Karwot, 
Romana Ingardena koncepcja człowieka, op. cit., s. 79–87). 



 

 64 

Wytwory kultury jako bytowo niesamoistne (heteronomiczne) – w konsekwencji 

tego, co zostało wyżej powiedziane – nie mogą istnieć w czasie232. Nie oznaczało to 

jednak per se wykluczenia przez Ingardena zagadnienia czasowości z badań nad 

tworami czysto intencjonalnymi charakterystycznymi dla kultury. Wręcz przeciwnie 

autor Sporu o istnienie świata podkreślił, że: 

Jeżelibyśmy wykluczyli to, co bytowo heteronomiczne, z zakresu tego,  

co występuje lub może występować w zasięgu konkretnego, przez nas, ludzi, 

przeżywanego czasu, to tym samym skreślilibyśmy pewną warstwę świata 

otaczającego człowieka istotną i charakterystyczną dla jego życia [...]233. 

Analizując niniejsze zagadnienie, Ingarden wskazał w odniesieniu do tworów 

kulturowych na zjawisko rzekomej czasowości (quasi-czasowości) występujące  

w zasadniczych dwóch odmianach. Po pierwsze, rozmaite wytwory kultury i dzieła 

sztuki jako twory intencjonalne jakkolwiek posiadają odpowiedni fundament bytowy  

w rzeczywistości i ich proces powstawania przebiega w realnym czasie, jednak od 

chwili ich powstania we właściwym sensie w czasie ani się nie znajdują, ani nie 

zmieniają. Dzieła te nie są samoistne i jako takie w czasie efektywnie uczestniczyć  

nie mogą. Mimo wszystko trzeba jednak podkreślić, że przedmioty kulturowe, jako że 

są „[...] intencjonalnym odpowiednikiem wytwórczych aktów świadomości, które same 

są efektywnie czasowo określone we właściwym sensie” 234 , dzięki jednoznacznie 

określonym świadomościowym aktom twórców, odbiorców, czy także niekiedy 

wykonawców zyskują pozór czasowego określenia i jako takie należą do określonych 

epok historycznego rozwoju 235 . Można tym samym zdaniem Ingardena mówić  

o swoistym „życiu” dzieł, jako że one – jako przedmioty czysto intencjonalne –  

są schematyczne i do ukonstytuowania ich konkretyzacji dochodzi w trakcie obcowania  

z nimi. I to jest pierwsze znaczenie „życia” dzieła jako jego konkretyzacji. Ale jako że 

„[...] samo dzieło «żyjące» w swych konkretyzacjach zmienia się w następstwie 

przemian zachodzących w konkretyzacjach, rozwija się samo w tym lub innym 

kierunku, przybiera właściwości stylowe pierwotnie jedynie dozwolone przez jego 

 
232 Zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 240; zob. także J. Hartman, 

Sposób istnienia rzeczy materialnej według „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, s. 90–120. 

233 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 240. 
234 Ibidem, s. 242 [wyróżn. wg oryginału]. 
235 Zob. ibidem, s. 241–242; Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 102. 
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budowę, przechodzi kryzysy zmiany stylu lub znów kostnieje itd. [...] Posiada [...] fazy 

najświetniejszego rozwoju i doskonałości, a także fazy, w których wraz z ubożeniem 

konkretyzacji samo staje się coraz uboższe itd.”236, można stwierdzić jeszcze drugie 

znaczenie ich „życia”. W ten sposób okazuje się, że pomimo heteronomiczności kultura 

okazuje się uwikłana w czas historyczny237. 

Co więcej, taka quasi-czasowość kultury – jak i jej cała quasi-rzeczywistość – 

była dla Ingardena kluczowa dla próby rozwikłania kwestii istnienia świata. Oznacza 

bowiem konieczność stwierdzenie, iż „[...] nie cały świat otaczający nas, ludzi, który 

wydaje nam się realny, «naprawdę» jest taki”238, oraz że: 

[...] w obrębie tego otaczającego nas świata da się odgraniczyć „świat realny” 

w ścisłym sensie, tzn. pewien świat, którego sposób istnienia różni się  

od sposobu istnienia kultury. W przeciwnym razie cały otaczający nas świat 

musiałby w swym sposobie istnienia być tego samego rodzaju co «świat» 

naszych poematów, dzieł muzycznych itd.239. 

Druga odmiana quasi-czasowości została wykazana przez Ingardena w jego 

analizach dzieł literackich. Wskazał, że w zawartości przedmiotów kulturowych – 

szczególnie dzieł literackich – może istnieć „czas przedstawiony”. Czas ów nie jest 

pustym czasem fizykalnym, lecz stanowi analogon czasu konkretnego 240 . Pomimo 

podobieństw struktura czasu przedstawionego różni się zasadniczo od struktury czasu 

konkretnego. Jak pisał Ingarden w monografii O dziele literackim: 

Naturalnie także i w nim [czasie przedstawionym] należy odróżnić 

teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, ale ta różnica wypływa z wzajemnego 

p o r z ą d k u  przedstawionych procesów i zdarzeń, a nie z tego, że one 

wszystkie przechodzą przez fazę a u t e n t y c z n e g o  „in actu esse”; to jest 

właśnie dla nich niemożliwe w ścisłym sensie, w przeciwnym razie musiałyby 

one same być naprawdę rzeczywiste. Tylko owo rzekome „in actu esse”, 

pozorna „teraźniejszość” (a tym samym przeszłość i przyszłość) jest tu 

możliwa, a i to tylko pod warunkiem, że czytając dzieło, bierzemy niejako 

 
236 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 436. 
237 Zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 102–103. 
238 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 242 [wyróżn. wg oryginału]. 
239 Ibidem. 
240 Zob. ibidem, s. 237; R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 305. 
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udział w rozwijaniu się przedstawionych procesów i zdarzeń i temu, co właśnie 

oglądamy, użyczamy jakby charakteru naszej każdorazowej aktualności241. 

Co więcej, o ile czas konkretny jest ciągły, w czasie przedstawionym występują 

luki, fazy „puste”, pozbawione pozytywnego określenia i jakościowego zabarwienia242. 

Ponadto w czasie przedstawionym możemy wskazać na pewne „zerowe punkty 

orientacji” i „perspektywy czasowe”, które jednak – co oczywiste – różnią się  

od swoich odpowiedników w czasie realnym. 

W rzeczywiście doznawanym czasie każda teraźniejszość jest pierwotnym 

początkiem układu orientacji resp. perspektywy czasowej, punktem zerowym, 

który [...] pozostaje w bezustannym przesuwaniu się w czasie i z istoty swej 

nigdy nie może osiągnąć stanu spokoju, zawsze posuwa się naprzód  

(w przyszłość) w jednym i tym samym kierunku. Wraz z tym nieustannym 

przesuwaniem (niejako na nową teraźniejszość) musi koniecznie dokonywać się 

stała przemiana swoistej perspektywy czasowej, perspektywy, w której minione 

doznania lub zewnętrzne zdarzenia jawią się nam w bezpośredniej retencji  

lub przypominaniu243. 

W czasie przedstawionym zjawiska te mogą być ukazywane analogicznie, 

zarazem jednak możliwe są w nim różnorodne modyfikacje, których próżno szukać  

w czasie rzeczywistym, na przykład jednoczesne przedstawienie danego zdarzenia  

w dwóch różnych aspektach orientacji czasowej, czy też sprowadzenie czasu do niemal 

„pustego” schematu, który umożliwia zaledwie orientację w czasowym układzie 

zachodzących wydarzeń244. 

Kwestią uzupełniającą obszerne badania Ingardena dotyczące czasu dopełniał – 

potraktowany przezeń nota bene o wiele mniej obszernie – problem „przestrzeni”245. 

 
241 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 305 [wyróżn. wg oryginału]; zob. idem, 

Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 237. 
242 Zob. idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 306–308. 
243 Ibidem, s. 308. 
244 Zob. ibidem, s. 308–311; R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, op. cit., s. 123–139. 
245 Według Majewskiej przypuszczalnie zagadnienie przestrzeni nie odgrywało u Ingardena tak 

znaczącej roli, jak u Husserla, gdyż „[...] Ingarden nie przywiązywał takiej wielkiej wagi do redukcji 
transcendentalnej i do rozważań konstytutywnych. Stąd nie stawał przed nim w sposób tak dramatyczny, 
jak przed Husserlem, problem: w jaki sposób w świadomości pozbawionej własności przestrzennych 
może się ukonstytuować fenomen przestrzeni?” (Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., 
s. 105, przyp. 51; J. Szewczyk, Husserl w oczach Ingardena, „Znak” 1975, R. XXVII, nr 4–5 (250–251), 
s. 616–621). Trzeba też wziąć pod uwagę możliwość, że Ingarden po prostu nie zdążył zagadnienia 
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Ingarden podkreślał odmienność: (1) przestrzeni idealnej, która jest jednorodną 

(homogeniczną), geometryczną „[...] czystą trójwymiarową mnogością punktów [...]”246 

od (2) przestrzeni realnej, będącej – jak się wyraził Ingarden – wypełnioną 

przedmiotami, nieograniczoną, nieciągłą, „[...] jedyną przestrzenią świata [...]”247. 

Ponadto polski fenomenolog zwracał uwagę jeszcze na: „[...] «przestrzeń 

zorientowaną», która z konieczności należy do sposobu, w jaki pierwotnie dane nam  

są rzeczy w spostrzeżeniu i stanowi niższą konstytutywną warstwę przejawiania się  

w spostrzeżeniu jedynej realnej przestrzeni” 248 . A także na: przestrzeń naszego 

codziennego doświadczenia (resp. spostrzeżeniową przestrzeń intersubiektywnie 

zorientowaną), przestrzeń „wyobrażeniową”, która jest pewnym – jak się wyraził 

Ingarden – „mrocznym” pozbawionym wyraźnych wymiarów i głębi „medium” 

przestrzennym immanentnie zawartym w przeżyciu wyobrażeniowym 249 , której  

nie można mylić z przestrzenią wyobrażoną, jako pewnym intencjonalnym aktem 

mniemania posiadającym własną nienaoczną treść, w określony sposób zbudowanym  

i dokonanym250. 

 
przestrzeni gruntownie przepracować, jego Spór o istnienie świata pozostał bowiem dziełem 
niedokończonym. 

246 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 287. 
247 Ibidem. 
248  Ibidem. Pojęcie „przestrzeni zorientowanej” (Orientierungsraum) jest pojęciem 

Husserlowskim. „Każdy podmiot – pisał Husserl – posiada swą «zorientowaną przestrzeń», swoje «tu»  
i owe możliwe «tam», przy czym owo «tam» określa się̨ w systemie kierunków prawo–lewo, góra–dół, 
przód–tył. Ale podstawowa forma wszelkiej identyfikacji intersubiektywnych danych zmysłowej 
zawartości jest taka, że należą one z koniecznością do tego samego s y s t e m u  m i e j s c ; a jego 
obiektywność okazuje się w tym, że każde «tu» da się̨ zidentyfikować z każdym względnym «tam»  
w odniesieniu do każdego nowego «tu» wynikającego z wszelkiego «dalszego poruszania się» podmiotu, 
a wtedy też w odniesieniu do każdego «tu» przynależnego do wszelkiego innego podmiotu. To jest pewna 
idealna konieczność i konstytuuje ona obiektywny system miejsc, którego nie da się zmysłowo zobaczyć, 
lecz da się zrozumieć, resp. «da się unaocznić» («erscheinbar ist») w pewnego rodzaju wyższej 
naoczności, opartej na wymianie miejsca i na wczuciu. W ten sposób rozwiązuje się zagadnienie «formy 
naoczności» i naoczności przestrzennej. Jest ona niezmysłowa, a przecież pod innym względem 
zmysłowa. Zmysłowo dana jest pierwotna przestrzeń naocznościowa, która jeszcze nie jest samą 
przestrzenią. Niezmysłowa, a przecież na wyższym poziomie naoczna, jest obiektywna przestrzeń, która 
dochodzi do sprezentowania przez identyfikację [dokonującą się] w zmianie orientacji, a mianowicie 
wyłącznie w zmianie swobodnej, której podmiot sam dokonuje. Już przestrzeń zorientowana (a wraz z nią 
eo ipso obiektywna przestrzeń) i wszystkie pojawiające się kształty przestrzenne dopuszczają idealizację, 
dają się ująć w geometrycznej czystości i «ściśle» («exakt») określić” (E. Husserl, Idee czystej 
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 2, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1974 s. 117–118 
[wyróżn. wg oryginału]; zob. także O. Becker, Zur phänomenologischen Begründung der Geometrie  
und ihrer physikalischen Anwendungen, „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung” 
1923, Bd. 6, s. 385–560; S. Judycki, Niektóre problemy husserlowskiej teorii konstytucji przestrzeni, 
„Roczniki Filozoficzne” 1981, t. 29, z. 1, s. 125–163). 

249 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 287, 292–293. 
250 Zob. ibidem, s. 291, 293. 
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Wszystkie te wymienione „przestrzenie” należy ponadto odróżnić od przestrzeni 

przedstawionej w dziełach sztuki a także – ujmując sprawę bardziej globalnie – 

szerokiego i wieloaspektowego zagadnienia przestrzeni artystycznej czy kulturowej251. 

Przedmioty czysto intencjonalne bowiem mają swoją własną „przestrzeń”. Trzeba  

tu, według Majewskiej, która referowała myśl Ingardena, wziąć pod uwagę: 

„przestrzenny fundament dzieła”, „przestrzeń przedstawioną w dziele”, „usytuowanie 

przestrzenne dzieła” oraz jego rolę dla uzyskania artystycznie wartościowej 

konkretyzacji dzieła252. Wszystkie te faktory mają swoją rolę w powstawaniu i recepcji 

rozmaitych przedmiotów kulturowych. 

Jak się wydaje, że istnieje wiele różnych przedmiotów kulturowych, różnorodna 

jest także korelacja między fizycznym fundamentem bytowym a konkretnym dziełem. 

Własności przestrzenne materiału zyskują wartości artystyczne i estetyczne. Co więcej, 

pewne przedmioty fizyczne mogą zyskać charakterystykę niefizyczną. Analizując teorię 

wczucia Roberta Vischera – Ingarden postawił pytanie: „[...] jak to możliwe, żeby  

na przykład na przedmiot martwy był rzucony charakter emocjonalny” 253 , czyli – 

innymi słowy – jak to możliwe, że pewien kształt przestrzenny (chociażby kamień) 

może zyskać pewną emocjonalną jakość, chociażby wzbudzać radość czy wywoływać 

smutek. Nie udzielił jednak odpowiedzi, poprzestając na wskazaniu problemu. 

Najwięcej uwagi jak się wydaje poświęcił Ingarden analizom przestrzeni 

przedstawionej, zwłaszcza w dziełach literackich, ale także w malarstwie 254 , 

architekturze255, muzyce256 czy filmie257. Jeśli w dziele sztuki istnieje warstwa świata 

przedstawionego, to ów świat ma również takąż „przestrzeń”. 

 
251 Majewska zauważyła u Ingardena – inaczej niż u Husserla – „[...] brak analiz dzieł sztuki  

w «przestrzeni kulturowej», zagadnień bliskości i obcości w kulturze” (Z. Majewska, Świat kultury 
Romana Ingardena, op. cit., s. 111; zob. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie z dodatkiem uwag 
krytycznych Romana Ingardena, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, s. 199–202). 

252 Zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 106–107. 
253  R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 67; zob. idem, Ze studiów nad 

zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 2, wyd. 2, op. cit., s. 335–341;  
R. Vischer, Ueber das optische Formgefühl. Ein Beitrag zur Aesthetik, Hermann Credner, Leipzig 1873; 
Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 107. 

254 Zob. R. Ingarden, O budowie obrazu, op. cit., s. 7–8, 10, 12, 16, 20, 22, 33, 43–44, 47–55, 64, 
79–83, 90, 95–96. 

255 Zob. idem, O dziele architektury, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 2, wyd. 2, op. cit., s. 121, 
131–138, 141–149, 156, 158, 164–165; idem, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 212–214. 

256 Zob. idem, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 2,  
wyd. 2, op. cit., s. 170–171, 175–178, 181–182, 221–223, 237–238, 246–247, 273. 

257 Zob. idem, Kilka uwag o sztuce filmowej, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 2, wyd. 2, op. cit.,  
s. 315–317, 326–329. 
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C o  d o  s t r u k t u r y  swej przestrzeń ta [tj. przedstawiona] zbliża się  

do przestrzeni naszego codziennego doświadczenia (resp. spostrzeżeniowej 

przestrzeni intersubiektywnie zorientowanej). Ale także i pod tym względem 

nie można jej bez zastrzeżeń przyrównać do przestrzeni realnej, jakkolwiek 

narzuca się nam to na pierwszy rzut oka, gdy pod uwagę bierzemy jedynie to, 

że istniejące w niej przedmioty przedstawione są domniemane jako realne. 

Różni się ona mianowicie od przestrzeni realnej i tą szczególną właściwością, 

że choć nie jest pozytywnie ograniczona i skończona, to jednak z drugiej strony 

nie jest również nieograniczona w takim sensie jak przestrzeń realna258. 

Przestrzeń przestawiona – jeśli tak można się wyrazić – „symuluje” przestrzeń 

świata realnego czy bardziej – przestrzeń codziennego doświadczenia (spostrzeżeniową 

przestrzeń subiektywnie zorientowaną), jednakże – tak jak omawiana wcześniej  

quasi-czasowość – nie może być przestrzenią rzeczywistą, gdyż posiada luki, miejsca 

niedookreślone, co czyni ją w porównaniu do przestrzeni świata realnego –  

quasi-przestrzenią. Ingarden zilustrował to rozmaitymi przykładami, między innymi 

przykładem opisanego w pewnej powieści pokoju, w którym rozgrywa się określona 

sytuacja i zupełnie nie ma mowy o tym, że poza pokojem jeszcze coś istnieje. 

Jeśli – jak analizował Ingarden – rzeczywiście przedstawiona przestrzeń 

(wewnątrz pokoju) nie kończy się w ścianach pokoju, to jest tak tylko dlatego, 

że do i s t o t y  p r z e s t r z e n i  w  o g ó l e  należy to, że n i e  m o ż e  s i ę  ona 

nagle k o ń c z y ć  czy u r y w a ć . Tylko dzięki niemożliwości takiego urwania się 

czy znikania przestrzeni jest ona poza pokojem nawet wtedy 

w s p ó ł p r z e d s t a w i o n a , gdy nie ma o tym w tekście wcale mowy,  

a przestrzeń wewnątrz pokoju staje się przez to jej w y c i n k i e m 259. 

Albo jeśli autor jakiejś powieści „przenosi” nas z pewnej okolicy „A” do innej 

„B” i nie pokazuje przy tym drogi pomiędzy nimi, wówczas choć przestrzeń ta  

nie zostaje pozytywnie określona i przedstawiona, jednak jest jakoś 

współprzedstawiona, gdyż przestrzeń po prostu nie może się „urywać”260. 

 
258 Idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 288 [wyróżn. wg oryginału]. 
259 Ibidem, s. 288 [wyróżn. wg oryginału]. 
260 Oczywiście przyjmując za wzór klasyczną geometrię Euklidesa z Aleksandrii. W geometriach 

nieeuklidesowych, np. wielowymiarowej przestrzeni Bernharda Riemanna, cała sprawa nie wygląda już 
tak jednoznacznie (zob. np. S. Kulczycki, Geometria nieeuklidesowa, wyd. 2, PWN, Warszawa 1960). 
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Poza tym przestrzeń przedstawiona nie może być włączona ani w przestrzeń 

realną, ani spostrzeżeniowe przestrzenie zorientowane. Jeśli – posługując się znów 

przykładem – autor jakiejś powieści przedmioty w niej przedstawione ukazuje jako 

„znajdujące się” w określonej realnej przestrzeni – powiedzmy „w Monachium”, to toż: 

[...] p r z e d s t a w i o n e  „Monachium”, a zwłaszcza przestrzeń, w której  

to miasto „leży”, nie da się jako p r z e d s t a w i o n a  utożsamić z odnośnym 

wycinkiem realnej przestrzeni, w którym realne miasto Monachium 

rzeczywiście się znajduje. Gdyby można to było zrobić, to musiałaby istnieć 

możliwość rzeczywistego przejścia czy przedostania się z przestrzeni 

przedstawionej do realnej i odwrotnie, co jest oczywistym absurdem261. 

I nie zmienia tego w żadnym wypadku fakt, że: 

[...] istnieje możliwość, że czytając dzieło, możemy w żywym naocznym 

wyobrażeniu niejako w p r o s t  uzyskać wgląd w przestrzeń przedstawioną,  

a dzięki temu przerzucić w pewnej mierze pomost nad przepaścią dzielącą obie 

oddzielne przestrzenie. Z tym wiąże się fakt, że przy żywym, duchowym 

obcowaniu z dziełem literackim jesteśmy zdolni jakby wprost oglądać 

przedmioty przedstawione – choć naturalnie nie są one nam tak cieleśnie 

samoobecne jak w spostrzeżeniu, gdyż to jest przy samej lekturze dzieła 

niemożliwe262. 

Na koniec rozważań dotyczących czasu i przestrzeni warto jeszcze zwrócić 

uwagę na polemiczny stosunek Ingardena do tradycyjnego podziału sztuk Gottholda 

Ephraima Lessinga. W jednym z wykładów z estetyki polski fenomenolog podkreślił,  

że: 

[...] nie można powiedzieć po prostu, iż takie a takie sztuki są czasowe, a takie  

a takie sztuki są przestrzenne, lecz że mamy tutaj do czynienia z rozmaitymi 

stopniami obecności czynnika przestrzennego i czynnika czasowego  

w rozmaitych kombinacjach [...]263. 

 
261 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 289 [wyróżn. wg oryginału]. 
262 Ibidem, s. 290 [wyróżn. wg oryginału]. 
263 R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 215. 
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Czy zaś istnieją dzieła sztuki czysto czasowe i czysto przestrzenne pozostawił 

Ingarden kwestią otwartą. Istotne było dla niego podkreślenie, że twierdzenie Lessinga 

mówiące, iż „[...] następstwo w czasie to pole działania dla poety, tak jak przestrzeń jest 

polem działania dla malarza”264, zdaje się nie być tak absolutne, jak by się mogło 

wydawać. 

Przeprowadzone badania odnośnie czasu i przestrzeni w horyzoncie szeroko 

pojętej kultury w ujęciu Ingardena zaprowadziły nas w dużej mierze do egzemplifikacji 

konkretnych dzieł sztuki. W następnym – i zarazem ostatnim – punkcie niniejszego 

rozdziału będą one wraz z językiem i innymi przedmiotami kulturowymi stanowić 

podstawowy temat rozważań. 

 

 

1.6. Język, dzieła sztuki i inne wytwory kulturowe 

 

Do dziedziny wytworów kulturowych Ingarden zaliczał między innymi rozmaite 

dzieła sztuki (literackie, malarskie, muzyczne, architektoniczne, filmowe i teatralne),  

ale również dzieła naukowe, język, obyczaj, moralność, systemy filozoficzne i religijne, 

instytucje publiczne i prywatne czy przedmioty użytkowe. Nie przeprowadził jednak 

analogicznie szerokich – jak w przypadku dzieł sztuki, zwłaszcza literatury – badań 

odnośnie do wszystkich wymienionych wytworów. To, co łączy wszystkie wskazane 

przedmioty – o czym zresztą była już wcześniej mowa – jest ich intencjonalność,  

a zatem konieczność posiadania przezeń jakiejś podpory bytowej, która pozwoliłaby  

im ujawnić się w świecie (konieczny jest autor, odbiorca, czasem wykonawca, a także 

jakiś fundament fizyczny). Dzieła sztuki są więc pochodne od ludzkich decyzji 

świadomościowych, które rozstrzygają o ich zaistnieniu, umożliwieniu ucieleśnienia się 

 
264  G.E. Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, oprac. M. Mencfel,  

tłum. H. Zymon-Dębicki, wyd. 2, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2012, s. 71; zob. Z. Majewska, Świat 
kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 111; S. Wysłouch, Od Lessinga do Przybosia. Teoria i kompozycja 
opisu, „Pamiętnik Literacki” 1991, R. LXXXII, z. 4, s. 5–26. Według Lessinga: „Malarstwo to sztuka 
p r z e s t r z e n n a , ukazuje ciała usytuowane w przestrzeni, ale unieruchomione w czasie. Literatura 
natomiast jest sztuką c z a s o w ą , przedstawia następstwo elementów w czasie («akcje»). Zatem 
tworzywo określa specyfikę sztuk, «czasowość» lub «przestrzenność»” (ibidem, s. 6 [wyróżn.  
wg oryginału]).  
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w nich konkretnych wartości, a także pozwalają im trwać w bycie lub wiodą  

ku unicestwieniu265. 

Pierwszym charakterystycznym wyróżnikiem kultury wydaje się być język jako 

jej szeroko rozumiany specyficzny komponent266. W badaniach Ingardena zagadnienie  

to znalazło swój wyraz w „koncepcji języka jako systemu tworów językowych”  

w ramach jego badań zawartych zwłaszcza w O dziele literackim267 oraz w pracach 

sensu stricto dotyczących języka, to jest: Krytyczne uwagi o poglądach fonologów268  

a także O języku i jego roli w nauce269. Wskazana koncepcja – jak podkreślał sam 

Ingarden – została przezeń opracowana niezależnie od analogicznych badań Husserla270. 

Autor Krytycznych uwag o poglądach fonologów scharakteryzował ją następująco: 

Jest ona [tj. wyżej wymieniona koncepcja] antypsychologistyczna, a zarazem 

nie utożsamia tworów językowych z przedmiotami idealnymi. [...]. Wedle niej 

twory językowe (poszczególne słowa, grupy słów, zdania, układy zdań)  

są zarówno w swej zewnętrznej szacie brzmieniowej (resp. symbolów 

graficznych) jak w swym znaczeniu (sensie) wytworami intencjonalnymi 

językotwórczych lub w szczególności zdaniotwórczych operacji 

świadomościowych. Przy tym [...] tzw. brzmienie słowa jest pewną typową 

brzmieniową jakością postaciową, ujawniającą się na podłożu odpowiednio 

dobranego konkretnego materiału głosowego, który jednakże sam nie wchodzi 

w skład tworu językowego i jest w pewnych dozwolonych granicach zmienny 

przy zachowaniu tego samego brzemienia danego słowa. Znaczenie zaś słów 

 
265 Zob. R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 186–187; Z. Majewska, Świat 

kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 37, 64; J. Makota, [hasło:] „Dzieło sztuki”, [w:] Słownik pojęć 
filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 33–34. 

266 Zob. J.F. Nosowicz, Język jako podstawowy element cech kultury narodowej, „Studia Ełckie” 
2006, t. 8, s. 9; N. Nau, Język a kultura, tłum. R. Wójtowicz, [w:] Języki w niebezpieczeństwie. Księga 
wiedzy, red. N. Nau [et al.], UAM, Poznań 2016, s. 49–76.  

267 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 57–280; idem, O funkcjach mowy  
w widowisku teatralnym, [w:] idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 459–485; idem, O poznawaniu 
dzieła literackiego, wyd. z 1976, op. cit., s. 11–94; idem, Funkcje artystyczne języka, [w:] idem, Studia  
z estetyki, t. 3, op. cit., s. 316–378. 

268  Zob. idem, Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, [w:] idem, Z teorii języka  
i filozoficznych podstaw logiki, op. cit., s. 15–28 (Praca niniejsza stanowi zapis dwóch odczytów 
Ingardena w Komisji Językoznawczej Wydziału Filozoficznego PAU z 23 marca i 18 maja 1948 r.). 

269 Zob. idem, O języku i jego roli w nauce, [w:] idem, Z teorii języka i filozoficznych podstaw 
logiki, op. cit., s. 29–119. Rozprawa ta obejmuje osiemnaście wykładów Ingardena w ramach cyklu: 
„Podstawowe zagadnienia teorii i metodologii nauk”, wygłoszonych w roku akademickim  
1948–1949 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

270 Zob. idem, Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, op. cit., s. 20–21; E. Husserl, Formale 
und transcendentale Logik, „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung” 1929, Bd. 10, 
s. 1–298. 
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czy sensy zdań, będąc wytworami intencjonalnymi aktów myślnych, są same 

przywiązanymi do brzmień słownych pochodnie intencjonalnymi 

rekonstrukcjami (odpowiednikami) konkretnych intencji, zawartych w aktach 

świadomości operacji językowych. Twory językowe (słowa, zdania, układy 

zdań) wielokrotnie przez nas używane w konkretnym mówieniu są: (a) ściśle 

identyczne, w przeciwieństwie do coraz nowego konkretnego materiału 

głosowego i konkretnych, przez nas przy mówieniu spełnianych intencji aktów 

myślowych, (b) są w brzmieniu swym i znaczeniu jako identycznie te same 

intersubiektywnie dostępne wielu podmiotom należącym do tej samej 

społeczności językowej i przez to dopiero umożliwiają porozumiewanie się 

między jednostkami psychofizycznymi; tym samym są jednym z istotnych 

warunków powstawania wszelkiej więzi społecznej między ludźmi tym samym 

językiem się posługującymi271. 

Właśnie ów – zaakcentowany przez Ingardena – aspekt społeczny języka wydaje 

się być znaczący w próbie zrozumienia specyfiki kultury. Filozof podkreślał 

intersubiektywność tworów językowych umożliwiającą komunikację międzyludzką,  

a także różnorodne funkcje języka, jego doniosłość w procesie poznawania  

i opanowywania świata, i w twórczości artystycznej. W opozycji do twierdzeń – 

skądinąd wybitnego językoznawcy Ferdinanda de Saussure’a – Ingarden twierdził, że: 

„Społeczność” języka nie polega [...] po prostu na występowaniu pokrewnych 

sobie indywidualnych faktów u  w i e l u  jednostek psychicznych, lecz na tym, 

że język jest j e d e n  dla w s z y s t k i c h  członków pewnej społeczności 

językowej i jest zarazem wytworem ich z b i o r o w e g o  w s p ó ł d z i a ł a n i a . 

Jednostka, która dopiero wchodzi w pewną społeczność językową, z a s t a j e  

język jako swoistą rzeczywistość intersubiektywną, która ma swoją podstawę 

bytową w zachowaniu się jej członków. Język jednak jest nie tylko w s p ó l n y  

wszystkim, którzy nim „mówią”, ale i ł ą c z y  ich ze sobą w j e d n ą  

społeczność, podobnie jak wspólny obyczaj, wspólna tradycja i wspólne 

ideały272. 

 
271 R. Ingarden, Krytyczne uwagi o poglądach fonologów, op. cit., s. 20–21. 
272  Ibidem, s. 23–24 [wyróżn. wg oryginału]. W odniesieniu do teorii Saussure’a Ingarden 

odniósł się ponadto krytycznie do jego podziału na langue i parole, reinterpretując je i rozszerzając na: 
„(a) Parole, czyli dokonujące się w poszczególnych podmiotach psychofizycznych p r o c e s y  
m ó w i e n i a  obejmujące językowe myślenie, posługujące się tworami językowymi, i związane z tym [...] 
fizjologiczne czynności wypowiadania tworów językowych. / (b) Powstające w przebiegu mówienia  
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Przy czym „[j]ęzyk jest tylko przez to tworem społeczności językowej,  

że poszczególne indywidua biorą udział w tej twórczości”273. Każdy bowiem członek 

danej społeczności nie tylko „używa” języka do komunikacji z innymi, ale wnosi weń 

szczególny „własny styl”. Funkcja języka nie ogranicza się zdaniem Ingardena  

do racjonalnego, poznawczego opanowywania rzeczywistości, ale – również na 

poziomie irracjonalnym – może on być środkiem wyrażania własnych stanów 

psychicznych i działania na innych (choćby wywołanie wzruszenia czy strachu etc.)274, 

czego szczególny przypadek można odnaleźć w dziełach literackich. 

Powyższe uwagi na temat języka prowadzą w sposób naturalny do dalszych 

wytworów kulturowych, jakimi są dzieła sztuki, zwłaszcza dzieła literackie (a także do 

dzieł naukowych, do których wrócimy później). Szczegółowe badania dzieł sztuki – 

jako ewidentnych przykładów przedmiotów czysto intencjonalnych – miały być 

początkowo dla Ingardena niejako preludium dostarczającym danych do badań 

ontologicznych. Same w sobie jednak „urosły” do takich rozmiarów, że ich autor stał 

się nie tylko ontologiem, ale i – począwszy od wydania Das literarische Kunstwerk – 

mistrzem estetyki. Wachlarz jego badań był bardzo szeroki i szczegółowy, i dotyczył 

poza dziełami literackimi 275 , także malarstwa 276 , muzyki 277 , architektury 278 , 

przedstawień teatralnych279 oraz filmu280. 

 
i wraz z nim przemijające k o n k r e t n e  t w o r y  j ę z y k o w e  [...]. / (c) T w o r y  j ę z y k o w e  
u t r w a l o n e  w jakikolwiek sposób (w szczególności «zapisane») [...]. / (d) J ę z y k  (langue?) –  
np. polski, francuski, angielski itp. – jako pewna szczególna intersubiektywna, w społeczności ludzkiej 
powstająca nowa rzeczywistość. [...]. / (e) [...] j ę z y k  « z n o r m a l i z o w a n y » , tzn. nie taki, jaki 
faktycznie jest i jak się w swym rozwoju zmienia, lecz «wyidealizowany», «poprawny», określony przez 
pewne narzucone reguły [...]. / (f) S y s t e m  n o r m  językowych, określających język znormalizowany, 
lub też s y s t e m  p r a w i d e ł  po prostu stwierdzających, że w danym języku «tak a tak się mówi»” 
(ibidem, s. 24–25 [wyróżn. wg oryginału]). 

 

273 R. Ingarden, O języku i jego roli w nauce, op. cit., s. 58. 
274 Zob. ibidem, s. 57; Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 55–56. 
275  Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit.; idem, O poznawaniu dzieła 

literackiego, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 1, wyd. 2, op. cit., s. 1–286; idem, O poznawaniu dzieła 
literackiego, wyd. z 1976, op. cit.; K. Bartoszyński, [hasło:] „Dzieło sztuki – literackie”, [w:] Słownik 
pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 42–52. 

276 Zob. R. Ingarden, O budowie obrazu, op. cit., s. 5–115; idem, O tak zwanym malarstwie 
abstrakcyjnym, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 184–206; F. Chmielowski, [hasło:] „Dzieło 
sztuki – malarskie”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 52–57; idem, 
[hasło:] „Dzieło sztuki malarskie – obraz abstrakcyjny”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana 
Ingardena, op. cit., s. 57–59. 

277 Zob. R. Ingarden, O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego, [w:] idem, Studia z estetyki,  
t. 3, op. cit., s. 129–146; idem, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, op. cit., s. 167–307;  
J. Dankowska, [hasło:] „Dzieło sztuki – utwór muzyczny”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana 
Ingardena, op. cit., s. 60–63. 
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Każde dzieło sztuki jest przedmiotem kulturowym, ale nie każdy przedmiot 

kulturowy jest dziełem sztuki. To, że dany przedmiot jest dziełem sztuki – używając 

słów Ingardena – oznacza, że posiada „coś”, „[...] co obecnością swą w dziele sprawia, 

iż ono należy do istności całkiem swoistego rodzaju, przeciwstawiającego się wszelkim 

innym tworom kulturowym. Inaczej mówiąc: zupełny brak tego czegoś [...] sprawia,  

że dany przedmiot przestaje być w ogóle dziełem sztuki [...]” 281 . Dla polskiego 

fenomenologa tym „czymś” była „wartość artystyczna”282, którą odróżniał od „wartości 

estetycznych”. Podkreślał, iż: 

[...] wartość artystyczna [...] jest czymś, co w samym dziele występuje i w nim 

samym ma swe ugruntowanie bytowe. Wartość estetyczna [natomiast] jest 

czymś, co pojawia się dopiero w przedmiocie estetycznym in concreto, i to jako 

szczególny moment naoczny, determinujący całość tego przedmiotu283. 

O ile bowiem dzieło sztuki od chwili powstania jest pozaczasowe i nie ulega 

zmianom (z wyjątkiem możliwych zmian w fundamencie bytowym dzieła), o tyle, 

zależnie od epoki, zmieniają się jego konkretyzacje estetyczne – „życie” danego dzieła. 

Wartości artystyczne danego dzieła sztuki są tedy, zdaniem Ingardena, służebne 

względem – stanowiących cel sztuki – wartości estetycznych w ich konkretyzacjach, 

będących efektem obcowania z nimi284. 

 
278 Zob. R. Ingarden, O dziele architektury, op. cit., s. 117–166; J. Mitscherling, [hasło:] „Dzieło 

sztuki – dzieło architektoniczne”, tłum. L. Sosnowski, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana 
Ingardena, op. cit., s. 36–38. 

279 Zob. R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej, op. cit., s. 309–329; A. Helman, [hasło:] 
„Dzieło sztuki – filmowe”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 38–42. 

280 Zob. R. Ingarden, O funkcjach mowy w widowisku teatralnym, op. cit., s. 459–485; E. Rozik, 
[hasło:] „Dzieło sztuki – widowisko teatralne”, tłum. L. Sosnowski, [w:] Słownik pojęć filozoficznych 
Romana Ingardena, op. cit., s. 63–68. 

281 R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3,  
op. cit., s. 274. 

282  Zob. ibidem, s. 274–275; R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, wyd. z 1976,  
op. cit., s. 20; idem, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 304–313; J. Makota, Dostęp do wartości 
przez sztukę, [w:] Estetyka Romana Ingardena. Problemy i perspektywy ‘w stulecie urodzin’,  
red. L. Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993, s. 59–66; Z. Majewska, [hasło:] „Wartość 
artystyczna – jakość artystyczna”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit.,  
s. 290–291. 

283  R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, op. cit., s. 274–275;  
zob. M. Gołaszewska, [hasło:] „Wartość estetyczna – jakość estetyczna”, [w:] Słownik pojęć 
filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 292–295. 

284 Zob. R. Ingarden, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, op. cit., s. 286; zob. idem, 
Wartość estetyczna i zagadnienie jej obiektywnego ugruntowania, tłum. M. Turowicz, [w:] idem, Studia  
z estetyki, t. 3, op. cit., s. 258–265; B. Kotowa, Kulturowy wymiar estetyki Romana Ingardena,  
[w:] Estetyka Romana Ingardena, op. cit., s. 131–142. 
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Całościowo dzieło sztuki miało obejmować – według koncepcji Ingardena – 

cztery elementy: (1) aksjologicznie obojętne elementy podbudowujące, (2) sprawności 

artystyczne, (3) jakości estetycznie doniosłe (walentne), oraz (4) wartości estetyczne285. 

Przede wszystkim jednak należy sobie zdać sprawę, że w dziele sztuki występują 

własności dwojakiego rodzaju, to jest: momenty aksjologicznie obojętne i szeroko 

pojęte momenty aksjologicznie walentne. Pierwsze z nich stanowią „aksjologicznie 

neutralny szkielet dzieła sztuki” 286 , który stanowią determinacje rozstrzygające  

o istnieniu i rodzaju dzieła sztuki (dzieło literackie, malarskie etc.). 

Mimo swej aksjologicznej neutralności należące do [...] szkieletu dzieła 

momenty (składowe, własności, ich dobory itd.) nie są jednak bez znaczenia dla 

całego zasięgu momentów aksjologicznie walentnych. Przeciwnie – o ile 

właśnie szkielet ten jest odpowiednio uposażony – pociągają one za sobą 

pojawienie się zupełnie nowych momentów, równie ściśle do dzieła 

należących, lecz tym się różniących od dotychczas wymienionych,  

iż są aksjologicznie walentne, że przede wszystkim są jakościami artystycznie 

wartościowymi, występującymi w takich lub innych doborach w danym dziele  

i konstytuującymi takie lub inne jego wartości artystyczne. Są one zasadniczo 

dwojakiego rodzaju: są przejawami doskonałości (lub niedoskonałości) samego 

[...] „rękodzieła artystycznego”, techniki artystycznej, po wtóre zaś są pewnym 

doborem sprawności, jakie dzieło sztuki posiada dzięki swym takim,  

a nie innym własnościom czy składnikom287. 

Dla przykładu sama budowa zdania czy inne cechy języka są same w sobie 

momentami neutralnymi aksjologicznie, ale ich użycie przez poetę może prowadzić  

do uzyskania określonych efektów w postaci dzieł wartościowych artystycznie. Blok 

marmuru lub inny kamień poddany mistrzowskiej obróbce rzeźbiarza może przybrać 

znamię dzieła sztuki288. 

 
285 R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 404; zob. idem, O budowie obrazu,  

op. cit., s. 33–37 (w tej – chronologicznie wcześniejszej pracy – Ingarden wymienił trzy typy jakości w 
dziele sztuki: „jakości estetycznie obojętne”, „estetycznie wartościowe jakości” oraz „jakości 
estetycznych wartości”; przy czym niektóre estetycznie obojętne jakości dzieła mogą być podstawą 
bytową jego momentów estetycznie wartościowych, przez co pośrednio uzyskują pewną „artystyczną 
doniosłość”). 

286 Zob. idem, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, op. cit., s. 277. 
287 Ibidem. 
288 Zob. ibidem, s. 277–283. 
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Konkretne rodzaje dzieł sztuki Ingarden rozpatrywał osobno i nie uogólniał 

uzyskanych wyników do jednego modelu. Wszystkim im pragnął „oddać 

sprawiedliwość”289. Najbardziej charakterystyczne elementy budowy dzieł sztuki to ich 

wielowarstwowość i wielofazowość, a także schematyczność związana z istnieniem 

miejsc niedookreślonych, „wypełnianych” dopiero przez odbiorców obcujących  

z dziełami. 

Tak np. dzieło literackie jest wielowarstwowe i odznacza się następstwem 

części po sobie, ma więc quasi-czasową strukturę, co umożliwia mu 

przedstawienie działań w czasie świata przedstawionego w dziele. Dzieło 

malarskie nie jest w tym sensie quasi-czasowe, czyli nie posiada części-faz 

następujących po sobie i wskutek tego, o ile jest obrazem przedstawiającym 

jakieś przedmioty, może przedstawić jedynie jedno zdarzenie w chwili jego 

dokonywania się; odznacza się za to rozciągłością przestrzenną dwu- lub nawet 

w pewnych przypadkach trójwymiarową, czego pozbawione jest dzieło 

literackie. Podstawowym składnikiem dzieła literackiego jest dwuwarstwa 

języka: warstwa brzmień słownych i zjawisk brzmieniowo-językowych tudzież 

warstwa znaczeń słów i zdaniowych jednostek sensu. Dzięki nim pojawiają się 

w dziele dalsze jego składniki: przedmioty przedstawione i wyglądy, poprzez 

które te przedmioty się ujawniają. Natomiast obraz pozbawiony jest 

dwuwarstwy języka, a środkiem przedstawienia jest zrekonstruowany środkami 

malarskimi wygląd przedmiotu lub przedmiotów uobrazowanych, od których 

pojawienia się w obrazie zależne są ewentualne składniki dzieła, takie jak  

np. sytuacja przedmiotowa, temat literacki itp.290. 

Pomijając dalsze szczegółowe badania i rozstrzygnięcia Ingardena,  

w omawianej kwestii należy jeszcze – last but not least – podkreślić, iż: „[...] sztuka 

może nam dać jakby w miniaturze i tylko w dalekim odblasku to, czego nie możemy, 

 
289 Zob. R. Ingarden, Graniczny wypadek dzieła literackiego, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, 

op. cit., s. 183. 
290 Idem, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, op. cit., s. 276. Konkluzją badań Ingardena 

było stwierdzenie, że poza sztukami wielowarstwowymi i wielofazowymi (literatura, teatr, film, 
pantomima) istnieją także sztuki tylko wielowarstwowe (malarstwo, rzeźba, architektura) bądź tylko 
wielofazowe (muzyka instrumentalna). Schematyczność zaś nie dotyczy dzieł architektonicznych, które 
w oparciu o realną budowlę uzyskują szczególną konkretność i pełnię (zob. R. Ingarden, Wykłady  
i dyskusje z estetyki, op. cit., s. 215–218; Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 40).  
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ściśle biorąc, osiągnąć w codziennym realnym życiu: spokojną kontemplację jakości 

metafizycznych”291. W monografii O dziele literackim, Ingarden pisał: 

Istnieją szczególne proste lub pochodne jakości, takie jak np. wzniosłość 

(czyjejś ofiary) lub podłość (czyjejś zdrady), tragiczność (czyjejś klęski) lub 

straszliwość (czyjegoś losu), to, co wstrząsające, niepojęte lub tajemnicze, 

demoniczność (czyjegoś czynu lub pewnej osoby), świętość (czyjegoś życia) 

lub jej przeciwieństwo: grzeszność czy „piekielność” (np. czyjejś zemsty), 

ekstatyczność (najwyższego zachwytu) lub cisza (ostatecznego ukojenia) itp. 

[...] Jakości te nie są właściwościami pewnych przedmiotów w normalnym tego 

słowa znaczeniu ani też cechami tych lub owych s t a n ó w  psychicznych, lecz 

objawiają się zazwyczaj w złożonych, a często bardzo różniących się między 

sobą s y t u a c j a c h  ż y c i o w y c h  lub międzyludzkich z d a r z e n i a c h , jakby 

jakaś szczególna ich atmosfera, unosząca się nad nimi i otaczająca rzeczy  

i ludzi uczestniczących w tych sytuacjach, atmosfera, która wszystko przenika  

i światłem swym wszystko rozświetla292. 

Jakości tych nie można wywołać, one pojawiają się niczym „nieoczekiwany 

gość”. Kiedy jednak się zjawią – czy to w realnym życiu, czy poprzez sztukę – 

odsłaniają i konstytuują w naszemu życiu nowy, głębszy sens293. W przypadku dzieł 

literackich ich szczególnym „miejscem” jest warstwa przedmiotów przedstawionych, 

których najważniejszą funkcją jest właśnie pokazywanie i objawianie określonych 

jakości metafizycznych294 . Oczywiście przedstawione w dziele sytuacje są bytowo-

heteronomiczne i nie posiadają realnego sposobu istnienia, jednak – na swój 

specyficzny sposób – pozwalają jakościom metafizycznym odsłonić się  

 
291 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 371; zob. idem, Zagadnienie systemu 

jakości estetycznie doniosłych, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 288–315. 
292  Idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 368 [wyróżn. wg oryginału]; idem,  

O budowie obrazu, op. cit., s. 62–63. 
293 „W ich [tj. jakości metafizycznych] ujrzeniu i realizacji, w obcowaniu z nimi, sami 

zstępujemy w praźródła bytu. Albowiem p o k a z u j e  s i ę  nam w nich nie tylko to, co w innych 
warunkach jest dla nas zakryte i tajemnicze, a w nich dopiero staje się jawne i widoczne, lecz one s a m e  
s ą  tym, co leży u źródła bytu i stanowi jedną z jego postaci. W  p e ł n i  mogą się nam one jednak tylko 
wtedy objawić, jeśli stają się rzeczywistością. [...] Pozostawiają ślad na wszystkim, co się w nie pogrąży, 
bez względu na to, czy wiodą one za sobą zgubę i przekleństwo, czy wybawienie i zachwyt. /  
Ich realizacja jest [...] jakby «łaską», która nas spotyka” (R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., 
s. 370 [wyróżn. wg oryginału]; zob. A. Węgrzecki, O absolutności wartości, [w:] Fenomenologia 
Romana Ingardena, op. cit., s. 421–427. 

294 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 371. 
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i ukonkretnić w ich „[...] konkretności i pełni jakościowego określenia” 295 . 

Paradoksalnie, właśnie owa „[...] heteronomia bytowa umożliwia nam [...] stosunkowo 

spokojną ich [tj. jakości metafizycznych] kontemplację, gdyż pociąga za sobą,  

że w konkretyzacji nie mają one tej dynamiki i intensywności, jaką zyskują w pełnej 

realizacji”296. Dzieło literackie czy inne dzieło sztuki staje się – jeśli można się tak 

wyrazić – swoistym zwierciadłem, przez które człowiek może dostrzec jakości 

metafizyczne, zachowując jednak post factum dystans niemożliwy przy rzeczywistym 

ich doświadczeniu. Przykładowo: pewne przedstawienie teatralne może nami 

wstrząsnąć, ale po nim – wcześniej czy później – wracamy do „realnego” życia, 

przeżywając zaś analogiczną sytuację realnie – jak wskazywał Ingarden –  

„[...] nie możemy w swej istocie pozostać całkowicie tymi samymi, co przedtem  

i nie możemy później się zachowywać całkiem dowolnie”297. 

Aby jednak w dziele literackim objawiły się jakości metafizyczne, nie wystarczy 

jedynie je opisać. Nie tylko warstwa przedstawiona, ale także i pozostałe warstwy dzieła 

muszą harmonijnie ze sobą współdziałać. 

W szczególności polifonia jakości wartościowych musi nie tylko wykazywać 

harmonię, która dopuszcza do ukazania się jakości metafizycznej, lecz nadto  

z nią harmonicznie współbrzmieć, tak, by harmonia owa domagała się danej 

jakości metafizycznej jako swego elementu uzupełniającego298. 

Przy tym należy podkreślić, że jakości metafizyczne tak przygotowane,  

w samym dziele nie zyskują swej aktualności, która może być niejako aktywowana 

dopiero w konkretyzacji podczas lektury. 

Pytaniem, które wymagałoby jeszcze rozstrzygnięcia jest, kwestia stosunku 

jakości metafizycznych i wartości estetycznych. Jedne i drugie pojawiają się  

w konkretyzacji estetycznej i z ontologicznego punktu widzenia mają ten sam 

intencjonalny sposób istnienia. Różnicuje je jednak – jak się wydaje – uposażenie 

jakościowe (materialne). W każdym typie dzieł sztuki – o ile występują – „[...] jakości 

metafizyczne [...] stanowią [...] czynnik estetycznie doniosły (i to może najbardziej 

 
295 Ibidem, s. 372. 
296 Ibidem 
297 Ibidem, s. 373. 
298 Ibidem, s. 376. 



 

 80 

estetycznie aktywny) [...]”299. Co więcej, zagadnienie jakości metafizycznych łączył 

Ingarden z tak zwaną „prawdziwością” dzieła, podkreślając, że „[...] przez «prawdę» 

rozumie [...] albo samą ukazującą się jakość metafizyczną, albo jej objawienie się  

w danym dziele”300. 

Innym rodzajem przedmiotów kulturowych są dzieła naukowe, które stanowią 

szczególny przypadek dzieł sztuki literackich 301 . Podobnie jak dzieła literackie 

wykazują budowę warstwową, jednak zarówno elementy poszczególnych warstw i ich 

role są niezupełnie zbieżne. W duchowym życiu człowieka inną funkcję pełnią dzieła 

naukowe a inną dzieła literackie. O ile podstawową funkcją dzieł sztuki jest ukazywanie 

wartości estetycznych, o tyle w przypadku dzieł naukowych stanowi ją funkcja 

informacyjna, to znaczy utrwalanie osiągniętych przez autora wyników poznawczych  

i przekazywanie ich innym ludziom302. Jak podkreślał Ingarden: 

 
299 R. Ingarden, O budowie obrazu, op. cit., s. 63. 
300  Idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 382. Ingarden wyróżnił osiem znaczeń 

„prawdziwości” lub „prawdy” w dziełach sztuki: (1) „prawdziwość” logiczna (poznawcza);  
(2) „prawdziwość” odnosząca się do przedmiotów przedstawionych w dziele sztuki; (3) „prawdziwość” 
jako odpowiedniość środków przedstawienia do przedmiotu przedstawionego; (4) „prawdziwość” jako 
zawartość zestroju momentów jakościowych dzieła sztuki; (5) „prawdziwość” przysługująca dziełu  
z uwagi na jego stosunek do autora (szczerość i prawdomówność wypowiadania się „autora” w dziele; 
„dojrzałość” i „szczerość” dzieła); (6) „prawdziwość” dzieła jako sprawność (siła) jego działania na 
perceptora; (7) „prawdziwe” jako „naprawdę” (wartościowe) dzieło sztuki; (8) „prawda” w dziele sztuki 
jako „idea” w nim zawarta (zob. R. Ingarden, O różnych rozumieniach „prawdziwości” w dziele sztuki, 
[w:] idem, Studia z estetyki, t. 1, wyd. 2, op. cit., s. 393–412; idem, O tak zwanej „prawdzie”  
w literaturze, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 1, wyd. 2, op. cit., s. 413–464).  

Stróżewski analizując myśl Ingardena odnośnie jakości metafizycznych, postawił pytanie:  
„[...] czy sytuacja opisana w dziele [sztuki literackiej], ukazującym konieczność związku między nią  
a występującymi na jej tle jakościami metafizycznymi, nie odsłania swoistej prawdy o świecie, nie jest 
d r o g ą  do jej ujawnienia? [...]” (W. Stróżewski, [hasło:] „Jakości metafizyczne”, [w:] Słownik pojęć 
filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 130–131 [wyróżn. wg oryginału]). I odpowiedział: „Otóż 
chciałbym zaryzykować przypuszczenie, że autentyczne doświadczenie jakości metafizycznych w dziele 
pozwala wyjść poza dzieło i odsłonić prawdę o rzeczywistości, o świecie. Dzieło jest drogą, bez której tej 
prawdy nie bylibyśmy w stanie doświadczyć. Jest jak reflektor wydobywający z mroku jakiś fragment 
świata i pozwalający dostrzec go w jego prawdzie, rozumianej [...] – po Heideggerowsku – jako 
o d s ł o n i ę c i e ” (ibidem, s. 131 [wyróżn. wg oryginału]; zob. także M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, 
tłum. J. Mizera, [w:] idem, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk [et al.], Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, 
s. 38). 

301 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 406–409; idem, O poznawaniu 
dzieła literackiego, wyd. z 1976, op. cit., s. 143–164; Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena,  
op. cit., s. 46–50. 

302 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 406–407. Specyfika funkcji dzieła 
sztuki w koncepcji Ingardena polega – jak referowała syntetycznie Gołaszewska – na tym, iż „[...] nie da 
się go [dzieła sztuki] sprowadzić ani do wytworów operacji poznawczych, ani do przedmiotów, których 
podstawową fukcją jest dostarczanie rozrywki, ani do żadnych innych. Podstawową funkcją dzieła sztuki 
jest ukazywanie wartości estetycznych. Tezą tą Ingarden przeciwstawił się [...] tendencjom, by dzieło 
sztuki sprowadzić do jego funkcji pozaestetycznych, utylitarnych, poznawczych, moralizujących itp.  
Nie przeczy on, że dzieło sztuki funkcje te spełniać może i pełni je najczęściej faktycznie, że są one 
doniosłe dla rozwoju kultury – lecz są to funkcje wtórne, które spełniane być mogą w ogóle jedynie 
dzięki tkwiącym w dziele wartościom estetycznym. Takie postawienie sprawy szczególnie ważne wydało 
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Gdyby nie istniała cała literatura naukowa, nie tylko wszelki postęp nauki  

i kultury ludzkiej zostałby zahamowany, ale także byłoby niemożliwe 

utrzymanie już osiągniętego poziomu303. 

Aby jednak dzieła naukowe mogły spełniać swą funkcję w kulturze, muszą być 

możliwie jednoznaczne. Estetyczne jakości wartościowe, chociaż mogą pojawić się  

w dziełach naukowych, nie są dlań konieczne304. Znamienne jest, że dzieła naukowe 

mogą być z sukcesem przekładane na inne języki (chociaż niejednokrotnie jest to 

zadanie bardzo trudne), w przeciwieństwie do dzieł literackich, których w zupełności 

wierny przekład jest niemożliwy z uwagi na ich warstwę brzmieniową, w której 

ufundowane są wartości estetyczne. Stąd ideałem – niestety utopijnym – byłoby,  

jak mniemał Ingarden, stworzenie na potrzeby dzieł naukowych jakiegoś sztucznego 

jednoznacznego języka symbolicznego305. 

Do przedmiotów kulturowych zaliczał Ingarden również uniwersytety i inne 

instytucje oświatowe, polityczne, publiczne i prywatne, a także systemy filozoficzne, 

moralność, religię i jeszcze inne306. Przy czym nie wszystkim z nich poświęcał równie 

wiele uwagi i szczegółowych analiz. Niemniej był przekonany – jak pisał w szkicu 

Człowiek i jego rzeczywistość – że gdyby wszystkie te przedmioty, któregoś dnia 

zniknęły z naszego świata, nasze życie nigdy nie byłoby już takie samo: „I jakież inne –  

czy w ogóle ludzkie? – byłoby wówczas nasze życie”307. 

Na zakończenie należy jeszcze podkreślić, że Ingarden szczególne miejsce  

w całym świecie kultury przypisywał, obok sztuki, filozofii. Nie bez powodu przywołał 

– swoją drogą dyskretnie, w przypisie – słowa” dziewiętnastowiecznego niemieckiego 

dramaturga i poety Friedricha Hebbla: 

 
się autorowi w odniesieniu do dzieła literackiego, które szczególnie często traktowane jest zarówno przez 
odbiorców jak teooretyków wyłącznie jako źródło wiedzy (np. historycznej, psychologicznej, 
obyczajowej) albo narzędzie rozrywki” (M. Gołaszewska, Roman Ingarden (5 lutego 1893 – 14 czerwca 
1970), „Pamiętnik Literacki” 1971, R. LXII, z. 1, s. 411). 

303 R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, wyd. z 1976, op. cit., s. 151. 
304 Idem, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 408. 
305  Zob. idem, O poznawaniu dzieła literackiego, wyd. z 1976, op. cit., s. 153–162; idem,  

O tłumaczeniach, [w:] idem, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, op. cit., s. 120–188. 
306 Zob. idem, Wstęp do fenomenologii Husserla, op. cit., s. 64–65.  
307 Idem, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 31. 
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„[...] die Kunst ist nicht bloss unendlich v i e l  m e h r , sie ist etwas ganz 

a n d e r s , sie ist die r e a l i s i e r t e  P h i l o s o p h i e  [...]”308 (Sztuka jest nie tylko 

czymś nieskończenie w i ę c e j , jest czymś całkowicie i n n y m ,  

jest z r e a l i z o w a n ą  f i l o z o f i ą )309. 

Ingarden stawiał bowiem sobie – i filozofom w ogóle – maksymalistyczne 

zadania, wyrażające się w odpowiedzialności zarówno intelektualnej, jak i moralnej. 

Uprawianie filozofii było dla Ingardena sposobem życia, „życia intelektualnego na 

własną odpowiedzialność”310. Stąd „[p]oza osiągnięciami teoretycznymi przyświecał 

mu też zawsze cel kulturotwórczy – podniesienie kultury filozoficznej w Polsce”311. 

Ze względów oczywistych powyższe charakterystyki wytworów kulturowych 

stanowią jedynie syntetyczną prezentację badań Ingardena, wystarczają jednak dla 

ukazania zasadniczych rysów jego koncepcji całej kultury jako tworów intencjonalnych, 

heteronomicznych, a jednak tak bliskich i koniecznych dla życia człowieka. 

 

* * * 

 

 

 

 
308 F. Hebbel, Maria Magdalene. Ein bürgerliches Trauerspiel in drei Aufzügen mit Vorwort, 

Verlag v. P. Reclam Jun., Leipzig 1844, s. 18 [wyróżn. wg oryginału].  
309 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 371, przyp. 1. Przy czym Ingarden –  

o czym już wcześniej była mowa – metodologicznie wyraźnie rozróżniał dzieła sztuki i dzieła naukowe, 
stąd podkreślał, że „[...] zupełnie opaczne jest korzystanie [...] z literackich dzieł sztuki i takie ich 
interpretowanie, jak gdyby były zamaskowanymi traktatami filozoficznymi” (idem, O poznawaniu dzieła 
literackiego, wyd. z 1976, op. cit., s. 144; zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit.,  
s. 45). 

310 Zob. D. Gierulanka, Filozofia Romana Ingardena, op. cit., s. 90; I. Krońska, Wspomnienie  
o Profesorze Ingardenie w pierwszą rocznicę jego śmierci, [w:] Fenomenologia Romana Ingardena,  
op. cit., s. 61. 

311 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 63; zob. R. Ingarden, O dyskusji 
owocnej słów kilka, [w:] idem, Książeczka o człowieku, op. cit., s. 183–187; zob. także idem, Dążenia 
fenomenologów, op. cit., s. 269–279. W przypisie do niniejszej pracy Ingarden znamiennie zaznaczył: 
„Pracę tę napisałem w ciągu zimy 1919/20, a skłoniła mnie do tego sytuacja w filozofii polskiej, jaką 
zastałem w Warszawie po przyjeździe tam w ciągu lata r. 1919. Nie miejsce tu, by opisywać ten 
niewesoły stan rzeczy, jaki mi się wówczas zarysował. Wystarczy, jeżeli powiem, że uderzał mię przede 
wszystkim prawie zupełny brak znajomości tego, co się działo we współczesnej filozofii 
zachodnioeuropejskiej. Wydawało mi się, że trzeba temu zaradzić, w granicach mych możliwości. 
Przyjechałem stosunkowo niedawno z wielkiego centrum naukowego, jakim była Getynga na początku 
wieku, a w szczególności po kilkuletnim obcowaniu z Husserlem i fenomenologami. Sądziłem, że jest 
mym obowiązkiem przekazać polskiemu światu filozoficznemu to, czego się tam nauczyłem. Czy ktoś  
z tego chciał skorzystać – było dla mnie raczej sprawą drugorzędną” (idem, Dążenia fenomenologów,  
op. cit., s. 269, przyp. oznaczony asteryskiem). 



 

 83 

Rekapitulując rozważania niniejszego rozdziału traktującego o kulturze w myśli 

Ingardena, można sformułować następujące tezy: 

(1) Podstawę dla określenia kultury według Ingardena jest jej radykalna 

odmienność w stosunku do świata pierwotnej przyrody. Człowiek rozumiany jako homo 

faber stoi na szczycie drabiny ewolucyjnej, jednak to nie wystarcza do stwierdzenia 

jego wyjątkowości. Tkwi ona dopiero w tym, iż nadając nowy i odmienny sens 

przedmiotom świata przyrody, człowiek tworzy kulturę – „nową rzeczywistość”, która 

nie ogranicza się do przedmiotów czysto użytecznych i praktycznych, ale rozciąga się 

na rozmaite dzieła sztuki tworzone wyłącznie dla ich piękna. 

(2) Tworom kultury przypisywał Ingarden istnienie intencjonalne, 

heteronomiczne. Oznacza to, że są one pochodne od ludzkich decyzji 

świadomościowych i w samych sobie nie posiadają żadnego fundamentu bytowego.  

Do ujawnienia się w świecie potrzebują „nośników” fizyko-biologicznych, dzięki temu 

świat kultury nie jest wyłącznie ograniczony do sfery indywidualnej, lecz staje się 

intersubiektywny. Forma przedmiotów intencjonalnych jest dwustronna i obejmuje 

pewną zawartość i strukturę intencjonalną. Istotna ich charakterystyka tkwi ponadto  

w zmienności. Pomimo braku autonomiczności, świat kultury stanowi – jak podkreślał 

Ingarden – atmosferę konieczną do nadania życiu ludzkiemu nowego sensu i znaczenia, 

którego brak wykluczałby de facto możliwość akceptacji przezeń własnego istnienia. 

(3) Fundamentalne znaczenie dla kultury mają wartości. Człowiek wartości  

nie tworzy, jednak poprzez tworzenie przedmiotów kulturowych dociera do sfery bytu, 

którą wartości stanowią, tworzy przedmioty, w których wartości mogą się ujawnić. Tym 

samym – według Ingardena – człowiek staje się jako sprawca odpowiedzialny  

za pozytywne kształtowanie (bądź unicestwienie) fundamentu bytowego dla 

konkretyzacji wartości. W konsekwencji można uznać, że człowiek jest odpowiedzialny 

za cały świat kultury. W tej bowiem mierze, w jakiej efektywnie spełnia odpowiednie 

akty świadomości, umożliwia konkretyzację wielu wartości w świecie. A czyniąc  

to, realizuje potencjał własnego bytu, natomiast porzucając, niejako zdradza siebie, 

popadając w czystą zwierzęcość. 

(4) Wytwory kultury są bytowo heteronomiczne, co w konsekwencji oznacza,  

że nie mogą efektywnie istnieć w czasie, a ich przestrzeń ma swoją własną specyfikę. 

Nie oznacza to jednak wykluczenia aspektu czasowego i przestrzennego z badań nad 

kulturą. Ingarden wskazał na zjawisko rzekomej czasowości intencjonalnego świata 

kultury, które dzięki jednoznacznemu określeniu świadomościowych aktów ich 
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twórców, zyskują pozór czasowego określenia i jako takie „żyją” w procesie 

historycznym. Odnośnie zaś do właściwości przestrzennych intencjonalnych 

przedmiotów kulturowych należy zwrócić uwagę na własności przestrzenne materiału je 

fundującego, które zyskują nowe wartości artystyczne i estetyczne. Ponadto  

w zawartości przedmiotów kulturowych – szczególnie dzieł literackich – może istnieć 

„czas przedstawiony” i „przestrzeń przedstawiona” jako analogon konkretnego czasu  

i przestrzeni. 

(5) Horyzont wytworów kulturowych był dla Ingardena bardzo szeroki. Zaliczał 

do nich nie tylko dzieła sztuki, począwszy od literatury, przez malarstwo, muzykę, 

rzeźbę, teatr, film czy architekturę, ale również język, dzieła naukowe, obyczaj, 

moralność, systemy filozoficzne i religijne, instytucje publiczne i prywatne, czy nawet 

przedmioty użytkowe. Wspólnym mianownikiem ich wszystkich była heteronomia 

bytowa i pochodność od intencjonalnych aktów świadomości człowieka. 



 

 

 

 

 

 

Rozdział II:  

 

KULTURA OSOBY WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY 

 

I pomyśl – Przyjacielu mój – jak szczęśliwym 
byłby człowiek, gdyby zbiorowiska swój rozwój  
o kulturę oparły, gdyby postęp miał miarę ateńską, 
a nie spartańską, czy inną (!). 
 
(K. Wojtyła, [List] Do Brata Mieczysława 
[Kotlarczyka] (2 listopada 1939), [w:] M. Kotlarczyk, 
K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie 
powstania Teatru Rapsodycznego, oprac. J. Popiel, 
wybór T. Malak, J. Popiel, PWST, Kraków 2001,  
s. 303). 

 

 

Podstawowymi pracami Karola Wojtyły w których podejmował on expressis 

verbis zagadnienia związane z filozoficzną koncepcją kultury, były: Chrześcijanin  

a kultura 312  oraz Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’ 313 . 

Pierwszy z nich jest zapisem końcowej konferencji wygłoszonej przezeń – 19 kwietnia 

1964 roku – na zakończenie sesji poświęconej kulturze współczesnej i jej relacji do 

chrześcijaństwa i Kościoła, zorganizowanej w Krakowie przez środowisko związane  

z miesięcznikiem „Znak” i „Tygodnikiem Powszechnym”314. Drugi zaś stanowi odczyt 

Wojtyły przedstawiony przez niego – 18 marca 1977 roku – na Katolickim 

 
312 Zob. K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, 

red. J. Hennelowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1979, s. 457–461; pierwodruk [w:] „Znak” 1964,  
R. XVI, nr 10 (124), s. 1153–1157. 

313  Zob. idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, „Roczniki 
Filozoficzne” 1979, t. 27, z. 1, s. 9–20; przedruk [w:] „Ethos” 1989, R. II, nr 4 (8), s. 39–49; pierwodruk 
w języku włoskim pt. Il problema del costituirsi della cultura attraverso la ‘praxis’ umana, „Rivista  
di Filosofia Neo-Scolastica” 1977, A. LXIX, fasc. 3, s. 513–524.  

314  Zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 192. Odnośna sesja naukowa miała 
miejsce w dniach 17–19 kwietnia 1964 r. w domu sióstr Albertynek na Prądniku w Krakowie. 
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Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie315. Obie wskazane prace osadzają się 

w szerszym kontekście filozoficznego projektu Wojtyły, który najdonioślejszy wyraz 

znalazł w jego opublikowanym w 1969 roku studium Osoba i czyn316. Naczelnym celem 

Wojtyły była „[...] próba przeniknięcia człowieka” 317 . W swoich poszukiwaniach 

rozpoczął on od zwrócenia uwagi na elementarne doświadczenie człowieka jako osoby 

„oglądanej” w czynie. W konsekwencji doprowadziło to Wojtyłę do postawienia także 

pytania o kulturę, jej istotę i znaczenie dla człowieka. 

Z późniejszych prac filozoficznych Wojtyły, w których podejmował  

on problematykę związaną z kulturą, poza już wymienionymi, należy wskazać na jego 

studium Miłość i odpowiedzialność318 oraz mniejsze prace antropologiczne i etyczne, 

zwłaszcza: Osobowa struktura samostanowienia 319 , Uczestnictwo czy alienacja?320 , 

Teoria i ‘praxis’ w filozofii osoby ludzkiej 321 , Transcendencja osoby w czynie  

 
315 Zob. Il Cardinale Wojtila alla “Cattolica” di Milano, „L’Osservatore Romano (Edizione 

quotidiana)” 1977, N. 66, s. 2; Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 601.  
316  Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 43–344; pierwodruk pod  

red. M. Jaworskiego, PTT, Kraków 1969; wydanie drugie – pod red. A. Półtawskiego, PTT, Kraków 
1985; autoryzowane wydanie w języku angielskim pt. The Acting Person, trans. A. Potocki,  
in collaboration with the author by A.-T. Tymieniecka, Dordrecht [etc.] 1979 („Analecta Husserliana” 
1979, vol. 10); zob. także idem, The Degrees of Being from the Point of View of the Phenomenology  
of Action, „Analecta Husserlina” 1981, vol. 11, s. 125–130 (artykuł ten zawiera syntetyczny zarys 
kluczowych koncepcji i idei zawartych w dziele Osoba i czyn). 

317 Idem, Brat naszego Boga, [w:] K. Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II, Tryptyk 
rzymski, wybór M. Skwarnicki, J. Turowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 314; zob. Przekroczyć 
próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, RW KUL, Lublin 1994, s. 149. 

318 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, red. T. Styczeń [et al.], TN KUL, Lublin 
1986; wydania wcześniejsze pt. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, pierwsze – TN KUL, Lublin 
1960; drugie – Wydawnictwo Znak, Kraków 1962; trzecie – Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 
Londyn 1964. 

319 Zob. idem, Osobowa struktura samostanowienia, [w:] idem, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, op. cit., s. 421–432; pierwodruk w języku polskim [w:] „Roczniki Filozoficzne” 1981,  
t. 29, z. 2, s. 5–12; w języku angielskim pt. The Personal Structure of Self-Determination,  
trans. A. Potocki, [w:] Tommasso d’Aquino nel suo VII Centenario. Congresso Internationale, Roma – 
Napoli, 17–24 aprile, 1974, [EDI, Napoli 1975], s. 379–390. Niniejszy referat był przedstawiony przez 
Wojtyłę w dniu 23 kwietnia 1974 r. w Neapolu na Kongresie z okazji 700-lecia śmierci św. Tomasza  
z Akwinu odbywającym się w dniach 17–24 kwietnia 1974 r. w Rzymie i Neapolu oraz wcześniej,  
12 marca 1974 r. w ramach XVII Tygodnia Filozoficznego KUL w Lublinie (zob. Kalendarium życia 
Karola Wojtyły, op. cit., s. 467 i 471). 

320 Zob. K. Wojtyła, Uczestnictwo czy alienacja?, [w:] idem, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, op. cit., s. 445–461; w wersji nieco innej [w:] „Summarium” 1978, R. VII, s. 7–16;  
w języku angielskim pt. Participation or Alienation?, „Analecta Husserlina” 1977, vol. 6, s. 61–73. 
Niniejszy referat został napisany przez Wojtyłę na Międzynarodowe Kolokwium Fenomenologiczne 
odbywające się w dniach 24–28 stycznia 1975 r. we Fryburgu Szwajcarskim i wygłoszony przez autora 
na zaproszenie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu we Fryburgu w dniu 27 lutego 1975 r.  
(zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 515–516). 

321 Zob. K. Wojtyła, Teoria e prassi nella filosofia della persona umana, „Sapientia” 1976,  
A. XXIX, fasc. 4, s. 377–384. Niniejszy artykuł stanowił referat Wojtyły pt. Riflessioni sul tema „Teoria 
e Prassi” wygłoszony 1 kwietnia 1976 r. w ramach „Incontri culturali 1975–1976” na Papieskim 
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a autoteleologia człowieka322, Teoria i ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański323, 

Osoba: podmiot i wspólnota 324 , oraz Podmiotowość i „to, co nieredukowalne”  

w człowieku325. 

Ważną rolę w tym naukowym procesie zwrócenia się „do kultury” odegrał  

u Wojtyły Sobór Watykański II (1962–1965), zwłaszcza jego udział w pracach nad 

Konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym – Gaudium et spes326, 

 
Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie (zob. Kalendarium życia Karola 
Wojtyły, op. cit., s. 563). 

322 Zob. K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, [w:] idem, 
Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 477–490; pierwodruk w języku angielskim  
pt. The Transcendence of the Person in Action and Man’s Self-Teleology, „Analecta Husserlina” 1979, 
vol. 9, s. 203–212. Referat ów został przesłany przez Wojtyłę na VI Międzynarodowy Kongres 
Filozoficzny obradujący w dniach 1–5 czerwca 1976 r. w Arezzo, jak również wygłoszony 29 lipca 1976 
r. w języku angielskim na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (zob. Kalendarium życia 
Karola Wojtyły, op. cit., s. 576). 

323 Zob. K. Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, [w:] idem, Osoba  
i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 463–475; pierwodruk pt. Teoria e Prassi: un tema 
umano e cristiano, [w:] Teoria e Prassi: atti del Congresso internazionale Genova – Barcellona ’76, 
EDB, Neapoli 1979, s. 31–41. Wojtyła wygłosił ten referat podczas inauguracji Kongresu Filozoficznego 
„Teoria e Prassi” w dniu 8 września 1976 r. w Genui; treściowo jest zbliżony do przywołanego wcześniej 
wykładu pt. Riflessioni sul tema ‘Teoria e Prassi’ (zob. Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit.,  
s. 580). 

324 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, [w:] idem, Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne, op. cit., s. 371–414; pierwodruk [w:] „Roczniki Filozoficzne” 1976, t. 24, z. 2, s. 5–39. 

325 Zob. idem, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, [w:] idem, Osoba i czyn 
oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 433–443; drukowany uprzednio [w:] „Ethos” 1988, nr 2/3,  
s. 21–28; pierwodruk w języku angielskim pt. Subjectivity and the Irreducible in Man, „Annalecta 
Husserliana” 1978, vol. 7, s. 107–114. 

326 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym – 
Gaudium et spes (Rzym, 7 grudnia 1965), zwł. nry 53–62 (cz. II, rozdz. II: Należyty sposób podnoszenia 
poziomu kultury), [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski,  
red. J. Groblicki, E. Florkowski, wyd. 2, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań [1986], s. 916–933;  
R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, tłum. M.T. Szczepański,  
M. Romanek, Centrum Myśli Jana Pawła II – Instytucja Kultury m.st. Warszawy, Warszawa 2011  
(zwł. K. Wojtyła, Wypowiedź na piśmie o kulturze i pracy twórczej [1965], s. 340–346; idem, „Schemat 
krakowski” o Kościele w świecie współczesnym [1964], s. 370–404); idem, U podstaw odnowy. Studium o 
realizacji Vaticanum II, PTT, Kraków 1972. 

7 listopada 1965 r. Wojtyła wygłosił konferencję dla katolickich studentów w Circolo  
di Sant’Antonio w Rzymie, której temat brzmiał Kościół a kultura (w związku z schematem XIII 
[dokument roboczy do: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym, op. cit., s. 830–897]). Nie udało się odnaleźć pełnego tekstu konferencji, a jedynie 
autorską notatkę Pro memoria z tego spotkania (zob. K. Wojtyła, Pro memoria (Rzym, 7 listopada 1965), 
(rkps i dwie kopie mps), [w:] Archiwum Kościoła i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, sygn. AKHSS, 
CODE I–835, k. 9–13; także [w:] D. Radziechowski, Karol Wojtyła w polskim hospicjum i kościele św. 
Stanisława w Rzymie [w opracowaniu wydawniczym]. Wojtyła podjął wówczas następujące tematy:  
„(1) odwieczne zagadnienia kultury (kultura jako to, co kształtuje człowiek-osoba i co z drugiej strony 
kształtuje człowieka; kultura jako własność i dziedzictwo środowisk i społeczeństw, kultura narodowa, 
kultura moralna, intelektualna, artystyczna, kultura a religia); / (2) zagadnienia współczesne wynikające 
ze zmian, jakim podlega życie współczesnych ludzi; problem stosunku kultury klasycznej do 
współczesnej oraz humanistyki do techniki; / (3) Kościół a kultura: Kościół jest transcendentny  
w stosunku do różnych kultur, którymi tym niemniej posługuje się w swojej misji, stwarzając 
równocześnie dla każdej szczególną inspirację” (ibidem, k. 10; zob. także A Circolo Universitario  
S. Antonio, [w:] „L’Osservatore Romano (Edizione quotidiana)” 1968, N. 261, s. 4). 
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która obszernie podjęła temat kultury. Co więcej – jak zwrócił uwagę Buttiglione – 

„[f]ilozofia Wojtyły została [...] pomyślana również jako narzędzie umożliwiające 

przeniesienie twórczego fermentu Soboru na dziedzinę kultury”327 . Uważne jednak 

studium myśli Wojtyły ujawnia, że nie można całkowicie redukować jego 

zainteresowania sprawami kultury do doświadczenia Vaticanum II.  

Warto zwrócić uwagę na wczesne prace naukowe Wojtyły, takie jak: 

Rozważania o istocie człowieka 328 , wykłady z Katolickiej etyki społecznej 329  oraz 

artykuł Myśli o małżeństwie330 (gdzie po raz pierwszy Wojtyła użył terminu „kultura 

osoby”, który stał się nota bene kluczowym dla całej jego filozoficznej koncepcji 

kultury). Pożądane byłoby także uwzględnienie rekolekcji dla artystów pod tytułem 

Ewangelia a sztuka331, które wygłosił Wojtyła w dniach 16–18 kwietnia 1962 roku  

w kościele św. Krzyża w Krakowie. W składających się nań teologicznych 

konferencjach Wojtyła podejmował zagadnienia ważne dla filozofii kultury. Zaś 

dostrzeżenie myśli naszego autora wyrażonych w jego młodzieńczej poezji, zwłaszcza 

w zbiorze Renesansowy psałterz 332 , cezurę czasowa jego zainteresowania kulturą 

przesuwa się jeszcze bardziej wstecz i ukazuje szerszy horyzont poszukiwań. 

Wraz z konklawe zakończonym 16 października 1978 roku wyborem Wojtyły 

na tron Piotrowy i przybraniem przezeń imienia Jan Paweł II, jego zainteresowanie 

kulturą nie tylko nie zanikło, ale jeszcze bardziej się pogłębiło. Już na początku swojego 

 
Warto też zwrócić uwagę na referat Wojtyły pt. Kościół a sprawy kultury w Polsce, [w:] Karol 

Wojtyła jako biskup krakowski, red. T. Pieronek, R.M. Zawadzki, t. 1, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 
Kraków 1988, s. 384–387. Referat ów został opracowany przez Wojtyłę prawdopodobnie na 24. zebranie 
Komisji Apostolstwa Świeckich, odbywające się w dniu 3 grudnia 1977 r. (zob. J. Dyduch, Rola 
kardynała Karola Wojtyły w pracach Komisji Apostolstwa Świeckich, [w:] Karol Wojtyła jako biskup 
krakowski, op. cit., s. 357; Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 641) lub na sesję „Kościół  
a kultura”, mającą miejsce 6 czerwca 1978 r. w pałacu arcybiskupim w Krakowie (zob. Kalendarium 
życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 655). 

327  R. Buttiglione, Nowoczesność wezwana do powrotu do swoich chrześcijańskich korzeni,  
tłum. P. Mikulska, „Ethos” 2006, R. XIX, nr 4 (76), s. 59. 

328 Zob. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, wyd. 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2003; Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 101. 

329  Zob. K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Kraków 1958 (mps, poszyt, s. 218),  
[w:] Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego, sygn. KNS–2851; obszerny fragment pierwszego rozdziału opublikowany został  
pt. Podstawowe założenia katolickiej etyki społecznej, „Ethos” 2006, R. XIX, nr 4 (76), s. 157–173; 
Kalendarium życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 147–148. 

330 Zob. K. Wojtyła, Myśli o małżeństwie, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”,  
op. cit., s. 414–424; pierwodruk [w:] „Znak” 1957, R. IX, nr 7 (42), s. 595–604. 

331 Zob. idem, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, red. A. Dobrzyński, Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II – Fundacja Jana Pawła II, Kraków–Rzym 2011; Kalendarium 
życia Karola Wojtyły, op. cit., s. 169. 

332 Zob. K. Wojtyła, Renesansowy psałterz (Księga słowiańska), [w:] idem, Poezje, dramaty, 
szkice, op. cit., s. 27–76. 
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pontyfikatu papież z Polski erygował 20 maja 1982 roku Papieską Radę do spraw 

Kultury (Pontificium Consilium de Cultura)333 jako nową dykasterię kurii rzymskiej 

działającą przy Stolicy Apostolskiej oraz – co ważne – wielokrotnie spotykał się  

z ludźmi kultury, nauki, sztuki. Przemówienie W imię przyszłości kultury334 wygłoszone 

przez niego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki  

i Kultury (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) w dniu 2 czerwca 1980 roku w Paryżu jest najlepszym dowodem jego 

troski i refleksji nad kulturą. 

Wojtyła był przekonany, że wraz z upadkiem dominacji ideologii 

marksistowskiej spór o humanum: „[...] o sam sens jego istnienia, [...] o naturę  

i znaczenie jego bytu” 335  i w konsekwencji również o jego kulturę – nie został 

zakończony.  

Wbrew pozorom – jak pisał już jako papież w 1992 roku – wielki spór  

o człowieka trwa w dalszym ciągu i wcale się nie zakończył wraz z upadkiem 

ideologii marksistowskiej. W pewnym sensie, spór ten nawet się zaostrzył, 

gdyż metody degradacji osoby ludzkiej i wartości życia ludzkiego stały się dziś 

bardziej subtelne, a tym samym groźniejsze336.  

Dlatego też uzasadniona wydaje się być dalsza wnikliwa refleksja nad kategorią 

osoby i jej kultury 337 . Przyczynek ku temuż stanowić ma poniższa rekonstrukcja, 

 
333 Zob. Jan Paweł II, Powołanie do życia Papieskiej Rady do spraw Kultury. List do Kardynała 

Sekretarza stanu Agostino Casaroli (Rzym, 20 maja 1982), [w:] idem, Wiara i kultura. Dokumenty, 
przemówienia, homilie, red. M. Radwan [et al.], wyd. 2, RW KUL, Rzym–Lublin 1988, s. 146–152. 

334  Idem, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980),  
[w:] idem, Wiara i kultura, op. cit., s. 51–68. 

335 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 374; zob. idem, Problem konstytuowania 
się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 11. 

336  Jan Paweł II, Wkład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do skarbca polskiej nauki  
i kultury. List z okazji 75. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Watykan,  
29 czerwca 1992), [w:] Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 2 (1989–1999), red. A. Wieczorek, 
Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, 
Warszawa 2000, s. 111; zob. idem, Wokół Uniwersytetu Jagiellońskiego jednoczą się wszystkie uczelnie 
Polski. Spotkanie z rektorami wyższych uczelni w Polsce z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 8 czerwca 1997), 5, [w:] Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła 
II, t. 2, op. cit., s. 251. 

337 Z publikacji podejmujących w szerokim ujęciu zagadnienie kultury w myśli Wojtyły/Jana 
Pawła II należy wymienić m.in.: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit. (zwł. punkt: Ku nowej 
filozofii ludzkiej ‘praxis’, s. 391–409); S. Ferfoglia, Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, 
Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków [2007]; R. Wójtowicz, Człowiek i kultura. Prolegomena do 
Wojtyliańskiej myśli antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010;  
B. Kastelik, A. Krupka, J. Kupczak, Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku, WN UPJPII, Kraków 
2018 (zwł. punkt: Kultura, s. 53–65); B. Truchlińska, Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej 
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systematyzacja i interioryzacja wypracowanej przez Wojtyłę filozoficznej koncepcji 

kultury, którą rozpoczniemy od wskazania na doświadczanie człowieka, jako 

metodologiczną podstawę analizowanych zagadnień.  

 

 

2.1. Doświadczenie człowieka 

 

We wstępie do swojego filozoficznego opus magnum, jakim jest Osoba i czyn, 

Wojtyła podkreślił, że „[...] człowiek wciąż oczekuje nowej wnikliwej analizy [...]. 

Odkrywca tylu tajników przyrody, sam musi być nieustannie odkrywany na nowo. 

Wciąż pozostaje w jakiejś mierze «istotą nieznaną», wciąż się domaga nowego i coraz 

dojrzalszego wyrazu tej istoty”338 . Dlatego też – podejmując wielki postulat myśli 

nowożytnej 339  – radykalnie zwrócił się on do doświadczenia człowieka i jego 

obiektywizacji, uważając, że takie podejście pozwoli na adekwatne ujęcie istoty 

człowieka.  

Doświadczenie każdej rzeczy, która znajduje się poza człowiekiem – jak 

wskazywał Wojtyła –, łączy się zawsze z jakimś doświadczeniem samego 

człowieka. Człowiek nigdy nie doświadcza czegoś poza sobą,  

nie doświadczając w jakiś sposób siebie w tym doświadczeniu.  

 
aksjologii i filozofii kultury, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 (zwł. punkt 13: Personalistyczna 
filozofia kultury i cywilizacji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, s. 231–274); A. Rodziński, Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury, [w:] idem, Osoba, moralność, kultura, RW KUL, Lublin 
1989, s. 365 – 377; pierwodruk [w:] „Roczniki Filozoficzne” 1985–1986, t. 33–34, z. 2, s. 121–139;  
J.S. Pasierb, Jan Paweł II o kulturze, „Studia Theologica Varsaviensia” 1990, R. XXVIII, nr 1,  
s. 172–176; A. Wójtowicz, Osoba i kultura w ujęciu Karola Wojtyły, [w:] Kultura a jednostka ludzka, 
red. S. Pietraszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 169–175;  
S. Kowalczyk, Koncepcja kultury Jana Pawła II, „Zeszyty Naukowe KUL” 1996, R. XXXIX, nr 1–2 
(153–154), s. 3–17; A. Szostek, Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II, „Łódzkie Studia Teologiczne” 
1997, t. 6, s. 157–167; Z. Stachowski, Kultura w ujęciu Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II a wyzwania 
współczesności, red. Z. Stachowski, Sebix, Warszawa 1991, s. 25–54; idem, Kultura i nauka w myśli Jana 
Pawła II, [w:] Człowiek i kultury, op. cit., s. 265–288; J. Nowaczyk, Jan Paweł II o kulturze, „Studia 
Włocławskie” 2012, t. 14, s. 374–385; także moja praca pt. Kultura w myśli Jana Pawła II, [w:] Jan 
Paweł II. Posługa myślenia, t. 2, red. B. Kastelik [et al.], WN UPJPII, Kraków 2015, s. 43–53. 

338 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 69. 
339 Jarosław Merecki podkreślił, że „[...] Wojtyła za własny przyjmuje wielki postulat myśli 

nowożytnej (korygując go w istotnych momentach), która, poczynając od Kartezjusza, rozpoczyna 
filozofowanie od doświadczenia i filozofuje w świetle tego doświadczenia” (J. Merecki, Źródła filozofii 
Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, R. XIX, nr 4 (76), s. 84). 
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Kiedy jednak mowa o doświadczeniu człowieka, to chodzi nade wszystko  

o fakt, że człowiek styka się, tzn. nawiązuje kontakt poznawczy z samym 

sobą340.  

Takież doświadczenie człowieka rozumiane jest jako wgląd w samego siebie 

poprzez kontakt poznawczy, w którym człowiek jest zarówno podmiotem poznającym, 

jak i przedmiotem poznawanym. Jest to „wgląd” (Einsicht), który jest uprzedni  

w stosunku do jakiegoś skonkretyzowanego już „poglądu” (Ansicht) na samego siebie  

i na całą rzeczywistość świata. Wojtyła – niczym Sokrates – nie chciał bowiem 

arbitralnie narzucać swoim uczniom czy czytelnikom jakiejś gotowej wizji człowieka, 

ale, jak podkreślił Jarosław Merecki, poprzez zwrócenie się do doświadczenia,  

„[...] zaprasza [...] do współmyślenia i współodkrywania w naszym własnym wnętrzu 

tego, o czym nam mówi”341. 

Owo zwrócenie się do doświadczenia było widoczne od samego początku pracy 

naukowej Wojtyły. W swojej rozprawie doktorskiej wieńczącej jego rzymskie studia 

tomistyczne, opracowując zagadnienie wiary w pismach św. Jana od Krzyża, 

szczególną uwagę poświęcił na podmiotowy aspekt doświadczenia religijnego 

(mistycznego) 342 . Przygotowując zaś rozprawę habilitacyjną, zapoznał się  

z fenomenologią doświadczenia moralnego w ujęciu Maxa Schelera343. Poprzez te dwa 

 
340 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 51. 
341 J. Merecki, Źródła filozofii Karola Wojtyły, op. cit., s. 82; zob. T. Styczeń, Normatywna moc 

prawdy, czyli: Być sobą to przekraczać siebie. W nawiązaniu do Karola Wojtyły etyki jako antropologii 
normatywnej, „Ethos” 2006, R. XIX, nr 4 (76), s. 24; M. Mruszczyk, Człowiek w „antropologii 
adekwatnej” Karola Wojtyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 59–129. 

342 Zob. K. Wojtyła, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, tłum. Leonard od Męki 
Pańskiej, Wydawnictwo Ojców Karmelitów Bosych, Kraków 1990; w nieco innym przekładzie  
pt. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, tłum. K. Stawecka, red. T. Styczeń [et al.], TN KUL, Lublin 
2000. 

343 Zob. idem, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu 
Maksa Schelera, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń [et al.], TN KUL, Lublin 
2001, s. 11–128; pierwodruk – TN KUL, Lublin 1959. W ostatecznej ocenie Wojtyła stwierdził,  
że system etyczny Schelera (zob. M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. 
Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, Francke, Bern 1954) nie może być 
adekwatnym narzędziem do naukowej interpretacji etyki chrześcijańskiej, jako że opiera się na 
„założeniach emocjonalistycznych” (tzn. twierdzeniu, że w doświadczeniu emocjonalnym człowiek 
dociera do wartości i ich hierarchii), które w konsekwencji oznaczają pozbawienie etyki jej charakteru 
normatywnego. Jednocześnie jednak Wojtyła wyraźnie docenił metodę fenomenologiczną. Zob. także  
K. Wojtyła, System etyczny Maxa Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej, [w:] idem, 
Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 129–145; pierwodruk [w:] „Polonia Sacra” 1953–1954,  
R. VI, s. 143–161; idem, Wykłady lubelskie, wyd. 2, red. T. Styczeń [et al.], TN KUL, Lublin 2006,  
s. 22–38; idem, Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera,  
[w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 159–180; idem, W poszukiwaniu podstaw 
perfekcjoryzmu w etyce, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 207–211; idem,  
O metafizycznej i fenomenologicznej podstawie normy moralnej. Na podstawie koncepcji św. Tomasza  
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„spotkania”: z tomizmem i fenomenologią, krystalizowało się stanowisko filozoficzne 

Wojtyły oraz postulat pewnej syntezy czy pewnej integracji metafizyki  

z fenomenologią. Wojtyła pragnął korzystać z doświadczenia jako źródła 

bezpośredniego poznania (filozofia świadomości, fenomenologia), przy jednoczesnym 

nietraceniu perspektywy całościowego ujęcia rzeczywistości (filozofia bytu, 

metafizyka). Jego celem było zarówno uniknięcie spekulatywnego wyprowadzania 

antropologii i etyki (a także filozofii kultury) z metafizyki, jak i uniknięcie 

subiektywizacji doświadczenia344. 

Wojtyła był świadom głębokiego pęknięcia w nowożytnej filozofii odnośnie 

koncepcji doświadczenia, które albo zawężano do „czysto zmysłowego” 

(fenomenalizm, empiryzm), albo wręcz negowano jego wartość poznawczą 

(aprioryczny racjonalizm). Wojtyła zauważył, że zarówno w myśli Schelera, jak  

i w krytycznie przez niego analizowanych poglądach Immanuela Kanta, doświadczeniu 

nadane jest doniosłe znaczenie, jednakże ujęcia te nie są wystarczające. U Kanta 

doświadczenie nie dociera do istoty rzeczy, w fenomenologii Schelera już tak, ale nie 

do metafizycznej istoty rzeczy, ale – fenomenologicznej. Wojtyła natomiast, jak 

analizował Jerzy W. Gałkowski, „[...] chciałby dotrzeć bezpośrednio do poznawanego 

(tj. doświadczanego) przedmiotu, i to dotrzeć do jego «warstwy», w której mógłby ująć 

samą istotę rzeczy, taką istotę, o jakiej mówi tradycyjna metafizyka”345. 

Niewątpliwie zmysły umożliwiają człowiekowi nawiązanie bezpośredniego 

kontaktu poznawczego z przedmiotem poznawanym. Takiż ogląd przedmiotu stanowić 

miał wedle Wojtyły sam „rdzeń doświadczenia” poznawczego346. Jednakże nie tylko akt 

zmysłowy ujmuje poznawcze fakty w sposób bezpośredni, ale i akt umysłowy, który 

pozwala na intelektualne zrozumienie treści i struktury poznawanego przedmiotu. 

 
z Akwinu i Maxa Schelera, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 231–252; idem,  
The Intentional Act and the Human Act that is, Act and Experience, „Analecta Husserlina” 1976, vol. 5,  
s. 271–274. 

344 Zob. idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 67 i 339; J.W. Gałkowski, Pozycja filozoficzna 
kard. Karola Wojtyły. Referat na Międzynarodowy Kongres Filozoficzny. Rzym, wrzesień 1980, 
„Roczniki Filozoficzne” 1981, t. 29, z. 2, s. 75–76, 80–81; A. Półtawski, Nowość a tradycyjność filozofii 
Karola Wojtyły, [w:] Servo Veritatis, op. cit., s. 251–259; T. Biesaga, Twórca personalizmu 
realistycznego, [w:] Testi Ioannis Pauli II. Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Jego Eminencji 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza Papieskiej 
Akademii Teologicznej, red. S. Koperek, WN PAT, Kraków 2009, s. 217–223; G. Hołub, Karol Wojtyła 
on the metaphysics of the person, „Logos i Ethos” 2015, t. 39, nr 2, s. 97–115. 

345 J.W. Gałkowski, Pozycja filozoficzna kard. Karola Wojtyły, op. cit., s. 77. 
346 Zob. K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 1969, t. 17, z. 2, 

s. 12. 
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Dlatego też – jak uwypuklił Wojtyła – „[...] doświadczenie jest zarazem jakimś 

zrozumieniem”347.  

Oczywiście doświadczenia człowieka jako bezpośredniego kontaktu 

poznawczego, nie można sprowadzać do jakiegoś pojedynczego momentu zetknięcia  

i zrozumienia. Ono obejmuje wielość jednostkowych faktów i ich ilościową złożoność 

danych, które mogą pochodzić: „od wewnątrz” – czyli będąc doświadczeniem samego 

siebie, własnego „ja” lub „od zewnątrz” – jako doświadczenie innych ludzi, którzy 

znajdują się w bezpośrednim kontakcie poznawczym poznającego podmiotu. Poprzez 

kontakt bezpośredni, lub nawet bez niego, ludzie mogą przekazywać sobie wyniki 

swoich doświadczeń. Przekazują tym samym już nie samo doświadczenie, ale wiedzę 

(przednaukową i naukową) o człowieku348. 

Dzięki indukcji (inductio) – którą Wojtyła rozumiał wedle Arystotelesa – można 

ująć ten ogrom faktów i ich złożoność w swoistym doświadczeniu człowieka 

znaczeniowej jedności i tożsamości, takiej całości, która jest niejako sumą czy bardziej 

wypadkową wielości aktów poznawczych. Indukcja nie ma być jednak jakimś 

dowodzeniem czy rozumowaniem (jak ją stosował John Stuart Mill), ale ma to być  

„[...] umysłowe ujęcie jedności znaczeniowej w wielości i złożoności zjawiskowej”349. 

Nasz umysł poprzez indukcję, w wielości i różnorodności faktów doświadczenia, 

odkrywa ich podstawową jedność znaczeniową, jednocześnie – co istotne – nie gubiąc 

bogactwa mnogości ujęć jednostkowych.  

 
347  Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 52; zob. idem, Problem teorii moralności,  

[w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, red. B. Bejze, Wydawnictwo Sióstr Loretanek–
Benedyktynek, Warszawa 1969, s. 217–249; idem, Człowiek w polu odpowiedzialności, red. A. Szostek, 
Instytut Jana Pawła II KUL – Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Fundacji Jana Pawła II, Rzym–Lublin 
1991, s. 24–25.  

W tym miejscu „[w]arto przypomnieć – jak podkreślił ks. Ryszard Moń – podstawową tezę 
metodologiczną, że przedmiot doświadczenia wyznacza sposób jego poznawania. Inaczej poznajemy 
smak czekolady, a inaczej właściwości kwasu solnego. Moralność jest rzeczywistością szczególną. 
Przejawia się ona dopiero wtedy, gdy odniesiemy nasze działania do jakichś norm wyraźnie 
sformułowanych, a także do pojęcia słuszności. Pytamy przecież, przez co czyn nasz jest dobry albo zły. 
Tak więc rozpoznane (odczute, doświadczone) treści odnosimy do istniejących już norm moralnych,  
a następnie do słuszności etycznej, a tym samym domagamy się ich odpowiedniego uzasadnienia. / 
Istnieje zatem wzajemna zależność doświadczenia i zrozumienia. Bez znajomości pewnych zasad 
moralnego postępowania nie możemy odczuć niepokojących nas treści. Z drugiej jednak strony, bez 
doznanego niepokoju czy zachwytu nie sposób postawić kolejnych pytań, domagających się nowego 
wyjaśnienia” (R. Moń, Wielowymiarowość doświadczenia moralnego, [w:] Oblicza doświadczenia 
aksjologicznego, op. cit., s. 66; zob. także idem, Zrozumienie jako łącznik pomiędzy kategorią czynności  
a kategorią moralną, [w:] Konteksty podmiotowej świadomości (psychika – moralność – historia),  
red. E. Podrez, R. Moń, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej – Acta Universitatis Masuriensis, Olecko 
2003, s. 181–193). 

348 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 52–53. 
349 Ibidem, s. 62. 
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Zabieg indukcji toruje drogę redukcji (reductio), czyli „eksploatacji” 

doświadczenia. Jest to proces poznawczy „wydobywania” – to jest tłumaczenia, 

wyjaśniania, interpretacji – pierwotnego oglądu człowieka, jaki jawi się  

w doświadczeniu. Jak podkreślał Wojtyła – w procesie tym „[n]ie chodzi [...] o abstrakt, 

ale o wniknięcie w rzeczywistość realnie istniejącą”350. Doświadczenie człowieka jest 

tutaj podstawowe. W rozumieniu i w tłumaczeniu, czyli interpretacji (która zakłada już 

rozumienie), intelektualny obraz przedmiotu ma być adekwatny temuż przedmiotowi.  

Indukcja ma tutaj znaczenie zarówno obiektywizujące, gdyż ujmuje jedność 

znaczeniową wielości faktów, jak i intersubiektywne, gdyż ważną częścią 

doświadczenia człowieka stanowi doświadczenie (przeżycie) własnego „ja”351. Dzięki 

indukcji subiektywne przeżycie człowieka staje się problemem teoretycznym i jako taki 

– poprzez redukcję – podlega dalszej interpretacji. Przeżyciu, które jest faktem 

doświadczalnym, towarzyszy – jak już wspomnieliśmy wcześniej – „[...] zrozumienie 

«praktyczne» – to znaczy zrozumienie wystarczające i potrzebne człowiekowi do tego, 

aby żyć i działać świadomie”352. Używając języka tradycyjnej filozofii, mamy tu do 

czynienia z praxis. Nie chodzi tu jednak o praxis w sensie poznania praktycznego, jako 

źródła i podstawy działania ludzkiego353 , ale o samą praxis, jako źródło poznania 

człowieka. W poszukiwaniach Wojtyły w pierwszej linii „[n]ie chodzi o to, jak działać 

świadomie, ale co to jest działanie świadome, czyli czyn, i w jaki sposób ten czyn 

ujawnia nam osobę oraz pomaga w jej pełnym i wszechstronnym rozumieniu”354. 

Eksploatacja doświadczenia człowieka prowadziła Wojtyłę do ukazania 

podmiotowości osoby. „W polu doświadczenia – jak wskazywał nasz autor – człowiek 

jawi się jako szczególne suppositum, a równocześnie jako konkretne «ja», za każdym 

razem jedyne i niepowtarzalne”355. Zatem człowiek jest z jednej strony podmiotem 

istnienia (esse) i działania (operari), to jest suppositum, z drugiej – konkretnym „ja”, 

 
350 Ibidem, s. 65; zob. ibidem, s. 63–65. 
351 Dla Wojtyły doświadczenie własnego „ja” stanowi podstawę ujawniania się człowieka jako 

osoby, inaczej niż u Mieczysława Alberta Krąpca OP, który „ja” traktował jako samoistny podmiot 
znajdujący się w punkcie wyjścia, który stanowi podstawę antropologii filozoficznej (zob. M.A. Krąpiec, 
Ja – człowiek, RW KUL, Lublin 1991; K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 376). 

352 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 64–65. 
353  Zagadnienie poznania praktycznego analizował Jerzy Kalinowski w studium pt. Teoria 

poznania praktycznego, TN KUL, Lublin 1960. Wojtyła był recenzentem tej pracy (zob. K. Wojtyła, 
[Recenzja:] Jerzy Kalinowski, Teoria poznania praktycznego, Lublin 1960, ss. 140, „Roczniki 
Filozoficzne” 1962, t. 10, z. 2, s. 153–156). 

354 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 65. 
355 Idem, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 375. 
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które nadaje podmiotowości ontycznej „wymiar podmiotowości przeżytej” 356 . 

Ludzkiego „ja” nie można jednak bez reszty sprowadzić do świadomości czy 

samoświadomości, gdyż wówczas osobowa podmiotowość człowieka zostałaby 

oderwana od jej podstaw ontycznych.  

Wskazanie suppositum, zawiera w sobie – wedle analiz Wojtyły – również 

elementarne ujęcie stosunku zachodzącego między jemu właściwym istnieniem  

i działaniem. Wyraża je adagium: operari sequitur esse (działanie „idzie za” 

byciem)357. Nie chodzi tutaj jedynie o wskazanie zależności przyczynowej operari od 

esse, tego, że człowiek jest „pod-miotem” (sup-possitum) swojego operari, ale  

o zależność gnoseologiczną – zgodnie z zasadą przyczynowości a posteriori (to jest ze 

skutków wnosimy o przyczynie) – wedle której operari stanowi drogę do poznania esse, 

wskazuje kim jest człowiek jako podmiot swojego działania 358 . Według Wojtyły 

bowiem „[...] akt osobowego istnienia znajduje swe ścisłe konsekwencje w działaniu 

osoby (czyli w czynie). I dlatego też czyn jest ze swojej strony podstawą ujawniania się 

osoby i jej rozumienia”359. Zależność esse–operari to zależność osoba–czyn. 

Dynamizm ludzkiego operari obejmuje jednakże nie tylko i wyłącznie czyny 

(actus humanus). W doświadczeniu człowieka odkrywamy bowiem nie tylko fakt 

„człowiek działa”, który „[...] w swej pełnej doświadczalnej zawartości pozwala się  

[...] zrozumieć jako czyn osoby”360, jako jego świadome działanie, ale również fakt „coś 

dzieje się w człowieku”, który oznacza uczynienia (actus hominis) zachodzące  

w wymiarze somatycznym i psychicznym człowieka361. Toteż podmiotowość człowieka 

kształtuje się zarówno poprzez czyny właściwe mu jako osobie, jak i poprzez 
 

356 Zob. idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 93. Wojtyła podkreślał, że „[...] to dwa zupełnie 
różne wymiary: być podmiotem (suppositum) i przeżywać siebie jako podmiot; w tym drugim dopiero 
wymiarze dotykamy właściwej rzeczywistości ludzkiego «ja»” (K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, 
op. cit., s. 382). 

357 Zob. idem, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 378; idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., 
s. 130–132; idem, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 476. 

358  Zob. idem, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 379; idem, Rozważania o istocie 
człowieka, op. cit., s. 27; zob. także G. Hołub, Persons as the Cause of Their Own Action: Karol Wojtyła 
on Efficacy, „Ethical Perspectives” 2016, vol. 23, no. 2, s. 259–275. 

359 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 378, przyp. 5. 
360  Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 58. „Zrozumienie faktu «człowiek działa» jako 

dynamicznej koniunkcji «osoba–czyn» znajduje pełne pokrycie w doświadczeniu. Nie naruszy się też 
specyfiki doświadczenia, gdy ów fakt «człowiek–działa» zobiektywizujemy jako «czyn osoby». 
Pozostaje jednak w obrębie tej – na różny sposób wyrażanej – koniunkcji problem właściwego stosunku 
między «osobą» a «czynem». Unaocznia się w doświadczeniu ich ścisła korelatywność, znaczeniowa 
odpowiedniość i współzależność. Czyn niewątpliwie jest działaniem. Działanie odpowiada różnym 
działaczom. Jednakże takiego działania, które jest czynem, nie możemy stanowczo przypisać żadnemu 
innemu działaczowi – tylko osobie. W tym ujęciu czyn zakłada osobę” (ibidem, s. 59).  

361 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 379. 
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całokształt właściwego mu psycho-somatycznego dynamizmu. Taka jest natura 

człowieka, która stanowi podstawę dynamicznej spójności osoby, jej czynów  

i uczynień362. 

Jak wskazywał Wojtyła  

[...] dla poznania podmiotowości człowieka-osoby zasadnicze oraz istotowe 

znaczenie ma przede wszystkim ta postać ludzkiego operari, jaką jest „czyn”: 

świadome działanie człowieka, w którym wyraża się i konkretyzuje zarazem 

wolność przynależna osobie ludzkiej363.  

Tym, co szczególnie charakteryzuje ludzki czyn, jest jego przyczynowy  

i sprawczy związek z określonym „ja”. Nie można przypisać danego czynu komuś 

innemu poza jego sprawcą. Czyn wyraża konkretny osobowy akt woli swojego sprawcy 

(actus personale), który jest aktem wolności (actus voluntarius)364. 

Pojęcie sprawczości jest jednak niezupełnie precyzyjne, gdyż świadome 

działanie człowieka – idąc za myślą św. Tomasza z Akwinu – obiektywizuje się nie 

tylko w skutkach przechodnich (zewnętrznych), ale i nieprzechodnich (wewnętrznych).  

Oto czyn (actus humanus) – jak analizował Wojtyła – posiada równocześnie 

profil przechodni i nieprzechodni. Posiada p r o f i l  p r z e c h o d n i  

(t r a n s i e n s ), o ile zwraca się do przedmiotów poza człowiekiem, a zwłaszcza 

– o ile przyczynia się do określonej obiektywizacji w jakimś wytworze [...]. 

Jednakże [...] każdy [...] actus humanus posiada równocześnie swój p r o f i l  

n i e p r z e c h o d n i  (i m m a n e n s ) o tyle, o ile p o z o s t a j e  w  p o d m i o c i e  –  

o ile w nim samym wywołuje określony skutek 365  i [...] stanowi o jego 

immanentnej jakości czy też wartości, o ile konstytuuje jego istotowo ludzkie 

fieri366.  

 
362 Zob. ibidem, s. 380. 
363 Ibidem, s. 379. 
364 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 73–75; idem, Osoba: podmiot i wspólnota,  

op. cit., s. 384. 
365  Idem, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 470 [wyróżn.  

wg oryginału]. 
366  Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 11;  

zob. W. Stróżewski, Człowiek, kultura, praxis, [w:] Servo Veritatis II. Spotkania naukowe poświęcone 
myśli Jana Pawła II, red. A. Pelczar, W. Stróżewski, TAiWPN „Universitas”, Kraków 1996, s. 267–270. 
Użyte przez Wojtyłę łacińskie pojęcie fieri (bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej od 
czasownika fio – „stawać się”, „zostawać czymś/kimś”) określa „[...] ten aspekt dynamizmu człowieka 
[...], który jest skierowany ku człowiekowi samemu – jako podmiotowi tego dynamizmu. Podmiot ów – 
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W wymiarze przechodnim sprawczość wyraża po prostu zależność przyczynową 

od skutku zewnętrznego, znajdującego poza podmiotem sprawcy. Dopiero w wymiarze 

nieprzechodnim sprawczość ukazuje pełnię osobowej podmiotowości człowieka, który 

jest nie tylko sprawcą czynów, ale twórcą, który o sobie stanowi, sobie panuje i siebie 

posiada. W swojej sprawczości człowiek przekracza prostą zależność przyczynową, 

zwracając się do siebie samego. Na tym polega jego wyjątkowość, że:  

[...] zwracając się do [...] różnych celów, przedmiotów i wartości. [...] nie może 

się w swoim działaniu świadomym nie zwrócić do siebie samego jako do celu, 

nie może bowiem odnieść się do różnych przedmiotów działania i wybierać 

różnych wartości, nie stanowiąc przy tym o sobie samym [...] i o swojej własnej 

wartości367.  

Poprzez czyny człowiek nie tylko realizuje naturalne instynkty, autoteleologię 

życia biologicznego, ale – jak uwydatniał Wojtyła – „[s]amostanowienie zawarte  

w czynach, zawarte w autentycznie ludzkiej sprawczości, wskazuje na inny wymiar 

autoteleologii, związany ostatecznie z prawdą i dobrem w znaczeniu bezwzględnym  

i bezinteresownym (bonum honestum). I dlatego w czynach ludzkich odsłania się owa 

transcendencja, która [...] uwydatnia właściwą człowiekowi podmiotowość”368.  

Takaż „[...] transcendencja jest – jak się wyraził Wojtyła – jakby drugim 

imieniem osoby [...]” 369 . Człowiek bowiem poprzez czyny dąży do jakiejś sobie 

właściwej pełni. Szczególnym momentem ujawniającym tąż transcendencję jest –

 
jak wskazał Wojtyła – pośród wszystkich swoich zdynamizowań nie zachowuje się obojętnie: nie tylko 
b i e r z e  w  n i c h  u d z i a ł  [...], ale także sam w sobie przez każde z tych zdynamizowań w jakichś 
sposób k s z t a ł t u j e  s i ę  lub p r z e k s z t a ł c a ” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 144 
[wyróżn. wg oryginału]; A. Pala, Struktura dynamizmu człowieka-osoby w antropologii adekwatnej 
Karola Wojtyły, „Logos i Ethos” 2018, nr 1 (47), s. 131–151). Zob. także św. Tomasz z Akwinu, Summa 
theologiae, Ia, q. 18, a. 3, ad 1, [w:] idem, Opera omnia, t. 4, Ex Typographia Polyglotta, Romae 1888,  
s. 228: „[...] duplex est actio, una, quae transit in exteriorem materiam, ut calefacere et secare; alia, quae 
manet in agente, ut intelligere, sentire et velle. Quarum haec est differentia, quia prima actio non est 
perfectio agentis quod movet, sed ipsius moti; secunda autem actio est perfectio agentis”; idem, Summa 
theologiae, Ia, q. 23, a. 2, arg. 1 i ad 1, [w:] idem, Opera omnia, t. 4, op. cit., s. 272–273; idem, Summa 
theologiae, Ia, q. 56, a. 1, co., op. cit., [w:] idem, Opera omnia, t. 5, Ex Typographia Polyglotta, Romae 
1889, s. 62; idem, Summa theologiae, Ia, q. 85, a. 2, co., [w:] idem, Opera omnia, t. 5, op. cit., s. 334; 
idem, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 1, a. 6, ad 1, [w:] idem, Opera omnia, t. 6, Ex Typographia 
Polyglotta, Romae 1891, s. 14; idem, Summa theologiae, Ia–IIae, q. 31, a. 5, co., [w:] idem, Opera omnia, 
t. 6, op. cit., s. 219. 

367 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 385. 
368 Ibidem; zob. K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, op. cit.,  

s. 486–487. 
369 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 388. 
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według naszego autora – sumienie, w którym kształtuje się ludzki czyn, jako pragnienie 

i wybór dobra prawdziwego.  

Spełniając czyn, spełniam w nim siebie, o ile tenże czyn jest „dobry”, tzn. 

zgodny z sumieniem (dodajmy: z dobrym czy też prawym sumieniem). Przez 

taki czyn ja sam „staję się” dobry i „jestem” dobry jako człowiek370.  

Jest to wewnętrzny, nieprzechodni wymiar ludzkiego czynu, w którym człowiek, 

przekraczając siebie (trans-scendere) – „wraca do siebie”, spełnia swoją osobową 

autoteleologię. Jednocześnie jednak zachodzi realna możliwość niespełnienia siebie, 

kiedy czyjeś czyny są moralnie złe, a on sam „staje się” i „jest” zły jako człowiek. 

Dlatego też, jako ontyczne i osobowe suppositum, człowiek jest niejako nieustannie 

rozpięty pomiędzy dobrem i złem, pokojem i przygnębieniem, szczęśliwością  

i rozpaczą, spełnieniem i nie-spełnieniem371. 

Tak w syntetycznych zarysach można scharakteryzować zwrócenie się Wojtyły 

do doświadczenia człowieka, poprzez które odkrywa i charakteryzuje podmiotowość 

człowieka jako osoby. Powyższe analizy są nie tylko podstawą antropologii i etyki 

Wojtyły, ale też konieczną podstawą rekonstrukcji jego filozofii kultury, którą 

rozpoczniemy zagadnieniem „natura i kultura”. 

 

 

2.2. Natura i kultura 

 

Elementarne rozróżnienie pojęć „natury” i „kultury” oraz rzeczywistości, które 

reprezentują, wydaje się być kluczowe dla całego myślenia filozoficznego Wojtyły. 

Terminem „natura” (lat. natura, gr. physis), etymologicznie pochodzącym od 

łacińskiego czasownika nascor (gr. phýein) – „rodzić się”, oznaczamy – jak referował 

nasz autor – „[...] wszystko, co ma się narodzić lub też co jest zawarte w samym fakcie 

narodzin jako jego możliwa konsekwencja”372. Najogólniej pojęciem tym określamy 

całą przyrodę, ewentualnie zacieśnioną do świata przyrody ożywionej („natura martwa” 

jest poniekąd terminologiczną sprzecznością). Możemy zatem mówić: ogólnie o naturze 

 
370  Ibidem, s. 390; zob. K. Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański,  

op. cit., s. 470–472. 
371 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 391. 
372 Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 125. 
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świata przyrody ożywionej, naturze zwierząt czy roślin, oraz o naturze człowieka, lub 

bardziej szczegółowo na przykład o naturze konkretnego gatunku kręgowców,  

a w przypadku homo sapiens – nawet o naturze konkretnego człowieka. W tych 

różnorodnych ujęciach „[...] «natura» zdaje się wskazywać na podstawową właściwość 

określonego podmiotu [...]”373 i wskazuje poniekąd na to, co oddaje pojęcie „istota”.  

O „naturze” jako takiej możemy jednak mówić jedynie in abstracto (jako tak zwany 

„byt oderwany”), gdyż realnie istnieje ona tylko i wyłącznie w konkretnym bycie – 

człowieku (suppositum), roślinie etc., poza nim zaś nie ma realnego istnienia.  

Natomiast termin „kultura” (lat. cultura, gr. pelomai), wywodzący się od 

łacińskiego czasownika colere (gr. pelo) – „uprawiać”, wedle najogólniejszych określeń 

Wojtyły, oznacza „[...] zespół faktów, w których człowiek wciąż na nowo siebie wyraża 

bardziej niż w czymkolwiek innym”374. Tak pojęta kultura jest „ogromną dziedziną 

życia” swoiście ludzkiego, gdyż – jak uwydatniał nasz autor – „[c]złowiek jest z natury 

twórcą [...]”375 , „[t]ylko człowiek posiada zdolności kulturotwórcze”376  i „[...] jako 

twórca kultury daje szczególne świadectwo człowieczeństwu”377. 

W Rozważaniach o istocie człowieka Wojtyła zwrócił uwagę, że kultura jest 

często przeciwstawiana naturze. Sam jednak rozpoczął swoje analizy od zwrócenia 

uwagi nie na dyferencje, ale na to, co wspólne zarówno naturze, jak i kulturze. Otóż – 

jak podkreślał Wojtyła – „[...] jedna [kultura] i druga [natura] występują jako źródło 

pewnego tworzenia”378. Innymi słowy zarówno natura jak i kultura wyrażają jakąś 

ekspresję pewnego określonego dynamizmu. Różnica tkwi we właściwym naturze  

i kulturze „sposobie tworzenia” – modusie operari. Jak sprecyzował Wojtyła:  

[...] tworzenie natury nie jest twórczością, ale spontanicznym rodzeniem, 

podczas gdy w wypadku tworzenia w dziedzinie kultury mamy do czynienia  

z prawdziwą twórczością. Rozpoznajemy ją po twórczym wkładzie ludzkiej 

myśli i woli. Podczas gdy twory natury stanowią niejako bezpośrednie 

następstwo przyrodzonych danych, to wytwory kultury zawsze noszą w sobie 

 
373 Ibidem. 
374 K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 458. 
375 Idem, Personalizm tomistyczny, [w:] „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit., s. 437; 

pierwodruk [w:] „Znak” 1961, R. XIII, nr 5 (83), s. 670. 
376 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 28. 
377 Idem, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 458. „Tworzenie jako pochodna myślenia jest tak 

znamienne dla osoby, że wszędzie stanowi jej nieomylny ślad, dowód jej istnienia czy obecności”  
(idem, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 437). 

378 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 28.  
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piętno myśli ludzkiej. Gdy chodzi o materialne tworzywo, wówczas  

i w dziełach kultury stanowią je naturalne zasoby, i [...] nawet same procesy 

natury bywają w nich wykorzystywane, ale zarówno te zasoby, jak i procesy są 

regulowane i kierowane bezpośrednim wkładem myśli – i to właśnie myśli 

ludzkiej; w związku z czym uzyskujemy produkt odrębny379. 

Ów punkt wspólny, jakim jest „tworzenie”, był dla Wojtyły kluczem, który 

pozwala na wskazanie linii demarkacyjnej między dziedziną natury (pierwotnej 

przyrody) a kulturą ludzką. Twórczość (a dokładniej: kulturotwórczość) jest tutaj 

uznawana za specyficznie ludzką właściwość, w innych zaś jestestwach świata przyrody 

możemy mówić jedynie o „spontanicznym rodzeniu”, czyli tworzeniu warunkowanym 

wyłącznie instynktem naturalnym, w przeciwieństwie do kierowanej – myślą i wolą – 

twórczości człowieka. W świecie przyrodniczym możemy zaobserwować rozmaite 

egzemplifikacje sprawczości, czyli działania wywołujące zaistnienie i istnienie jakiegoś 

skutku. W świecie ludzkim (czyli w dziedzinie kultury) nie poprzestajemy na odkryciu 

sprawczości, ale „prawdziwej twórczości”, czyli działaniu, którego istotą jest nie tylko 

zaistnienie i istnienie jakiegoś skutku, ale ukształtowanie konkretnego dzieła380.  

W wykładach z Katolickiej etyki społecznej Wojtyła ujął to następująco: 

„Kulturę przeciwstawia się naturze dlatego, że ta ostatnia oznacza zespół gotowych 

bytów i dóbr, które człowiek zastaje w świecie i w sobie, podczas gdy kultura oznacza 

ten zespół bytów i dóbr, które człowiek wytwarza swoją świadomą działalnością”381. 

Już prosta obserwacja świata i refleksja potwierdzają wskazane niepodobieństwo. 

Wystarczy zwrócić uwagę dla przykładu na „[...] różnicę, jaka zachodzi pomiędzy 

pierwotnym, dzikim drzewostanem a «kulturą» leśną, lub między bujną florą pierwotną 

a uprawa roli”382. Jeszcze więcej przykładów znajdziemy, analizując świat urządzeń 

samego życia człowieka, to jest sztukę, naukę, filozofię, instytucje społeczne, 

moralność, religię. Poprzez zwrócenie uwagi na te wszystkie elementy nie tylko od 

strony zjawiskowej, ale i przyczynowej, ujawnia się – pomimo podobieństw – 

 
379 Ibidem. 
380 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 119. 
381 Idem, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 160. 
382 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 29. 
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radykalna odmienność człowieka i jego kultury w stosunku do reszty świata przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz zachodzących w niej procesów383.  

O ile bowiem kultura stanowi wedle myśli Wojtyły specyficznie ludzki zespół 

wytworów człowieka, skutek jego czynów (i przeżyć), o tyle opiera się na określonej 

„naturze ludzkiej”, która wyznacza źródłowo jego dynamizm384. Człowiek wszak – 

przywołując za Wojtyłą koncepcję makro- i mikrokosmosu Nikolaia Hartmanna – jako 

mikrokosmos uczestniczy we wszystkich warstwach wszechświata (makrokosmosu), 

skupiając w sobie rozmaite doskonałości bytowania: fizyczno-materialne, organiczne, 

psychiczne i duchowe. Mówiąc obrazowo, „[...] ma w sobie coś z kamienia i gwiazdy, 

coś z rośliny, a ileż ze zwierzęcia [...]” 385 . Podobieństwo to jest tak bliskie,  

że Arystotelesowska definicja człowieka: Homo est animal rationale, dla człowieka  

i innych zwierząt (animal, dosłownie „jestestw żywych”) przewiduje wspólny rodzaj 

(który różnicuje dopiero „rozumność” jako różnica gatunkowa).  

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, w doświadczeniu człowieka odkrywamy 

zarówno fakt „człowiek działa”, jak i „coś dzieje się w człowieku”. Ten ostatni należy 

do porządku natury (i jest wspólny także innym jestestwom żywym). Natomiast ten 

pierwszy jest typowo ludzki i rozstrzyga o możliwości tworzenia przez człowieka 

kultury, która jest z nim tak ściśle związana, że definiuje jego egzystencję i wskazuje na 

jego istotę. Kultura stanowi dla człowieka – jak się wyraził Wojtyła – niejako  

„[...] zwierciadło, w którym rozpoznaje swoje wewnętrzne rysy [...]”386. Aby to jednak 

wystarczająco uzasadnić, trzeba – według Wojtyły – w rozumowaniu a posteriori  

„[...] cofnąć się do samego człowieka, wyodrębnić w nim i zanalizować te formy  

i te akty, które kulturę tworzą; [...] rozpoznać w człowieku samym te najgłębsze  

 
383 Zob. idem, Człowiek jest osobą, [w:] idem, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 

op. cit., s. 418; także [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit., s. 214–215; pierwodruk 
[w:] „Tygodnik Powszechny” 1964, R. XVIII, nr 52 (831), s. 2. Niniejsza praca stanowiła tekst 
przemówienia Wojtyły w Radiu Watykańskim w czasie trwania III. sesji Soboru Watykańskiego II. 

384 Zob. Jan Paweł II, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego 
Kościoła – Veritatis splendor (Rzym, 6 sierpnia 1993), 53, „L’Osservatore Romano (wydanie polskie)” 
1993, R. XIV, nr 10 (156), s. 24: „[...] w człowieku jest coś, co wykracza poza kulturę. To «coś» to 
właśnie ludzka natura: to ona jest miarą kultury i to dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze 
swych kultur, ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą swojego bytu” 
[wyróżn. wg oryginału]. 

385 K. Wojtyła, Tajemnica i człowiek, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit.,  
s. 29; pierwodruk [w:] „Tygodnik Powszechny” 1951, R. VII, nr 51–52 (353–354), s. 1. 

386 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 29; zob. idem, Chrześcijanin a kultura,  
op. cit., s. 457–458. 
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i pierwotne sprężyny, którym ów specyficzny zespół wytworów obejmowany nazwą 

«kultura» zawdzięcza swe powstanie”387.  

Wojtyła wskazywał – wobec powyższego – na specyfikę ludzkiego „wnętrza”, 

na „życie wewnętrzne” człowieka, które – pomimo analogicznych bazowych procesów 

biofizjologicznych – nie daje się sprowadzić do „życia zmysłowego” zwierząt, a tym 

bardziej do „życia wegetatywnego” roślin 388 . I chociaż zwierzęce życie zmysłowe 

przypomina niejednokrotnie typowe funkcje życia ludzkiego, jakimi są poznanie 

(cognitio) oraz pożądanie (appetitus), ostatecznie: 

[...] wszystkie energie ludzkiego organizmu, wszystkie „zwierzęce” siły jego 

psychiki, bytują w nim, żyją i działają nie przez własną dynamikę, ale mocą 

innego jeszcze pierwiastka [...]. Są to siły i prawa istotowo odrębne  

i niesprowadzalne do sił i praw, wedle których bytuje i żyje materia. Duch 

ludzki stanowi granicę podobieństwa człowieka do wszechświata materialnego 

– i równocześnie tenże duch rozstrzyga o braku podobieństwa, o różnicy389. 

Możliwe jest jednak – jak zaznaczał Wojtyła – poddanie pod wątpliwość 

powyższych wniosków o wyjątkowości człowieka jako twórcy kultury, poprzez 

wskazanie na fakt, że „[...] właściwie zwierzęta też kształtują sobie warunki życia, też 

tworzą jego formy”390. Można przywołać dla przykładu perfekcyjne pszczele plastry, 

pajęczyny krzyżaka, jaskółcze gniazda, bocianie sejmiki czy zorganizowaną „pracę” 

mrówek. Wszystkie te jednak przejawy i skutki zwierzęcych aktywności nie mają 

charakteru właściwego twórczości w dziedzinie kultury, gdyż są wyłącznie 

instynktowną, utylitarną i powtarzalną reakcją wynikającą z konkretnej sytuacji 

egzystencjalnej. Po prostu – jak podkreślał nasz autor – zwierzętom brak duszy 

rozumnej (ratione), dzięki której człowiek jest nie jest wyłącznie sprawcą, ale jest 

również twórcą szukającym nieustannie nowych, doskonalszych form wyrazu. 

Człowiek nie tylko tworzy w reakcji na zastaną sytuację w celu przetrwania i poprawy 

materialnej egzystencji, ale niejednokrotnie jego twórcze działania i dzieła są 

całkowicie pozautylitarne391. 

 
387 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 31. 
388 Zob. idem, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 24. 
389 Idem, Tajemnica i człowiek, op. cit., s. 29. 
390 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 29. 
391 Zob. idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 119; idem, Rozważania o istocie człowieka,  

op. cit., s. 29–30. 
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Elementarną podstawą takiej twórczości jest właściwa ludzkiej naturze zdolność 

myślenia i tworzenia pojęć. Jak wskazywał Wojtyła: 

[...] myślenie ludzkie posiada charakter twórczy [...]. Nie znaczy to,  

że człowiek myśląc stwarza jakiś świat pojęć i sądów odbiegających od 

rzeczywistości, od niej niezależnych. Wręcz przeciwnie, myślenie ludzkie 

posiada charakter jak najbardziej realistyczny i obiektywny. Niemniej jest ono 

dla człowieka podstawą do wydobywania z istniejącej rzeczywistości coraz to 

nowych prawd, a także do jej opanowywania [...] poprzez coraz gruntowniejsze 

jej poznanie392.  

Co więcej, kompetencja komunikacyjna – „[...] zdolność tworzenia pojęć  

i posługiwania się nimi, która jest człowiekowi czymś ściśle wrodzonym, związanym  

z jego naturą, umożliwia mu ogromnie wnikliwe zapanowanie nad wielością bytów, 

które go otaczają, daje mu łatwość posługiwania się nimi [...]” 393 . W tych 

możliwościach natury człowieka – jak akcentował Wojtyła – tkwią zasadnicze 

podwaliny ludzkiej twórczości i kultury394 . Tylko bowiem „[...] rodzaj ludzki żyje  

[...] za sprawa umiejętności i rozumowania”395, jak powiedział Arystoteles, za którym 

powtórzył tę trafną formułę św. Tomasz z Akwinu396 i również nasz autor, jeszcze raz 

podkreślając, że tylko człowiek może być twórcą kultury397. 

Rozstrzygającym jest tutaj fakt, że człowiek jest osobą (gr. prósopon), nie tylko 

jednostką gatunku, ale właśnie osobą. „Człowiek – jak pisał Wojtyła na początku 

Miłości i odpowiedzialności – jest przedmiotowo «kimś» – i to go wyodrębnia wśród 

 
392 Idem, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 436–437. 
393 Idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 45. 
394 Zob. idem, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 436. 
395 Arystoteles, Metafizyka, lib. I, 1, [980b], op. cit., s. 22; zob. idem, Die Metaphysik, Bd. 1, 

Grundtext, Übers. u. Comm. v. A. Schwegler, Verlag L. Fr. Furs, Tübingen 1847, s. 1. 
396 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Expositio libri Posteriorum Analyticorum Aristotelis, lib. I,  

lec. 1, 1, [w:] idem, Opera omnia, t. 1, Ex Typographia Polyglotta, Romae 1882, s. 138: „[...] hominum 
genus arte et rationibus vivit [...]”. 

397 Zob. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 29; zob. także Jan Paweł II,  
W imię przyszłości kultury, 6 i 17, op. cit., s. 54 i 63: „Genus humanum arte et ratione vivit [...]. 
Znaczenie istotne kultury, wedle powyższych słów [...], polega na tym, że jest ona właśnie kształtem 
życia człowieka jako takiego. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest 
kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty 
istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. [...] Genus 
humanum arte et ratione vivit... – to znaczy, że człowiek jest sobą przez prawdę i staje się bardziej sobą 
przez coraz pełniejsze poznanie prawdy”; idem, Wkład Akademii Sztuk Pięknych do skarbca kultury 
polskiej. Audiencja dla profesorów i pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
(Watykan, 1 maja 1995), 2, [w:] Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, op. cit., t. 2, s. 181–182. 
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reszty bytów widzialnego świata, które przedmiotowo są zawsze «czymś»”398. Dlatego 

też „[...] kultura tym właśnie różni się od przyrody, że jest dziełem osób [...]”399 . 

Wojtyła podkreślał, że trzeba wyjść poza – przywołaną już wcześniej – definicję 

Arystotelesa, czy definicję Boecjusza: „Persona est naturae rationalis individua 

substantia”400 („Osoba to indywidualna [niepodzielna] substancja natury rozumnej”), 

która wprawdzie używa pojęcia „osoby”, ale stwierdza jedynie jednostkowość 

człowieka jako bytu substancjalnego, który posiada naturę rozumną (duchową)401. Tym 

samym definicje te suponują redukowalność człowieka do płaszczyzny świata, czyli 

wyrażenia jego istoty za pomocą kategorii kosmologicznych. Brak w nich wskazania 

swoistości i wyjątkowości człowieka, który jest nie tylko rozumnym jestestwem 

żywym, ale osobą. Dlatego też, zdaniem Wojtyły, aby zrozumieć człowieka, należy 

zatrzymać się przy „tym, co nieredukowalne” (irréductible), przy tym, co nie pozwala 

mówić o nim inaczej niż jako o osobie. Ów drugi tor refleksji o człowieku określał nasz 

autor „personalistycznym”402. Takież rozumienie nie ma być antynomią w stosunku do 

rozumienia kosmologicznego, ale jego dopełnieniem. Ma to być personalistyczne 

dopełnienie „terenu metafizycznego” wyznaczonego przez Arystotelesa i Boecjusza. 

Analizy przedmiotowe mają zostać rozszerzone o analizy podmiotowe, tezy klasycznej 

metafizyki rozbudowane o te uzyskane metodą fenomenologiczną.  

Doświadczenia człowieka – jak bowiem twierdził Wojtyła – nie można 

wyczerpać na drodze redukcji „kosmologicznej”, trzeba zatrzymać się przy 

tym, co jest jego „nieredukowalnym”, przy tym, co w każdym człowieku jest 

jedyne i niepowtarzalne, poprzez co on jest nie tylko „tym właśnie” 

człowiekiem – jednostką gatunku, ale przez co jest osobą – podmiotem: dopiero 

wówczas obraz człowieka jest prawidłowy i kompletny. Nie ma możliwości 

skompletowania go na drodze samej redukcji, nie można też pozostawać  

 
398 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 24. „Za rzecz przywykliśmy 

uważać byt, który nie tylko jest pozbawiony rozumu, ale ponadto jeszcze pozbawiony jest życia; rzecz to 
przedmiot martwy. Zawahamy się, gdy przyjdzie nam nazwać rzeczą zwierzę czy nawet roślinę. Niemniej 
jednak nikt nie mówi z przekonaniem o osobie zwierzęcej. Mówi się natomiast o osobnikach 
zwierzęcych, uważając je po prostu za jednostki gatunku zwierzęcego. I takie określenie nam wystarcza” 
(ibidem). 

399 Ibidem, s. 151, przyp. 50. 
400  Boecjusz, Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium, cap. 3,  

[w:] Patrologia cursus completus. Series latina, t. 64, accur. J.-P. Migne, Paris 1860, kol. 1343d. 
401 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 123, 203. 
402  Zob. idem, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, op. cit., s. 440;  

M. Mruszczyk, Człowiek w „antropologii adekwatnej” Karola Wojtyły, op. cit., s. 74–76. 
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w obrębie samego „tego, co nieredukowalne” (bo to oznaczałoby niezdolność 

wyjścia z samego „ja”) – trzeba poznawczo dopełnić jedno drugim403. 

W człowieku niejako spotykają się „[...] dwa światy: świat osoby i świat 

natury”404. Człowiek jest zarówno „jednostką gatunku” (homo sapiens), to znaczy ma 

określoną „ludzką naturę”, jak i „osobą” – podmiotem, który przeżywa to, że jest osobą 

i podmiotem. W człowieku-osobie spójnie łączy się to, co zewnętrzne i redukowalne do 

świata przyrody z „tym, co nieredukowalne”, osobowe i ściśle wewnętrzne. 

Metafizycznie podstawą tej spójności jest ludzka natura, jej właściwe człowieczeństwo, 

które – co ważne – przenika cały dynamizm człowieka i dynamicznie je kształtuje jako 

ludzkie, a nie jakiekolwiek inne 405 . Zachodząca integracja natury w osobie – jak 

analizował Wojtyła – nie polega jednak na samym „[...] ujednostkowieniu natury przez 

osobę [...]”406, ale „[j]est to [...] właściwy (wśród jestestw widzialnego świata) tylko 

człowieczeństwu sposób jednostkowego bytowania. Ów sposób bytowania pochodzi 

stąd, że właściwe człowieczeństwu istnienie jednostkowe jest istnieniem osobowym”407. 

Dlatego – należy podkreślić – że „[c]złowiek jest osobą «z natury»”408, „z natury” może 

bytować i działać jako osoba, co więcej – „z natury” nie może bytować i działać 

inaczej.  

„[I]ntegracja natury przez osobę w człowieku – jak uwypuklił autor Osoby  

i czynu – nie tylko zakłada tę naturę, zakłada człowieczeństwo, ale 

równocześnie czerpie z niego swoją realną konstytucję. Dlatego też żadna inna 

natura nie bytuje realnie (tzn. jednostkowo) jako osoba – tylko 

człowieczeństwu jest to właściwe”409. 

 
403 K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne” w człowieku, op. cit., s. 440. 
404 Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 127. 
405  Zob. idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 131. [Sic!] W ujęciu właściwym redukcji 

fenomenologicznej „[n]atura występuje [...] nie jako podstawa całego dynamizmu właściwego 
człowiekowi, ale jako pewien ściśle określony moment tego dynamizmu. Natura unaocznia się wyłącznie 
w uczynieniach podmiotu «człowiek», czyny natomiast ujawniają tegoż człowieka jako osobę” (ibidem, 
s. 127). 

406 Ibidem. 
407 Ibidem. 
408 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 380; zob. idem, Personalizm tomistyczny,  

op. cit., s. 437. 
409 Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 132. Opisując integrację natury ludzkiej w osobie  

i przez osobę, Wojtyła zwrócił uwagę na wskazany przez Paula Ricoeura „paradoks wolności i natury” 
(tzw. ontologie paradoxale): „Le paradoxe est, au niveau même de l’existence, le gage du dualisme au 
niveau de l’objectivité. Il n’y pas de de procédé logique par lequel la nature procède de la liberté 
(l’involontaire du volontaire), ou la liberté de la nature. Il n’y a pas de système de la nature et de la liberté. 
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To rozstrzyga o wyjątkowości człowieka-osoby i w konsekwencji tworzonej przez 

niego kulturze. 

Wskazawszy podstawowe rozróżnienie kultury i natury (zarówno w sensie 

świata dziewiczej przyrody i przynależnych jej naturalnych instynktów, jak i tego,  

co podstawowe, istotowo właściwe dla danego bytu), staraliśmy się ukazać podstawę 

szczególnej pozycji człowieka, którego natura (człowieczeństwo) integruje się  

w osobie, a poprzez to jest on jedynym – w świecie jestestw żywych – twórcą kultury. 

Kolejnym etapem będzie wskazanie na podstawowy podział kultury zaproponowany 

przez Wojtyłę, a poprzez to bardziej szczegółowa jej charakterystyka. 

 

 

2.3. Kultura osoby i kultura dzieł 

 

W przywoływanym już artykule Chrześcijanin a kultura Wojtyła wskazał na 

ścisły, wręcz organiczny związek znaczeniowy pojęcia „kultury” z człowiekiem, 

równocześnie jednak wskazał na wyraźną dwuznaczność tego, co nazywamy „kultura”.  

Słowo „kultura” – jak analizował nasz autor – jest jednym z tych, które 

najbliżej są związane z człowiekiem, które określają jego ziemską egzystencję  

i poniekąd wskazują na samą jego istotę. Człowiek to ten, który tworzy kulturę, 

który potrzebuje kultury, który dzięki niej sam się tworzy. Kultura stanowi 

zespół faktów, w których człowiek wciąż na nowo siebie wyraża bardziej niż  

w czymkolwiek innym. Wyraża się dla siebie i dla drugich. Dzieła kultury, 

które trwają dłużej niż człowiek, dają o nim świadectwo. Jest to świadectwo 

życia duchowego – a duch ludzki żyje nie tylko przez to, że panuje nad materią, 

ale żyje sam w sobie treściami, które tylko jemu są dostępne i dla niego 

posiadają znaczenie. Żyje więc prawdą, dobrem i pięknem – i potrafi to swoje 

życie wewnętrzne wyrażać na zewnątrz i obiektywizować w swoich dziełach. 

Dlatego też człowiek jako twórca kultury daje szczególne świadectwo 

człowieczeństwu. [...] W pewnym sensie największym dziełem kultury jest 

człowiek sam – nie żadne z jego dzieł czy wytworów, ale on sam. [...] Wszak 

 
[...] Une ontologie paradoxale n’est possible que secrètement réconciliée. La jointure de l’être est aperçue 
dans une intuition aveuglée qui se réfléchit en paradoxes ; elle n’est jamais ce que je regarde, mais cela  
à partir de quoi s’articulent les grands contrastes de la liberté et de la nature” (P. Ricoeur, Philosophie  
de la volonté, t. 1: Le volontaire et l’involontaire, Aubier–Montaigne, Paris 1967, s. 22 [wyróżn.  
wg oryginału]). 
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działanie człowieka i jego owoce pozostają w najściślejszym związku z tym, 

kim człowiek jest, i z tym, czym sam żyje. Tak więc dzieła kultury człowieka to 

owoce tego dzieła kultury, jakim jest człowiek sam410.  

Powyższa charakterystyka kultury, którą nota bene można uznać za kamień 

węgielny całej wypracowanej przez Wojtyłę koncepcji kultury, polaryzuje dwa jej 

znaczenia. Z jednej strony desygnatami kultury są dzieła i wytwory człowieka, zarówno 

te konieczne i użyteczne (utile) człowiekowi w codziennym życiu, jak i dzieła sztuki 

wykonane z pobudek pozautylitarnych (unutile). Z drugiej – mianem kultury określił 

Wojtyła wartość samego człowieka-osoby, jego życie wewnętrzne (duchowe), to, kim 

jest jako człowiek. Wojtyła rozgraniczył tym samym: „kulturę dzieł człowieka” i samą 

„kulturę człowieka”, a dokładniej „kulturę osoby”411. Kultura dzieł jest pochodnym 

znaczeniem od samej „kultury osoby”, która jest kulturą w „[...] najbardziej 

wewnętrznym i głębokim znaczeniu [...]”412.  

Wskazana dwuwymiarowość znajduje oparcie już w samym etymologicznym 

znaczeniu pojęcia „kultury”, którym starożytni Grecy określali wszystko to, co może 

być uprawiane w jakikolwiek sposób, czyli zarówno ziemię (cultus agri), jak i wysiłek 

zmierzający do przekształcenia ludzkiego wnętrza (cultura animi) 413 . Już Platon 

rozgraniczał dwa typy kultury: zewnętrzną (materialną) – obejmującą pożywienie, 

ubranie, technikę etc., której uosobieniem był Hefajstos, oraz wewnętrzną (duchową) – 

uosabianą przez Atenę i polegającą na zdobywaniu mądrości poprzez filozofię, sztukę  

i religię414.  

W zasadniczych rysach Wojtyła kontynuował tę tradycję, koncentrując się 

jednak na specyfice ludzkiego czynu, który obejmuje – jak już zostało częściowo 

wyartykułowane – dwa profile: (1) zewnętrzny – „przechodni” (transiens), „[...] o ile 

zmierza «poza» podmiot, ile szuka wyrazu i skutku w zewnętrznym świecie,  

 
410 K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 457–458. 
411 Zob. ibidem, s. 458, 460; K. Wojtyła, Myśli o małżeństwie, op. cit., s. 418–424; idem, Miłość  

i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 151. 
412 Idem, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 460–461.  
413  Zob. M.A. Krąpiec, P. Jaroszyński, [hasło:] „kultura”, [w:] Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 6, op. cit., 2005, s. 138. „Cultura autem animi philosophia est [...]” (Cyceron, Tusculanarum 
disputationen, lib. II, 13, Erklärt v. O. Heine, B.G. Teubner, Leipzig 1864, s. 78).  

414  Zob. Platon, Protagoras [321–322], [w:] idem, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki, 
Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005, s. 279–280; S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego 
ujęcia problematyki, wyd. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 29. 



 

 108 

o ile obiektywizuje się w jakimś wytworze” 415  i (2) wewnętrzny (immanens) – 

„nieprzechodni” (intransiens), „[...] o ile «pozostaje w podmiocie», o ile stanowi o jego 

immanentnej jakości czy też wartości [...]”416. I tak efektem „przechodniego” wymiaru 

czynu konstytuuje się kultura dzieł, które z kolei – jak już wskazaliśmy wcześniej – 

mogą być utile albo unutile. W profilu zaś „nieprzechodnim” – efektem czynu jest 

„kultywowanie życia wewnętrznego”, konstytuowanie się w człowieku jego własnej 

kultury osoby417.  

Wskazanych profili nie można jednak rozumieć jako dwóch odseparowanych 

skutków ludzkiego czynu. W istocie działania człowieka, które konstytuują kulturę, 

mają nie tylko podwójny, ale i zasadniczo równoczesny skutek. Człowiek spełniając 

konkretny czyn, którego efektem jest konkretny wytwór, dzieło („kultura dzieł”),  

w którym człowiek jakoś wyraża samego siebie, siebie niejako czyni, aktualizuje to, 

kim jest w możności (in potentia), siebie kształtuje, a nawet siebie „tworzy” („kultura 

osoby”)418. Konsekwencją tego jest poniekąd postawienie znaku zapytania w stosunku 

do tradycyjnego podziału kultury na duchową i materialną (cywilizację419), zależnie od 

jej charakteru i treści wytworów. Nie można zapominać, że nawet najwspanialszych 

dzieł kultury nie można oderwać od ich twórcy i tego, kim jest jako człowiek. Wszak 

„[...] to, co w [...] kulturotwórczym działaniu [człowieka] «przechodzi», co wyraża się 

na zewnątrz jako skutek, obiektywizacja, wytwór czy dzieło, jest rezultatem 

 
415 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzka ‘praxis’, op. cit., s. 11. 
416 Ibidem. 
417 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 151, przyp. 50; idem, Teoria 

– ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 470. 
418 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 119–120. „Kiedy osoba działa w sposób 

sobie właściwy, wówczas zawsze coś tworzy: albo tworzy na zewnątrz siebie, w otaczającym świecie, 
albo też tworzy na wewnątrz, w sobie samej – albo też równocześnie na zewnątrz i na wewnątrz” (idem, 
Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 437). 

419  Rozróżnienie pojęć „kultury” i „cywilizacji” nie jest jednoznaczne. Pojęcia te bywają 
używanie zarówno synonimicznie, jak i opozycyjnie. Dla Wojtyły „[...] kultura oznacza ten zespół bytów  
i dóbr, które człowiek wytwarza swoją świadomą działalnością. Dąży zaś przy tym wytwarzaniu do 
nadania przedmiotom swej twórczości odpowiedniej dla nich doskonałości. Rozumiana w ten sposób 
kultura obejmuje w sposób analogiczny szereg dziedzin życia ludzkiego, mówimy przecież o kulturze 
duchowej, która wiąże się ściśle z życiem religijnym i etycznym, o kulturze artystycznej w zakresie 
twórczości artystycznej, ale mówimy też np. o kulturze rolniczej czy technicznej. W tym znaczeniu 
pojęcie kultury zawiera w sobie i to również, co często wyodrębnia się z niej i przeciwstawia pod nazwą 
cywilizacji. Etymologicznie biorąc oznaczałaby ta ostatnia cały zespół danych z życia publicznego, 
obywatelskiego. Współcześnie jednak rozumie się przez cywilizację również pewną dziedzinę wytworów 
człowieka, tych mianowicie, które życie ludzkie czynią od zewnątrz łatwiejszym i doskonalszym. Tak 
więc pod cywilizację danego społeczeństwa podciąga się ogół urządzeń technicznych [...]” (K. Wojtyła, 
Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 160–161); zob. P. Tarasiewicz, „Kultura” i „cywilizacja” – próba 
korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze” 2011, t. 2, s. 71–88. 
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szczególnego nasilenia tego, co «nieprzechodnie» [...]” 420 . W ten sposób człowiek  

„[...] napełnia zewnętrzny, materialny świat [...] swoją myślą i swoją treścią” 421 .  

Aby jednak ten związek właściwie zrozumieć i zinterpretować trzeba dokładnie – 

wnikliwie, dogłębnie i wszechstronnie – przyjrzeć się specyfice ludzkiego działania 

(praxis).  

Wojtyła zwrócił uwagę, że: 

[...] d o  l u d z k i e j  p r a x i s  n a l e ż y  n i e  t y l k o  j e j  „ f a k t y c z n o ś ć ”   

(= fakt, że człowiek działa, że czyni to lub owo), a l e  t a k ż e  j e j  

„ p o w i n n o ś ć ”  (= fakt, że człowiek powinien działać w określony sposób)422.  

Przy czym „powinności” nie traktował Wojtyła po Kantowsku, ale „[...] jako 

element osobowy aktu i moralności” 423 , „[...] jako wyraz wezwania do spełnienia 

siebie”424. Nie można, zdaniem Wojtyły, zatrzymać się wyłącznie na „faktyczności” 

ludzkiego operari (praxis), jak to ma miejsce w ujęciach pozytywistycznych, ale 

konieczne jest zwrócenie uwagi na całość dynamizmu ludzkiego suppositum i napięcie, 

jakie zachodzi pomiędzy „tym, jak jest” a tym, jak adekwatnie do ludzkiego esse – „być 

powinno”, zarówno w wymiarze „przechodnim”, jak i „nieprzechodnim”. 

„P o w i n n o ś ć  jest bowiem – jak podkreślał Wojtyła – w ł a ś c i w i e  l u d z k i m, 

o sobowym, wymia rem f ak tycznośc i  całej l udzk i e j  prax i s” 425 ,  

 
420 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 17.  
421 Idem, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 437; zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, 

op. cit., 8, s. 56: „[...] z jednej strony dzieła kultury materialnej świadczą zawsze o jakimś 
«uduchowieniu» materii, o poddaniu tworzywa materialnego energiom ludzkiego ducha: inteligencji, 
woli – z drugiej zaś strony, dzieła kultury duchowej świadczą, na odwrót, o swoistej «materializacji» 
ducha i tego, co duchowe”. 

422 K. Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 469 [wyróżn. 
wg oryginału]. 

423 Ibidem, przyp. 5; zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, 
PWN, Warszawa 1981, s. 16–20. „Etyka, zdaniem Kanta, nie jest [...] oparta na doświadczeniu; moralny 
sąd pochodzi z rozumu i jest aprioryczny. Ponieważ rozum nie może dojąć do istoty dobra i zła (ustalić 
ich wiążącej treści), Kant proponuje skoncentrować rozważania nad moralnością na ustaleniach czysto 
formalnych (pozbawionych treści), co doprowadza go do sformułowania imperatywu kategorycznego, 
który jest raczej postulatem normy niż samą normą, jak zauważa Wojtyła. Każde materialne (treściowe) 
ujęcie moralności ma dla Kanta charakter heteronomiczny (zewnętrzny), natomiast powinność jest czysto 
formalna i wewnętrzna, dzięki czemu moralność ma być przejawem autonomicznej woli”  
(M. Soniewicka, W poszukiwaniu źródeł powinności. Etyka obowiązku i etyka odpowiedzialności wobec 
problemu autorytetu, [w:] W świecie powinności, red. B. Brożek [et al.], Copernicus Center Press, 
Kraków 2013, s. 133–134; zob. ibidem, s. 125–152); K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, wyd. 2, op. cit.,  
s. 256; idem, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów św. Tomasza z Akwinu, 
Hume’a i Kanta, [w:] idem, Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 213–229. 

424 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 206; zob. ibidem, s. 206–211. 
425 K. Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 470 [wyróżn.  

wg oryginału]. 
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„[...] do świadcza lną  pos t ac i ą  z a l eżnośc i  od  p r awdy , której podlega 

wolność osoby”426. Nie jest czymś narzuconym ad hoc, ale wynika z ludzkiej natury, 

faktu, że człowiek jest „kimś”, jest osobą a nie „czymkolwiek” innym. 

Powiedzieliśmy, że myślenie i tworzenie pojęć jest podstawą ludzkiej 

twórczości, w której człowiek wyraża siebie jako osoba. Jednakże – jak wskazywał 

Wojtyła – „[...] twórczość ta nie kończy się na myśleniu ani też w nim nie kulminuje. 

To, co jest najbardziej znamienne dla osoby, w czym ona (biorąc pod uwagę tylko 

naturalny porządek) najpełniej i najwłaściwiej się realizuje, to moralność”427. Myślenie 

warunkuje moralność, nie łączy się z nią jednak w sposób ścisły, tak jak wola  

(i wolność) człowieka. Poprzez czyny (a czyn musi być świadomy i wolny) człowiek 

kieruje swe pragnienia ku różnym dobrom, dokonuje wyborów, które ostatecznie tegoż 

człowieka definiują. Staje się dobrym lub złym – jako osoba428.  

Należy jednak wyraźnie rozgraniczyć skutki działań człowieka zależnie od 

wskazanych przez Wojtyłę za św. Tomaszem z Akwinu profili transiens i intransiens 

(immenens). I tak: 

[...] poprzez swe działanie sprofilowane w wymiarze przechodnim, w kierunku 

takiej lub innej obiektywizacji przedmiotowej, takiego lub innego wytworu, 

człowiek staje się dobrym (resp. złym) pod pewnym tylko względem 

(sequndum quit). Tak więc staje się np. dobrym robotnikiem, lekarzem, 

inżynierem, mówcą, pisarzem, plastykiem itp. Jednakże żadna z tych 

kwalifikacji rozpatrywana w wymiarze nieprzechodnim czynu nie czyni 

człowieka dobrym lub złym zasadniczo (simpliciter), dobrym lub złym jako 

człowiek. Jedynie tylko kwalifikacja etyczna – tzn. w a r t o ś ć  l u b  p r z e c i w –

w a r t o ś ć  m o r a l n a  – konstytuuje obiektywne dobro lub zło działającego 

podmiotu: c z y n i  c z ł o w i e k a  j a k o  c z ł o w i e k a  d o b r y m  l u b  z ł y m 429. 

 
426 Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 199 [wyróżn. wg oryginału]. 
427 Idem, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 437 [wyróżn. wg oryginału]. 
428 Wojtyła w konkluzji pracy pt. Problem teorii moralności podkreślił, że „[u] korzenia etyki 

znajduje się teoria moralności. Jest to [...] teoria człowieka-osoby jako bytu dobrego lub złego w samej 
swej osobowej istocie. I zarazem teoria człowieka-osoby przeżywającego swoją wartość moralną, 
przeżywającego to, że staje się i że jest – jako osoba – dobry lub zły” (K. Wojtyła, Problem teorii 
moralności, op. cit., s. 249; zob. idem, Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego, [w:] idem, 
Zagadnienie podmiotu moralności, op. cit., s. 181–200). 

429 Idem, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 470–471 [wyróżn.  
wg oryginału]; zob. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, Ia, q. 5 (De bono in communi), [w:] idem, 
Opera omnia, t. 4, op. cit., s. 56–65; K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 194–197; M. Jaworski, 
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Istotne jest tutaj dostrzeżenie i właściwa interpretacja odrębności powiązanych 

ze sobą dwóch aspektów ludzkiego działania (i w konsekwencji dwóch rodzajów 

kultury). Z jednej strony jest sprawność, dzięki której człowiek może być sprawcą 

swoich czynów i działać zgodnie z kryterium dobra i zła moralnego, w czym wyraża się 

jego „kultura osoby”. Z drugiej strony jest sprawność, dzięki której człowiek umie 

działać zgodnie z wymogami i regułami danej dziedziny, w czym wyraża się jego 

„kultura dzieł”. W pierwszym przypadku rozstrzygające jest „właściwe kryterium 

działania” (recta ratio agibilium), w drugim „właściwe kryterium rzeczy, które 

człowiek tworzy” (recta ratio factibilium) 430 . Konsekwencją tego rozróżnienia jest 

wskazanie, że sama z siebie umiejętność wytarzania jakichś przedmiotów czy 

wywoływania określonych skutków (na przykład: krzesło, most, dzieło sztuki, udany 

zabieg chirurgiczny etc.) sama w sobie nic nam jeszcze nie mówi o tym, kim jest ów 

twórca jako człowieka. Ów wymiar twórczości polega na wykorzystaniu umiejętności 

twórczych, postępowaniu ściśle wedle „receptury” i wywoływaniu zamierzonych 

skutków. Dopiero kształtując własną osobowość, tworząc samego siebie, człowiek 

może być dobry jako człowiek, nie zaś wyłącznie dobry jako stolarz czy lekarz431.  

Rozróżnienie to ma fundamentalne znaczenie, niemniej jednak wzajemne 

powiązanie sprawności twórczych i moralnych jest czymś więcej niż „pobożnym 

życzeniem” Wojtyły. Te sprawności warunkują się wzajemnie. Człowiek tworząc dzieło 

(niezależnie czy użyteczne, czy czysto artystyczne), wyraża siebie samego, to kim jest  

i jaki jest. W dziełach przejawiają się nie tylko umiejętności, ale i w swoisty sposób 

osobowość twórcy. Szczególnie, kiedy wkroczymy w dziedzinę twórczości artystycznej 

owa zależność zdaje się być szczególnie wyraźna, bowiem „[...] historia sztuki nie jest 

tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają 

poznać ich wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury”432.  

Nie można bowiem wybudować muru między artystą a tworzonymi przezeń dziełami. 

Dzieła bowiem zawsze jakoś świadczą o ich twórcy. Zaś  

 
Wartości moralne u podstaw kultury humanistycznej. W nawiązaniu do nauczania Jana Pawła II,  
[w:] Servo Veritatis, op. cit., s. 199–206. 

430 Zob. W. Chudy, Rola intelektu jako ‘recta ratio’ w poznaniu realistycznym, [w:] Osoba  
i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 
2002, s. 185–186. 

431 Zob. Jan Paweł II, List do artystów (Watykan, 4 kwietnia 1999), 2, [w:] „L’Osservatore 
Romano (wydanie polskie)” 1999, R. XX, nr 5–6 (213), s. 4–5 i przyp. 2. 

432 Ibidem, s. 5.  
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„[...] człowieka – jak podkreślał Wojtyła – nie wolno traktować tylko 

funkcjonalnie! «Jest potrzebny do produkcji» albo nawet: «jest potrzebny do 

tworzenia kultury! Do tworzenia sztuki». Nie! Żadna funkcja człowieka nie jest 

ważniejsza od człowieka. Najważniejsza jest wartość samego 

człowieczeństwa”433. 

Niebezpieczeństwem, na które zwrócił uwagę Wojtyła, jest pokusa 

„samoubóstwienia”. Staje się ona realnie możliwa, kiedy człowiek opanował do 

perfekcji swój warsztat pracy i jego wytworzy są technicznie czy artystycznie 

doskonałe. Następuje wówczas zdefiniowanie tego, co dobre jedynie sequndum quit, 

mianem tego co dobre simpliciter, w myśl zasady: jeśli jestem dobrym rzeźbiarzem, to 

jestem dobrym człowiekiem (niezależnie od mojego stosunku do wartości 

moralnych)434. 

Wymiar moralny był dla Wojtyły kluczowy. Człowiek „[...] będąc sprawcą 

czynu, [...] równocześnie s p e ł n i a  w  n i m  s i e b i e . Spełnia – to znaczy 

urzeczywistnia, niejako doprowadza do właściwej pełni tę strukturę, która jest dla niego 

znamienna z racji osobowości, z tej racji, że jest kimś, a nie czymś”435. A to rozstrzyga 

się w moralności: „Człowiek jako osoba jest kimś, a jako ktoś – jest dobry albo zły”436, 

jako że „[c]zyny ludzkie trwają w człowieku dzięki wartościom moralnym, które 

stanowią rzeczywistość przedmiotową najściślej spójną z osobą, czyli zarazem 

dogłębnie podmiotową”437 . O ile istnieje teoretyczna możliwość „wyłączenia przed 

nawias” rzeczywistości moralnej, o tyle – jak podkreślał Wojtyła – „[...] mora lność  

[...] pozostaje zawsze w ścisłym związku z człowiekiem jako osobą”438.  

Stąd „kultura osoby” była dla Wojtyły poniekąd tym samym, co „kultura 

moralna” 439 . Moralność „zakorzeniona” jest bowiem w człowieku-osobie jako 

rzeczywistość egzystencjalna, aksjologiczna i ontologiczna. Doświadcza jej człowiek 

 
433 K. Wojtyła, Ewangelia a sztuka, op. cit., s. 40; zob. idem, Człowiek jest osobą, op. cit., s. 418. 
434 Zob. idem, Ewangelia a sztuka, op. cit., s. 33–34. W swoich analizach Wojtyła odwołał się do 

zdania z Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego: „Przez ciebie przepływa strumień Piękności,  
ale ty sam n i e  j e s t e ś  P i ę k n o ś c i ą ” (ibidem, s. 34 [wyróżn. wg oryginału]); zob. Z. Krasiński,  
Nie-Boska Komedyia, Typografia A. Pinard, Paryż 1835, s. 2 [utwór wydany jako anonim]. Szerzej 
podjąłem ten temat w moim artykule pt. Piękno ekspresją nadziei. Romantyzm filozofii piękna Karola 
Wojtyły, „Studia Lovicensia” 2015, nr 17, s. 206–210. 

435 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 195–196. 
436 Ibidem, s. 196. 
437 Ibidem. 
438 Ibidem [wyróżn. wg oryginału]. 
439 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 167; zob. ibidem, s. 150–151, 

202.  
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spełniający czyn oraz spełniający siebie poprzez czyn – to jest urzeczywistniający 

właściwe mu samo-panowanie i samo-posiadanie dzięki samo-stanowieniu. Tym 

samym określa swój status aksjologiczny, odniesienie do wartości moralnych dobra  

i zła, który z kolei osadza się na rzeczywistości ontologicznej, rzeczywistości spełniania 

siebie przez czyn. Ontologicznie każdy czyn osoby jest jakimś jej spełnieniem, jednakże 

aksjologicznie spełnienie siebie może nastąpić tylko przez dobro. Człowiek spełnia 

siebie przez moralną dobroć czynu (spełnienie siebie w złu jest de facto 

niespełnieniem). Tym samym należy podkreślić, że człowiek jest bytem przygodnym, 

może dobrze lub źle używać własnej wolności, która nie jest „czystą niezależnością”, 

ale „samo-zależnością”, a ostatecznie zależnością od prawdy, która konstytuuje osobę 

we właściwej jej transcendencji. W tym ujawnia się „duchowy dynamizm osoby”, która 

– w znaczeniu etycznym – „[...] spełnia się poprzez dobro prawdziwe, nie spełnia się 

natomiast poprzez nie-prawdziwe dobro”440.  

To, co zostało powiedziane, nie wyczerpuje szczegółowych analiz Wojtyły, 

pozwala jednak na jasne rozróżnienie „kultury osoby” i „kultury dzieł”. Wymiarów, 

które wzajemnie się warunkują i pozwalają lepiej poznać człowieka, będącego ich 

twórcą. Zasygnalizowany jedynie aspekt transcendencji człowieka zostanie rozwinięty 

w ostatnim punkcie tego rozdziału. Teraz natomiast przejdziemy do – zasadniczego dla 

Wojtyły – wskazania i podkreślenia pierwszeństwa człowieka w kulturze. 

 

 

2.4. Pierwszeństwo człowieka w kulturze 

 

Przypomnijmy, że czas pracy naukowej Wojtyły miał miejsce w okresie 

panowania systemu marksistowskiego jako filozofii i ideologii propagującej 

materializm i ateizm. Ów dziejowy kontekst miał niebagatelne znaczenie dla koncepcji 

kultury wypracowywanej przez Wojtyłę. Wówczas bowiem – jak trafnie analizował 

Buttiglione: 

Z jednej strony otwarta polemika z marksizmem nie była możliwa i cała wolna 

kultura polska musiała ograniczyć się do pośredniej konfrontacji, która 

wykluczała otwartą krytykę. Z drugiej strony wydaje się, że – według Wojtyły 

 
440 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 198. 
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– rozstrzygnięcie kulturowego konfliktu, który miał miejsce w jego kraju, 

zależało nie tyle od obalenia twierdzeń przeciwnika, ile raczej od adekwatnego 

podjęcia problemu człowieka441.  

Wojtyła miał świadomość, że systemy, ideologie nie trwają wiecznie,  

a konfrontacja z nimi jest tylko jakimś wycinkiem w walce o adekwatną identyfikację 

humanum i przynależną mu praxis, jest jak wyłącznie doraźne leczenie chorej tkanki, 

bez odniesienia do całości. Wojtyła chciał dotrzeć do głębi integrum humanum,  

a poprzez to do autentycznie ludzkiej interpretacji praxis – zwłaszcza pracy i kultury. 

Dlatego też – jak stwierdził Buttiglione – problematyka ta jest wręcz „[...] kluczem  

do rozumienia całego dzieła Wojtyły, które okazuje się [...] bogatszą i głębszą filozofią 

ludzkiej «praxis» niż interpretacja marksistowska”442. Wojtyła podjął bowiem temat 

pozycji człowieka w kulturze i zadał sobie trud uzasadnienia jego pierwszeństwa. 

Sięgając do klasycznej filozofii bytu z jego adagium: operari sequitur esse, 

wyrażającym priorytet istnienia przed działaniem, Wojtyła wskazywał na 

pierwszeństwo człowieka jako podmiotu działania w stosunku do kultury. Operari 

sequitur esse oznacza, że działanie następuje po istnieniu. Nie można bowiem pomyśleć 

jakiegoś operari bez esse: nie może ktoś albo coś działać, jeśli nie istnieje443. Mówił  

o tym Wojtyła w referacie Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’  

w 1977 roku w Mediolanie. Podkreślał, że:  

[...] ludzka praxis o tyle jest możliwa, o ile istnieje już człowiek [...]. 

Pierwszeństwo człowieka jako podmiotu istotowo ludzkiego działania – 

pierwszeństwo w znaczeniu metafizycznym – należy do pojęcia praxis w tym 

znaczeniu, że po prostu o niej stanowi. Byłoby absurdem rzecz rozumieć 

odwrotnie, to znaczy przyjmować jakąś podmiotowo nieokreśloną praxis, która 

dopiero miałaby określić, czyli zdeterminować swój podmiot. Nie można też 

myśleć o praxis w sposób aprioryczny, jakoby z tej „quasi-absolutnej” kategorii 

miały się wyłaniać – w drodze ewolucji – poszczególne formy działania, które 

określają swoich działaczy444.  

 
441 R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 391–392; zob. Przekroczyć próg nadziei,  

op. cit., s. 149. 
442 R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 364. 
443 Zob. K. Wojtyła, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 467; idem, 

Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 130–132. 
444 Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit, s. 11–12. 
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Kultura zakłada człowieka jako swój podmiot, i tylko tak, nie odwrotnie. Innymi 

słowy człowiek po prostu o kulturze stanowi. Operari sequitur esse można tu zatem 

rozumieć jako cultura (czy szerzej praxis) sequitur humanum.  

Powyższe tezy są ostrą krytyką nurtu dialektyczno-procesualnego, który uznając 

priorytet działania przed bytem, sugeruje, że to przyroda stworzyła człowieka. Tym 

samym Wojtyła uderzał już w same podstawy koncepcji Karola Marksa, wedle których 

„[c]złowiek stał się człowiekiem przez praxis – przez pracę [...]”445. Marksizm zakładał 

bowiem ludzkie działanie u podstaw samej antropogenezy, dowodząc, że to „[...] praca 

tworzy człowieka, niejako daje mu początek” 446 . Marks pojęcie podmiotowości 

człowieka podporządkował pojęciu praxis, twierdził, że „[...] istota człowieka to nie 

abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. Jest ona w swojej rzeczywistości 

całokształtem stosunków społecznych”447. Umieszczał tym samym istotę człowieka na 

poziomie społecznym (a nie na poziomie metafizycznym), a ludzką świadomość uznał 

za produkt pracy, przez którą człowiek podtrzymuje swoją materialną egzystencję. 

Człowiek zatem autokreuje się przez praxis, ale tylko pośrednio – poprzez wpływ 

wywierany na niego przez efekty jego działalności, której celem jest przekształcanie 

otoczenia448. Zanika więc indywidualność podmiotowa osób rozpływając się w żywiole 

społecznej pracy (analogicznie jak w tradycyjnej filozofii świadomości, gdzie podmiot 

gubi się w żywiole myśli449). 

 
445 Idem, Teoria – ‘praxis’: temat ogólnoludzki i chrześcijański, op. cit., s. 466. 
446  Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 11. 

„Materialistyczna teoria, że ludzie są wytworami warunków i wychowania, że więc zmienieni ludzie są 
wytworami innych warunków i zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie 
przez ludzi i że sam wychowawca musi zostać wychowany” (K. Marks, Tezy o Feuerbachu,  
[w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, tłum. [s.a.], Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 6). Nie bez 
znaczenia jest fakt, że podjęcie przez marksizm stricte zagadnienia kultury zostało niejako wymuszone 
sytuacją polityczno-społeczną. Po rewolucji październikowej w 1917 r. zatrzymał się proces rewolucji 
sowieckiej, która – po przekroczeniu granic Rosji – napotkała opór w postaci tożsamości narodowej  
i kulturowej, której nie była wstanie pokonać. Jak trafnie analizował Buttiglione: „[w] 1920 roku Armia 
Czerwona [...] została zatrzymana i pokonana pod Warszawą przez wojska polskie, dowodzone przez 
marszałka Piłsudskiego. Wydarzenie to [tzw. „Cud nad Wisłą”] ma wymiar nie tylko militarny; należy 
ono przede wszystkim do filozoficznej historii naszego wieku. Polscy robotnicy i chłopi nie przyłączyli 
się do żołnierzy rewolucji sowieckiej, lecz zjednoczyli się pod sztandarem narodowym i odnieśli 
zwycięstwo [...]” (R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 393). Dlatego dla utrzymania rewolucji 
(i jej światowych aspiracji) stało się konieczne opracowanie marksistowskiej koncepcji kultury. 

447 K. Marks, Tezy o Feuerbachu, op. cit., s. 7.  
448 Zob. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 395–399. 
449  Kartezjańskie cogito, opierając poznanie na samoświadomości, redukuje obiektywność 

przedmiotów do czystego następstwa stanów świadomości. Prowadzi to do absolutyzacji świadomości 
subiektywnej, a nawet do odmowy prawa realności wszystkiemu temu, co znajduje się poza 
świadomością. Dalsze konsekwencje takiego stanu rzeczy polegają na pojawieniu się skrajnego 
indywidualizmu i anarchizmu (wolność zostaje utożsamiona ze swobodną ekspresją woli, która podąża 
wyłącznie za własnym odczuciem, negując tym samym jakiekolwiek prawo moralne) lub totalitaryzmu 
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Wojtyła stojąc na stanowisku, że „[...] działanie (praxis) pozwala nam możliwie 

najpełniej zrozumieć człowieka, że czyn najpełniej ujawnia człowieka jako osobę 

[...]”450 nie mógł zgodzić się na marksistowskim autokreacjonizmem. Jego stanowisko 

epistemologiczne wyrażające się w adagium: operari sequitur esse, oznaczało 

radykalne pierwszeństwo człowieka (podmiotu) w stosunku do jego działania,  

w stosunku do całej jego praxis (pracy, kultury), która z kolei pozwala – zgodnie  

z wnioskowaniem a posteriori – na jego pełniejsze poznanie i zrozumienie451. Dlatego 

też pierwszeństwo człowieka w kulturze jest według Wojtyły nie tylko metafizyczne 

(esse → operari), ale i – jak sam je określił – „prakseologiczne” (esse ← operari).  

W ludzkim czynie bowiem – co już zostało wcześniej powiedziane – obecny jest 

wymiar nie tylko przechodni, ale i nieprzechodni. Człowiek jako twórca wytwarza 

przedmioty, ale i czyni siebie, aktualizuje to, czym – a raczej kim – jest w możności. 

Stąd Wojtyła w swoich analizach, po wskazaniu na pierwszeństwo metafizyczne 

człowieka, zwracał uwagę również na jego pierwszeństwo „prakseologiczne”, które: 

[...] każe nam także samą istotę praxis sprowadzić do człowieka: to mianowicie 

– według Wojtyły – odpowiada jej istocie, przez co człowiek urzeczywistnia 

siebie, i zarazem przez co zewnętrzną w stosunku do siebie rzeczywistość, 

pozaludzką, czyni bardziej ludzką. [...] [C]złowiek nie może być pozbawiony 

swej autoteleologii, nie może być rozpatrywany jako środek czy narzędzie swej 

własnej praxis, ale musi zachować w stosunku do niej właściwą dla siebie 

nadrzędność, czyli pierwszeństwo w znaczeniu właśnie prakseologicznym, 

Owa nadrzędność utożsamia się z uznaniem tego, co „nieprzechodnie”  

w działaniu człowieka, co warunkuje jego wartość i zarazem konstytuuje 

istotowo ludzką „jakość” jego działania, za ważniejsze od tego,  

 
(niemożliwość adekwatnego uzasadnienia komunikacji między podmiotami prowadzi do zniesienia 
jednostkowej subiektywności i postulowania makrosubiektywności społecznej; prawdziwym podmiotem 
staje się kolektyw). Na linii tych dwóch extremum rozgrywa się nie tylko problem gnoseologiczny, ale 
przede wszystkim aksjologiczny: czy człowiek uznaje obiektywną wartość i respektuje ją w swym 
działaniu, czy też mniema, że sam jest w możności nadawania wartości rzeczom i ludziom?  
(zob. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 386–387). Reinterpretacji kartezjańskiego cogito 
dokonał Wojtyła w pierwszej części Osoby i czynu, gdzie podkreślił, że świadomość nie poznaje, ale 
upodmiotawia, wprowadza do wnętrza podmiotu to, co zostało poznane. Samo zaś poznanie człowieka 
nie jest jedynie autorefleksją samoświadomości, lecz uwzględnia również zewnętrzne obserwacje 
własnego życia oraz życia innych. Ludzki podmiot istnieje bowiem w sobie i zarazem dochodzi  
do świadomości swojego istnienia przez relację z „drugim” (zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3,  
op. cit., s. 73–149; idem, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 371–414). 

450 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 12. 
451 Zob. idem, Rozważania o istocie człowieka, op. cit., s. 27–28. 
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co „przechodnie”, co obiektywizuje się w jakichkolwiek wytworach, co służy 

„przeobrażaniu świata” lub tylko jego eksploatacji452. 

Dla Wojtyły „[t]o, kim człowiek jest sam w sobie, wiąże się nade wszystko  

z jego wnętrzem. Wszystkie uzewnętrznienia: działalność, twórczość, dzieła, wytwory – 

tu mają swój początek i swoją przyczynę”453. Dlatego też „[...] największym dziełem 

kultury jest człowiek sam [...]”454 , jako że „[...] działanie człowieka i jego owoce 

pozostają w najściślejszym związku z tym, kim człowiek jest, i z tym, czym sam żyje. 

Tak więc dzieła kultury człowieka to owoce tego dzieła kultury, jakim jest człowiek 

sam”455. „Kultura osoby” jest przeto ważniejsza niż „kultura dzieł człowieka”.  

Poprzez podkreślenie metafizycznego i prakseologicznego pierwszeństwa 

człowieka Wojtyła chciał pokazać, że marksistowska koncepcja kultury (i całej praxis) 

jest radykalnie jednostronna, nie uwzględnia bowiem nieprzechodniego wymiaru, 

ludzkiego działania. W ideologii marksistowskiej, tym, co się naprawdę liczyło, były 

jedynie wytwarzane przedmioty. Skupienie uwagi na pracy, na przekształcaniu świata 

zewnętrznego i produkcji dóbr było tak silne, że nie patrzono na „koszty” tych 

przekształceń. Człowiek był jedynie uprzedmiotowionym „podmiotem” pracy, zaś 

kultura jakąś nieistotną „nadbudową” w stosunku do „bazy” środków produkcji 

(surowców, maszyn, pomieszczeń etc.) i wytwarzanych przedmiotów456. Stąd centrum 

 
452 Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 12–13.  
453 Idem, Człowiek jest osobą, op. cit., s. 418. 
454 Idem, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 458. 
455 Ibidem. 
456  W koncepcji Marksa środki produkcji (tzw. „baza”) wraz z pracą ludzką miały służyć 

wytwarzaniu produktów. Kultura, nauka, filozofia i sztuka danego okresu stanowiły tzw. „nadbudowy”. 
Cała „gra” tworząca politykę, ekonomię, historię toczyła się wokół własności środków produkcji. Wobec 
powyższego ludzie dzielą się na dwie klasy społeczne: właścicieli środków produkcji i pracujących. 
Między nimi nieustannie toczy się „wojna”, którą zgodnie z prawami dialektyki zakończy rewolucja 
znosząca klasę kapitalistów poprzez odebranie jej środków produkcji i oddanie ich pod ogólny nadzór 
wszystkich robotników. W ten sposób powstanie społeczeństwo bezklasowe, w którym środki produkcji 
będą własnością całego społeczeństwa. Wszyscy będą jednocześnie pracownikami i właścicielami 
wszystkich dóbr. Ustrój taki nazywał Marks komunizmem i twierdził, że będzie to ostateczna  
(po wspólnocie pierwotnej, niewolnictwie, feudalizmie i kapitalizmie) i doskonała forma istnienia 
ludzkiego społeczeństwa (zob. K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, [w:] K. Marks,  
F. Engels, Dzieła, t. 13, tłum. E. Lipiński, Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 9); zob. A. Wójtowicz, 
Osoba i kultura w ujęciu Karola Wojtyły, op. cit., s. 171–172. 

Odnośnie do samej kultury w systemie marksistowskim – jak analizował Buttiglione – mamy 
alternatywę: „[...] albo [...] wpływ kultury na bazę ekonomiczną jest równie silny, jak wpływ ekonomii na 
kulturę (wówczas jednak odróżnienie bazy i nadbudowy traci swe znaczenie i od materializmu wracamy 
do heglowskiego idealizmu), albo [...] baza ekonomiczna ma wpływ decydujący (a wówczas ustępstwa na 
terenie autonomii kultury mają charakter wyłącznie taktyczny). [...] W pierwszym przypadku pojęcie 
praxis podporządkowane zostaje niejasnemu pojęciu ewolucyjnego postępu ludzkości przez pracę.  
W drugim – praxis staje się elementem ciasnej wizji dialektyki sił wytwórczych i procesów produkcji” 
(R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 395).  
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argumentacji Wojtyły stał się człowiek i właściwy mu czyn, poprzez który nie tylko jest 

on w możności wytwarzać, ale poprzez który – co podstawowe – kształtuje siebie, 

kształtuje swoją „kulturę osoby”.  

„[P]rzeobrażanie świata” samo z siebie nie jest jeszcze tym [...] wymiarem 

ludzkiej praxis, przez który konstytuuje się kultura. Samo z siebie stanowi tylko 

jej tworzywo, element materialny. Elementem istotowym jest [...] „czynienie 

świata bardziej ludzkim” albo „czynienie ludzkiej egzystencji w świecie 

bardziej ludzka”, a w czym drogą ostatecznej analizy musimy na końcu 

odnaleźć każdego człowieka, jako podmiot wszelkiej i każdej praxis. Fakt,  

że ten człowiek – którykolwiek i każdy, a poprzez to o ile możności wszyscy – 

staje się bardziej ludzki, ten fakt stanowi o konstytuowaniu się kultury poprzez 

ludzką praxis457.  

Finalnie chodzi tutaj o pierwszeństwo „być” przed „mieć”, jak trafnie ujął to 

Gabriel Marcel458. O priorytet tego, kim się jest, przed tym, co się posiada.  

Jednakże kultury konkretnego człowieka nie można abstrahować od wspólnoty  

i historii. Nikt nie jest „samotną wyspą”, jak mówił Thomas Merton459, dlatego logiczną 

kontynuacją zarówno refleksji Wojtyły, jak i niniejszych analiz będzie wskazanie na 

społeczny i historyczny wymiar kultury. 

 

 

2.5. Społeczny wymiar kultury 

 

Jak już wspomnieliśmy, „[k]ultura – według Wojtyły – stanowi zespół faktów, 

w których człowiek wciąż na nowo siebie wyraża bardziej niż w czymkolwiek innym. 

Wyraża się dla siebie i dla drugich”460. Tym samym Wojtyła podkreślił, że „[k]ultura 

[to] [...] specyficzny, [...] istotny dla człowieka, społeczny sposób bytowania w świecie 

 
457  K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 13;  

zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 24, op. cit.,  
s. 865–867. 

458 Zob. G. Marcel, Być i mieć, tłum. D. Eska, [wyd. 3], IW „Pax”, Warszawa 1998. „Więcej 
wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (Sobór Watykański II, 
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 35, op. cit., s. 881); K. Wojtyła, Problem 
konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 14. 

459 Zob. T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. M. Morstin-Górska, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka, Poznań 2000. 

460 K. Wojtyła, Chrześcijanin a kultura, op. cit., s. 458. 
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[...]”461. Kultura dotyczy nie tylko „mnie” tu i teraz, ale i „nas”, zwłaszcza jako rodziny 

i narodu. Kultura w wymiarze społecznym to jakaś „wspólnota życia kulturalnego”  

w wymiarze teraźniejszym i historycznym 462 . Fundamentem tego ujęcia była dla 

Wojtyły niezmiennie i zawsze „kultura osoby”, czyli „kultywowanie życia 

wewnętrznego”463 poszczególnych osób – owoce nieprzechodniego wymiaru ludzkich 

czynów. Jak pisał Wojtyła w Miłości i odpowiedzialności, właśnie „kultura osoby” – 

„[...] stanowi istotny rdzeń całej ludzkiej kultury” 464 , gdyż ona „[...] przesądza w 

każdym społeczeństwie zarówno o «punktach wyjścia», jak i o «punktach dojścia» 

wszelkich działań kulturotwórczych, w tym także o ich dziejowej i ogólnoludzkiej 

doniosłości”465. 

Teoretyczną podstawą takiego ujęcia jest wypracowany przez Wojtyłę zarys 

koncepcji wspólnoty, zwłaszcza pojęcia uczestnictwa, wieńczący jego opus magnum466. 

Nie jest to gotowa społeczna koncepcja kultury, ale możliwy fundament takiejż 

koncepcji, który odsłania redukcjonizm propozycji marksistowskich odnośnie do całej 

ludzkiej praxis, na co wskazaliśmy już w poprzednim punkcie niniejszego rozdziału. 

Wojtyła podkreślając pierwszeństwo osobowej podmiotowości człowieka przed 

wspólnotą, bronił człowieka, który – wedle koncepcji marksistowskiej – był 

uprzedmiotowionym „podmiotem” pracy (bez indywidualnej podmiotowości), 

zmuszonym do – jedynie słusznego – uczestnictwa w historii kolektywu. Sama kultura, 

będąca wówczas wyłącznie elementem dialektyki sił wytwórczych i procesów 

produkcji, u Wojtyły została – wraz z podmiotowością – przywrócona człowiekowi jako 

osobie467.  

Pojęcie uczestnictwa miało u Wojtyły dwojakie rozumienie: „[...] jako 

właściwość osoby wyrażająca się w zdolności nadawania osobowego 

(personalistycznego) wymiaru własnemu bytowaniu i działaniu wówczas, gdy człowiek 

bytuje i działa wspólnie z innymi ludźmi” 468  (oczywiście nie podważając prymatu 

 
461 Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 17. 
462 Zob. idem, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 73–74, 88. 
463 Zob. idem, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 151, wraz z przyp. 50. 
464 Ibidem, s. 151. 
465 Ibidem, przyp. 50. 
466 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 301–335 (cz. 4, pt. „Uczestnictwo”); idem, 

Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 391–414; idem, Uczestnictwo czy alienacja?, op. cit., s. 445–461. 
467 Zob. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, op. cit., s. 395–396. 
468 K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, op. cit., s. 392. 
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podmiotu osobowego przed wspólnotą 469 ) oraz „[...] jako pozytywna relacja do 

człowieczeństwa innych ludzi [...] do tego, że on [tj. drugi człowiek] jest tym właśnie 

człowiekiem, a nie tylko w relacji do tego, przez co on (in abstracto) jest 

człowiekiem” 470 . Tak pojęte uczestnictwo stanowiło dla Wojtyły antytezę alienacji 

(„od-człowieczenia”), której może ulec człowiek jako podmiot osobowy (jako jednostka 

gatunku „człowiek” zawsze pozostaje człowiekiem niezależnie od panujących 

stosunków społecznych)471. W konsekwencji „wspólnota” nie opiera się wyłącznie na 

fakcie „[...] bytowania i działania wspólnie wielu ludzi czy też [...] człowieka wspólnie 

z innymi” 472 . Jest to jedynie jakaś „materialna” podstawa wspólnoty, której 

konstytutywnym elementem jest specyficzna „jedność wielości podmiotów”.  

Jedność ta – jak wskazywał Wojtyła – jest przypadłościowa w stosunku  

do każdego i do wszystkich. Powstaje jako relacja lub też suma relacji 

istniejących pomiędzy nimi. Relacje te można rozpatrywać jako obiektywną 

rzeczywistość, która kwalifikuje wszystkich i zarazem każdego w określonej 

wielości ludzi. Wówczas mówimy o społeczeństwie (czy też o społeczności, 

[...] grupach społecznych itp.). Chociaż poszczególni ludzie, poszczególne 

kobiety i mężczyźni – podmioty osobowe – którzy są członkami tego 

społeczeństwa, sami tylko i każdy z osobna są podmiotami substancjalnymi 

(supposita), a społeczeństwo samo w sobie stanowi wyłącznie zespół relacji,  

a więc byt przypadłościowy, to jednak ów byt przypadłościowy wysuwa się 

wówczas (tj. w koncepcji społeczeństwa) niejako na pierwszy plan i stanowi 

podstawę orzekania o ludziach, o osobach do niego przynależących473.  

Dopiero jednak uwzględniając aspekt świadomości i przeżyć wszystkich 

członków (i każdego z osobna) danej jedności społecznej, wchodzimy – zdaniem 

Wojtyły – w rzeczywistość wspólnoty (communio personarum), która obejmuje wymiar 
 

469  Zob. ibidem, s. 392–393: „Jeżeli pierwsze znaczenie uczestnictwa wskazuje [...] na 
właściwość osoby, mocą której człowiek, bytując i działając wspólnie z innymi, zdolny jest jednak  
w tymże działaniu i bytowaniu spełniać siebie, to takie postawienie problemu wskazuje na nieodzowny 
prymat podmiotu osobowego przed wspólnotą. Jest to prymat zarówno metafizyczny (a więc faktyczny), 
jak i metodologiczny. Znaczy to, że nie tylko de facto ludzie bytują i działają wspólnie jako wielość 
podmiotów osobowych, ale znaczy również, że niczego istotnego o tym współbytowaniu i współdziałaniu 
w sensie personalistycznym – czyli właśnie jako o wspólnocie – nie potrafimy powiedzieć, jeśli  
nie wyjdziemy od człowieka właśnie jako od podmiotu osobowego”. 

470 Ibidem, s. 392. „Na tym [...] opiera się cała specyficzność ewangelicznego pojęcia «bliźni»” 
(ibidem). 

471 Zob. ibidem, s. 393. 
472 Ibidem, s. 393–394. 
473 Ibidem, s. 394. 
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odniesień „między-ludzkich” („między-osobowych”): „ja” – „ty” oraz odniesień 

społecznych: „my”474. 

Odniesienia międzyosobowe „ja” – „ty” znalazły u Wojtyły rozwinięcie 

szczególnie w jego pracach dotyczących małżeństwa i rodziny475 , w którym to też 

kontekście – jak już była mowa wcześniej – wypracował on pojęcie „kultury osoby”.  

W pracy Myśli o małżeństwie Wojtyła pisał, że ono „[...] domaga się przede wszystkim 

kultury osoby”476, a następnie wyjaśniał:  

Co to jest „kultura osoby”? Nie odpowiadając wprost na pytanie, powiedzmy 

tylko, że trudno ją posiadać i uprawiać, jeśli się nie nosi w sobie jakiejś 

dostatecznie ugruntowanej i mocnej wizji osoby, jej możliwości (w górę  

i w dół), jej przeznaczeń. Od wizji tej zależy między innymi to, czy sama 

miłość seksualna stanie na poziomie godnym osób477.  

Innymi słowy bez „kultury osoby” nie może zaistnieć i trwać wspólnota 

międzyosobowa zasługująca na nazwę communio personarum. W relacji „ja” – „ty”, 

zarówno tym, „kto działa” (podmiot), jak i tym, „do kogo działanie się zwraca” 

 
474 Zob. ibidem, s. 396–408. 
475 W układzie chronologicznym są to przede wszystkim następujące prace: (1) K. Wojtyła, 

Instynkt, miłość, małżeństwo, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit., s. 36–50; 
pierwodruk [w:] „Tygodnik Powszechny” 1952, R. VIII, nr 42, s. 1–2, 11; (2) idem, Religijne 
przeżywanie czystości, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit., s. 51–60; pierwodruk 
[w:] „Tygodnik Powszechny” 1953, R. IX, nr 6, s. 1–2; (3) idem, Myśli o małżeństwie [1957], op. cit.,  
s. 414–424; (4) idem, Propedeutyka sakramentu małżeństwa, [w:] „Ateneum Kapłańskie” 1958, R. L,  
vol. 56, z. 1, s. 20–33; (5) idem, Miłość i odpowiedzialność [1960], op. cit.; (6) idem, Wychowanie 
miłości, [w:] idem, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, op. cit., s. 88–92; pierwodruk [w:] „Tygodnik 
Powszechny” 1952, R. XIV, nr 21, s. 1; (7) idem, Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje  
i postulaty, [w:] „Roczniki filozoficzne” 1965, t. 13, z. 2, s. 5–25; (8) idem, O znaczeniu miłości 
oblubieńczej (Na marginesie dyskusji), „Roczniki Filozoficzne” 1974, t. 22, z. 2, s. 162–164. Niniejsza 
praca Wojtyły powstała w odniesieniu do dyskusji toczącej się na marginesie jego studium Miłość  
i odpowiedzialność między Karolem Meissnerem OSB a Andrzejem Szostkiem MIC; (9) idem, Rodzina 
jako „communio personarum”. Próba interpretacji teologicznej, „Ateneum Kapłańskie” 1974, R. LXVI, 
vol. 83, z. 3, s. 347–361; (10) idem, Rodzicielstwo a „communio personarum” [1975], „Ateneum 
Kapłańskie” 1975, R. LXVII, vol. 84, z. 1, s. 17–31. Zagadnienie communio personarum było następnie 
w czasie pontyfikatu systematycznie pogłębiane i odnoszone nie tylko do wspólnoty małżeńskiej  
i rodzinnej, ale do Kościoła i ideału społeczności świeckich (zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja 
apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze 
Watykańskim II – Christifideles laici (Rzym, 30 grudnia 1988), 19, „L’Osservatore Romano (wydanie 
polskie)” 1989, R. IX, nr 12 (109), s. 12; idem, List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994 – 
Gratissimam sane (Rzym, 2 lutego 1994) 7, 9 i 11, „L’Osservatore Romano (wydanie polskie)” 1994,  
R. XV, nr 3 (161), s. 7–10, 12–14; idem, Encyklika o działalności ekumenicznej – Ut unum sint (Rzym, 
25 maja 1995), 5, „L’Osservatore Romano (wydanie polskie)” 1995, R. XVI, nr 6 (174), s. 5. 

476 K. Wojtyła, Myśli o małżeństwie, op. cit., s. 420. 
477 Ibidem. 
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(przedmiot), jest człowiek – osoba, kobieta i mężczyzna478. Niebezpieczeństwem jest 

tutaj możliwość uprzedmiotowienia czy wręcz „użycia” przez „ja” jakiegoś „ty”  

(lub vice versa). Taka sytuacja zaprzeczałaby autentycznej relacji międzyosobowej, 

której podstawą jest dla Wojtyły stwierdzenie i respektowanie tego, że człowiek jest 

osobą, jest sui iuris i alteri incommunicabilis. Pierwsze z tych łacińskich wyrażeń mówi 

o tym, że osoba posiadając wolną wolę, jest „panem samego siebie”. Drugie, że jest 

„nieprzekazywalna” i „niedostępna” w swoim samostanowieniu, samodzielna w swoich 

poczynaniach: „[n]ikt nie może podstawić swojego aktu woli za mój”479, „[j]a mogę nie 

chcieć tego, czego on chce, abym ja chciał [...]”480. Właśnie „[n]a tym założeniu – jak 

akcentował Wojtyła – opiera się całe współżycie ludzkie; prawda o wychowaniu  

i o kulturze do niego się sprowadza”481. Ostatecznie bowiem w relacji „ja” – „ty” 

konieczna jest obustronna afirmacja wartości drugiej osoby (jej godności)  

i potwierdzanie tego swoimi czynami. 

W studium Miłość i odpowiedzialność Wojtyła rozwinął i pogłębił kwestię 

„kultury osoby” w relacjach międzyosobowych, zwłaszcza w odniesieniu do 

małżeństwa. Świadczy o tym już sama mnogość użytych terminów, takich jak: 

„właściwa kultura upodobań”482, „kultura miłowania”483, „kultura rodzicielstwa w życiu 

małżeńskim” 484 , „kultura pożycia małżeńskiego” 485  i „kultura współżycia 

seksualnego”486.  

Ów zabieg metodologiczny Wojtyły, polegający na wprowadzeniu pojęcia 

„kultury” (a dokładniej całej serii pojęć „kultury”) do – jak się sam wyraził – 

„zagadnień etyki seksualnej”487 , wyraża oryginalność jego koncepcji. Podkreśla raz 

jeszcze, że kultura najściślej związana jest z człowiekiem i jego moralnością. 

Pierwszym w kolejności jest – użyte przez Wojtyłę przy analizie miłości jako 

upodobania (amor complacentiae) – pojęcie „właściwej kultury upodobań”. Kultura taż 

 
478 Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność 

małżeństwa, red. S. Dziwisz [et al.], LEV, Città del Vaticano 1986; G. Hołub, Kobiecość i męskość  
w spełnianiu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły, [w:] Wokół antropologii Karola Wojtyły,  
red. A. Maryniarczyk [et al.], Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 395–406. 

479 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 26. 
480 Ibidem. 
481 Ibidem. 
482 Zob. ibidem, s. 74. 
483 Zob. ibidem, s. 208–209. 
484 Zob. ibidem, s. 212. 
485 Zob. ibidem, s. 245. 
486 Zob. ibidem, s. 245–246. 
487 Zob. ibidem, s. 17. 
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ma polegać na odpowiednim scaleniu „prawdy uczuć” i „prawdy o osobie, która jest 

przedmiotem upodobania”488 . Wojtyła przestrzegał tym samym przed absolutyzacją 

uczuć, do których miłość bywa przede wszystkim sprowadzana. Miłość odnosi się do 

osoby, nie zaś wyłącznie do jakiejś wartości cząstkowej tkwiącej w osobie, na przykład 

jej pięknego ciała czy innej dostrzeżonej wartości, która wzbudziła upodobanie. 

Posiadanie zatem przez człowieka „właściwej kultury upodobań” oznaczać będzie,  

że w upodobaniu będzie dla niego „prawda o osobie” co najmniej tak samo ważna jak 

„prawda uczuć”, a „piękno osoby” co najmniej tak samo istotne jak „piękno ciała”489. 

W sytuacji odwrotnej, która przybiera postać klasycznego błędu pars pro toto, wartość 

częściowa osoby (na przykład: jej piękne ciało) zostaje wzięte za jej wartość całkowitą. 

W konsekwencji można by wówczas mówić o „niewłaściwej kulturze upodobań”. 

O ile „właściwa kultura upodobań” wydaje się być tym wymiarem kultury, który 

stoi na progu zaistnienia jakiejś konkretnej relacji „ja” – „ty”, o tyle pozostałe 

wprowadzone przez Wojtyłę pojęcia kultury odnoszą się już do wspólnoty zawiązanej  

i wynikają z podejmowania za nią odpowiedzialności. Autor Miłości  

i odpowiedzialności zwracał szczególną uwagę na rozróżnienie i prymat „kultury” 

wobec „techniki” w relacjach między „ja” i „ty”. „Kultura osoby” i „kultura miłowania” 

mają być zabezpieczeniem przeciw możliwemu sprowadzeniu aktu zjednoczenia osób 

na poziom „używania” seksualnego, który byłby zaprzeczeniem „miłowania” osoby. 

Wojtyła wskazywał, że „[...] harmonia [małżonków] nie może być tylko funkcją jakiejś 

techniki, ale [...] funkcją kultury współżycia, czyli w ostatecznej analizie – cnoty 

miłości”490. 

S a m o  w s p ó ł ż y c i e  s e k s u a l n e  n i e  u c z y  m i ł o ś c i ,  a l e  m i ł o ś ć  –  

j e ś l i  j e s t  p r a w d z i w ą  c n o t ą  –  o k a ż e  s i ę  n i ą  r ó w n i e ż   

w  m a ł ż e ń s k i m  w s p ó ł ż y c i u  s e k s u a l n y m . Wówczas dopiero 

„wykształcenie seksualne” może oddać właściwe usługi; bez wychowania może 

ono wręcz zaszkodzić.  

 
488 Zob. ibidem, s. 73–74. 
489 Na temat zagadnienia „piękności człowieka” oraz „piękna osoby” – zob. ibidem, s. 74–75. 

Szerzej pisałem na ten temat w artykule pt. Piękno jako kategoria antropologiczna w ujęciu Karola 
Wojtyły, „Ethos” 2018, R. XXXI, nr 3 (123), s. 270–281. 

490 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialności, wyd. 4, op. cit., s. 246; zob. ibidem, s. 244–246. 
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Z tym właśnie łączy się i do tego sprowadza kultura pożycia małżeńskiego.  

Nie sama technika, ale właśnie kultura491.  

Analogicznie Wojtyła posłużył się pojęciem kultury odnośnie do rodzicielstwa  

w życiu małżeńskim. Wskazał, iż „[...] zachodzi ścisły związek pomiędzy naturalną 

rozrodczością a kulturą rodzicielstwa w życiu małżeńskim” 492 . Oznacza to,  

że zjednoczenie małżonków, jeśli ma zachować prawdziwie osobowy charakter, nie 

może wykluczać możliwości rodzicielstwa (macierzyństwa i ojcostwa). Wykluczenie 

owej możliwości jest nie tylko przeciwne prawom biologii, ale również samej miłości, 

którą sprowadza wówczas wyłącznie do „używania” seksualnego493. 

W przytaczanym już artykule Myśli o małżeństwie Wojtyła analizował również 

zależność między kulturą jednostek i kulturą wspólnoty oraz między stanem warunków 

ekonomicznych a kulturą danego społeczeństwa i proporcjonalnie kulturą jej członków. 

Podkreślał że, „[t]rzeba wciąż uświadamiać całemu społeczeństwu, [...] że los 

[wspólnoty] [...] zależy od wszystkich i od każdego, od stopnia kultury osoby w nich 

wszystkich”494. Kultura jednostki jest zawsze podstawą kultury wspólnoty. Nie bez 

znaczenia są jednak panujące stosunki ekonomiczno-społeczne, które mogą sprzyjać 

rozwojowi kultury osoby lub ją utrudniać. Warunki panujące w drugiej połowie  

dwudziestego wieku, do których odnosił się Wojtyła, między innymi niewystarczająca 

ilość środków materialnych do założenia i utrzymania rodziny czy brak mieszkań  

w miastach, utrudniają pracę nad właściwą kulturą osoby. Podobnie radykalny wzrost 

pomyślności materialnej danego społeczeństwa może skutkować obniżeniem się kultury 

osoby, rozdźwiękiem między ekonomią a moralnością. Dlatego Wojtyła wskazywał,  

że „[...] zmienione warunki ekonomiczno-społeczne po prostu domagają się jeszcze 

wyższej kultury osoby [...]” 495 , a „[...] pełna kultura osoby w życiu małżeńskim  

i rodzinnym na tle współczesnych warunków ekonomiczno-społecznych [w drugiej 

połowie XX w.] może być osiągnięta za cenę wysiłków nie całkiem zwyczajnych, 

nieprzeciętnych”496, kultura osoby wymaga wówczas wręcz heroizmu. 

 
491 Ibidem, s. 244–245 [wyróżn. wg oryginału]. 
492 Ibidem, s. 212. 
493 Zob. ibidem, s. 208–209, 212. 
494 K. Wojtyła, Myśli o małżeństwie, op. cit., s. 421. 
495 Ibidem, s. 423. 
496 Ibidem, s. 423–424. 
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Wspólnota „ja” – „ty”, jaką jest małżeństwo, stanowi trzon szerszych wspólnot  

o charakterze „my”. Tutaj też niezmiennie fundamentem pozostaje – jak podkreślał 

Wojtyła – „kultura osoby” każdego członka określonej społeczności. Szczególną 

egzemplifikacją takiegoż „my” są narody, które wyodrębniają się określoną „kulturą 

narodową”. W skrypcie Katolicka etyka społeczna Wojtyła zdefiniował ją jako  

„[...] pewien całokształt faktów życia duchowego [...]”497 , który – zazwyczaj wraz  

z własnym językiem – stanowi o odrębności społeczności narodowych498 . Kultura 

narodowa to „[...] cały zespół właściwości duchowych, które są wspólne dla danego 

społeczeństwa [...] przez to, że zostały utrwalone, i wciąż są utrwalane w różnych 

dziedzinach działalności ludzkiej świadomym wysiłkiem członków tegoż 

społeczeństwa”499. Kultura narodowa jest dobrem wspólnym i swoistą spójnią danego 

narodu, poprzez historię (w pierwszym rzędzie nie w sensie szczegółowej wiedzy 

akademickiej, ale w znaczeniu obiektywnym, jako nieustannej funkcji łączenia 

przeszłości z teraźniejszością), religię (nie w znaczeniu samych dogmatów danego 

wyznania, ale sposób ich przeżywania 500 ), moralność (która obiektywnie jest 

ogólnoludzka, w poszczególnych kulturach jednak przybierać może pewne specyficzne 

rysy), następnie obyczaje narodowe i style życia, twórczość artystyczną, jak i również 

twórczość naukową i techniczną501.  

Analiza wymienionych wyżej elementów kultury narodowej prowadzi do 

wskazania różnych, zależnie od dziedzin aktywności człowieka, rodzajów samej kultury 

(cywilizacji). I tak Wojtyła wymienił „kulturę duchową”, która wiąże się z życiem 

 
497 K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 116. 
498  Zob. idem, Gdzie przebiega granica Europy?, „Kronika Rzymska” 1986, R. V,  

nr 49–50, s. 28–32; pierwodruk w języku włoskim pt. Una frontiera per l’Europa: dove?, „Vita  
e Pensiero” 1978, A. LXI, N. 4–5–6, s. 160–168. 

499 Idem, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 116. Analizę „kultury narodowej” podejmował 
Wojtyła wielokrotnie również jako papież (zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, 14, op. cit.,  
s. 61: „Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko [...] kultura. 
Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury». I dlatego jest tym wielkim wychowawcą ludzi do tego, aby 
«bardziej być» we wspólnocie, która ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna rodzina [...]”); 
idem, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, red. zespół pod kierownictwem P. Ptasznik  
i P. Sardi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 74–92). 

500  Zagadnienie „kultura–religia” było rozwijane przez Jana Pawła II (zob. Jan Paweł II, 
Przemówienie do uczestników Krajowego Kongresu włoskich organizacji kościelnych zajmujących się 
kulturą, (Rzym, 16 stycznia 1982), 2: „Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz 
także wiary. [...] Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości 
przemyślaną, nie przeżytą wiernie” (cit. per idem, Powołanie do życia Papieskiej Rady do spraw Kultury, 
op. cit., s. 148); K. Olbrycht, Jana Pawła II myślenie o związkach wiary i kultury – wyzwaniem dla 
wychowania chrześcijańskiego, „Pedagogia Christiana” 2014, z. 2 (34), s. 11–28). 

501 Zob. K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 116–118; idem, Kościół a sprawy 
kultury w Polsce, op. cit., s. 384–387. 



 

 126 

religijnym i etycznym, „kulturę artystyczną” w dziedzinie twórczości artystycznej, 

„kulturę rolniczą” i „kulturę techniczną”502, oraz różne zjawiska „subkultury”503. 

W dalszych analizach Wojtyła zwracał również uwagę na rolę państwa  

w kształtowaniu kultury, podkreślając „[...] dobrze pojęty mecenat państwa  

w dziedzinie kultury [...]”504, polegający na tworzeniu i ochronie dzieł cywilizacyjnych 

oraz opiece, zapewnieniu odpowiednich warunków i wspieraniu twórców kultury. 

Wskazując na to, Wojtyła odwoływał się do Kodeksu moralności międzynarodowej 

(Code de Morale Internationale)505, akcentując prawo do rozwoju i postępu. „Postęp 

kulturalny – jak podkreślał – nie wywołuje konfliktów międzynarodowych, dobra 

kultury bowiem tylko powiększają swą wartość przez to, że stają się udziałem 

innych” 506 . Kultura jako taka ma wartość uniwersalną, ogólnoludzką, stąd można 

mówić o swoistej „jedności kultury” i jednocześnie „wielości kultur”507.  

W zasadzie zagadnienie wspólnoty i uczestnictwa w przełożeniu na kulturę jako 

fakt społeczny zarówno w wymiarze „ja” – „ty”, jak i „my” została przez Wojtyłę 

jedynie zarysowana i wymaga dalszych filozoficznych uszczegółowień. Jednak już sam 

fakt postawienia tego problemu zasługuje na docenienie. W ostatnim punkcie 

niniejszego rozdziału wskażemy na jeszcze jeden znamienny dla Wojtyły wymiar 

kultury. 

 

 

2.6. Kultura i transcendencja 

 

Jak wskazaliśmy powyżej kultura jako fakt społeczny, zwłaszcza jako kultura 

danego narodu czy wręcz całej ludzkości z jej historią, dziełami sztuki i techniki, zdaje 

się ukazywać jej rys horyzontalny. Jednakże kultura – jako domena specyficznie ludzka 

 
502 Zob. idem, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 160. 
503 Pojęcie „subkultury” („pod-kultury”) przede wszystkim wskazuje na odrębność kultury danej 

grupy, która w oderwaniu od reszty społeczeństwa („kultury dominującej”) tworzy swój własny system 
treści i ideałów (zob. idem, Kościół a sprawy kultury w Polsce, op. cit., s. 387). 

504 Idem, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 161. 
505 Zob. Code de Morale Internationale, édité par UIES, Éditions Spes, Paris 1937. 
506 K. Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, op. cit., s. 207. 
507 „Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która z kolei stwarza 

pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym charakterze 
ludzkiego bytowania. Stąd też w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia człowieka, bierze 
zarazem początek wielość kultur, wśród których człowiek bytuje. W tej wielości człowiek rozwija się,  
nie tracąc istotnego kontaktu z jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru swego istnienia 
i bytowania” (Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, 6, op. cit., s. 54). 
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i osobowa – była dla Wojtyły również czymś więcej, tym, co nie pozwala jej widzieć  

z pominięciem wymiaru wertykalnego. „Kultura – jak bowiem wskazywał nasz autor – 

jest nieustającym doświadczeniem i świadectwem, które wychodzi naprzeciw 

egzystencjalnemu zwątpieniu człowieka”508, ona jest – używając za Wojtyłą określenia 

Karla Jaspersa – „[...] szyfrem, wskazującym na Transcendencję”509.  

O ile bowiem niezaprzeczalnym faktem i prawem „natury” jest śmiertelność 

człowieka, a także przemijalność jego dzieł, o tyle śmierć człowieka jest zawsze 

śmiercią konkretnej osoby – jedynej i niepowtarzalnej. I tu tkwi różnica w stosunku  

do całej reszty świata przyrody ożywionej.  

Sens śmierci w człowieku – jak analizował Wojtyła – wyłania się z odniesienia 

do nieśmiertelności. To właśnie odniesienie tę – rzec można – egzystencjalną 

konfrontację śmierci, z pragnieniem nieśmiertelności, jakie człowiek w sobie 

nosi, ogarnia i przenika sobą w sposób szczególny kultura, jako dogłębnie 

ludzka rzeczywistość, która konstytuuje się poprzez ludzką praxis510. 

Przywołane przez Wojtyłę Tomaszowe rozróżnienie dwóch wymiarów 

ludzkiego czynu: „przechodniego” i „nieprzechodniego” w konfrontacji ze 

śmiertelnością człowieka nabiera szczególnego znaczenia. Owa „przechodniość” dzieł 

już w samej swej nazwie zdaje się mówić, jak zwracał uwagę Wojtyła, na ich 

„skończoność”, „przemijalność” czy „umieralność”. „Każdy czyn – jak analizował 

autor Osoby i czynu – jest rzeczywistością, która pod pewnym względem przemija, ma 

swój początek i koniec zarówno w wymiarze zewnętrznym w stosunku do człowieka, 

jak i w jego wymiarze wewnętrznym [...]”511. Człowiek kształtuje bowiem poprzez 

swoje czyny świat zewnętrzny, chociażby przez budowę budynków czy konstrukcję 

maszyn, ale także przez dzieła sztuki. Dzieła, niezależnie czy mają charakter utile 

(dzieła użyteczne), czy unutile (dzieła poza-użyteczne) „[...] przez pewien czas błyszczą 

w obszarze ludzkiego świata, a potem przygasają i niszczeją”512. Te pierwsze w sposób 

oczywisty podlegają konsumpcji i „[...] wraz z użyciem skazane są na umieranie”513.  

 
508 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 19. 
509  Ibidem, przyp. 18; zob. K. Jaspers, Chiffren der Transzendenz, R. Piper und Company, 

München 1970. 
510 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 18. 
511 Idem, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 195. 
512 Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 18. 
513 Ibidem. 
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Te drugie – jako że są owocem „[...] bezinteresownego obcowania [człowieka]  

z prawdą, dobrem i pięknem [...]”514, owocem kontemplacji, której „[...] intensywność, 

stopień i głębia, jest czymś całkowicie wewnętrznym, jest immanentnym działaniem 

ludzkiego ducha, który w tym samym wymiarze pozostawia swój ślad i przynosi 

owoc”515, mają znamię „niezużywalności”.  

W nich [tj. dziełach „nieprzechodnich”] nie tylko żyje sam twórca, którego imię 

wspominają ludzie przez pokolenia, ale w nich nade wszystko człowiek 

różnych pokoleń wciąż na nowo odnajduje to, co w nim samym jest 

„nieprzechodnie”: „Nieprzechodnie” – znaczy poniekąd „nieśmiertelne”.  

To prawda, że i to, „nieprzechodnie” „przeszło” wraz z tamtym człowiekiem, 

który zdołał utrwalić w dziełach kultury transcendentny wymiar dobra, prawdy, 

piękna. Umierając, ów konkretny człowiek zabrał ze sobą to, co było ściśle 

wewnętrzne i „nieprzechodnie” w całym jego działaniu, jednak ślady, które 

pozostały w ludzkiej kulturze, nie tylko same opierają się śmierci, żyją bowiem 

i ożywiają coraz to nowych ludzi, ale ponadto zdają się wołać, a może więcej: 

świadczyć o osobowej nieśmiertelności człowieka, właśnie z racji tego, co  

w nim „nieprzechodnie”516. 

Jest to możliwe, gdyż „[...] w wymiarze wewnętrznym osoby – jak akcentował 

Wojtyła – czyn ludzki przemija i nie przemija zarazem. Odnosi skutek trwalszy niż on 

sam, skutek ten zaś tłumaczy się sprawczością i samostanowieniem, czyli 

zaangażowaniem osoby w wolności. Zaangażowanie to uprzedmiotawia się – zgodnie 

ze strukturą samostanowienia – nie w samym tylko czynie jako skutku przechodnim, ale 

ze względu na swój skutek nieprzechodni uprzedmiotawia się w osobie”517. Człowiek 

nie tylko jest sprawcą czynów, których efektem są konkretne wytwory zewnętrzne, ale 

jest w możności spełnienia siebie, urzeczywistnienia tego, kim jest jako osoba.  

 
514  Ibidem; zob. także ibidem, s. 16–17 wraz z odniesieniami do dokumentów Soboru 

Watykańskiego II (zob. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej – Sacrosanctum concilium 
(Rzym, 4 grudnia 1963), 2, [w:] Sobór Watykański II, op. cit., s. 41; idem, Konstytucja dogmatyczna  
o Kościele – Lumen gentium (Rzym, 21 listopada 1964), 41, [w:] Sobór Watykański II, op. cit., s. 219–
223; idem, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 56, op. cit., s. 919–921). 

515 K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 17. 
516 Ibidem, s. 18–19. 
517 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, op. cit., s. 195. 
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W samostanowieniu człowieka zawiera się in nucleo jakaś jego  

„auto-teleologia” (od gr. télos – „cel” i „kres”)518. Nie można jej jednak rozumieć jako 

jakiejś formy solipsyzmu zamykającego człowieka w samym sobie (człowiek jako 

podmiot w swoim działaniu jest dla siebie przedmiotem, celem i kresem).  

A u t o t e l e o l o g i a  – jak podkreślał Wojtyła – z a k ł a d a  t e l e o l o g i ę :  

c z ł o w i e k  n i e  s t a j e  s i ę  k r e s e m  s a m o s t a n o w i e n i a ,  k r e s e m  d l a  

s w o i c h  w y b o r ó w  i  c h c e ń ,  n i e z a l e ż n i e  o d  w s z y s t k i c h  

w a r t o ś c i ,  k u  k t ó r y m  t e  w y b o r y  i  c h c e n i a  s i ę  z w r a c a j ą . 

Autoteleologia człowieka [...] oznacza [...] właściwy strukturze 

samostanowienia żywotny kontakt z całą rzeczywistością i dynamiczną 

wymianę ze zróżnicowanym w sobie i uhierarchizowanym światem wartości. 

Autoteleologia człowieka wskazuje tylko na to, iż ów kontakt oraz życiodajna 

wymiana dokonują się na poziomie i na miarę osobowego „ja”, w nim znajdują 

swój punkt wyjścia i dojścia, z niego biorą poniekąd i w nim ostatecznie się 

gruntują [...]519. 

Powyższe twierdzenia Wojtyła unaoczniał analizą transcendencji osoby  

w czynie. Człowiek jako podmiot działania w nim „przekracza siebie” zwracając się  

w stronę przedmiotów, chcąc różnych wartości i wybierając je. Ów intencjonalny 

dynamizm jednak nie wyczerpuje osobowej transcendencji człowieka, która obejmuje 

nie tylko ów kierunek „horyzontalny” („poziomy”), ale i „wertykalny” („pionowy”), 

który „[...] konstytuuje się poprzez odniesienie do prawdy, do dobra, do piękna  

w znaczeniu transcendentalnym, a zarazem poniekąd absolutnym”520.  

Gruntowna analiza woli jako osobowej struktury samostanowienia – zdaniem 

Wojtyły – wskazuje na to, że każde p e ł n o w a r t o ś c i o w e  jej rozstrzygnięcie, 

 
518  Zob. Idem, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, op. cit., s. 484. 

„Analiza samostanowienia wskazuje na to, że voluntarium jako wewnętrzna struktura dynamiczna osoby, 
konstytuująca czyn, znajduje swój właściwy « k r e s »  nie w owych wartościach, do których 
intencjonalnie zwracają się ludzkie chcenia, ale w s a m y m  p o d m i o t o w y m  « j a » ,  k t ó r e  
p o p r z e z  c h c e n i e  j a k i c h k o l w i e k  w a r t o ś c i , poprzez określony ich wybór, stanowi zarazem  
o sobie i  s i e b i e  s a m e g o  w  p e w i e n  s p o s ó b  c h c e  i  w y b i e r a ” (ibidem [wyróżn.  
wg oryginału]). 

519 Ibidem, s. 484–485 [wyróżn. wg oryginału]. 
520 Ibidem, s. 486. 
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wybór czy d o j r z a ł e  c h c e n i e  określonej wartości z a k ł a d a  

p o d m i o t o w e  o d n i e s i e n i e  d o  p r a w d y 521.  

Najoczywistszego potwierdzenie tego twierdzenia dostarcza analiza sumienia na 

gruncie doświadczenia ludzkiej moralności. Samo zwracanie się (działanie, wybieranie, 

chcenie) przez człowieka do jakiejś przedmiotowej wartości, niezależnie od osądu 

sumienia, wyraża jego transcendencję poziomą, możność „przekraczania siebie”  

w stronę przedmiotów. Dopiero takież „przekraczanie” zakotwiczone w „odniesieniu do 

prawdy”, które wyraża się w osądzie sumienia, „[...] człowiek-osoba zdobywa swoiste 

panowanie nad swoim działaniem, wybieraniem, chceniem. Staje jak gdyby «ponad 

nim»” 522 . I co ważne owo „[...] odniesienie do prawdy [...] n i e  pozos t a j e  

ode rwanym wymia rem ducha  l udzk i ego ,  a l e  wchodz i  w  r ea lne  

s t r uk tu ry  dz i a ł an i a  i  by towan ia  o soby” 523 . Ono – zdaniem Wojtyły – 

swoiście konstytuuje osobową strukturę samostanowienia człowieka: przez sądy 

sumienia wyraża się „prawda o wartości moralnej działania”, ale też przez sądy 

wyrażające „prawdę o wartości logicznej myślenia” czy „wartości estetycznej 

wytwarzania”524. 

Ostatecznie przez transcendentne odniesienie do prawdy (a również do dobra  

i piękna)  

[...] c z ł o w i e k  n i e  t y l k o  „ p r z e k r a c z a ”  p o z i o m e  g r a n i c e  

s w o j e g o  p o d m i o t u ,  a l e  t a k ż e  „ p r z e r a s t a  s i e b i e ”  o s i ą g a j ą c   

w  t y m  r ó w n o c z e ś n i e  g r u n t o w n ą  z g o d n o ś ć  z  s o b ą 525.  

W takimż spełnieniu siebie – jak się wyraził Wojtyła – zawiera się „moment 

absolutu”, dokonuje się bowiem na gruncie dobra bezwzględnego. Jednocześnie jednak 

człowiek pozostaje świadomy swojej przygodności bytowej. Człowiek nie staje „poza 

dobrem i złem”, ale tylko – i aż tylko – „przerasta siebie”, by poprzez stosunek do 

prawdy, panować nad sobą i siebie spełnić. Nie można dokonać tego raz na zawsze, ale 

człowiek nieustannie „[...] stanowi dla siebie zadanie: jest sobie samemu zadany i za 

każdym razem – w każdym działaniu, chceniu, wyborze, rozstrzygnięciu – na nowo 

 
521 Ibidem, s. 485 [wyróżn. wg oryginału]. 
522 Ibidem, s. 486. 
523 Ibidem [wyróżn. wg oryginału]. 
524 Zob. ibidem. 
525 Ibidem, s. 487 [wyróżn. wg oryginału]. 
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zadawany” 526 . Tę prawdę zdaje się wyrażać Cyprian Kamil Norwid  

w – cytowanych przez Wojtyłę – wersetach Promethidiona:  

Bo piękno na to jest by zachwycało  

Do pracy – praca, by się zmartwychwstało527. 

Kulturę, która promuje wyłącznie dzieła utile, która nastawiona jest przede 

wszystkim na konsumpcję, nazwał Wojtyła – „cywilizacją śmierci” 528 . Promuje  

 
526 Ibidem, s. 488; zob. K. Wojtyła, Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia, 

„Colloquium Salutis” 1975, nr 7, s. 133–145. 
527 C.K. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, red. W. Przecławski, 

Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1923, s. 19; zob. K. Wojtyła, Problem 
konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 14; Jan Paweł II, List do artystów, 3,  
op. cit., s. 5; R. Gadamska-Serafin, ‘Promethidion’ Cypriana Norwida i ‘List do artystów’ Jana Pawła II, 
czyli rozważania o pięknie prawdziwym, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7), s. 372–398. 

528 Zob. K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 18. 
Termin „cywilizacja śmierci” („kultura śmierci”) był w czasie pontyfikatu Jana Pawła II rozwijany. 
Odnosi się on do nihilistycznych postaw, działań i struktur, które szerzą pogardę dla życia ludzkiego. 
Papież pisał, że „[...] na horyzoncie współczesnej cywilizacji – zwłaszcza tej najbardziej rozwiniętej  
w sensie naukowo-technicznym – znaki i sygnały śmierci stały się szczególnie obecne i częste. Wystarczy 
pomyśleć o wyścigu zbrojeń i związanym z tym niebezpieczeństwem samozagłady nuklearnej. Z drugiej 
strony odsłania się coraz bardziej wobec wszystkich poważna sytuacja znacznych obszarów nędzy  
i śmiercionośnego głodu na naszej planecie. [...] Skądinąd zaś na horyzoncie naszej epoki mnożą się 
«znaki śmierci»: upowszechniła się praktyka [...] odbierania życia istotom ludzkim jeszcze przed ich 
narodzeniem lub przed nadejściem śmierci materialnej. Ponadto, mimo szlachetnych wysiłków na rzecz 
pokoju, wciąż wybuchają i toczą się wojny, pozbawiając życia setki tysięcy ludzi. Jakże nie wspomnieć  
o zamachach na życie ludzkie ze strony terroryzmu [...]. / Niestety, jest to tylko częściowy i niekompletny 
zarys obrazu śmierci, jaki powstaje w naszej epoce [...]” (Jan Paweł II, Encyklika o Duchu świętym  
w życiu Kościoła i świata – Dominum et Vivificantem (Rzym, 18 maja 1986), 57, „L’Osservatore 
Romano (wydanie polskie)” 1986, R. VII, nr 4 (78), s. 15); „[...] stoimy [...] wobec rzeczywistości [...], 
którą można uznać za prawdziwą strukturę grzechu: jej cechą charakterystyczną jest ekspansja kultury 
antysolidarystycznej, przybierającej [w XX w.] w wielu przypadkach formę autentycznej «kultury 
śmierci». Szerzy się ona wskutek oddziaływania silnych tendencji kulturowych, gospodarczych  
i politycznych wyrażających określoną koncepcję społeczeństwa, w której najważniejszym kryterium jest 
sukces. / Rozpatrując całą sytuację z tego punktu widzenia, można mówić w pewnym sensie o wojnie 
silnych przeciw bezsilnym: życie, które domaga się większej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane 
za bezużyteczne lub traktowane jako nieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby. 
Człowiek, który swoją chorobą, niepełnosprawnością lub – po prostu – samą swoją obecnością zagraża 
dobrobytowi lub życiowym przyzwyczajeniom osób bardziej uprzywilejowanych, bywa postrzegany jako 
wróg, przed którym należy się bronić albo którego należy wyeliminować. Powstaje w ten sposób swoisty 
«spisek przeciw życiu»” (idem, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – Evangelium 
vitae (Rzym, 25 marca 1995), 12, „L’Osservatore Romano (wydanie polskie)” 1995, R. XVI,  
nr 4 (172), s. 9; zob. idem, Pamięć i tożsamość, op. cit., s. 11–37). 

Przeciwstawnym terminowi „cywilizacji śmierci” jest po raz pierwszy użyty przez papieża 
Pawła VI termin „cywilizacja miłości”, który przez Jana Pawła II został rozpowszechniony. „Cywilizacja 
miłości” to perspektywa teologiczna i profetyczna Kościoła, polegająca na realizacji koncepcji życia 
społecznego, politycznego i ekonomicznego na fundamencie uniwersalnych i chrześcijańskich wartości. 
Według Jana Pawła II „[...] cywilizacja [...] znaczy ostatecznie «humanizacja świata». Jest więc raczej 
cywilizacja poniekąd tym samym co «kultura». Można by więc powiedzieć: «kultura miłości». Przyjęło 
się jednak «cywilizacja» i przy tym wypada pozostać. Cywilizacja miłości we współczesnym tego słowa 
znaczeniu czerpie natchnienie ze słów soborowej Konstytucji Gaudium et spes: «Chrystus [...] objawia  
w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie». Można więc 
powiedzieć, iż cywilizacja miłości rozpoczyna się wraz z objawieniem Boga, który «jest Miłością» [...]. 
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ona bowiem wyłącznie to, co „przechodnie” i „zużywalne”, zapominając,  

że „[c]złowiek jest z natury twórcą, a nie tylko konsumentem”529. Człowiek jest osobą – 

twórcą zdolnym do „przekraczania siebie”, tworzenia nie tylko tego, co w hierarchii 

wartości jest utile, ale i tego, co ma znamiona unutile. Tworząc dzieła kultury, człowiek 

tworzy siebie „[...] wewnętrznie dojrzewa i rośnie” 530  i nie poprzestając  

na tym, co wyłącznie przechodnie – stawia sobie – swój „[...] monumentum aere 

perennius”531. 

Powyższa analiza kultury zwracająca uwagę na jej wymiar transcendentny 

wymaga dalszych uszczegółowień. Jednakże już samo podjęcie przez Wojtyłę –  

za Jaspersem – tej perspektywy badawczej jest niewątpliwie poznawczo cenne  

i podkreśla wartość tworzonej przez człowieka kultury. 

 

* * * 

 

Podsumowując niniejszy rozdział traktujący o kulturze w ujęciu Wojtyły, należy 

podkreślić przede wszystkim następujące tezy: 

(1) Kultura to zespół faktów, w których człowiek wyraża siebie. Konstytuuje się 

wyłącznie przez świadome ludzkie działanie (czyn) człowieka. Tym samym ludzka 

kultura stanowi granicą podobieństwa i niepodobieństwa człowieka do całej reszty 

świata przyrody (natury pierwotnej).  

(2) Dwa wymiary ludzkiego czynu: „przechodni” i „nieprzechodni” warunkują 

dwa podstawowe wymiary kultury. To, co w działaniu ludzkim „przechodzi”  
 

Tego rodzaju cywilizacja jest głęboko związana z miłością, jaka «rozlana jest w naszych sercach przez 
Ducha Świętego [...]», i wzrasta dzięki systematycznej uprawie, o czym [...] mówi przypowieść 
ewangeliczna o krzewie winnym i latoroślach” (idem, List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, 13,  
op. cit., s. 16.); „Odpowiedzią na lęk [przed przyszłością], który kładzie się cieniem na ludzkiej 
egzystencji u końca XX w., jest wspólny trud budowania cywilizacji miłości, wzniesionej na 
fundamencie uniwersalnych wartości – pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Zaś «duszą» 
cywilizacji miłości jest kultura wolności: wolności jednostek i narodów, przeżywanej w duchu ofiarnej 
solidarności i odpowiedzialności” (idem, Od praw człowieka do praw narodów. Przemówienie  
do Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork, 5 października 1995), 18, [w:] „L’Osservatore Romano 
(wydanie polskie)” 1995, R. XVI, nr 11–12 (178), s. 9); zob. A.F. Dziuba, Kultura życia wobec kultury 
śmierci, „Collectanea Theologica” 2014, R. LXXXIV, nr 2, s. 93–105; E. Ziemann, Cywilizacja miłości  
i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II, „Sympozjum” 2015, R. XIX, nr 1 (28),  
s. 91–105. 

529 K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, op. cit., s. 437. 
530 Idem, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 17. 
531  Horacy, Ode XXX: Ad Melpomenen, [w:] idem, Opera omnia, instruxit I.C. Jahn,  

Typis B.G. Teubneri, Lipsiae 1824, s. 77. „Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie 
tego słowa. Jednak [...] zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma 
uczynić z niego arcydzieło sztuki” (Jan Paweł II, List do artystów, 2, op. cit., s. 4). 
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i obiektywizuje się w konkretnych dziełach, stanowi „kulturę dzieł człowieka”,  

to natomiast, co w działaniu jest „nieprzechodnie”, to znaczy, co „pozostaje”  

w podmiocie określa podstawowy wymiar kultury jakim jest „kultura osoby”. Dzieła 

człowieka mogą być utile (użyteczne, zużywalne) albo unutile (poza-użyteczne, 

niezużywalne). Oba rodzaje dzieł są ważne i konieczne, te pierwsze pozwalają 

człowiekowi zaspokoić podstawowe potrzeby, te drugie – wyrażać na zewnątrz to,  

co w nim ściśle wewnętrzne („nieprzechodnie”). 

(3) Człowiek w stosunku do kultury (i całej swojej praxis) zachowuje 

nieusuwalne pierwszeństwo. Nie jest to nadrzędność wynikająca z jakiegoś prawa 

stanowionego, ale wynika z samej istoty humanum, co potwierdza zarówno 

przedmiotowa analiza metafizyczna, jak i analiza podmiotowa – fenomenologiczna. 

Metafizycznie człowiek jest pierwszy względem kultury, gdyż po prostu o niej stanowi. 

Bez człowieka kultura nie mogłaby zaistnieć (operari sequitur esse).  

Takie pierwszeństwo zachowuje człowiek bezwzględnie, to znaczy wytwory jego 

działalności nie mogą zostać uznane za ważniejsze niż on sam. Wojtyła nazywa  

to pierwszeństwem prakseologicznym człowieka, uznając, że to, co nieprzechodnie  

i wewnętrzne w działaniu człowieka jest ważniejsze niż najwspanialsze nawet dzieła 

przechodnie. 

(4) Kultura jest również „faktem społecznym”, wyraża bowiem – właściwy 

człowiekowi – społeczny sposób bytowania w świecie. Człowiek tworzy nie tylko dla 

siebie, ale i dla innych, a jego dzieła mogą trwać dłużej niż on sam i w ten sposób 

dawać o nim świadectwo. Kultura określa określone „my”, wspólnotę, w której 

człowiek uczestniczy, zwłaszcza rodzinę i naród, a ujmując globalnie – całą ludzkość.  

W odniesieniu do relacji międzyosobowych Wojtyła używał między innymi pojęć: 

„kultura miłowania”, „kultura rodzicielstwa” czy „kultura pożycia małżeńskiego”, 

wskazując, że relacji „ja” – „ty” nie można zredukować do jakiejś techniki, ale musi  

to być autentyczne uczestnictwo. Wspólnotą szerszą niż rodzina jest naród, który jako 

określona wspólnota życia kulturalnego charakteryzuje się własną narodową kulturą. 

Jest ona dobrem wspólnym i spaja dane społeczeństwo poprzez historię, religię, 

moralność, obyczaje i style życia, naukę i sztukę. Elementom tym odpowiadają 

określone rodzaje samej kultury, między innymi: „kultura duchowa”, „kultura 

artystyczna” czy „kultura rolnicza”. W ostatecznym rozrachunku kultura ma wartość 

uniwersalną, stąd można mówić o jakiejś jedności kultury przy jednoczesnej wielości 

kultur. 
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(5) Specyficzną właściwością kultury jest jeszcze fakt, że w niej wyraża się 

transcendencja człowieka jako osoby. Opanowując świat przyrody, człowiek nie tylko 

stara się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, ale też zdolny jest do bezinteresownej 

kontemplacji prawdy, dobra i piękna, i dawania temu wyraz w swoich dziełach. Tym 

samym człowiek jako twórca kultury może przekraczać egzystencjalne zwątpienie 

wynikające z własnej śmiertelności532. 

 
532  Dopełnieniem filozoficznych analiz kultury była dla Wojtyły refleksja teologiczna.  

W Rozważaniach o istocie człowieka pisał, że „[...] prawda o łasce uświęcającej, jakkolwiek nie mówi 
nam niczego o samej ludzkiej naturze, ujawnia nam jednak nowy zasób jej możliwości. Duchowa ludzka 
dusza zdolna jest przyjąć w siebie «uczestnictwo» w życiu Bożym. Ta zdolność przyjęcia w siebie życia 
Bożego jest szczytem ludzkich możliwości. Ta zdolność znaczy niepomiernie więcej niż cała 
przyrodzona zdolność tworzenia kultury (choć nie ulega wątpliwości, że udział w życiu Bożym nie 
podcina kulturotwórczych uzdolnień człowieka, ale je w nowy sposób kształtuje i pobudza). Ta zdolność 
wreszcie rozstrzyga o całym sensie ludzkiego bytowania i o kierunku naszego losu” (K. Wojtyła, 
Rozważaniach o istocie człowieka, op. cit., s. 126–127). „W pełnym chrześcijańskim ujęciu [...] kultura 
rodzi się z takiej wizji osoby, jej bytu, możliwości i przeznaczeń, która znajduje swe oparcie w treści  
i w obiektywnej dynamice – tajemnicy wcielenia” (idem, Myśli o małżeństwie, op. cit., s. 422). 



 

 

 

 

 

 

Rozdział III:  

 

WYBRANE KONTYNUACJE KONCEPCJI KULTURY  

ROMANA INGARDENA I KAROLA WOJTYŁY 

 

Kto chce być filozofem, musi raz zacząć żyć 
intelektualnie na własną odpowiedzialność [...]. 
 
(R. Ingarden, Wypowiedź podczas jednego  
z seminariów naukowych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie w 1963 r.,  
[w:] D. Gierulanka, Filozofia Romana Ingardena. 
Próba wniknięcia w strukturę całości dzieła,  
[w:] Fenomenologia Romana Ingardena. Wydanie 
specjalne „Studiów Filozoficznych”, kom. red.  
Z. Augustynek [et al.], red. J. Kuczyński [et al.], IFiS 
PAN, Warszawa 1972, s. 90). 

 

 

Jak już wcześniej wskazaliśmy, Ingardena z Wojtyłą połączyło zainteresowanie 

fenomenologią. I chociaż nie scaliła ich relacja mistrz–uczeń, jak podkreślał 

Buttiglione, związało ich swoiste „intelektualne przymierze”. A co szczególnie 

interesujące, połączyli ich również ich uczniowie, których kręgi niejednokrotnie ściśle 

zazębiają się wokół myśli obydwu krakowskich filozofów.  

Wśród uczniów Ingardena wymienić można między innymi: Danutę 

Gierulankę 533 , Janinę Makotę 534 , Andrzeja Półtawskiego 535 , Annę-Teresę 

 
533 Danuta Gierulanka (1909–1995) – współpracowniczka Ingardena i autorka tłumaczeń jego 

niemieckojęzycznych prac oraz systematycznych opracowań jego filozofii (zob. A. Węgrzecki, Szkic  
do biografii naukowej Danuty Gierulanki, „Kwartalnik Filozoficzny” 1995, t. 23, z. 2, s. 5–15).  

534 Janina Makota (1921–2010) – uczennica i doktorantka (1962) Ingardena (zob. J. Winnicka-
Gburek, Janina Makota: In memoriam (1921–2010), „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 1 (20), s. 11–15). 

535  Andrzej Półtawski (ur. 1923 r.) – uczeń, doktorant (1964) i współpracownik Ingardena, 
przyjaciel Wojtyły (zob. M. Maciejczak, [hasło:] „Półtawski Andrzej”, [w:] Powszechna encyklopedia 
filozofii, t. 8, op. cit., 2007, s. 426–429; D. Chmielewska-Banaszak, [hasło:] „Półtawski Andrzej”,  
[w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 145; M. Maciejczak, O dziele i postawie filozoficznej 
Profesora Półtawskiego, „Studia Philosophiae Christianae” 2003, R. XXXIX, nr 2, s. 11–27). 
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Tymieniecką 536 , Marię Gołaszewską 537 , księdza Józefa Tischnera 538 , Władysława 

Stróżewskiego539, Adama Węgrzeckiego540 czy Józefa Lipca541. Z kolei wśród uczniów 

Wojtyły znaleźli się w szczególności Tadeusz Styczeń SDS542, Stanisław Grygiel543, 

Jerzy W. Gałkowski544, Andrzej Szostek MIC545 i inni.  

Jeśli chodzi o próby interioryzacji i badań zarówno Ingardena, jak i Wojtyły nad 

kulturą, krąg autorów nieco się zacieśnia. Koncepcja kultury Ingardena znalazła – chyba 

największy – oddźwięk w pracach estetycznych i aksjologicznych zarówno 

Gołaszewskiej, jak i Stróżewskiego. Natomiast najbardziej kompleksowe opracowanie 

jego zainteresowań dziedziną kultury – oraz próbę dalszych badań w oparciu o myśl 

Andrzeja Nowickiego – zawdzięczamy Zofii Majewskiej546. Odnośnie do koncepcji 

kultury Wojtyły, łącznie z późniejszym nauczaniem Jana Pawła II w tej kwestii, prac 

jest – o czym zresztą była już wcześniej mowa – o wiele więcej. Wydaje się, że warto 

zwrócić uwagę zwłaszcza na jej interioryzację w ujęciu komunijnym autorstwa Adama 

 
536  Anna-Teresa Tymieniecka (1923–2014) – uczennica Ingardena, przyjaciółka  

i współpracowniczka Wojtyły (zob. A. Szymaniak, [hasło:] „Tymieniecka Anna Teresa”,  
[w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, op. cit., 2008, s. 576–579; C. Bernstein, M. Politi, Jego 
świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów, tłum. A. Grabowski, Wydawnictwo  
Da Capo, Kraków 1999, s. 130–146). 

537  Maria Gołaszewska (1926–2015) – uczennica, doktorantka (1956) i współpracowniczka 
Ingardena (zob. A. Jamroziakowa, [hasło:] „Gołaszewska Maria”, [w:] Słownik filozofów polskich,  
op. cit., s. 51–52). 

538 Ks. Józef Tischner (1931–2000) – uczeń i doktorant (1963) Ingardena (zob. W.P. Glinkowski, 
[hasło:] „Tischner Józef Stanisław”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, op. cit., s. 470–473;  
J. Kwapiszewski, [hasło:] „Tischner Józef”, [w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 199–200). 

539  Władysław Stróżewski (ur. 1933 r.) – uczeń Ingardena (po 1957 r.) i kontynuator jego 
tradycji fenomenologicznej (zob. B. Maćkowiak-Serazetdinow, [hasło:] „Stróżewski Władysław Antoni”, 
[w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 168–170). 

540  Adam Węgrzecki (1937–2018) – uczeń i doktorant (1964) Ingardena (zob. L. Kusak,  
L. Zgoda, O pracy nad sobą dla innych, [w:] Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte 
urodziny profesora Adama Węgrzeckiego, red. J. Filek, K. Sosenko, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 
Kraków 2007, s. 7–14). 

541  Józef Lipiec (ur. 1942 r.) – uczeń Ingardena (zob. P. Juchacz, [hasło:] „Lipiec Józef”,  
[w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 103–104). 

542 Tadeusz Styczeń SDS (1931–2010) – uczeń, doktorant (1963), współpracownik i przyjaciel 
Wojtyły (zob. J. Wasiewicz, [hasło:] „Styczeń Tadeusz”, [w:] Słownik filozofów polskich, op. cit.,  
s. 171–172). 

543  Stanisław Grygiel (ur. 1934 r.) – uczeń, doktorant (1965), współpracownik i przyjaciel 
Wojtyły (zob. [hasło:] „Grygiel Stanisław”, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 4, red. T. Gadacz,  
B. Milerski, WN PWN, Warszawa 2002, s. 262. 

544 Jerzy W. Gałkowski (ur. 1937 r.) – uczeń i doktorant (1967) Wojtyły (zob. Sylwetka naukowa 
Jubilata [Jerzego Gałkowskiego], [w:] Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin 
Profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J. Kłos, A. Noras, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 13–14). 

545 Andrzej Szostek MIC (ur. 1945 r.) – uczeń i współpracownik Wojtyły (zob. A.M. Wierzbicki, 
Pomiędzy akademią a agorą. O biografii i myśli etycznej Andrzeja Szostka MIC, [w:] Veritas in caritate. 
Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk [et al.], 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 25–35). 

546  Zofia Majewska – uczennica i doktorantka (1988) Andrzeja Nowickiego, kontynuatorka 
tradycji filozoficznej Ingardena w zakresie filozofii kultury i aksjologii. 
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Rodzińskiego547 , analizy Grygiela o kulturze miłości czy próbę aplikacji koncepcji 

kultury Wojtyły w pedagogice obecną w pracach Franciszka Adamskiego548, a także 

między innymi jego uczennicy Katarzyny Wrońskiej.  

Wskazane nazwiska oczywiście nie wyczerpują palety autorów komentarzy, 

rozpraw, rekonstrukcji czy analiz dzieł obydwu filozofów. Wyznaczają jednak 

podstawowe kierunki dalszych poszukiwań i pozwalają na jeszcze głębsze spojrzenie na 

poglądy Ingardena i Wojtyły, a tym samym na właściwą ewaluację ich koncepcji. 

Rozpoczniemy od Gołaszewskiej i kultury estetycznej.  

 

 

3.1. Maria Gołaszewska: kultura estetyczna 

 

Zainteresowania i twórczość naukowa Marii Gołaszewskiej – ponoć „ulubionej 

uczennicy Ingardena”549 – była zorientowana przede wszystkim na estetykę, filozofię 

sztuki, aksjologię i filozofię człowieka. Podjęła również zagadnienie kultury, 

szczególnie w ramach studiów estetycznych i aksjologicznych550. 

Gołaszewska starała się łączyć fenomenologię z podejściem empirycznym 

poprzez „[...] p róbę  wprowadzen i a  e l emen tu  emp i rycznego  do  badań  

e s t e tycznych ”551 w celu pewnej syntezy myślenia teoretycznego oraz doświadczenia 

zmysłowego. W swoim Zarysie estetyki podkreślała, że „[e]mpiryczna orientacja 

estetyki oznacza, iż jej punktem wyjścia są bezpośrednie doświadczenia [...] w których 

dane są nam takie fakty, jak: konkretne dzieła sztuki, praca twórcza artysty, nasze 

reakcje na piękno i inne wartości estetyczne, działalność krytyki artystycznej itp.”552.  

 
547  Adam Rodziński (1920–2014) – współpracownik Wojtyły (zob. M. Nawracała-Urban, 

[hasło:] „Rodziński Adam”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, op. cit., s. 800–802;  
E. Czerwińska, [hasło:] „Rodziński Adam”, [w:] Słownik filozofów polskich, op. cit., s. 148–149). 

548 Franciszek Adamski (ur. 1930 r.) – socjolog i pedagog społeczny (zob. [hasło:] „Adamski, 
Franciszek”, [w:] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 3, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 
Warszawa 2001, s. 12). 

549 Zob. Miłość i nicość, op. cit., s. 71. 
550 Zob. M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, wyd. 2, WSiP, Warszawa 1989. 
551 Eadem, Odbiorca sztuki jako krytyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 14 [wyróżn. 

wg oryginału]. „W duchu empirycznej orientacji estetyki wzgl. aksjologii odnosi się Gołaszewska do 
percepcji wartości estetycznych ucieleśnionych w dziele sztuki. Wątpliwości może jednak budzić dość 
swobodne przesunięcie problemu ucieleśnionych wartości estetycznych na grunt metafizyki, tj. teorii bytu 
realnego, gdyż przedmiot estetyczny istnieje na sposób intencjonalny, a nie realny” (K. Serafin, Ogólna 
teoria wartości w filozofii Marii Gołaszewskiej, „Kultura i Wartości” 2013, nr 4 (8), s. 87). 

552 M. Gołaszewska, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 3, PWN, Warszawa 
1974, s. 5–6.  
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W pracy Istnienie i istota wartości Gołaszewska rozszerzyła podjętą perspektywę 

badawczą i mówiła o „aksjologii o orientacji empirycznej”553 . Celem był dla niej  

„[...] «powrót do faktów», wgląd w istotę tego, co istnieje konkretnie, obiektywnie – 

dzieł sztuki, twórczości i przeżyć”554.  

Ostatecznie bowiem, zdaniem Gołaszewskiej, estetyka ma wskazywać 

wielorakie „[...] możliwości obcowania ze zjawiskiem piękna, rozumienia go  

i interpretowania” 555 . Stąd podstawową jej koncepcji było pojęcie „sytuacji 

estetycznej”, która stanowi „[...] punkt wyjścia estetyki, styk między podmiotowymi  

a przedmiotowymi czynnikami zarówno w zakresie twórczości artystycznej, jak 

przeżycia dzieła sztuki”556. Takie ujęcie podkreślało wzajemną ścisłą współzależność na 

linii: „artysta” – „dzieło sztuki” – „odbiorca”. Co więcej, Gołaszewska widziała 

„sytuację estetyczną” w szerszym kontekście antropologicznym, aksjologicznym  

i metafizycznym. Człowiek w tej koncepcji został ukazany jako podmiot i przedmiot 

wartości, byt kształtujący siebie, dokonujący samookreślenia przy świadomości 

realizacji celów i ukierunkowaniu na realizację wartości – stąd „sytuacja estetyczna” 

jest szczególnego rodzaju „sytuacją aksjologiczną”, zaś „estetyka” nie ogranicza się do 

stricte domeny sztuki, lecz dotyczy całej rzeczywistości557. 

Jednym z zadań estetyki, pomimo iż nie jest to dyscyplina bezpośrednio 

praktyczna – jak podkreślała Gołaszewska – powinno być pogłębianie „kultury 

estetycznej”. Zagadnieniu temu poświęciła między innymi niewielką monografię pod 

takimż tytułem558.  

 
553 Zob. eadem, Istnienie i istota wartości. Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji 

aksjologicznej, PWN, Warszawa 1990. Gołaszewska podkreśliła tam, że podejmowane przez nią 
zagadnienia są „[...] rozpatrywane zgodnie z koncepcją teoretyczną nawiązującą do szeroko rozumianego 
doświadczenia jako podstawy uzyskiwania wiedzy równie ważnej w zakresie antropologii filozoficznej, 
estetyki i spekulacji teoretycznej. [...] Jest to [...] o r i e n t a c j a  empiryczna, nie zaś rozważania oparte na 
tzw. badaniach empirycznych [...]” (ibidem, s. 7–8 [wyróżn. wg oryginału]). 

554 M. Gołaszewska, Zarys estetyki, op. cit., s. 6. 
555 Ibidem. 
556 Ibidem, s. 7; zob. M. Gołaszewska, Świadomość piękna. Problem genezy, funkcji, struktury  

i wartości w estetyce, PWN, Warszawa 1970, s. 29–71. 
557 Zob. eadem, Estetyka rzeczywistości, IW „Pax”, Warszawa 1983; eadem, Estetyka pięciu 

zmysłów, WN PWN, Warszawa–Kraków 1997; eadem, Święto wiosny. Ekoestetyka – nauka  
o pięknie natury, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2000. 

558 Zob. eadem, Kultura estetyczna, op. cit., s. 5–52; eadem, Inicjacja kulturowa przez sztukę 
awangardy, [w:] Społeczeństwo wychowujące. Rzeczywistość i perspektywy. Materiały z sesji naukowej, 
red. B. Suchodolski, ZNiO, Wrocław 1983, s. 241–258; M. Świeca, O potrzebie rozwijania kultury 
estetycznej społeczeństwa, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A” 2013, nr 1, s. 345–353. 
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Kulturę estetyczną – jak analizowała w niej uczennica Ingardena – ujmujemy 

jako jedną z możliwości w dążeniu do pełnego, optymalnego rozwoju 

człowieka, do pogłębienia jego osobowości, poszerzenia kultury osobistej; 

obejmuje ona krąg zjawisk związanych ze sztuką, jej rozumieniem  

i przeżyciem, z pięknem i twórczością; z drugiej strony uwzględniając jej 

aspekt społeczny [...] określa ona w znacznej mierze styl, jakość i poziom oraz 

aspiracje określonych zbiorowości559.  

Kultura estetyczna określa zatem typ i poziom uczestnictwa pojedynczego 

człowieka czy pewnej grupy w systemie wartości estetycznych i dóbr artystycznych 

społecznie zobiektywizowanych, przyjętych i funkcjonujących w danej społeczności560. 

Tak pojęta może być rozpatrywana jako: fakt, wartość, przeżycie czy możliwość561.  

Za pomocą badań empirycznych można badać kulturę estetyczną jako mierzalny fakt, 

innymi słowy stan tejże kultury w danym społeczeństwie czy u konkretnej jednostki,  

a co za tym idzie, określić rozmaite jej poziomy i typy. Kultura estetyczna to również 

wartość, jako że jest czynnikiem wzbogacającym osobowość i kulturę osobistą 

człowieka. Następnie kultura estetyczna może być ujmowana jako przeżycie człowieka, 

który ją zdobywa, w sobie kształtuje. Dotyczy ona przeżyć związanych z obcowaniem  

z dziełami sztuki i wartościami natury estetycznej, a także przeżycia związane  

z interioryzacją i systematyzacją tychże doświadczeń. I co ważne kultura estetyczna jest 

– zdaniem Gołaszewskiej – możliwością, czyli „czymś” co jest dostępne każdemu 

dorosłemu człowiekowi w obrębie jego zdolności do autokreacji i samokształcenia. 

W dalszej części cytowanej pracy Gołaszewska analizowała strukturę kultury 

estetycznej. Jej podstawowymi, ściśle ze sobą powiązanymi czynnikami składowymi są: 

(1) wrażliwość estetyczna, (2) doświadczenie – kontakt z dziełami sztuki, (3) wiedza  

z zakresu historii i teorii sztuki oraz (4) umiejętność włączania doświadczeń 

związanych ze sztuką w całokształt swojego życia562.  

Wrażliwość estetyczna jest czynnikiem podstawowym, który warunkuje 

doznania związane z poznawaniem piękna i formowaniem kultury estetycznej. Składają 

się na nią trzy czynniki, po pierwsze wrażliwość sensoryczna, czyli zdolność odbierania 

 
559 M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, op. cit., s. 5. 
560 Zob. ibidem, s. 10. 
561 Zob. ibidem, s. 8–9. 
562 Zob. ibidem, s. 12; M. Gołaszewska, Synergia aksjologiczna, „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 7,  

s. 249–252. 
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wrażeń optycznych, akustycznych i innych. Następnie wrażliwość na struktury 

artystyczne to na przykład „dostrzeganie barw w ich pięknie” czy dźwięków w ich 

estetycznych jakościach „samych w sobie”, jak również zdolność wyróżniania „całości 

estetycznie znaczących”, znajdujących się w sztuce czy naturze. A także wrażliwość  

na wartości (artystyczne i estetyczne), która obejmuje zasadniczą „podatność na 

odczuwanie piękna” oraz wrażliwość wyspecjalizowaną na stronę „warsztatową” czy 

„formalną” dzieła sztuki563. 

Kolejnym elementem składowym kultury estetycznej jest doświadczenie 

kontaktu z dziełami sztuki. Chodzi tutaj przede wszystkim o bezpośredni kontakt  

z oryginalnym dziełem (jego zobaczenie, usłyszenie, przeczytanie etc.), jako że nawet 

najdoskonalsza reprodukcja (nie umniejszając jej pożyteczności) nie odda nigdy w pełni 

jakościowego kształtu dzieła. Doświadczenie obcowania ze sztuką pogłębić może 

również własna amatorska twórczość artystyczna, własne „doświadczenie 

warsztatowe”564. 

Kulturę estetyczną tworzy również wiedza z zakresu historii i teorii 

poszczególnych rodzajów sztuki, estetyki i innych nauk pokrewnych. Co prawda –  

jak podkreślała Gołaszewska – „[ż]adna wiedza o sztuce nie zastąpi bezpośredniego 

kontaktu z dziełem [...]”565, jednakże właśnie ona „[...] pozwala lepiej i wszechstronniej 

korzystać z doświadczeń artystycznych, rozwija wrażliwość i pomaga znaleźć dla sztuki 

właściwe miejsce we własnym życiu”566.  

Taka właśnie umiejętność włączenia doświadczeń związanych ze sztuką  

w całokształt swojego życia stanowi czwarty i ostatni parametr kultury estetycznej. 

„Włączanie sztuki w całokształt życia – jak syntetycznie wskazała Gołaszewska –  

to tyle, co znalezienie dla niej właściwego miejsca i rangi, w rozmiarze i proporcjach 

wyznaczonych realnymi, autentycznymi potrzebami człowieka” 567 . Swoistym 

wynaturzeniem będzie zarówno „wtórny odbiór sztuki”, czyli wzgląd wyłącznie na 

modę, ślepe naśladownictwo etc., jak i korzystanie nadmierne i nieselektywne 

prowadzące do znieczulenia na walory sztuki i traktowanie jej wyłącznie jako „tła” 

codzienności. Oczywiście sztuka może być włączana w życie danego człowieka na 

różnych poziomach i wymiarach, począwszy od wyłącznie jej funkcji ludycznej 
 

563 Zob. M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, op. cit., s. 22–28. 
564 Zob. ibidem, s. 36–39. 
565 Ibidem, s. 36. 
566 Ibidem, s. 28–29; zob. ibidem, s. 28–36. 
567 Ibidem, s. 40. 
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redukującej sztukę do rozrywki, po funkcję poznawczą, w której jest ona środkiem 

przekazu pewnych prawd o świecie, a także – niczym „zwierciadło” – źródłem wiedzy 

człowieka-odbiorcy o samym sobie. W tym przypadku sztuka spełnia funkcję 

osobowościotwórczą. „Dzięki sztuce człowiek dochodzi do wyższego stopnia 

samowiedzy, co jest znaczącym czynnikiem w procesie kształtowania się jego osoby  

i włączania w nią wartości znajdowanych w sztuce”568. Sztuka ukazuje ideały i wartości 

w konkretnych sytuacjach egzystencjalnych, ukazuje możliwości zachowania się, a tym 

samym prowokuje do pogłębionej autorefleksji i rozwoju569. 

To, co zostało powiedziane odnośnie do kultury estetycznej, stanowi wyłącznie 

szkic analiz przeprowadzonych przez Gołaszewską. Pozwala on jednak dostrzec fakt  

i kierunek kontynuacji filozoficznej myśli Ingardena na temat kultury w ramach studiów 

estetycznych. W punkcie następnym wskażemy na recepcję i kontynuację zagadnienia 

kultury przez Stróżewskiego – późniejszego ucznia krakowskiego mistrza 

fenomenologii.  

 

 

3.2. Władysław Stróżewski: kultura i wartości 

 

Twórczość Władysława Stróżewskiego, ucznia i kontynuatora tradycji 

fenomenologicznej Ingardena 570  i zarazem znawcy filozofii Wojtyły 571 , skupiła się 

szczególnie wokół zagadnień estetyki, aksjologii, ontologii i metafizyki. W swoich 

pracach połączył wrażliwość fenomenologa z przywiązaniem do tradycji filozofii 

klasycznej. W swoich rozważaniach dotyczących kultury zwrócił szczególną uwagę na 

jej ścisły związek z wartościami572.  

 
568 Ibidem, s. 43. 
569 Zob. ibidem, s. 39–45. 
570 „Ingarden – jak podkreślił Stróżewski w wywiadzie dla „Znaku” w 2013 r. – ciągle jest dla 

mnie filozofem przez duże F. Bo wielu jest ludzi filozofujących, ale filozofów naprawdę jest niewielu. 
Kontakt z Ingardenem był dla mnie rzeczą niezwykle ważną, bo pod jego kierunkiem, czy dzięki jego 
wykładom i seminarium, zacząłem jak gdyby drugie studia filozoficzne” (Po prostu zajmuję się filozofią. 
Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Agnieszka Rudziewicz, Elżbieta Kot, „Znak” 2013, nr 6 (697),  
s. 103; zob. Miłość i nicość, op. cit., s. 71). 

571 We wstępie do antologii pt. Idź ze mną Stróżewski napisał, że „[...] możemy bez zastrzeżeń 
ujrzeć Karola Wojtyłę w gronie najwybitniejszych fenomenologów, twórczych kontynuatorów myśli 
Husserla, takich jak Max Scheler, Edyta Stein, Roman Ingarden” (W. Stróżewski, Wstęp, op. cit., s. 12), 
„[...] jednego z najznamienitszych filozofów XX wieku” (ibidem, s. 7). 

572 Zob. W. Stróżewski, Kultura a wartość, „Znak” 1964, R. XVI, nr 7–8 (121–122), s. 825–827; 
idem, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, [w:] idem, W kręgu wartości, Wydawnictwo 
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Najogólniej – jak wskazywał Stróżewski – „wartość” oznacza w ujęciu 

relatywnym, to jest mówiącym o relacji podmiotu (a nie o istocie wartości),  

„[...] to, co wywołuje w nas przeżycie uznania lub odrzucenia, aprobaty lub 

dezaprobaty, przeżycie, które znajduje wyraz w odpowiednich sądach wartościujących  

i oceniających” 573 . Natomiast „kultura” to – w równie najogólniejszym ujęciu 

aksjologicznym – „[...] historycznie uwarunkowany sposób realizowania się wartości  

w określonych dziedzinach działalności, w szczególności w postępowaniu i twórczości 

ludzkiej”574. A zatem – jak się wyraził Stróżewski w nawiązaniu do tekstu Wojtyły pod 

tytułem Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’ – „Kultura tworzy 

się dzięki przedłużonej w czynie wartości człowieczeństwa”575. 

Na bazie powyższych rudymentarnych określeń i rozróżnień – o powiązaniu 

kultury z wartościami, a w konsekwencji o relacji filozofii kultury i filozofii wartości, 

Stróżewski podkreślił, jak się wydaje, trzy najważniejsze ich aspekty:  

(1) metodologiczny, (2) genetyczny oraz (3) ontologiczno-aksjologiczny.  

Po pierwsze, „[m]ówiąc o kulturze – jak wskazywał Stróżewski – musimy 

nieuchronnie odwołać się do pojęcia wartości i do określonej teorii wartości, którą 

filozofia kultury zakłada” 576 . Oznacza to, że filozofia kultury jest metodologicznie 

wtórna wobec aksjologii. Nie oznacza to jednak próby zredukowania filozofii kultury 

do filozofii wartości, ale wskazanie na niezbywalne pierwszeństwo tej drugiej. Innymi 

słowy, aby mówić o kulturze samej czy filozofii kultury, nie można odciąć się od 

wartości i od aksjologii. W perspektywie tej – zdaniem Stróżewskiego – można również 

wyjaśnić, skądinąd nieprecyzyjne jak już wcześniej wskazaliśmy, rozróżnienie pojęć 

kultury i cywilizacji. To, co jest im niewątpliwie wspólne, jest dążenie do realizacji 

określonych wartości. Różnicują je jednak jakości i dobory określonych wartości. 

Wobec powyższego niewspółmierność kultury i cywilizacji może polegać na tym, że 

„[...] cywilizacja zmierza do osiągnięcia pewnych wartości nadrzędnych  

 
Znak, Kraków 1992, s. 108–132; pierwodruk [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace pedagogiczne” 1988, nr 918, z. 9, s. 155–174.  

Niewielka praca Stróżewskiego pt. Kultura a wartość stanowi jego głos w dyskusji podczas – 
przywołanej już wcześniej – sesji naukowej poświęconej kulturze, która odbyła się w Krakowie w dniach 
17–19 kwietnia 1964 r.; uczestniczył w niej również Wojtyła. 

573 W. Stróżewski, Kultura a wartość, op. cit., s. 825. 
574 Idem, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 109. 
575 Idem, Człowiek, kultura, praxis, op. cit., s. 269. 
576 Idem, Kultura a wartość, op. cit., s. 826. 
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i utylitarnych, podczas gdy kultura nastawiona jest ostatecznie na zdobywanie  

tzw. wartości absolutnych”577.  

Analiza aspektu genetycznego kultury, to znaczy zagadnienia genezy  

i warunków koniecznych do jej zaistnienia, możne odnosić się bądź do jednostek, bądź 

określonych społeczności (czy nawet całej ludzkości). Tym samym filozofia kultury  

w pierwszym przypadku zazębiać się będzie z antropologią filozoficzną, w drugim –  

z historią kultury578. Fundamentalne jednak dla uchwycenia specyfiki i istoty kultury, 

wydaje się być tutaj przywołane przez Stróżewskiego – za Arystotelesem  

i Kazimierzem Twardowskim – rozróżnienie na „kulturę jako czynność” i „kulturę jako 

wytwór”579. Otóż:  

(1) [...] należy stwierdzić, że kultura odnosi się w pierwszym rzędzie do 

czynności, działań, wtórnie do ich rezultatów.  

(2) Czynności stają się kulturowe (i kulturotwórcze) o tyle właśnie, o ile 

nacechowane są określonymi wartościami; sama sprawność ich spełniania 

(starożytna techne) tu nie wystarcza; i to nawet jeśli by przyjąć, że np. 

wykonanie według (lub postępowanie według reguł) jest wartościowotwórcze.  

(3) Wartości decydujące o kulturowym charakterze działań stanowią pewien 

naddatek w stosunku do wartości, którym owe działania służą bezpośrednio580.  

Kultura jako czynność, a więc działanie, pewien zespół procesów 

kulturotwórczych jest uprzednia od kultury jako wyniku tychże czynności, działań  

i procesów (jak głosi przysłowie: Kto nie sieje, nie zbiera). Z tym, że „[p]rocesy 

kulturotwórcze mogą zacząć się dopiero tam, gdzie zrealizowany jest już pewien 

w a r t o ś c i o w y  stan rzeczy, umożliwiający w ogóle dostrzeżenie i potrzebę realizacji 

 
577 Ibidem. 
578 Zob. ibidem. 
579 Zob. W. Stróżewski, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 112; idem, 

Kultura a wartość, op. cit., s. 826; zob. także Arystoteles, Etyka Nikomachejska, lib. I, 1 [1094a],  
tłum. D. Gromska, WN PWN, Warszawa 2007, s. 77; K. Twardowski, O czynnościach i wytworach. 
Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, 
Warszawa 1965, s. 217–240; P. Brykczyński, Kazimierza Twardowskiego koncepcja wytworów 
czynności, „Filozofia Nauki” 2005, R. XIII, nr 2 (50), s. 27–68. 

580 W. Stróżewski, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 112. Odnośnie 
do punktu trzeciego Stróżewski odwołał się do koncepcji Alfreda Webera (1868–1958) – niemieckiego 
socjologa i teoretyka kultury (zob. A. Weber, Ideen zur Staats- und Kultursoziologie, Verlag G. Braun, 
Karlsruhe 1927, s. 39; A. Kłoskowska, Kultura masowa, op. cit., s. 62–63). 
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wartości innych, wyższych [...]”581. To znaczy, że określone rezultaty, kończące daną 

czynność, stanowią zarazem podstawę i kierunek dla nowych procesów 

kulturotwórczych. Zrealizowane wartości – jeśli można się tak wyrazić – „pchają” do 

rozwoju i realizacji wartości „wyższych”. W tym ujęciu – jak się wyraził Stróżewski – 

„[c]złowiek kulturalny, to człowiek, który zrealizował już w sobie określone wartości  

i zdolny jest do ich dalszego rozwijania” 582 . Funkcję pomocniczą ku temu należy 

widzieć w wychowaniu – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – 

mające „uwrażliwiać” na określone wartości i „usprawniać” do ich osiągania, czego 

przykładem może być grecka paideia, której celem było osiągnięcie wszechstronnej 

doskonałości i tak zwanego ideału kalokagatii, czyli uznania dobra i piękna za wartości 

najwyższe583.  

Wobec powyższego „[...] do istoty kultury – według Stróżewskiego – należy 

stan ucieleśnienia określonych wartości, które same usprawniają do realizacji innych, 

ale zawsze w jakimś porządku wyższym niż zastane” 584 . Charakterystyczną cechą 

kultury jest bowiem jej dynamizm „spotkania” z wartościami, ich realizowania w coraz 

to nowych, doskonalszych obliczach. Pozostają jednak jeszcze do uściślenia – w ramach 

badań ontologiczno-aksjologicznych – odpowiedzi na pytania, między innymi takie jak:  

(1) Jakie wartości decydują o tym, że pewne struktury, procesy itp. można 

nazwać kulturowymi, czyli dzięki jakim wartościom, kultura jest kulturą,  

(2) jakie zachodzą konieczne związki między tymi wartościami, (3) jakie 

dobory wartości warunkują z konieczności inne (a więc np. czy i o ile tzw. 

wartości techniczne, ekonomiczne itp. warunkują tzw. wartości „duchowe”),  

(4) jakie wartości stanowią właściwe cele kulturotwórczej działalności585. 

Stróżewski – idąc za Platonem – odpowiedział, że „[...] tylko dzięki [...]: 

prawdzie, dobru i pięknu tworzyć możemy prawdziwą kulturę”586. Te trzy wartości 

 
581 W. Stróżewski, Kultura a wartość, op. cit., s. 826 [wyróżn. wg oryginału]. 
582 Ibidem. 
583  Zob. ibidem, s. 827; W. Stróżewski, O urzeczywistnianiu wartości, [w:] idem, W kręgu 

wartości, op. cit., s. 57–75; idem, Etos akademicki a odpowiedzialność za kulturę, [w:] Sacrum i kultura. 
Chrześcijańskie korzenie przyszłości. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Lublin,  
15–17 września 2000 r., red. R. Rubinkiewicz, S. Zięba, TN KUL, Lublin 2000, s. 349–354; zob. także  
W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2001. 

584 W. Stróżewski, Kultura a wartość, op. cit., s. 827. 
585 Ibidem. 
586 W. Stróżewski, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 132. 
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stanowią filary kultury. Prawda, jako „to, co jest”, w pełnej oczywistości musi być 

„nienaruszalną podstawą kultury”, aby nie była ona osadzona w fikcji nieautentycznych 

wartości i nierzeczywistych faktów (fałszywy ideał, konwencja, arbitralność, fałszywa 

wiara)587. Dobro natomiast jako „[...] dobro dla człowieka, które przychodzi doń przez 

kulturę”588, jawi się jako uzasadniająca racja i cel kultury589. Istnieje w nas swoiste 

dążenie do dobra jako wartości najwyższej, wartości „[...] która z istoty swej wyklucza 

«dopełnienie» przez jakąkolwiek wartość negatywną (zło) [...]” 590 . Stąd – jak 

wskazywał Stróżewski – „[d]obro samo w sobie i dobro człowieka wyznaczają bieguny, 

między którymi rozpościera się wszelka autentyczna kultura”591. I wreszcie piękno, 

które właściwie nie jest warunkiem, ale owocem kultury. To właśnie w nim utrwala się 

to, co najcenniejsze w każdej kulturze i co może być przez nią przekazane innym.  

Wartości partykularne – jak podkreślił Stróżewski – zostają w pięknie 

przeniesione do rangi wartości uniwersalnych. Inaczej mówiąc: piękno 

przekracza wszelkie uwarunkowania i ograniczenia kulturowe. Odpada z niego 

to, co było „pięknem dla” (pięknem „niższego rzędu”, jakby powiedział Platon) 

– a więc to, co było uznawane i akceptowane jedynie w danym kręgu 

kulturowym, ono samo natomiast staje się pięknem ponadkulturowym, pięknem 

samym w sobie, choć jednocześnie urzeczywistnianym w dziełach, wyrosłych 

na glebie i w atmosferze różnych kultur. O ile ich szczegółowe wartości 

„przebiły” się przez historyczne ograniczenia, partycypują w pięknie samym, 

napełniając nim rozmaitość własnych kształtów, znaczeń, form. [...]. 

Przemawiają do nas wprost – swym pięknem. Ono zdaje się być racją ich 

istnienia i trwania – dla nich samych i dla nas, przybywających z różnych 

czasów „odbiorców” ich wartości592.  

I jeszcze więcej: 

[p]iękno anektuje poza-estetyczne wartości pozytywne, jeśli tylko doszły do 

swego optimum. Nadaje ponadkulturowy wymiar wartościom moralnym 

 
587 Zob. ibidem, s. 126–127, 131. 
588 Ibidem, s. 128. 
589 Zob. ibidem, s. 126–128. 
590 Ibidem, s. 127. 
591 Ibidem, s. 128. 
592 Ibidem, s. 130–131. 
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bohaterstwa, poświęcenia, sprawiedliwości, miłości, a także poznawczym 

wartościom prawdy, oczywistości, olśniewającej pewności593.  

Piękno dzieła, czynu – idąc za myślą Stróżewskiego – odsyła zawsze do czegoś 

„więcej”, „[...] każde piękno odsyła do idei piękna, która, choć ucieleśniona w rzeczy 

pięknej, nigdy się w niej nie wyczerpuje”594. Każda bowiem faktycznie zrealizowana 

wartość uczestniczy w pewien sposób w sposobie istnienia idei. Tym samym 

egzystencjalny fundament wartości jest podwójny i stanowi go z jednej strony jakiś byt 

realny, z drugiej zaś – poprzez „uczestnictwo” – pewna idea. Dzięki temu wartość 

podlega swoistemu „uidealnieniu” (idealizacji) i przez to zostaje wywyższona czy 

podniesiona na wyższy stopień istnienia, staje się bytem „a-czasowym” 

(pozaczasowym), przekraczającym własne ograniczenia595. Dlatego można powiedzieć, 

że piękno jest dla kultury – „[...] transcendującym ją samą owocem poświęconych jej 

trudów”596. 

Badania Stróżewskiego bez wątpienia nie wyczerpują się w powyższym 

schematycznym zarysie, pozwalają jednak, jak się wydaje, zorientować się w kierunku 

jego poszukiwań, które stanowią „krok naprzód” pogłębionych analiz aksjologicznej 

koncepcji kultury, czerpiącej zarówno z myśli fenomenologicznej Ingardena, Wojtyły, 

jak i filozofii klasycznej, zwłaszcza Platona. W kolejnym punkcie zwrócimy uwagę na 

koncepcję Majewskiej, która podjęła się systematycznego opracowania myśli o kulturze 

w filozofii Ingardena. 

 
593 Ibidem, s. 131. Stróżewski, rozwijając aksjologię Ingardena, poza wartościami artystycznymi 

i estetycznymi wskazał na „wartości nadestetyczne” („poza-estetyczne”) takie jak „wartość sacrum”, 
„wartość istnienia”, „wartość prawdy i prawdziwości”, „wartości moralne” i „nadestetyczna wartość 
piękna koniecznego” (zob. W. Stróżewski, Wartości estetyczne i nadestetyczne, [w:] idem, Wokół piękna. 
Szkice z estetyki, TAiWPN „Universitas”, Kraków 2002, s. 180–205). 

594 W. Stróżewski, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 131; zob. idem, 
Problematyka piękna, [w:] idem, W kręgu wartości, op. cit., s. 151–171; idem, O pojęciach piękna,  
[w:] idem, Istnienie i wartość, op. cit., s. 312–335; idem, Wykłady o Platonie. Ontologia, Uniwersytet 
Jagielloński, Kraków 1992, s. 42–54; Platon, Uczta [210a–212c], [w:] idem, Dialogi, t. 2, op. cit.,  
s. 76–78. 

595 Zob. W. Stróżewski, Człowiek i wartości w filozofii Romana Ingardena, [w:] idem, Istnienie  
i wartość, op. cit., s. 106. Proponowana w niniejszej pracy interpretacja koncepcji wartości Ingardena 
idzie po linii Platona. „Zdaję sobie sprawę – pisał Stróżewski – z platonizmu tej koncepcji. Nie wiem też, 
czy zgodziłby się na nią Roman Ingarden. Sam traktuję ją tymczasem jedynie jako hipotezę. Wydaje się 
jednak, że w jej świetle pewne sprawy dotyczące wartości można lepiej zrozumieć” (ibidem); J. Makota, 
Wartości estetyczne a wartości moralne w filozofii Romana Ingardena, op. cit., s. 193; zob. także  
P. Duchliński, Epistemologiczne aspekty doświadczenia piękna transcendentalnego, [w:] Sztuka – 
wartość – sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu z okazji 75. 
rocznicy urodzin, red. Beata Bigaj-Zwonek [et al.], Akademia Ignatianum – Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2016, s. 251–283. 

596 W. Stróżewski, Ponadkulturowe wymiary dobra, prawdy i piękna, op. cit., s. 132.  
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3.3. Zofia Majewska: w kierunku kultury inkontrologicznej  

 

Zainteresowania badawcze Zofii Majewskiej obejmują zwłaszcza filozofię 

kultury, aksjologię, fenomenologię (szczególnie Ingardena i Husserla) oraz semiotykę 

kultury. W 1988 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Filozofia kultury 

Romana Ingardena, której pełne wydanie – w zmodyfikowanej redakcji – ukazało się 

pod tytułem: Świat kultury Romana Ingardena w 2001 roku597. Majewska dokonała  

w niej pierwszej w literaturze przedmiotu próby opracowania i wyeksponowania 

filozofii kultury z całości dorobku filozoficznego Ingardena. Użyte w tytule wyrażenie 

„świat kultury” – jak podkreśliła sama autorka – należy rozumieć intuicyjnie. Metafora 

niniejsza obejmuje „dziedzinę przedmiotów kulturowych” oraz „podmiotów 

powiązanych wspólną kulturą”, wskazuje na „obszary kultury” znane i cenione przez 

Ingardena, jak i na jego filozoficzną refleksję nad kulturą jako „światem specyficznie 

ludzkim”598.  

Co ważne, rozprawa Majewskiej powstała pod kierunkiem Andrzeja 

Nowickiego 599 , który wypracował oryginalną filozofię kultury jako systemu EIS: 

ergantropii, inkontrologii i spacjocentryzmu. Majewska nawiązała do tej koncepcji  

i nawet wprost uznała ją za drugie źródło swoich badań nad filozofią kultury 

Ingardena600. Sam Nowicki nie był bezpośrednim uczniem Ingardena, ale stanowił on 

dlań – zwłaszcza poprzez studia estetyczne – inspirację 601 . Ostatecznie praca 

 
597 Zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit.; trzeci i fragment czwartego 

rozdziału pracy doktorskiej Majewskiej ukazały się wcześniej pt. Miejsce filozofii kultury w strukturze 
dorobku naukowego Romana Ingardena, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I” 
1985, vol. 10, s. 157–175 oraz Problem egzystencjalnego statusu kultury w filozofii Romana Ingardena, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I” 1989/1990, vol. 14/15, s. 163–176;  
zob. także eadem, Romana Ingardena filozofia kultury (Próba rekonstrukcji), op. cit., s. 111–124; eadem, 
Roman Ingarden’s Philosophy of Culture, op. cit., s. 177–179.  

598 Eadem, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 12. 
599  Andrzej Nowicki (1919–2011) – filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista, 

religioznawca, twórca systemu filozofii kultury EIS, opartej na: (1) „egantropii”, czyli realnej obecności 
człowieka w stworzonych przez niego rzeczach (homo in rebus), (2) „inkontrologii” – relacji między 
człowiekiem a rzeczą w kontekście spotkań lub spotkań podmiotów twórczych, które dochodzą do skutku 
poprzez dzieła, oraz (3) „spacjocentryzmu” jako poszukiwania pustych pól, które człowiek można 
wypełnić własną twórczością (zob. A. Nowicki, Człowiek w świecie dzieł, PWN, Warszawa 1974; idem, 
Spotkania w rzeczach, PWN, Warszawa 1991, s. 420–426; Z. Majewska, O roli imienia w filozofii kultury 
Andrzeja Nowickiego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 1 (5), s. 109–117; M. Nawracała-Urban, [hasło:] 
„Nowicki Andrzej Rusław”, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, op. cit., 2006, s. 727–729;  
J. Kwapiszewski, [hasło:] „Nowicki Andrzej Rusław”, [w:] Słownik filozofów polskich, op. cit.,  
s. 129– 131). 

600 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 11. 
601 Zob. A. Nowicki, Człowiek w świecie dzieł, op. cit., s. 274–275, 336, 341, 350–351; idem,  

O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej, „Studia 
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Majewskiej nad kulturą Ingardena – posługując się określeniem Makoty – została 

przeprowadzona „w stronę kultury inkontrologicznej”602.  

Ogólnie rekonstrukcja filozoficznego stanowiska Ingardena odnośnie do kultury  

w przywołanej pracy Majewskiej obejmuje sześć obszernych zagadnień, które stanowią 

kolejne rozdziały: (1) „Próba periodyzacji życia i twórczości”, gdzie wskazany zostaje 

rozwój myśli Ingardena i różnorodne formy obecności w niej problemów kultury.  

(2) „Wytwory kultury jako przedmiot refleksji filozoficznej” – obejmujące zwłaszcza 

dzieła sztuki, dzieła naukowe, język, filozofię (jako dziedzina twórczości kulturalnej). 

Następnie (3) „Miejsce filozofii kultury w strukturze dorobku naukowego” Ingardena, 

które kończy rekonstrukcją struktury jego myślenia o kulturze, wyszczególniając:  

– ontologię kultury (sposób istnienia wytworów kultury, ich strukturę formalną 

i uposażenie jakościowe);  

– „metafizykę” kultury (istotę faktycznej kultury, wypowiedzi o faktycznych 

przedmiotach kulturowych i faktycznych przedmiotach kulturalnych);  

– epistemologię (sposoby poznawania kultury, zagadnienia obiektywności 

wiedzy o kulturze);  

– aksjologię (ontologię i fenomenologię wartości);  

– fenomenologię spotkań kulturalnych (twórczych i odbiorczych)603.  

Zaznaczając ponadto – z racji nierozerwalności w myśli Ingardena nurtu 

antropologicznego z problemami filozofii kultury – możliwość wyodrębnienia jeszcze 

„filozoficznej teorii sensu i zadań kultury w życiu człowieka” (kultura nadaje wszak 

sens ludzkiemu życiu)604. Dalej Majewska referowała (4) „Problem egzystencjalnego 

statusu kultury”, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o bycie czysto intencjonalnym, 

 
o Książce” 1984, t. 14, s. 39–51; Z. Majewska, Ingarden – Nowicki (o dekonkretyzacji  
i przekształcalności dzieł), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I” 2006/2007,  
vol. 31/32, s. 149–154. 

602 Zob. J. Makota, W stronę kultury inkontrologicznej, „Estetyka i Krytyka” 2002, nr 3 (2),  
s. 159–165. Niniejsza praca stanowi recenzję monografii Majewskiej pt. Świat kultury Romana 
Ingardena. 

603 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 84. 
604 Zob. ibidem, s. 84–85. 
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kulturze jako quasi-rzeczywistości, (5) wieloaspektowy „Problem wartości w kulturze”, 

oraz (6) „Powiązania antropologii z filozofią kultury”. 

Szczególnie charakterystycznym rysem rekonstrukcji i interpretacji koncepcji 

kultury wypracowanej przez Ingardena wydaje się być u Majewskiej próba traktowania 

szeregu jego wypowiedzi związanych z kulturą jako metafizycznych, oraz 

wyakcentowanie aspektu inkontrologicznego. Właśnie w tych wątkach ujawnia się 

zakorzenienie Majewskiej w filozofii Nowickiego oraz próba twórczego wykorzystania 

jej w interpretacji i kontynuacji myśli o kulturze Ingardena. Nie można przy tym 

pominąć wagi prowadzonych przez Majewską badań aksjologicznych605. 

O ile kultura według Ingardena była sposobem przekroczenia ograniczeń 

biologicznej natury człowieka, sposobem nadania życiu ludzkiemu sensu i godności.  

O tyle jednak sposób istnienia wytworów kultury był egzystencjalnie najsłabszą – 

quasi-rzeczywistą, intencjonalną – dziedziną bytów. Ich podtrzymanie w istnieniu 

wymagało w obcowaniu z nimi nieustannego wysiłku człowieka oraz ciągłych prób 

docierania do ucieleśnionych przezeń wartości. Koncepcja Nowickiego opierała się  

z kolei na innym założeniu ontologicznym, wedle którego nie ma różnicy w sposobie 

istnienia pomiędzy człowiekiem a wytworzonymi przez niego dziełami606.  

Majewska – co zaakcentowała Makota – uznała, że „[w] filozofii Ingardena 

znajdujemy szereg twierdzeń, które mogą być interpretowane metafizycznie” 607 .  

Są nimi:  

[...] wypowiedzi o faktycznie istniejących dziełach sztuki, co świadczyłoby  

o tym, że filozofia Ingardena zawiera twierdzenia «metafizyczne». Ingarden 

mówi o faktycznie istniejących przedmiotach realnych, którymi są fizyczne 

fundamenty wytworów kulturowych, realni twórcy i odbiorcy. Uważam – jak 

pisała Majewska – że w filozofii Ingardena «spór o istnienie świata» został 

rozstrzygnięty, ale nie drogą ogólnofilozoficznych dociekań, lecz pośrednio – 

poprzez wypowiedzi dotyczące kultury608. 

 
605 Zob. Z. Majewska, Problemy doświadczania i istnienia wartości. W kręgu myśli Edmunda 

Husserla i Romana Ingardena, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010; zob. także A. Borońska, W świecie 
wartości intencjonalnych, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2012, t. 18, s. 411–420. Praca ta jest 
recenzją wskazanego wyżej studium Majewskiej. 

606 Zob. Z. Majewska, Co to jest kultura?, „Sofia” 2010, nr 10, s. 253. 
607 Eadem, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 60; zob. J. Makota, Roman Ingarden  

o metafizyce, op. cit., s. 111. 
608 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 112. 
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Interpretacja taka jest oczywiście możliwa, pytanie, które jednak należy zadać, dotyczy 

warunków jej możliwości. Ingarden ostatecznie bowiem uważał – co expressis verbis 

znajduje się chociażby w jego rozprawie O odpowiedzialności i jej podstawach 

ontycznych – że „[...] po czysto ontologicznym wypracowaniu [...] możliwej struktury 

przyczynowej świata trzeba przeprowadzić empiryczne i metafizyczne badanie faktów, 

które ma pod tym względem wykazać faktyczną strukturę świata realnego”609. Ingarden 

bowiem traktował swoje rozważania wyłącznie ontologicznie i – cytując jego uczennicę 

Makotę – „[...] Ingarden żadnego swego twierdzenia nie uznał za metafizyczne”610.  

Nie przesądza to jednak o samej możliwości kontynuowania badań zmierzających do 

uzasadnionych wypowiedzi metafizycznych w zakresie kultury, jak wykonała  

to Majewska. 

Drugą zasygnalizowaną wyżej kwestią jest docenienie przez uczennicę 

Nowickiego aspektów inkontrologiczych w koncepcji kultury Ingardena. Majewska 

zauważyła – i starała się pogłębić oraz poszerzyć – wprowadzoną przez Ingardena do 

estetyki filozoficznej kategorię „spotkania”611. Wskazała, że:  

Zarys [...] relacjonistycznej teorii wyłania się z jego [Ingardena] dzieła,  

[...] uwagi dotyczące spotkań można uogólnić i budować relacjonistyczną teorię 

kultury zainspirowaną jego przemyśleniami. Podstawę do tej generalizacji 

znajdujemy w [...] szkicu O naturze ludzkiej, gdzie kultura została ujęta jako 

miejsce spotkań między ludźmi612.  

 
609 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 168. 
610 J. Makota, Roman Ingarden o metafizyce, op. cit., s. 112. 
611 Zob. R. Ingarden, O estetyce fenomenologicznej, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit.,  

s. 23–25. Ingarden zaproponował, aby „[...] za punkt wyjścia badań i określenia estetyki wziąć fakt 
podstawowy spotkania się czy obcowania artysty resp. obserwatora z pewnym przedmiotem,  
w szczególności z dziełem sztuki, spotkania całkiem szczególnego, z którego wyłania się w pewnych 
przypadkach z jednej strony dzieło sztuki, resp. przedmiot estetyczny, a z drugiej dochodzi do narodzenia 
się twórczego artysty lub estetycznie przeżywającego obserwatora lub krytyka” (ibidem, s. 25).  
Zob. także R. Ingarden, Twórcze zachowanie autora i współtworzenie przez wirtuoza i słuchacza,  
tłum. M. Turowicz, [w:] idem, Studia z estetyki, t. 3, op. cit., s. 147–152. Kategoria „spotkania” była 
również rozwijana przez innych uczniów Ingardena (zob. J. Tischner, Przestrzeń obcowania z drugim, 
„Analecta Cracoviensia” 1977, t. 9, s. 67–86; idem, Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia” 
1978, t. 10, s. 73–98; idem, Myślenie według wartości, [w:] idem, Myślenie według wartości, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 477–493; A. Węgrzecki, O poznawaniu drugiego człowieka,  
WN PAT, Kraków 1992, s. 90–96). 

612 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 153; zob. R. Ingarden, O naturze 
ludzkiej, op. cit., s. 22. Samo „uogólnianie” – jak uczciwie zaznaczyła Majewska – jest niezgodne  
z metodą fenomenologiczną. Argumentem je usprawiedliwiającym są według niej myśli Ingardena z jego 
Książeczki o człowieku (zob. Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 153, przyp. 7). 
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Szczególnie cenne i nowatorskie osiągnięcie Ingardena – zdaniem Majewskiej – 

tkwi w „[...] podniesieniu odbiorcy kulturalnego do rangi «współ-twórcy» odbieranego 

dzieła. Twórca powołuje przedmiot kulturowy do istnienia, odbiorca utrzymuje go  

w istnieniu. Od obydwu Ingarden żąda twórczości i odpowiedzialności”613.  

Wskazane aspekty badań Majewskiej mogą stanowić podstawę dla dalszych 

poszukiwań w horyzoncie zarówno „świata kultury” Ingardena, jak i własnych 

pomysłów inspirowanych jego badaniami. Wraz z punktem następnym przejdziemy do 

koncepcji uczniów i kontynuatorów Wojtyły. Rozpoczniemy od Rodzińskiego  

i komunionistycznej wizji kultury.  

 

 

3.4. Adam Rodziński: komunionistyczna wizja kultury 

 

Badania filozoficzne Adama Rodzińskiego koncentrowały się na styku czterech 

dyscyplin: aksjologii, etyki, antropologii filozoficznej i filozofii kultury. Jak pisał 

ksiądz Tadeusz Ślipko, zachodziły one „[r]ównolegle, w pewnym też kontakcie 

ideowym z przemyśleniami Kardynała [Wojtyły] [...]”614. W 1966 roku Wojtyła był 

jednym z recenzentów jego pracy habilitacyjnej U podstaw kultury moralnej. O genezie 

i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle 

moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne615. Poza tym, w latach 1962–1970 Rodziński 

redagował wespół z Wojtyłą – a także księdzem Józefem Majką – „Roczniki 

Filozoficzne” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim616. 

Opublikowany przez Rodzińskiego w 1986 roku artykuł pod tytułem Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury617, był – jak się wydaje – 

 
613 Z. Majewska, Świat kultury Romana Ingardena, op. cit., s. 157–158; zob. eadem, Koncepcja 

spotkania w estetyce Romana Ingardena, [w:] Estetyka Romana Ingardena, op. cit., s. 143–152. 
614  T. Ślipko, Przedmowa, [w:] A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej. O genezie  

i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium 
aksjologiczno-etyczne, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1980, s. 7. 

615  Zob. A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, op. cit.; pierwodruk [w:] „Roczniki 
Filozoficzne” 1968, t. 16, z. 2, s. 5–128; idem, Osoba i kultura, Ośrodek Dokumentacji i Studiów 
Społecznych, Warszawa 1985; idem, Osoba, moralność, kultura, op. cit., Lublin 1989; idem, Na orbitach 
wartości, RW KUL, Lublin 1998. 

616  Zob. idem, De labore solis, [w:] Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek, RW KUL, Lublin 1989, s. 181–182; S. Kowalczyk, Działalność 
naukowo–dydaktyczna prof. dra hab. Adama Rodzińskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1997, t. 25,  
z. 1, s. 7–8. 

617 A. Rodziński, Karola Wojtyły – Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury, op. cit.,  
s. 365–377; zob. idem, Ku moralnej konsolidacji kultury, [w:] idem, Osoba, moralność, kultura, op. cit., 
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pierwszą całościową próbą ukazania myśli Wojtyły na temat kultury oraz kolejnym 

etapem jej dalszej interioryzacji. Rodziński podkreślał, że u Wojtyły „[...] sam termin 

«kultura» ma [...] sens nie tylko opisowy, ale przybiera ponadto sens oceniający – 

zdecydowanie dodatnio – całe to, tak typowe dla człowieka jako dla gatunku 

świadectwo, które składa on zarówno Bogu, jak i sobie, i które stanowi wyraz jego 

specyficznych aspiracji”618. Tym samym – jak referował Rodziński – Wojtyła wyraził 

swój protest przeciw ujęciom redukcjonistycznym kultury, sprowadzającym ją li tylko 

„[...] do szeregu jej aspektów wyodrębnionych z wyłączeniem filozofii i teologii przez 

humanistyczne nauki szczegółowe i zbieranych w całokształt społeczny przez 

kulturologię empiryczną”619 – promując jednocześnie takie ujęcie koncepcji kultury, 

która jest aksjologicznie pozytywna i jako taka zgodna (integralna) z naturą 

człowieka620 . Oznacza to uznanie, że „[...] kultura stanowi pełny, integralny wyraz 

natury człowieka [...]”621, pragnącego panować nad sobą i kierować zarówno sobą, jak  

i otaczającym go światem przyrody.  

Rodziński rozgraniczył ponadto trojaki sens kultury: ogólny, dynamiczny  

i zobiektywizowany. W odczycie Kultura i chrystianizm w 1968 roku wyjaśniał 

następująco:  

Zacznijmy od kultury pojętej najogólniej [...]. Kultura tak rozumiana obejmuje 

wszystko to, co w jakikolwiek sposób świadczy o jakimś wysiłku człowieka, 

zmieniającym pewien zastany stan rzeczy według takiej czy innej koncepcji 

intelektualnej. W sensie dynamicznym będzie to po prostu wszelka działalność 

 
s. 309–319; idem, Cywilizacja miłości owocem chrześcijańskiego uniwersalizmu, [w:] idem, Na orbitach 
wartości, op. cit., s. 215–222; pierwodruk: „Zeszyty Naukowe KUL” 1996, R. XXXIX, nr 1–2 (153–
154), s. 19–25. 

618 Idem, Karola Wojtyły – Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury, op. cit., s. 365.  
619 Ibidem, s. 366. 
620  Zob. ibidem. Podstawy ku temu znajdują się już w studium Wojtyły pt. Miłość  

i odpowiedzialność: „Osoba jest to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot najściślej 
kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi właśnie przez swoje wnętrze 
i życie wewnętrzne. [...] Łączność osoby ludzkiej ze światem zaczyna się wprawdzie na gruncie 
«przyrodniczym» i zmysłowym, ale kształtuje się w sposób człowiekowi właściwy dopiero w orbicie 
życia wewnętrznego. Tutaj też zarysowuje się moment znamienny dla osoby: człowiek nie tylko 
przejmuje treści docierające doń z zewnętrznego świata i reaguje na nie w sposób spontaniczny czy nawet 
wręcz mechaniczny, ale w całym swoim stosunku do tego świata, do rzeczywistości, usiłuje zaznaczyć 
siebie, swoje «ja» – i musi tak postępować, gdyż natura jego bytu tego się domaga” (K. Wojtyła, Miłość  
i odpowiedzialność, wyd. 4, op. cit., s. 25); zob. A. Rodziński, O integralną koncepcję kultury, [w:] idem, 
Osoba, moralność, kultura, op. cit., s. 247–255. 

621 A. Rodziński, Personalistyczna koncepcja kultury a prawo naturalne, [w:] idem, Osoba, 
moralność, kultura, op. cit., s. 297; zob. J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne  
i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1960. 
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wewnętrzna lub zewnętrzna, w którą angażuje człowiek pełnię swojej natury, 

czyli nie tylko jej stronę czysto zmysłową, ale również zdolność pojęciowania  

i sądzenia. W sensie zaś zobiektywizowanym będą to – razem wzięte – 

wszelkie rezultaty takiej działalności622.  

Wobec powyższego kultura obejmuje – w ujęciu funkcjonalnym: zarówno 

czynności kulturowe i kulturotwórcze jak i – w ujęciu zobiektywizowanym:  

ich rezultaty w postaci konkretnych wytworów. Przy czym – jak akcentował Rodziński 

– należy wyróżnić w tym, co jest „kulturowe”, to, co jest tylko takie, od tego, co jest 

zarazem „kulturalne”, czyli aksjologicznie pozytywne. „Kulturowymi” należy bowiem 

objąć wszelkie działania ludzkie, zarówno te zasługujące na aprobatę i pozytywną ocenę 

– jako że, służą uczłowieczaniu samego człowieka, jak i te negatywne – „nieludzkie”, 

związane z tak zwanymi „antywartościami” 623 . Poza tym – w aspekcie opisowo-

socjologicznym – kultura to „[...] zespół przejawów i śladów osobowego życia grup  

i jednostek”624. 

Ostatecznie – w pracy z 1996 roku zatytułowanej Cywilizacja miłości owocem 

chrześcijańskiego uniwersalizmu – Rodziński podał następującą definicję kultury:  

[...] jest to pewien charakterystyczny dla jednostek i zbiorowości ludzkich 

zespół form i norm życia duchowego wpisujący się w postawy osobowościowe, 

w czynności i wytwory, czyli we wszystko to, przez co osoba ludzka 

ustosunkowuje się – bezpośrednio czy pośrednio, jawnie czy implikatywnie – 

do tych wszystkich wartości i sił, jakimi włada czy zawładnąć może w sobie  

i otoczeniu, jak również do takich nadrzędnych mocy i wartości, z jakich 

czerpie zarówno swój byt, jak i rację definitywną własnej niezamiennej 

egzystencji625. 

 
622 A. Rodziński, Kultura i chrystianizm, [w:] idem, Osoba, moralność, kultura, op. cit., s. 287. 
623 Zob. idem, Personalistyczna koncepcja kultury a prawo naturalne, op. cit., s. 297–298; idem, 

Wprowadzenie do zagadnień kultury, [w:] idem, Osoba, moralność, kultura, op. cit., s. 208. 
624 Idem, U podstaw kultury moralnej, op. cit., s. 34. 
625  Idem, Cywilizacja miłości owocem chrześcijańskiego uniwersalizmu, op. cit., s. 218. 

Definicja Rodzińskiego akcentuje „[...] rozróżnienie pomiędzy osobowością, w której czyn ludzki utrwala 
się [...] jako zasługujący lub niezasługujący na aprobatę moralną fakt o określonej dynamice i mniej lub 
bardziej trwałej formie dyspozycjonalnej, a samą osobą, która jest po prostu sama sobą, czyli podmiotem 
o konstytucji relacyjnej – osobnym całkowicie i bezwarunkowo – kimś najzupełniej tym samym (choć nie 
takim samym) na łożu śmierci i «pod sercem matki»” (idem, Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
komunionistyczna wizja kultury, op. cit., 368–369). 
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Podstawą takiej koncepcji kultury jest osoba, która jest „kimś ku komuś”626.  

W płaszczyznach relacji człowieka do świata, do drugiego człowieka i – last but not 

least – do Boga, znajduje swój specyficzny wyraz kulturowy dynamizm właściwy 

człowiekowi jako osobie. „Kultura z jednej strony świadczy o najwyraźniej 

ponadprzyrodniczym statusie ludzkiego podmiotu, z drugiej strony jest ona tylko pewną 

eksterioryzacją i jak gdyby zademonstrowaniem tego, kim człowiek od początku jest  

w samej swojej wewnętrznej – sakralnej również – konstytucji [...]”627. Kultura jest  

w tym ujęciu humanizacją świat, tego „na zewnątrz” człowieka i tego „w jego wnętrzu”,  

a ostatecznie „[p]rzez kulturę też i w niej – i to okazuje się najważniejsze – człowiek 

wychodzi na spotkanie Boga” 628 . I co ważne, taka wizja kultury – jak podkreślał 

Rodziński i wcześniej Wojtyła – ma wymiar wspólnotowo-społeczny albo – inaczej 

mówiąc – „komunionistyczny” („komunijny”, „wspólnotowy” – od łac. communio). Jest 

ona trwałą wspólnotową więzią, wspólnotą wartości, które są przekazywane przez 

społeczność (zwłaszcza rodzinę i naród). Stąd potrzeba pełnej humanizacji  

i personalizacji kultury (jej poszczególnych dziedzin, form i norm). W procesie tym 

ważną rolę mają do spełnienia chrześcijanie, realizujący ideę ewangelicznej miłości  

i budujący „cywilizację miłości”629. 

Zarysowany powyżej tok badań Rodzińskiego odnośnie do kultury wymagałby 

oczywiście – jak zresztą i inne przytaczane w tym rozdziale koncepcje – szerszego 

omówienia. To, co powiedzieliśmy jest jednak, jak się wydaje, wystarczające dla 

samego stwierdzenia podjęcia przez niego i dalszej eksploatacji wizji kultury obecnej  

w myśli Wojtyły. W punkcie następnym wskażemy na badania filozoficzne księdza 

Tadeusza Stycznia, szczególnie zaś koncepcję kultury życia. 

 

 

3.5. Tadeusz Styczeń: kultura życia 

 

W centrum badań filozoficznych księdza Tadeusza Stycznia – ucznia Wojtyły, 

jego następcy w Katedrze Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz bliskiego 

 
626 Zob. idem, Karola Wojtyły – Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury, op. cit., s. 367. 
627 Ibidem, s. 368. 
628 Ibidem, s. 369. 
629 Zob. A. Rodziński, Co to znaczy „humanizować” kulturę?, [w:] idem, Osoba, moralność, 

kultura, op. cit., s. 353–364. 
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przyjaciela aż do ostatnich dni życia – była filozofia moralności i etyka, zwłaszcza 

metaetyka. Co ważne: 

[...] Styczeń – jak pisał jego uczeń Jacek Frydrych – w ciągu kilkudziesięciu lat 

badań poświęconych filozoficznemu namysłowi nad moralnością kontynuował 

i twórczo rozwijał koncepcję zarysowaną przez Karola Wojtyłę630. 

Warto również wspomnieć, iż planowana przez Wojtyłę „etyczna kontynuacja 

Osoby i czynu” pod roboczym tytułem Człowiek w polu odpowiedzialności miała mieć 

właśnie Stycznia jako drugiego autora631. Projekt ów co prawda nie doczekał się pełnej 

realizacji w związku z wyborem Wojtyły na Stolicę Piotrową, niemniej pozostający  

w Lublinie Styczeń – jak powiedziano wyżej – kontynuował i rozwijał myśl Wojtyły 

oraz podejmował w swoich badaniach filozoficznych wielkie tematy jego pontyfikatu, 

szczególnie obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, rozumienie 

sumienia czy relację wiary i rozumu 632 . W tych badaniach Stycznia niebagatelne 

miejsce zajęło również zagadnienie kultury, szczególnie „kultury moralnej”633 i „kultury 

życia”634 (wobec absurdu „kultury śmierci”) – rozwijanej w bezpośrednim nawiązaniu 

do tez swojego mistrza. 

 
630 J. Frydrych, Intelektualizm w etyce Tadeusza Stycznia, „Ethos” 2011, R. XXIV, nr 3 (95),  

s. 191. 
631 Zob. K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, op. cit. Jak pisał Andrzej Szostek: 

„Uchwała Zarządu Towarzystwa [Naukowego KUL] o umieszczeniu w planie wydawniczym książki 
Człowiek w polu odpowiedzialności zapadła 28 VI 1971 roku [...]. / Karol Kardynał Wojtyła pierwszą, 
roboczą wersję swojej części – 74 strony maszynopisu – przesłał Księdzu Styczniowi [...] latem 1972 
roku. W dołączonym do tekstu liście z 17 lipca tegoż roku pisał m.in.: «Przesyłam mój konspekt pracy, 
którą mamy pisać wspólnie. Konspekt stanowi pierwszy rzut i próbę uporządkowania myśli. [...]». / 
Dyskusje [...] przeciągały się i oddaliły planowany termin opublikowania książki. Potem przyszedł 
pamiętny dzień 16 X 1978 roku” (A. Szostek, Wprowadzenie, [w:] K. Wojtyła, Człowiek w polu 
odpowiedzialności, op. cit., s. 12–13). Ostatecznie w 1991 r. wydana została owa „robocza wersja” 
Wojtyły z lipca 1972 r.  

632 Zob. P. Ślęczka, Rozwój zasadniczych tez metaetyki Tadeusza Stycznia SDS (1931–2010), 
„Studia Salvatoriana Polonica” 2011, t. 5, s. 109–110. 

633 Zob. T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, TN KUL, Lublin 1993, s. 170; idem, Aksjologiczne 
podstawy kultury politycznej, [w:] Sacrum i kultura, op. cit., s. 167–168; idem, Lublin – miasto Unii. 
Wprowadzenie, [w:] Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie. Śladem Trzeciej 
Pielgrzymki Jana Pawła II, red. M. Radwan, T. Styczeń, Fundacja Jana Pawła II – Polski Instytut Kultury 
Chrześcijańskiej, Rzym 1988, s. 102. 

634 Zob. Jan Paweł II, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 4 i 12, op. cit.,  
s. 5 i 9; T. Styczeń, Wolność i prawo za czy przeciw życiu? Etyk wobec „nieskuteczności” prawdy, 
„Ethos” 1996, R. IX, nr 3/4 (35/36), s. 37–43; idem, Urodziłeś się, by kochać, op. cit., s. 22–23. 

Termin „kultura życia” występuje u Stycznia także synonimicznie jako „cywilizacja życia”  
(zob. T. Styczeń, S. Majdański, C. Ritter, Moralny fundament Europy czyli o cywilizację życia. 
Wprowadzenie do Sympozjum „O solidarności rodziny narodów Europy”. Lublin, Zamek Królewski,  
14 maja 2001 roku, „Ethos” 2002, R. XV, nr 1/2 (57/58), s. 50–66), analogicznie jak u Jana Pawła II 
„kultura miłości” i „cywilizacja miłości”, o czym była mowa w rozdziale poprzednim. 
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Styczeń stał na stanowisku personalizmu etycznego i – co oczywiste –  

za naczelną normę etyczną (personalistyczną) uznawał kategoryczną powinność 

afirmacji człowieka-osoby z racji przysługującej mu wartości wsobnej – godności 

osobowej. W tej tezie zakotwiczone było również całe jego myślenie na temat kultury. 

Tout court za „kulturę człowieka” uważał „kulturę moralną”635.  

Aksjologiczne podstawy kultury moralnej – jak podkreślał Styczeń – 

uobecniają się [...] każdemu z nas wprost już we własnych aktach poznania636 

[...] – jako powinność bezwarunkowego respektowania wolnym wyborem 

stwierdzonej przez nas – aktami samopoznania – prawdy o sobie. Prawda ta 

jawi się nam przy tym jako nierozłączalnie styczna z normatywną mocą prawdy 

o każdym drugim z nas jako – na równi z nami – rozumnie wolnym, 

niepowtarzalnym «ja», a zarazem zawsze związanym realnie – na równi z nami 

– z jego niepowtarzalnym ciałem. [...]. 

Tak oto ten mój byt, to ja–człowiek, to moja ludzka osoba. Stwierdzam ją jako 

siebie w samym sobie jako dany mi wprost przedmiot, i zarazem jako kogoś, 

kto mnie stwierdza jako jemu tylko danemu wprost podmiotowi. Tak oto jawię 

się samemu sobie zawsze i na tle świata rzeczy i tylko wśród nich jako 

absolutnie do nich nieredukowalny sui generis aksjologiczny absolut  

i sui generis kategoria aksjologiczna zarazem, która domaga się – mocą swej 

podmiotowej prawdy o mnie – jej afirmacji ode mnie dla niej samej, afirmacji 

w tym sensie bezwarunkowej, czyli kategorycznej. Stwierdzenie to jest 

pierwszym – i choć nie ostatnim, to najistotniejszym – słowem w sprawie 

aksjologicznych podstaw mej kultury moralnej [...], jako jedynie godnego, czyli 

moralnie godziwego, sposobu odniesienia się mej osoby jako człowieka do 

samego siebie i do każdego drugiego człowieka jako człowieka. Stwierdzenie 

to kryje bowiem niejako w swym wnętrzu drugie nie mniej ważne słowo. 

Albowiem jestem tym, KIM jestem, czyli aksjologicznym absolutem –  

tak samo jak każdy drugi – o ile w ogóle JESTEM, czyli o ile ŻYJĘ. 

 
Dodatkowym charakterystycznym rysem pracy filozoficznej Stycznia, jego – jeśli można się tak 

wyrazić – szczególnego wymiaru kulturowego, było obfite czerpanie z dziedzictwa literatury pięknej 
(zob. A. Głąb, Literatura piękna w etyce, „Ethos” 2011, R. XXIV, nr 3 (95), s. 205–215). 

635 Zob. T. Styczeń, Aksjologiczne podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 167. 
636  Jednakże, „[...] jak długo nie widzisz w drugim człowieku swego bliźniego, tak długo  

nie widzisz w sobie tego, kim jesteś – samego siebie jako człowieka” (T. Styczeń, Aksjologiczne 
podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 170). 
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Niemożliwa jest więc afirmacja osoby kogokolwiek drugiego dla niej samej 

jako aksjologicznego absolutu bez afirmacji jej życia637. 

Kultura moralna wiąże się zatem z tym, kim człowiek jako człowiek jest  

i wyraża w afirmatywnym odniesienie się tak do siebie, jak – do innych. Ta afirmacja 

nie opiera się na czymś przez człowieka posiadanym, ale na samym jego istnieniu i nie 

jest możliwa bez afirmacji jego „[...] życ i a  – czyli tego, ż e  j e s t  – jako jego 

fundamen ta lnego  dob ra , na którym to dobru wspiera się dopiero i wznosi to, k im  

on jest”638. Stąd – jak głosił Styczeń – prawna i faktyczna obrona życia człowieka  

od poczęcia do naturalnej śmierci powinna być bezwzględnym obowiązkiem 

społeczeństwa i państwa zbudowanego na zasadzie sprawiedliwości.  

W imię s o l i d a r n o ś c i  z  n a j s ł a b s z y m i  – jak podkreślał uczeń Wojtyły – 

należy wyeliminować ze świata o s t a t n i  b a s t i o n  przemocy w postaci 

najbardziej groźnej i niebezpiecznej, bo umiejętnie zawoalowanej, 

przyodziewającej się w pozory wolności. Cóż to jednak za wolność, która dla 

swego potwierdzenia domaga się swobody w decydowaniu o życiu 

niewinnych? [...] 

T y l k o  g d y  o n ,  n i e n a r o d z o n y ,  n i e  b ę d z i e  s i ę  m u s i a ł  l ę k a ć  

n a s z e j  d e m o k r a c j i ,  m y  n i e  b ę d z i e m y  m u s i e l i  l ę k a ć  s i ę   

o  n a s z ą  d e m o k r a c j ę .  I  o  l o s  l u d z k i e j  k u l t u r y 639.  

W przytoczonych słowach Stycznia, wypowiedzianych 11 kwietnia 1990 roku  

na forum Senackich Komisji Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża się jego troska  

o autentyczną kulturę, o „kulturę życia”, jako że – jak wyjaskrawiał – „[...] jedynie 

kultura życia jest żywą kulturą”640. Tam, gdzie z woli obywateli w obrębie parlamentów 

czy w drodze plebiscytów uchwalono „prawa przeciw życiu” (legalizacja aborcji, 

 
637 Ibidem, s. 167–168 [wyróżn. wg oryginału]. 
638 T. Styczeń, W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego. Przedłożenie wobec Senackich 

Komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Zdrowia i Polityki Społecznej. Warszawa – 11 kwietnia 
1990, „Ethos” 1990, R. III, nr 3/4 (11/12), s. 420 [wyróżn. wg oryginału]. Styczeń wyłączał tu przypadek 
zabójstwa agresora w obronie życia ofiary jego agresji, opierając się na zasadzie podwójnego skutku 
(zob. T. Styczeń, Aksjologiczne podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 183, przyp. 8). 

639  Idem, W sprawie człowieka poczętego i nienarodzonego, op. cit., s. 421–422 [wyróżn.  
wg oryginału]; zob. idem, Nienarodzony – miarą demokracji, „Ethos” 1989, R. II, nr 2/3 (5/6), s. 241–
255; idem, Aksjologiczne podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 172. 

640 Idem, Urodziłeś się, by kochać, op. cit., s. 23; zob. ibidem, s. 95; T. Styczeń, Wolność  
w prawdzie, „Ethos” 1988, [R. I], nr 2/3, s. 49. 
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eutanazji), kultura – jak podkreślał Styczeń – przeistacza się w „kulturę śmierci”. Prawo 

jest wówczas de facto „bezprawiem”, kultura – „antykulturą”, „kulturą absurdu”  

i ostatecznie nie „kulturą śmierci”, co oznacza ostatecznie „śmierć kultury”641.  

W niniejszej diagnozie Styczeń wyróżnił sui generis trzy elementy: (1) „śmierć 

instytucji prawa”, (2) „śmierć instytucji państwa jako prawodawcy” oraz (3) „śmierć 

moralną obywateli państwa” 642 . Jeśli obowiązuje prawo, które pozwala zabijać 

niewinnych i jednocześnie ochrania tych, którzy ich zabijają, to czy można powiedzieć 

jeszcze, że jest to jeszcze prawo? Co więcej, czyż nie zostaje tutaj w samej swojej 

podstawie pogwałcona zasada równości wszystkich wobec prawa i zasada 

sprawiedliwości jako fundamentu ładu praworządnego państwa, a demokracja 

przeistacza się w totalitaryzm? I wreszcie, czyż jakakolwiek forma udziału w „prawie 

przeciw życiu” nie oznacza „aktu samobójczej śmierci moralnej” –  

„aktu samozakłamania” i „samozniewolenia”?  

Tak w syntetycznej formie pytań można sformułować diagnozę współczesnej 

Styczniowi sytuacji społeczno-politycznej. Błędem byłoby jednak mniemać,  

że wskazana wyżej trojaka „śmierć” redukuje się wyłącznie do odnośnej epoki. Znany 

już w starożytności rozdźwięk między Protagorasem a Sokratesem w rozumieniu słów 

wypowiedzianych przez tego pierwszego: „[...] miarą wszystkich rzeczy jest człowiek 

[...]”643 dowodzi temu najlepiej. Styczeń odwołał się doń, pisząc:  

Czyżby [...] Sokrates chciał kwestionować tak atrakcyjne hasło Protagorasa 

[...]? Bynajmniej! Nie o brzmienie hasła jednak Sokratesowi chodziło, lecz  

o jego znaczenie. O to znaczenie, jakie mu nadał Protagoras, a z nim cała rzesza 

sofistów.  

Dla Protagorasa bowiem „Człowiek miarą wszystkiego” znaczy tyle,  

iż człowiek sam decyduje, kim jest, bez odwoływania się do jakiegokolwiek 

obiektywnego kryterium prawdy. Opinia – najlepiej, jeśli jest podzielana przez 

wielu – staje się wystarczającą (bo w mniemaniu sofisty Protagorasa jedyną 
 

641 Zob. T. Styczeń, S. Majdański, C. Ritter, Moralny fundament Europy czyli o cywilizację 
życia, op. cit., s. 63–66. 

642 Zob. T. Styczeń, Wolność i prawo za czy przeciw życiu?, op. cit., s. 39–43; idem, Urodziłeś 
się, by kochać, op. cit., s. 198–204; idem, Być sobą to przekraczać siebie – O antropologii Karola 
Wojtyły. Posłowie, [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 493–526; 
idem, Być sobą to przekraczać siebie. Transcendencja – drugim imieniem osoby, [w:] Servo Veritatis II, 
op. cit., s. 113–136; idem, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, „Ethos” 1996, R. IX, nr 1/2 
(33/34), s. 15–30. 

643 Platon, Teajtet, [152a], [w:] idem, Dialogi, t. 2, op. cit., s. 344. 
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możliwą) podstawą tak zwanej prawdy o sobie samym. O nic więcej pytać nie 

trzeba, bo o nic więcej pytać nie można. 

Sokrates nie wątpił, że człowiek jest miarą tego, co autentycznie godziwe  

w jego działaniu, co zatem staje się wyrazem rzeczywistej kultury ludzkiej. 

Inaczej nie głosiłby hasła „Poznaj samego siebie!” jako naczelnego postulatu 

etyki. Chodziło mu jednak o wskazanie, przez co „człowiek jest miarą 

wszystkiego”, i miarę tę odkrył w dobru moralnym. Właśnie to dobro stanowi 

„duszę kultury”. W konsekwencji tego odkrycia – wbrew Protagorasowi –  

za największe zagrożenie kultury ludzkiej uznał on pokusę upatrywania 

wyłącznej i ostatecznej „miary wszystkiego” w tym, co człowiek sam o sobie 

mniema. Sokrates głosił postulat radykalnego krytycyzmu w stosunku do opinii 

zarówno własnej, jak i cudzej, konieczność ustawicznej kontroli swych 

mniemań i nieodzowność ciągłego poddawania własnego osądu o sobie pod 

osąd nadrzędnego kryterium obiektywnej prawdy o sobie, prawdy o tym, kim 

człowiek sam w sobie jest. Pomiędzy pierwszą i drugą wykładnią hasła 

„Człowiek jest miarą wszystkiego” – wykładnią Protagorejską i Sokratejską – 

istnieje przepaść. To ona oddziela autentyczny humanizm od jego pozorów,  

a kulturę od jej „kulturopodobnych” czy wręcz karykaturalnych postaci644. 

Przywołana wypowiedź Stycznia, jak się wdaje, precyzyjnie demaskuje różnicę 

między tym, co jest kulturą par excellence, a tym, co jest jej tylko pozorem – nieraz do 

złudzenia podobnym. Uczeń Wojtyły podkreślił łączność kultury z dobrem moralnym  

i prawdą obiektywną. Kultura jest bowiem wedle niego wyrazem tego, co moralnie 

dobre. Nie jest wyrazem czegokolwiek, ale właśnie tego, co osadzone w dobru.  

Program Protagorasa i sofistów był łatwym w przeciwieństwie do trudnego  

i wymagającego intelektualnie i moralnie nauczania Sokratesa. O ile manifest 

Protagorasa dawał możliwość usunięcia z ludzkiego języka i świadomości pojęć 

„błędu”, „winy” czy „zła moralnego”, jeśli tylko nastąpiłby społeczny konsensus w tej 

sprawie, o tyle Sokrates widział w tym sposobie myślenia drogę katastrofy moralnej 

człowieka, który popada wówczas w szczególną „auto-tyranię”. Wszak 

„[j]ednomyślność w błędzie nie czyni z błędu prawdy, lecz ją zaprzepaszcza!” 645 . 

 
644  T. Styczeń, Człowieka portret własny. Karola Wojtyły–Jana Pawła II antropologia 

adekwatna, „Ethos” 2011, R. XXIV, nr 3 (95), s. 76–77; zob. idem, Urodziłeś się, by kochać, op. cit.,  
s. 93–95. 

645 Idem, Człowieka portret własny, op. cit., s. 77. 
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Wolność nie oznacza, że dozwolone jest wszystko, na co przyzwalają lub przynajmniej 

czemu się nie sprzeciwiają drudzy, a zło moralne nie przestaje być złem na mocy 

plebiscytu. Ukazywaniu takiejż zwodniczej koncepcji czystej samozależności, mirażu 

autonomii i szczęścia poświęcił swoje życie Sokrates646, którego kontynuatora można 

niewątpliwie widzieć w osobie księdza Stycznia. 

Nie wystarczy dojrzeć w wymiarze biologicznym, aby być „dobrym 

człowiekiem”, ale potrzeba dojrzewać w wymiarze własnego człowieczeństwa.  

Jak podkreślał Styczeń „[...] w imię przetrwania autentycznej kultury, [...] w imię 

ocalenia człowieka, trzeba przede wszystkim uratować [...] sens decyzji Sokratesa i cały 

zawarty w niej ludzki dramat”647. To on, który zdecydował się pozostać w więzieniu  

i w konsekwencji przyjąć śmierć, pomimo iż – dzięki zabiegom wpływowych uczniów 

– brama więzienia mogła być przed nim otwarta, wybrał wolność nieporównywalnie 

cenniejszą, wybrał „wolność w prawdzie”, wolność na miarę człowieka648. Nie jest to 

jednak tylko opowieść sprzed dwóch tysięcy lat, gdyż – jak uważał uczeń Wojtyły – ów 

dramat odbywa się i współcześnie, kiedy nowe ideologie uznają, że „Sokrates  

[...] to człowiek chory na obiektywną prawdę, a więc na prawdę, której… nie ma”649  

i jako takiego trzeba go izolować i „leczyć”650.  

Sed contra Styczeń konsekwentnie głosił potrzebę doskonalenia osądu 

moralnego własnego działania, autodyscypliny, umiarkowania, cnoty męstwa, słowem 

pogłębiania kultury moralności, kultury sumienia 651 . Co przekłada się na kulturę  

w życiu politycznym 652 , społecznym, małżeńskim 653 , a także na autentyczny  

kult religijny654. 

 
646 Zob. idem, Wolność w prawdzie, op. cit., s. 49. 
647 Ibidem. 
648 Zob. Platon, Obrona Sokratesa, [w:] idem, Dialogi, t. 1, op. cit., s. 551–583.  
649 T. Styczeń, Wolność w prawdzie, op. cit., s. 48.  
650 Zob. ibidem, s. 48–49. 
651 Zob. T. Styczeń, Sumienie a Europa czyli Gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa na 

Synod Biskupów Europy 1991, „Ethos” 1991, R. IV, nr 3/4 (15/16), s. 157; W. Chudy, Ksiądz Tadeusz 
Styczeń – ambasador republiki sumienia, „Ethos” 2002, R. XV, nr 1/2 (57/58), s. 297–305. 

652 Zob. T. Styczeń, Aksjologiczne podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 167–185. 
653 Zob. idem, Urodziłeś się, by kochać, op. cit., s. 137–144. 
654 Zob. ibidem, s. 170–171. Styczeń podkreślał, że „[k]ult [religijny] i kultura duszy, będąca 

duszą wszelkiej kultury, przynależą ściśle do siebie. Oto dlaczego Jan Paweł II tak chętnie posługuje się 
formułą świętego Ireneusza: «Chwałą Boga żywy człowiek»: rozumiejąc przez to, że człowiek żyje 
dopiero, gdy się spełnia jako człowiek. Spełnia się zaś jako człowiek dopiero, gdy w sposób świadomy  
i z wyboru trwa w osobowej więzi ze swym Osobowym Stwórcą i swymi bliźnimi, czyli gdy miłuje Boga 
nade wszystko i w Nim wszystkich innych” (ibidem, s. 171; zob. Jan Paweł II, Encyklika o wartości  
i nienaruszalności życia ludzkiego, 38, op. cit., s. 20). Co więcej, jak analizował Styczeń „[k]ult religijny 
staje się [...] najgłębszym, ale i istotnym wyrazem i nieodłącznym postulatem moralnej kultury, testem jej 
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„Kulturę polityczną człowieka” – na którą Styczeń zwrócił szczególną uwagę 

podczas lubelskiego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w 2000 roku – rozumiał jako:  

[...] kulturę [człowieka] jako obywatela swego państwa, czyli podmiotu 

czynnego współuczestniczenia w solidarnej trosce wszystkich dojrzałych osób 

tego państwa w ich służbie dobru wszystkich drugich bez wyjątku ludzi 

zamieszkałych w obszarze jego jurysdykcji655. 

Podwalina takiej służby osadza się na podstawowej wartości osoby ludzkiej jako 

rozumnie wolnego „ja” i wartość jej życia jako jej fundamentalnego dobra.  

W konsekwencji kulturą polityczną człowieka, która stanowi jego właściwą postawę 

moralną jako obywatela, będzie:  

(1) bezwarunkowe „tak” w czynie dla jego wolności w prawdzie (dialog),  

jak i / (2) bezwarunkowe „tak” dla jego życia jako fundamentalnego dobra 

osoby656.  

Służyć pomocą w dojrzewaniu do takiej kultury (nie tylko politycznej) może 

człowiekowi – zdaniem Stycznia – filozof, „[e]tyk [...] [jako] akuszer nowego życia  

w człowieku, życia prawdziwie ludzkiego. I przez to sługa kultury”657.  

To, co zostało powiedziane jest tylko zarysem, jednak wskazuje linię badań 

Stycznia, który – poprzez nie – starał się służyć „kulturze życia”. W następnym punkcie 

wskażemy na prace Grygiela – kolejnego akademickiego wychowanka Wojtyły  

i rozwijaną przez niego koncepcję kultury miłości. 

 

 

3.6. Stanisław Grygiel: kultura miłości  

 

Zainteresowania Stanisława Grygiela – ucznia, a także jednego z bliskich 

przyjaciół Wojtyły, później Jana Pawła II – koncentrują się wokół filozofii człowieka. 

Zgłębia ją z przekonaniem, że właśnie „[p]ytanie o człowieka jest [...] pytaniem 

 
dojrzałości, tak jak kultura moralna – której duszą jest międzyosobowa więź miłości! – jest ze swej strony 
sprawdzianem autentyczności kultu religijnego” (T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, op. cit., s. 170). 

655 T. Styczeń, Aksjologiczne podstawy kultury politycznej, op. cit., s. 168–169. 
656 Ibidem, s. 184–185. 
657 T. Styczeń, Człowieka portret własny, op. cit., s. 77. 
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uprzednim w stosunku do wszystkich innych pytań”658 . Szczególnie zaś – w jego 

poszukiwaniach – pytanie to ogniskuje się wokół rzeczywistości małżeństwa i rodziny. 

W 1980 roku Grygiel został bowiem przez Jana Pawła II powołany do Rzymu jako 

jeden z założycieli nowego papieskiego wydziału, późniejszego Papieskiego Instytutu 

Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie 

Laterańskim659.  

W ramach szerokich rozważań antropologicznych Grygiel podjął temat kultury. 

W szkicu pod tytułem Wyjście z jaskini na górę Moria (Esej o kulturze i cywilizacji) 

wyjaśniał podstawowy sens pojęcia kultury w konfrontacji z pojęciem cywilizacji660. 

Cywilizacja utożsamia się z ludzkimi wytworami technicznymi, obejmuje cały zespół 

instytucji utworzonych przez człowieka dla umożliwienia i ułatwienia jego własnej – 

indywidualnej i społecznej egzystencji. Takaż „cywilizacja” jest „kontrpartnerem dla 

natury”. Kultura natomiast – jak zaakcentował Grygiel – ma bardziej naturalny 

początek. Ona nie przeciwstawia się naturze, lecz wchodzi z nią w symbiozę. Szanuje 

zastany ład – kosmós, jak mówili presokratycy, oraz pomaga mu w drodze ku 

spełnieniu.  

Człowiek kultury to – jak pisał Grygiel – człowiek, który pozwala i pomaga 

wszystkiemu rosnąć według ładu właściwego dla tożsamości każdego bytu. 

Człowiek cywilizacji [natomiast] wszędzie usiłuje wprowadzić swój ład, często 

wbrew ładowi, jaki zastaje [...]661.  

W konsekwencji Grygiel zauważył, że „[...] kultura w gruncie rzeczy jest tylko 

jedna, chociaż może mieć wiele twarzy”662 , natomiast cywilizacji jest wiele, mają 

charakter hipotetyczny i zależnie od czasu, miejsca czy potrzeb ulegają zmianie.  

W zestawieniu kultury i cywilizacji znamienny jest charakter właściwego im 

działania człowieka. „Cywilizacyjne hipotezy – według Grygiela – decydują najpierw  

o działaniu ludzkiej istoty, w znaczeniu f ace r e , a dopiero poprzez nie wpływają na 
 

658 S. Grygiel, Religia jako czynnik integracji społeczeństwa, [w:] idem, W kręgu wiary i kultury, 
Wydawnictwo Michalineum, Warszawa–Kraków 1990, s. 73. „Z pytania o człowieka wyłania się pytanie 
o religię i o społeczeństwo. [...] Filozofia człowieka schodzi się z teologią” (ibidem). 

659  Zob. C.A. Anderson, Przedmowa, [w:] S. Grygiel, Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając  
z Janem Pawłem II, Flos Carmeli, Poznań 2013, s. 9–10. 

660 Zob. S. Grygiel, Wyjście z jaskini na górę Moria (Esej o kulturze i cywilizacji), [w:] idem,  
W kręgu wiary i kultury, op. cit., s. 98–101. 

661 Ibidem, s. 99. 
662 Ibidem, s. 100. Wielość „twarzy” kultury to zwłaszcza kultury narodowe; zob. S. Grygiel, Na 

ścieżkach prawdy, op. cit., s. 213–215. 
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age re  człowieka, a tym samym i na jego e s se . Kultura odwrotnie. Rodzi się w age re  

osoby ludzkiej, której s equ i t u r  e s s e , a więc rodzi się w samym byciu człowieka jako 

osoby”663. W tym rozróżnieniu jawi się fundamentalna różnica. Kultura jako działanie 

agere, które w sposób naturalny, w wolności, dąży do realizacji potencjału podmiotu, 

który działa, oraz cywilizacja jako działanie facere – nastawione na zdeterminowane 

wytwarzanie. Takie rozróżnienie nie oznacza jednak wartościowania kultury 

pozytywnie a cywilizacji negatywne, a jedynie wskazanie na ich odmienność.  

Cywilizacja powstaje w zależności od p o t r z e b , które decydują, co jest a co 

nie jest użyteczne, co jest przyjemne a co sprawia przykrość. K u l t u r ę  

natomiast wyznacza [...] pragnienie tego, co Grecy nazywali p i ę k n e m   

i  d o b r e m . Bezwzględne, ponadcywilizacyjne b o n u m  h o n e s t u m  [...]. 

Pielęgnując wszystko, co sprzyja rodzeniu się pięknodobra (kalo-kagathía)  

w człowieku i w świecie, osoba ludzka t w o r z y  k u l t u r ę 664.  

Stąd należy powiedzieć, że takie „[s]łużenie człowiekowi stanowi nieodzowny 

warunek, aby kultura mogła być sobą”665. Cywilizacja może człowiekowi pomagać  

w tworzeniu kultury, w „budowie bycia ludzkiego”, ale i może je zniszczyć. 

Rozstrzygająca jest decyzja człowieka. I tak, jak stwierdza Grygiel – „[z] pracy będącej 

kulturą powstaje cywilizacja na miarę człowieka, z produkcji właściwej cywilizacji 

wynika wiele rzeczy, tylko nie kultura; jeśli kultura nie przemienia tych rzeczy, 

konstytuują się one w coś przeciwnego kulturze [...]”666. Wówczas, jako że człowiek 

 
663 S. Grygiel, Wyjście z jaskini na górę Moria, op. cit., s. 100 [wyróżn. wg oryginału]. 
664 Ibidem, s. 101 [wyróżn. wg oryginału]. 
665 S. Grygiel, Kultura, humanizm i religia, „Znak” 1964, R. XVI, nr 7–8 (121–122), s. 829. 

Niniejszy tekst stanowił głos Grygiela w dyskusji podczas – już kilkakrotnie przywoływanej – 
krakowskiej sesji naukowej z 1964 r. na temat kultury, w której uczestniczył także Wojtyła. 

666 Idem, Wyjście z jaskini na górę Moria, op. cit., s. 101. „Można [...] być istotą cywilizowaną  
i równocześnie być człowiekiem bez kultury, albo nawet żyć w jakiejś antykulturze i powiększać ją 
swoim f a c e r e  niewyrastającym z e s s e  osoby, lecz z tego czy tamtego systemu. Trudno jednak 
wyobrazić sobie sytuację odwrotną, to znaczy – żeby ktoś, będąc człowiekiem kultury, nie był zarazem 
człowiekiem cywilizowanym. Oczywiście jego cywilizacja może nie być sprawna – sprawność 
cywilizacji nie zależy od wielkości kultury – ale zawsze, nawet wtedy, kiedy osiąga jakąś doskonałość  
w swoim funkcjonowaniu, będzie c y w i l i z a c j ę  k u l t u r a l n ą ” (ibidem [wyróżn. wg oryginału]). 
Zachodzi bowiem radykalna różnica pomiędzy „faktami, którym się świadczy” i „faktami, które 
przyjmuje się za swoje”. Jak podkreśla Grygiel „[...] to, jaką drogą, jakim «wehikułem się jedzie», czy 
poprzez pisanie książek, czy poprzez tworzenie arcydzieł sztuki, czy jeszcze rozrzucając gnój  
na zagonach, jest jak najbardziej obojętne. Byleby to tylko była «moja» droga, własna droga” (S. Grygiel, 
Kultura, humanizm i religia, op. cit., s. 833). W konsekwencji można wskazać – jak zauważył Grygiel – 
rozróżnienie na to, co „kulturowe” – statyczne, gotowe, całe, a to, co „kulturalne” – dynamiczne, jeszcze 
się stające, dążące do czegoś. „Mówiąc zatem o działaniu kulturowym, chcemy wskazać raczej na jego 
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przestaje być kultury celem i racją, przeradza się ona w jakąś „produkturę” 667 , 

produkcję, wytwarzanie rozmaitych rzeczy i samego człowieka. 

Ostatecznie – jak podkreślił Grygiel w pracy Świadomość polska. Na marginesie 

poematów ‘Myśląc Ojczyzna’ i ‘Stanisław’ K. Wojtyły – „kultura” to „[s]posób 

uprawiania Człowieka w ludziach” 668 . I jako taka łączy ona ich we wspólnoty 

kulturowe. „Każdą z nich [tj. wspólnot kulturowych] przenika w i a r a  w oczekiwanego 

Człowieka i właśnie ona otwiera je nawzajem na siebie, łącząc je z kolei w jedną całość 

skupioną wokół oczekiwanej Rzeczywistości. Dopiero tak zjednoczone wspólnoty 

kulturowe czują się «u siebie», w domu, mimo że każda uprawia Człowieka na sposób 

sobie tylko właściwy”669. Przy czym, „[k]ultura – jak akcentował Grygiel – jest tam, 

gdzie jest pełny, konkretny człowiek, gdzie wszystko skierowuje się ku niemu, a taki 

człowiek jest tylko tam, gdzie uwzględnia się jego pełne doświadczenie” 670 , które 

obejmuje łącznie: doświadczenie zmysłowe, intelektualne (ratio) i religijne. Te trzy 

elementy tworzą całość koncepcji człowieka i wskazują „[...] co należy w człowieku 

uprawiać i po co”671.  

 
wytwór, niż na nie samo; mówiąc natomiast o działaniu kulturalnym, mówimy o nim jako takim, o jego 
jakości” (ibidem, s. 828–829). Pierwsze ciąży ku „cywilizacji”, drugie wskazuje wprost na „kulturę”.  

667 Zob. S. Grygiel, Wyjście z jaskini na górę Moria, op. cit., s. 101; idem, Na ścieżkach prawdy,  
op. cit., s. 186, 213; idem, „Od początku” – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa, Flos Carmeli, 
Poznań 2015, s. 56–68. „Produktura” (od łac. produco) oznacza „stawiać coś przed kimś”, „wytwarzać 
jakiś przedmiot”. O ile w kulturze (od łac. colo) idzie o „uprawę”, o tyle – jak wskazał Grygiel  
w wykładach pt. Na ścieżkach prawdy – „[w] produkturze się nie uprawia niczego (colo, –ere, cultum, 
uprawiam rolę), w niej chce się produkować wszystko, nawet człowieka, jego miłość i wolność,  
w zależności od okoliczności i potrzeb. [...] Czyny człowieka sprowadzają się do facere, które objawia 
nie jego osobę, lecz potęgę logiki nieznanego podmiotu technicznego, któremu współczesny człowiek tak 
się poddaje, że staje się jego przedmiotem” (idem, Na ścieżkach prawdy, op. cit., s. 186). „Produkturę” 
określał Grygiel także pojęciem „kulturyzm” (idem, Kultura, humanizm i religia, op. cit., s. 829).  
Zob. także idem, Cywilizacja smutku i kultura radości, [w:] Ojczyzna jest zawsze trochę dalej..., 
Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 1998, s. 148–157. 

668  Idem, Świadomość polska. Na marginesie poematów ‘Myśląc Ojczyzna’ i ‘Stanisław’  
K. Wojtyły, [w:] Servo Veritatis, op. cit., s. 286; zob. idem, Uniwersytety a kulturowa jedność Europy, 
[w:] idem, W kręgu wiary i kultury, op. cit., s. 182–183. 

669 Idem, Świadomość polska, op. cit., s. 286. 
670 Idem, Kultura, humanizm i religia, op. cit., s. 834; zob. ibidem, s. 829–833. 
671  Ibidem, s. 830. Grygiel podkreślił, że „[n]ie pojmiemy kultury poprzez rozumienie 

cywilizacji, ale pojmiemy cywilizację poprzez rozumiejące pojmowanie kultury człowieka, ponieważ 
kultura nie jest ozdobą cywilizacji, tak jak człowiek nie jest kwiatkiem dolepionym do swoich 
produktów. / W pytaniu o Człowieka, chociaż jest ono pytaniem kulturotwórczym, chodzi  
o rzeczywistość ponadkulturową. Prawda człowieka nie utożsamia się z prawdą kultury. Jest od niej 
większa; wypełnia i obejmuje wszystkie kultury. Przestrzeń, w jakiej prawda ta «czuje się» dobrze, 
tworzy wiara w Człowieka, a ostatecznie wiara w Boga. W prawdzie, jaką jest Człowiek, znajduje się 
zasada jedności kultury oraz zasada jedności wszystkich kultur. Każda z nich spełnia we właściwy sobie 
sposób wartości, które realizowane w ludziach otwierają im drogę do ponadkulturowej prawdy,  
do Człowieka przebywającego w nieskończoności horyzontu dającego sens i wartość wszystkiemu,  
co znajduje się w wyznaczonej przez niego przestrzeni” (S. Grygiel, Uniwersytety a kulturowa jedność 
Europy, op. cit., s. 184).  
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Szczególnym elementem jest tutaj – według Grygiela – religia, sakralny wymiar 

kultury. Związek taki widoczny jest już na poziomie terminologicznym. Zarówno 

termin „kultura” (cultura) jak i „kult” (cultus) wywodzą się z tego samego czasownika 

(colo). „Pierwsze – jak wskazał Grygiel w pracy „Od początku” – na zawsze –  

[...] mówi o Przyszłości, jaką jest Człowiek, drugie [...] mówi o kulcie Tego, który był, 

jest i będzie [...]. Bez kultu Transcendencji kultura człowieka przeradza się w pustą 

pracę dla nicości [...]”672. 

Szczególną – jeśli tak można powiedzieć – konkretyzację namysłu Grygiela nad 

kulturą znajdujemy w jego studiach nad małżeństwem i rodziną, gdzie rozwija używane 

przez Wojtyłę pojęcie (i rzeczywistość) „kultury miłości”. W pracy „Od początku” –  

na zawsze Grygiel wprowadził szereg dodatkowych pojęć kultury, które nie tylko 

erudycyjnie poszerzają pojęcie „kultury miłości”, ale zdają się podprowadzać ku 

rzeczywistości, którą opisują. Są to: „kultura daru”, „kultura spotkania”, „kultura ciała”, 

„kultura myśli i czynów”, a także „kultura sakramentu”673.  

„Miłość łącząca mężczyznę i kobietę w «jedno ciało» – jak wskazał Grygiel – 

tworzy paradygmat wszystkiego co wielkie, a co wydarza się między ludźmi oraz 

między nimi i Bogiem” 674 . Spotkanie osób wydarza się jako dar, nie można go 

„wyprodukować”, i jako takie jest „kulturą” – nigdy zaś „produkturą”. W darze 

spotkania się uczestniczy, w nim „[...] człowiek staje się sobą, ponieważ według 

 
672 S. Grygiel, „Od początku” – na zawsze, op. cit., s. 73–73. „[K]ultura osoby ludzkiej wiąże się 

nierozerwalnie z kultem Boskiej Transcendencji [...]” (ibidem, s. 72). „Ten, kto nie sprowadza osoby 
ludzkiej do przedmiotu – a właśnie wtedy mówimy o kulturze – wierzy w Boga nawet kiedy jest 
przekonany, że w Niego nie wierzy. Negacja Boga dokonana w prawdziwej kulturze, to znaczy  
w uszanowaniu Człowieka w człowieku, że swej natury jest negacją wierzącą; mówi ona, że «ostateczne 
rzeczy» n i e  przedstawiają się tak, jak to sugerują ich przedmiotowe postacie wyrosłe z elementów czasu 
i przestrzeni” (S. Grygiel, W kręgu wiary i kultury, op. cit., s. 6 [wyróżn. wg oryginału]). Grygiel – 
nawiązując do słów Ewangelii: „[...] Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego” (Łk 18,17 i Mk 10,15; zob. Mt 19,14) – wskazuje na swoisty „dziecięco-metafizyczny” stosunek 
człowieka do rzeczywistości, z którego wyrasta kultura. „W tym stosunku – jak podkreślił we wskazanej 
wyżej pracy Grygiel – dokonuje się przyjęcie daru wiary w Boga poprzez przeżycie piękna w czynieniu 
dobra i prawdy. Tu, w tym dramacie zmagania się człowieka z darem wiary w Boga rozgrywa się dramat 
profetycznego spotkania się człowieka z człowiekiem, dramat spotkania się człowieka z Człowiekiem. 
Wszystko, co człowiek czyni dla Człowieka, czyni w kręgu wiary i kultury. Wierząc w Człowieka  
w człowieku u p r a w i a  ziemię dla Niego – tworzy k u l t u r ę ” (S. Grygiel, W kręgu wiary i kultury,  
op. cit. s. 5–6 [wyróżn. wg oryginału]). „W kulturze widzę wielki akt nadziei człowieka, który  
nie zadowala się posiadaniem [...]. Gdy nie ma nadziei, byt ekonomiczny staje się wszystkim. Lecz 
czymże jest byt ekonomiczny, gdy się go osadza w niebycie posiadania?” (idem, Uniwersytety  
a kulturowa jedność Europy, op. cit., s. 186). „Grygiel wyjaśnia, że dla Jana Pawła II konieczność 
budowania przez chrześcijan cywilizacji miłości nie jest tylko pobożnym życzeniem, ale konkretną 
konsekwencją podstawowego przykazania chrześcijańskiego życia: miłuj bliźniego jak siebie samego” 
(C.A. Anderson, Przedmowa, op. cit., s. 12). 

673 Zob. S. Grygiel, „Od początku” – na zawsze, op. cit., s. 28, 53, 73. 
674 Ibidem, s. 73; zob. S. Grygiel, Na ścieżkach prawdy, op. cit., s. 153–202. 
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pragnienia swojego serca staje się kimś większym od siebie. Transcenduje samego 

siebie z odpowiednią dla siebie pomocą drugiej osoby. [...] W ich wzajemnej obecności 

dla siebie tworzą wspólnie kulturę ciała, myśli i czynów”675. Współtworzą „kulturę 

daru”, której początkiem i źródłem musi być „Ktoś”, jako że „[...] tylko Ktoś może być 

darem”676, „coś” – przedmiot nie może czynić daru. Źródłem i Początkiem każdego 

spotkania mężczyzny i kobiety, ich spotkania, wzajemnego daru i miłości jest – jak 

podkreślił Grygiel – ostatecznie Bóg: „[...] Słowo, które nie przemija i które, [...] 

uświęca człowieka, utwierdzając go w prawdzie, dobru i pięknie”677.  

Stąd, jak konsekwentnie akcentował Grygiel, kultura, jeśli ma być faktycznie 

kulturą, musi osadzać się w rzeczywistości ludzkiego bytu i właściwego mu działania 

(agere). A miłość to nie kwestia techniki, produkcji, cywilizacji, ale właśnie kultury.  

Spotkanie, miłość i sakrament – jak akcentuje Grygiel – nie utożsamiają się  

z jakimiś abstrakcyjnymi ideami, a kultura spotkania, miłości i sakramentu nie 

utożsamia się z postępowaniem wobec nich tak, jak postępuje się z pojęciami. 

Kulturę spotkania, miłości i sakramentu tworzy się w przestrzeni obyczaju, ale 

nie da się jej sprowadzić do ich wypadkowej. Kultura spotkania, miłości  

i sakramentu jest kulturą pierwotną, która, nadając kształt kulturom związanym 

z określonym czasem i z określoną przestrzenią, przemienia je w... kulturę. 

Kultury określonych czasów i przestrzeni tworzone poza sakramentalną 

strukturą osoby ludzkiej, czyli poza ukierunkowaniem człowieka do miłości na 

zawsze, nie są kulturą678.  

Tylko autentyczna miłość – jak podkreślił Grygiel – prowadzi ku autentycznej 

kulturze. „W namiastkach miłości jest miejsce tylko dla namiastek kultury [...]”679. 

Kultura miłości najpierw znajduje swój wyraz we wzajemnej więzi małżonków, w ich 

życiu rodzinnym, a następnie odciska swoją pieczęć w kulturze społeczeństwa. Stąd – 

 
675 S. Grygiel, „Od początku” – na zawsze, op. cit., s. 28. 
676 Ibidem. 
677 Ibidem, s. 30. 
678 Ibidem, s. 53–54. 
679 Ibidem, s. 73. „Ludzie, którzy nie są zjednoczeni w zdziwieniu się pięknem osoby, tworzą 

mniejsze lub większe masy jednostek zaplątanych w sztuczny świat kalkulacji i popędzanych przez 
bankierów oraz polityków. Na ramionach noszą ciężkie jarzmo orzeczników i nimi przedstawiają się, tak 
jakby one były ich tożsamością. Uformowani w geometryczne bryły, które komunikują się ze sobą  
z pomocą orzeczników coraz bardziej matematycznie sformalizowanych, ludzie ci nie umieją sobą 
rządzić. Zawierają przyjaźnie i małżeństwa z orzecznikami, a nie z osobami. Tworzą więc związki  
ad experimentum, w których hipotetyczne ratum zajmuje miejsce należnie bezwarunkowemu 
consummatum est” (S. Grygiel, Na ścieżkach prawdy, op. cit., s. 164). 
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według Grygiela – „[...] kto nie widzi tego, co wydarza się pomiędzy mężczyzną  

a kobietą, nie pozna ani człowieka, ani społeczeństwa”680.  

Wskazana w zarysie perspektywa filozoficzno-teologiczna badań kultury 

zaproponowana przez Grygiela, ukazuje kierunek zgłębiania kultury w wymiarze 

„kultury miłości” zapoczątkowany przez Wojtyłę. W kolejnym i ostatnim podpunkcie 

niniejszego rozdziału wskażemy na pedagogiczne badania Adamskiego. 

 

 

3.7. Franciszek Adamski: pedagogika kultury  

 

Tematy zainteresowań naukowych Franciszka Adamskiego obejmują między 

innymi socjologię rodziny i wychowania, przemiany w kulturze religijnej społeczeństwa 

polskiego, nurt personalistyczny w filozofii wychowania oraz wartości i antywartości 

rodziny w środkach masowego przekazu. W prowadzonych badaniach odwoływał się  

i rozwijał szczególnie w obszarze pedagogiki myśl o kulturze wyrażoną przez 

Wojtyłę/Jana Pawła II681. Pod jego kierunkiem powstały także rozprawy doktorskie 

zawierające próbę aplikacji koncepcji kultury Wojtyły w pedagogice682. 

Adamski zaakcentował integralną „filozoficzno-pedagogiczną” koncepcję 

kultury. W artykule umieszczonym w monografii pod tytułem Pedagogika kultury 

napisał:  

Bez względu na to, co poszczególne dyscypliny wiążą z pojęciem „kultury” – 

[...] podkreślmy, że w grę wchodzi tu najpierw: sam człowiek – to, jakim jest, 

jakim się staje i jakim się stawać powinien w wyniku pracy nad sobą; zastany 

przez niego świat natury, który ma przeobrażać i czynić sobie poddanym; 

wytwory duchowe i materialne jego działalności. Człowiek ów twórczo 

 
680 S. Grygiel, „Od początku” – na zawsze, op. cit., s. 73; zob. C.A. Anderson, Przedmowa,  

op. cit., s. 12. 
681 Zob. F. Adamski, Edukacja, rodzina, kultura. Studia z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999; Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. F. Adamski, 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991; Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia 
wychowania, red. F. Adamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999. 

682 Zob. praca doktorska Katarzyny Wrońskiej „Człowiek wobec wartości. Próba zbudowania 
teorii wychowania personalistycznego w oparciu o myśl filozoficzną Karola Wojtyły” z 1998 r. –
opublikowana pt. Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000; oraz praca Susi Ferfoglii CL 
„Jana Pawła II inspiracje dla pedagogiki kultury” z 2006 r. – opublikowana pt. Jana Pawła II filozofia 
kultury i wychowania, op. cit. 
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wkracza w przyrodę, we wszystko, co jest „zastane”, to znaczy: we własne 

życie wewnętrzne; w życie społeczne; w życie zwierząt; w całą żywą i martwą 

naturę. Wszystko to zostało poddane człowiekowi i jego idei twórczej. 

Wszystko to ma on formować i przetwarzać683.  

Człowiek stanowi w tym ujęciu element centralny kultury, który może 

aktualizować tkwiącą w nim potencjalność, doskonalić się i rozwijać w trzech 

podstawowych nastawieniach poznawczych: techniczne, naukowe lub moralne  

i religijne. Im zawdzięczamy różnorodność kultur, charakteryzujących się przewagą 

któregoś z aspektów. Istotne jest jednak według Adamskiego „[...] aby zachować dla 

nich [tj. nastawień poznawczych człowieka] właściwe miejsce, nie zachwiać należnych 

proporcji oraz nie wypaczać właściwego ich sensu z punktu widzenia potrzeby 

doskonalenia się człowieka”684. Wszelkie wypatrzenia w tej kwestii, czyli: alienacja 

człowieka w świecie jego wytworów, dominacja „mieć nad „być”, deformacja lub 

ograniczenie wartości: prawdy, dobra, wolności, szczególnie wolności religijnej – jak 

wskazał Adamski – są przyczyną głębokiego kryzysu kultury współczesnej. Kryzysu 

spowodowanego odejściem od „prawdy o człowieku” – „[...] jego podmiotowego  

i osobowego charakteru, jego naturalnego pragnienia: dobra, prawdy i piękna”685.  

W analizach przemian kulturowych – w tym i religijnych – polskiego 

społeczeństwa powojennego Adamski dostrzegł takąż sytuację kryzysu prawdy. Jego 

wyrazem była między innymi deformacja informacji, kształtowanie utylitarnych 

schematów myślenia, zakłamanie w życiu społecznym, w środkach masowego 

przekazu, relatywizm wartości i pragmatyzm etyczny (to jest podporządkowanie etyki 

polityce), programowa laicyzacja686 etc. „Człowiek – jak podkreślił Adamski – zamiast 

stawać się poprzez kulturę lepszym, zostaje przez zdeprawowane warunki życia 
 

683  F. Adamski, O integralną koncepcję kultury, [w:] Pedagogika kultury. Historyczne 
osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 131–132; zob. idem, Integralna wizja kultury u podstaw 
personalistycznego wychowania, [w:] idem, Edukacja, rodzina, kultura, op. cit., s. 107–111;  
M.A. Krąpiec, O filozofię kultury, „Znak” 1964, R. XVI, nr 7–8 (121–122), s. 813–825. 

684 F. Adamski, O integralną koncepcję kultury, op. cit., s. 132. 
685 Ibidem, s. 133. 
686  „Dla Karola Wojtyły, który przez niemal 40 lat obserwował i osobiście doświadczał  

[...] «dowartościowania człowieka» w Polsce rządzonej przez twórców i krzewicieli kultury laickiej, 
zbieżność zupełnej eliminacji czynnika Sacrum z wszelkich dziedzin kultury ze zjawiskiem «destrukcji 
człowieka» nie mogła się jawić jako tylko przypadkowa” (F. Adamski, Kultura i religia, [w:] Servo 
Veritatis II, op. cit., s. 180–181). „Właśnie na linii prawdy o człowieku [...] – jak podkreślił Adamski – 
kultura schodzi się z religią: religia bowiem, nie przestając być dziedzictwem kulturowym, wprowadza do 
kultury wymiar transcendencji i to właśnie wyznacza jej niezastąpione miejsce w kulturze” (idem,  
O integralną koncepcję kultury, op. cit., s. 134).  
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politycznego zinstrumentalizowany” 687 . Stąd postulowana przez Adamskiego 

konieczność odideologizowania kultury i takie jej pojmowanie, które uwzględniałoby 

całego, integralnego człowieka. Oznacza to promocję „[...] kultury opartej na takiej 

wizji człowieka, która dostrzega jego wymiar doczesny i wieczny, indywidualny  

i społeczny, toleruje różne orientacje i poglądy, domaga się swobody w ich wyznawaniu 

w dziedzinie sztuki, filozofii i nauki, w wychowaniu i twórczości” 688 . A do tego 

konieczne jest przywrócenie właściwych funkcji polityce kulturalnej państwa, poprzez 

„[...] stwarzanie możliwie najlepszych warunków do rozwoju kultury bez narzucania jej 

kierunku (to znaczy liniowego podporządkowania), pozostawienia decyzji o tym 

rozwoju (treściach) twórcom kultury, reprezentującym duchowe oblicze swego narodu  

i jego potrzeby”689. 

Taka wizja kultury stanowi – jak wskazał Adamski – podstawę dla koncepcji 

pedagogicznych, dla „[...] wychowania, którego istotą jest [...] pomaganie człowiekowi 

od samego początku jego życia «odnajdywania człowieka w człowieku», czyli 

«stawania się coraz bardziej człowiekiem», który «jest w drodze»”690.  

Jedną z prób rekonstrukcji i interioryzacji takiej koncepcji wychowania  

w oparciu o myśl Wojtyły podjęła – pod kierunkiem Adamskiego – Katarzyna 

Wrońska691 . Wskazała ona na trzy główne cechy określające jego personalistyczną 

filozofię wychowania. Są to: (1) osobocentryzm wychowania, (2) normatywizm  

i teleologia wychowania oraz (3) perfekcjoryzm, wzorczość i naśladowanie  

w wychowaniu. Pierwsza z cech podkreśla konieczność zasady afirmacji, 

podmiotowego ujmowania wychowanka (przedmiotu wychowania) oraz wskazuje na 

koncepcję uczestnictwa we wspólnocie osób jako formę wychowania społecznego. 

Osoba jest tutaj zawsze traktowana jako cel (nigdy jako środek), a wychowanie jako 

osobowy proces wzrostu w wymiarze jednostkowym i społecznym.  
 

687 Idem, O integralną koncepcję kultury, op. cit., s. 133; zob. idem, U progu barier minionego 
okresu, [w:] idem, Edukacja, rodzina, kultura, op. cit., s. 11–17. 

688 Idem, O integralną koncepcję kultury, op. cit., s. 137. 
689 Ibidem; zob. F. Adamski, Kultura między «sacrum» a «profanum», [w:] idem, Edukacja, 

rodzina, kultura, op. cit., s. 112–123; idem, Tożsamość narodu przez kulturę, [w:] Philosophia vitam 
alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ, red. S. Ziemiański, WSF-P 
„Ignatianum”, Kraków 2005, s. 115–124; 

690 Idem, Integralna wizja kultury u podstaw personalistycznego wychowania, op. cit., s. 111; 
zob. idem, Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, [w:] Wychowanie na rozdrożu, 
op. cit., s. 167–172; W. Cichoń, Znaczenie myśli Ingardena dla teorii wychowania, [w:] W kręgu filozofii 
Romana Ingardena, op. cit., s. 211–217. 

691  Zob. K. Wrońska, Osoba i wychowanie, op. cit., s. 61–120; idem, Karola Wojtyły 
personalistyczna filozofia wychowania, [w:] Wychowanie na rozdrożu, op. cit., s. 187–194; S. Chrobak, 
Personalistyczny wymiar pedagogiki Jana Pawła II, [w:] Wychowanie na rozdrożu, op. cit., s. 195–208. 
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Druga cecha wywodzi się z aksjologii. „Normatywizm – jak analizowała 

Wrońska – oznacza stałą obecność w wychowaniu norm i powinności, teleologia zaś 

zakreśla krąg istotnych celów wychowania. Normy i wartości (jako cele) [...] stanowią 

dla siebie wzajemne dopełnienie [...]”692. W tym ujęciu, przyjmując wartości źródłowe 

dobra i prawdy oraz godność osoby, można – według Wrońskiej – wskazać trzy 

podstawowe cele i zarazem zasady wychowania: wolność, odpowiedzialność i miłość. 

Tym samym wychowanie można rozumieć jako: „[...] uświadamianie i kształtowanie 

wolności (z jej najwyższą postacią – samostanowieniem); [...] «uczenie» 

odpowiedzialności (przede wszystkim za siebie jako osobę, ale i za drugich),  

i [...] otwieranie na miłość (jako podstawę relacji z drugim człowiekiem)”693. Kluczem 

do realizacji tego jest obecność tych samych wartości zarówno w formie celów, jak  

i zasad wychowania, a zarazem kształtowania relacji wychowawca–wychowanek  

w poszanowaniu wolności wychowanka, odpowiedzialności za niego i afirmacji jego 

osoby. 

Trzecia cecha charakterystyczna dla koncepcji wychowania – rekonstruowanej 

według myśli Wojtyły – opiera się na perfekcjoryzmie etycznym: „[...] czyn dobry 

istotnie doskonali spełniającego ów czyn człowieka [...]” 694  i – ostatecznie –  

na koncepcji doskonałości moralnej (w ujęciu religijnym – świętości) jako 

podstawowego celu człowieka. Tym samym możliwe jest „[...] sformułowanie ideału 

wychowania personalistycznego jako ideału doskonałości moralnej”695. Ów ideał nadaje 

wartościom wychowawczym (wolności, odpowiedzialności, miłości) personalistyczny 

sens, jako że ich realizacja prowadzi do wewnętrznego doskonalenia osoby. W procesie 

tym znaczącą rolę należy przypisać autorytetom, których naśladowanie pozwala 

wychowywanym poznać, odczuć i przyjąć za własne wartości, których nosicielem jest 

odnośny wzór osobowy. W ostatecznym ujęciu człowiek z „wychowania właściwego” 

przechodzi w „samowychowanie” – proces ciągłego doskonalenia wewnętrznego, 

stawania się coraz bardziej człowiekiem. 

 
692 K. Wrońska, Osoba i wychowanie, op. cit., s. 121. 
693 Ibidem, s. 122. 
694  K. Wojtyła, W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce, [w:] idem, Zagadnienie 

podmiotu moralności, op. cit., s. 203. „Nazwa «perfekcjoryzm» – jak podkreślił Wojtyła – o tyle zawiera 
w sobie więcej niż «perfekcjonizm», że kładzie nacisk na stawanie się człowieka lepszym przez każdy 
dobry czyn, podczas gdy perfekcjonizm mówi ogólnie o doskonaleniu się moralnym człowieka” (ibidem). 

695 K. Wrońska, Osoba i wychowanie, op. cit., s. 122. 
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To syntetyczne przedstawienie koncepcji pedagogicznej aplikacji koncepcji 

kultury wypracowanej przez Wojtyłę nie wyczerpuje tematu. Ukazuje jednak realną 

możliwość aplikacji filozoficznej koncepcji kultury w pedagogiczne badania 

teoretyczne i praktykę wychowawczą.  

 

* * * 

 

Celem niniejszego rozdziału było przedstawienie wybranych kontynuacji 

rozważań Ingardena i Wojtyły dotyczących kultury. Łącznie wskazaliśmy na siedem 

koncepcji zarówno ich bezpośrednich uczniów, jak i kontynuatorów. 

(1) Gołaszewska, która była bezpośrednią uczennicą Ingardena, wypracowała 

koncepcję „kultury estetycznej” jako jednej z możliwości w dążeniu człowieka do 

pełnego osobowego rozwoju. Obejmuje ona: wrażliwość estetyczną, doświadczenie 

kontaktu z działami sztuki, wiedzę o niej oraz umiejętność włączenia doświadczeń 

związanych ze sztuką w całokształt swojego życia.  

(2) Stróżewski, również uczeń Ingardena, podkreślił ścisły związek kultury  

z wartościami. Alians ów rozpatrywał w aspekcie metodologicznym, genetycznym  

i ontologiczno-aksjologicznym. Zwrócił uwagę na rozróżnienie i pierwszeństwo 

„kultury, jako czynności” wobec „kultury, jako wytworu”, jak również na 

ponadkulturowy wymiar wartości prawdy, dobra i piękna. 

(3) Majewska przeprowadziła pierwszą próbę całościowego przedstawienia 

filozoficznej koncepcji kultury Ingardena. Szczególny rys jej badań wiązał się z próbą 

pewnego łączenia dokonań Ingardena z filozofią Nowickiego. Starała się szereg 

wypowiedzi ontologicznych Ingardena interpretować metafizycznie oraz – właśnie jako 

uczennica Nowickiego – wyakcentowała aspekty inkontrologiczne w jego twórczości, 

zwłaszcza podniesienie odbiorcy do rangi „współtwórcy” odbieranego dzieła.  

(4) Rodziński, który był współpracownikiem Wojtyły, rozwijał koncepcję 

kultury komunijnej, aksjologicznie pozytywnej. Uważał, że kultura stanowi 

charakterystyczny dla człowieka (i wspólnoty) zespół form i norm życia zbiorowego 

wpisujący się w postawy osobowościowe, w czynności i wytwory, we wszystko to, 

przez co człowiek-osoba – w różnych formach – ustosunkowuje się do wszystkich 

wartości i sił, którymi w sobie lub wokół siebie włada lub zawładnąć może, jak również 

do wartości i mocy nadrzędnych, z których czerpie swój byt i rację istnienia.  
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(5) Styczeń jako bezpośredni uczeń Wojtyły kontynuował i rozwijał jego etykę. 

W zakresie tematu kultury szczególną uwagę zwrócił na zagadnienie „kultury życia”  

i obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Kulturę we właściwym tego 

słowa znaczeniu wiązał ściśle z dobrem moralnym i obiektywną prawdą. Oderwanie 

kultury od dobra oznacza jej wynaturzenie i bardziej lub mniej karykaturalny miraż. 

(6) Grygiel, również bezpośredni uczeń Wojtyły, szczególnie rozwinął 

koncepcję „kultury miłości” w studiach nad małżeństwem i rodziną. Podkreślił,  

że kultura, jeśli ma być faktycznie kulturą, musi być osadzona w rzeczywistości 

ludzkiego bytu i właściwego mu działania. „Kultura miłości” znajduje swój wyraz  

w więzi małżonków, w autentycznym darze spotkania, a następnie odciska swój ślad  

w kulturze społeczeństwa.  

(7) Adamski analizował myśl Wojtyły dotyczącą kultury i podjął próbę 

wykorzystania jej w koncepcjach pedagogicznych. Szczegółową propozycję takiej 

aplikacji przedstawiła – uczennica Adamskiego – Wrońska wskazując na: 

„osobocentryzm”, „normatywizm” oraz „perfekcjoryzm” jako trzy główne cechy 

proponowanej koncepcji wychowania. 

(8) Podsumowując całość badań niniejszego rozdziału, należy podkreślić 

rozmaitość ujęć kontynuujących i rozwijających dorobek tak Ingardena jak i Wojtyły  

w zakresie ich filozoficznych badań kultury. Jednocześnie jednak należy stwierdzić 

zdecydowaną przewagę ujęć aspektowych, rekonstruujących i rozwijających wyłącznie 

w pewnych fragmentach myśl analizowanych filozofów. Oznacza to zasadniczy brak 

badań jednoznacznie skoncentrowanych na zagadnieniu kultury. Wyjątkiem jest 

oczywiście praca Majewskiej, która wprost postawiła sobie za cel rekonstrukcję „świata 

kultury” Ingardena (z odniesieniem do filozofii Nowickiego). Tym samym jej zakres 

badań jest o wiele szerszy niż w przypadku rozwijanej przez Gołaszewską – swoją 

drogą jakże znaczącej – koncepcją kultury estetycznej. Poznawczo ważne są także 

badania Rodzińskiego, który kontynuował dzieło Wojtyły, podkreślając wymiar 

komunijny kultury (społeczno-wspólnotowy) i jej integralność, zgodność w stosunku do 

ludzkiej natury. Niebagatelne są także badania Grygiela zwłaszcza w zakresie kultury  

w życiu małżeńskim i rodzinnym. Nie można też zapominać o rozmaitych innych 

pracach na temat kultury w myśli Wojtyły – Jana Pawła II, które w niniejszej pracy 

zostały jedynie wzmiankowane. Co do rozważań Stycznia, który jako jeden  

z nielicznych badaczy podejmował próby pozytywnej komparatystyki myśli Wojtyły  

i Ingardena, w zakresie badań kultury właściwie nie inicjował ich, koncentrując się za to 
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nad zagadnieniem „kultury życia” według myśli Wojtyły. Szczególnie cenne  

i otwarte zarówno na dorobek Ingardena jak i Wojtyły wydają się być za to badania 

Stróżewskiego, łączącego ściśle kulturę ze sferą wartości oraz zwracającego uwagę na 

czynności kulturowe (i kulturotwórcze). Praktycznego zaś zastosowania dostarczają 

aplikacje koncepcji kultury opartej na myśli Wojtyły w pedagogice, zainicjowane przez 

Adamskiego.  

Taki generalnie aspektowy kierunek poszukiwań naukowych współgra poniekąd 

z podejściem zarówno Ingardena, jak i Wojtyły, którzy sami – co już zaznaczyliśmy 

wcześniej – nie wypracowali zwartych ujęć filozofii kultury, a swoje myśli pozostawili 

w mniej lub bardziej rozproszonych fragmentach rozważań. Należy docenić 

podejmowane próby, dodając jednak, że, jak się wydaje, nie wyczerpują one 

epistemologicznego potencjału poruszanych tematów, między innymi niemal zupełnie 

nie mają za przedmiot badań czynności kulturowych oraz kulturotwórczych, ich 

specyfiki i interpretacji. Niebezpodstawne wydaje się zatem prowadzenie dalszych 

badań, które mają za cel przybliżyć treść i potencjał filozoficznych badań kultury 

Ingardena i Wojtyły, oraz postawią kwestię jej ujęcia integralnego. W tym też kierunku 

będą zmierzać rozważania przedstawione w czwartym i zarazem ostatnim rozdziale 

niniejszej pracy.  



 

 

 

 

 

 

Rozdział IV:  

 

W KIERUNKU INTEGRALNEGO UJĘCIA KULTURY 

 

Może i nie różnimy się tak bardzo od innych 
zwierząt, ale przecież lód bywa tylko o jeden 
stopień zimniejszy niż woda w stanie ciekłym. 
Zarówno lód, jak i woda są ograniczone przez swój 
skład chemiczny, ale bardzo się od siebie różnią  
ze względu na zmianę stanu skupienia. [...].  
 
Jakże się cieszę, że nie jestem szympansem! 
 
(M.S. Gazzaniga, Istota człowieczeństwa. Co czyni nas 
wyjątkowymi, tłum. A. Nowak, Wydawnictwo Smak 
Słowa, Sopot 2011, s. 388).  

 

 

Pomimo iż w języku potocznym rozumienie „kultury” wydaje się zasadniczo 

jednoznaczne i zazwyczaj odnosi się do całości działalności artystycznej i intelektualnej 

człowieka, szczególnie zaś do efektów tej działalności w postaci między innymi dzieł 

literackich, muzycznych, malarskich, teatralnych, filmowych czy innych, przy bliższym 

refleksyjnym namyśle okazuje się, że ta jednoznaczność jest pozorna 696 . Pojęcie 

„kultura” – a jeszcze bardziej rzeczywistość, którą usiłuje opisać – jest bowiem złożone 

i niejednorodne. Wystarczy zwrócić uwagę między innymi na badania Kroebera, 

Kluckholna, Konersmanna czy Kupera, o których wspomnieliśmy już we wstępie.  

O ile jeszcze sto lat temu, w 1917 roku amerykański antropolog i teoretyk 

kultury Robert H. Lowie był przekonany, że „kultura” jest jedynym i wyłącznym 

przedmiotem zainteresowania etnologii będącej nauką empiryczną, która ma na celu 

badanie kultury rozumianej jako sposób życia ludzi (obyczaje, wierzenia, wartości 

 
696 Zob. M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-relacyjna koncepcja 

kultury, op. cit., s. 179; R. Williams, Keywords, op. cit., s. 90; E. Baldwin [et al.], Wstęp  
do kulturoznawstwa, tłum. M. Kaczyński [et al.], Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 24. 
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etc.) 697 , analogicznie jak „świadomość” jest przedmiotem psychologii, „życie” – 

biologii, „elektryczność” – fizyki698, o tyle dziś takie jednoznaczne przyporządkowanie 

wydaje się być zupełnie nie do utrzymania. Uwidacznia się to chociażby w tym,  

że „kultura” podzielona została pomiędzy różnorodne dyscypliny naukowe. Interesują 

się nią nie tylko wymieniona wyżej etnologia czy antropologia kulturowa, ale także 

między innymi kulturoznawstwo, archeologia, historia, językoznawstwo, filozofia, 

teologia, socjologia, psychologia, a nawet ekonomia699. Każda z wymieniony dziedzin 

posługuje się inną metodologią badawczą, odmienną terminologią, a do tego dochodzą 

dalsze różnice związane ze preferowanym nurtem czy szkołą. W konsekwencji horyzont 

sensów związanych z „tym, co jest” i „tym, co określamy” słowem „kultura” jest tak 

szeroki i tak zróżnicowany, że – jak wskazali Wojciech Józef Burszta i Michał 

Januszkiewicz – może okazać się, że „kultura jest wszędzie” i paradoksalnie może być 

„wszystkim” albo „niczym”700. 

 
697 Obok terminu „etnologia” występuje również m.in. „etnografia”, „antropologia kulturowa”, 

„antropologia społeczna”, „antropologia społeczno-kulturowa”, „folklorystyka”, „ludoznawstwo”, czy  
w języku niemieckim „Volkskunde” czy „Völkerkunde”. Wszystkie one określają tę samą naukę badającą 
kulturę rozumianą jako sposób życia ludzi, zaś różnorodność terminologiczna – jak wyjaśniał Zbigniew 
Jasiewicz – „[...] jest wynikiem długiej historii, co najmniej od XVIII wieku: potrzebie rozwoju nauki, 
inwencji i emocji badaczy, uwarunkowań lokalnych, presji ideologiczno-politycznej” (Odpowiedzi na 
ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj, cele, zakresy  
i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość”, „Lud” 2017, t. 101, s. 508). Współcześnie w praktyce 
akademickiej stosuje się zazwyczaj nazwę „etnologia/antropologia kulturowa” (zob. J. Barański, 
Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010; 
J.D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior-Niemiec, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012). 

698  „Culture is [...] the sole and exclusive subject–matter of ethnology, as consciousness  
is the subject–matter of psychology, life of biology, electricity of a branch of physics” (R.H. Lowie, 
Culture and Ethnology, Douglas C. McMurtrie, New York 1917, s. 5). 

699  Zaangażowanie nauk ekonomicznych w badanie kultury wyraża się zwł. w analizie 
dziedzictwa kulturowego jako specyficznego dobra na rynku, które obejmuje wielość wartości 
pozostawionych współczesnym przez poprzednie pokolenia w formie obiektów, czynności i znaczeń 
(zob. m.in. Economic Perspectives on Cultural Heritage, eds. M. Hutter, I. Rizzo, Macmillan, London 
1997; M. Murzyn-Kupisz, Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy 
ekonomii, „Zarządzanie Publiczne” 2010, nr 3 (13), s. 19–32).  

700  Zob. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Słowo wstępne: Kłopot zwany kulturoznawstwem,  
[w:] Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?, red. W.J. Burszta, M. Januszkiewicz, Wydawnictwo 
SWPS „Akademia”, Warszawa 2010, s. 7. „Kultura”, „[m]oże obejmować Szekspira, a także 
komiksowego Supermena, operę, ale także futbol amerykański, problem, kto zmywa naczynia w domu, 
ale także strukturę urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Istnieje coś takiego, jak kultura 
twojej ulicy, twojego miasta, kraju, ale kulturę znajdujemy też na drugim krańcu świata. Dzieci, 
nastolatki, dorośli i emeryci – wszyscy oni mają własne kultury, zarazem jednak mogą uczestniczyć  
w kulturze wspólnej” (E. Baldwin [et al.], Wstęp do kulturoznawstwa, op. cit., s. 24). „Nie ulega 
wątpliwości, że kultura oznacza coś zgoła odmiennego dla analityka rynku w Londynie, japońskiego 
magnata, mieszkańców wiosek na Nowej Gwinei czy radykalnego duchownego w Teheranie  
[...]. Niemniej jednak zachodzi rodzinne podobieństwo pomiędzy pojęciami, które wszyscy oni mają  
na myśli” (A. Kuper, Kultura, op. cit., s. 5). 
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Bezkrytyczne przyjęcie takiego stanu rzeczy wydaje się być jednak 

rozwiązaniem co najmniej naiwnym. Jak podkreślili autorzy hasła „kultura”  

w Powszechnej encyklopedii filozofii – Mieczysław Albert Krąpiec OP i Piotr 

Jaroszyński: „[j]eśli istnieją różne koncepcje kultury i istnieją różne nauki o kulturze 

[...], to musi istnieć jej – kultury – rozumienie źródłowe”701. Wobec różnorodnych 

„nauk o kulturze” wydaje się, że musi istnieć – używając terminu Floriana 

Znanieckiego – jakiś „ład kulturowy”, jako pewna uniwersalna kategoria, która obejmie 

wszystkie „łady” odkryte przez badaczy kultury na różnych polach badawczych702. 

Takież podstawowe pojmowanie „kultury”, stanowiące bazę dla wtórnych 

przejawów kultury, czy też tego, co kryje się pod tą nazwą, musi być, jak się wydaje  

(o ile w ogóle jest możliwe), rozumieniem filozoficznym, takim, które nie będzie stać  

w sprzeczności z całą paletą rozumień kultury używanych w naukach szczegółowych 

czy języku potocznym. Jednakże filozoficzne rozumienie kultury również nie jest 

jednoznaczne. Wspomnieliśmy już wcześniej o różnicy między Kulturphilosophie  

a Philosophie der Kultur. Do niego należałoby dodać pytanie, czy „filozofia kultury” 

miałaby być (1) metafilozofią, czyli refleksją nad „samą sobą” jako kulturą (uprawą 

ducha), czy też przeciwnie (2) refleksją nad kulturą jako „innym”, bądź (3) analizą 

aktualnej praktyki badawczej (metodologii i etyki) obecnej w szczegółowych naukach  

o kulturze, (4) namysłem nad kulturą rozumianą jako obszar uprawomocnienia ludzkich 

działań i poznania, lub być może (5) „czymś” jeszcze odmiennym703.  

Kompleksowa odpowiedź na wskazane wyżej pytania wymagałyby 

szczegółowych badań, wykraczających poza ramy niniejszej pracy, która z założenia 

 
701 M.A. Krąpiec, P. Jaroszyński, [hasło:] „Kultura”, op. cit., 2005, s. 136; zob. M.A. Krąpiec, 

Człowiek i kultura, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 19–20; W. Daszkiewicz, 
Podstawowe rozumienie kultury, op. cit., s. 44.  

702  Florian Znaniecki zwrócił uwagę, że wszelkie różnorodne „nauki o kulturze” suponują 
istnienie uniwersalnej kategorii „ładu kulturowego”, który stanowi swoisty wspólny mianownik 
wszystkich nauk badających kulturę. Jak pisał: „[f]akty badane przez nauki społeczne i humanistykę,  
a ignorowane przez nauki przyrodnicze – astronomię, fizykę, chemię, biologię, geologię – współcześnie 
określane są ogólnym terminem «kultura». Pojęcie oznaczone przez ten termin obejmuje religię, język, 
literaturę, sztukę, zwyczaje, obyczaje, prawa, organizację społeczną, technikę wytwarzania, wymianę 
gospodarczą, a także filozofię i naukę. [...] Nazwa «nauki o kulturze» będzie miała znaczenie, jeżeli 
założymy istnienie uniwersalnej kategorii ładu kulturowego obejmującego wszystkie swoiste łady, jakie 
zostały lub będą odkryte przez badaczy kultury” (F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój 
[1963], tłum. J. Szacki, PWN, Warszawa 1971, s. 22 [wyróżn. wg oryginału]). 

703 Zob. Z. Rosińska, Wstęp, [w:] Co to jest filozofia kultury?, red. Z. Rosińska, J. Michalik, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 8–9; B. Szymańska, Co to jest „filozofia 
kultury”, [w:] Co to jest filozofia kultury?, op. cit., s. 15–29; oraz inne artykuły znajdujące się  
w niniejszej pracy zbiorowej, m.in. L. Koczanowicz, Co to jest filozofia kultury, czyli układanie sylabusa, 
s. 73–85; Z. Rosińska, Filozofia kultury jako „filozofia spraw ludzkich”, s. 106–125.  
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koncentruje się na prezentacji i analizie myśli o kulturze obecnej w filozoficznych 

koncepcjach Ingardena, Wojtyły, a także wybranych ich uczniów czy kontynuatorów.  

W niniejszym rozdziale podejmujemy więc próbę całościowego, analityczno-

krytycznego spojrzeniu na filozoficzną koncepcję kultury jawiącą się na fundamencie 

myśli wskazanych filozofów. Ma to być krok w kierunku ukazania „integralnego” 

ujęcia kultury, ale – jak już wyraźnie zaznaczono we wstępie – nie w sensie próby 

„scalania” elementów koncepcji Ingardena i Wojtyły, ale poszukiwania tego, co na 

podłożu ich różnorodności ukazuje się jako pewna „całość” i „jedność” w myśl 

podstawowej interpretacji łacińskiej maksymy „E Pluribus Unum”704.  

Naszym celem będzie wobec powyższego odpowiedź na pytanie, czy w swojej 

specyfice myśl tak Ingardena jak i Wojtyły dotycząca kultury prowadzi – bądź 

prowadzić może – do takiego jej ujęcia, które na podłożu niewątpliwej złożoności, 

urzeczywistnia i manifestuje jakąś źródłową całość i jedność tego, co nazywamy 

„kulturą”. Ad verbum na takie ujęcie wskazali kontynuatorzy badań Wojtyły – 

Rodziński i Adamski – przywołani w rozdziale poprzednim. W toku wywodu 

niniejszego rozdziału odwołamy się ponadto – jak zostało zapowiedziane – między 

innymi do interpretacji humanistycznej i koncepcji kultury Kmity. Badania 

rozpoczniemy od zasadniczych uwag o charakterze metodologicznym – 

fenomenologicznych i ogólnie humanistycznych, po czym wskażemy na możliwe 

zasadnicze momenty czy aspekty integralnie rozumianej kultury. 

 

 

 

 

 
704 Łacińska sentencja „E Pluribus Unum” (ang. Out of many, one; „z wielu, jeden”; „jeden  

z wielu”) została zamieszczona po raz pierwszy w 1731 r. na tytułowej stronie wydawanego w Londynie 
rocznika „Gentleman’s Magazine lub Monthly Intelligencer” obok rysunku bukietu różnych kwiatów.  
W 1782 r. takież same słowa zostały umieszczone na Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych  
i stanowiły faktyczne, choć nigdy nie skodyfikowane prawnie, motto tego kraju aż do roku 1956, kiedy za 
oficjalną dewizę przyjęto In God We Trust („Bogu Ufamy”) (zob. R.S. Patterson, R. Dougall, The Eagle 
and the Shield. A History of the Great Seal of the United States, The Office of the Historian, Bureau  
of Public Affairs, Department of State, under the auspices of the American Revolution Bicentennial 
Administration, Washington 1976, s. 22–25, 510–514).  

Co ważne, istnieją co najmniej dwie możliwe interpretacje sentencji „E Pluribus Unum”:  
(1) podstawowa, akcentująca takie połączenie, w którym współistnieje jedność i indywidualność (unity  
& individuality), niczym różnorodne kwiaty połączone w bukiet; lub opozycyjnie (2) połączenie na 
zasadzie „tygla” (melting pot), w którym wszystko zostało zmieszane i połączone, i niczym  
w laboratoryjnym tyglu, łączącym różne metale czy inne subtrakcje.  
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4.1. Preliminaria metodologiczne  

 

Ingarden w pracy pod tytułem Dążenia fenomenologów zwrócił uwagę na 

podstawowe zamierzenie metodologiczne filozofii w ogóle, które per analogiam można 

odnieś także do badań kultury. Pisał:  

Najistotniejszym dążeniem filozofii jest zbliżyć człowieka do rzeczywistości, 

dać mu się nasycić w jej bezpośrednich danych objawiającym się, swoistym 

obliczem i pokazać je tym, którzy jeszcze nie osiągnęli bezpośredniego 

doświadczenia. 

Konieczność ciągłego powrotu do doświadczenia tego, co istnieje, konieczność 

czerpania sensu pojęć z bezpośrednich danych i kontrolowanie przez nie 

uzyskanych już wyników jest jednym z podstawowych dążeń fenomenologów. 

Kto nie rozumie motywów tego dążenia, ten nie może pojąć, dlaczego 

fenomenolog na stawiane mu pytanie, co stanowi naturę badanego przedmiotu, 

nie odpowiada jakąś mniej lub więcej sprawną definicją tego przedmiotu, ani 

też żadnym abstrakcyjnie ujętym twierdzeniem, lecz poczyna n a p r o w a d z a ć  

pytającego na badany przedmiot i usiłuje go usprawnić do zobaczenia samemu 

tej natury705. 

Takież „naprowadzające” podejście, które stosował już w piątym wieku przed 

naszą erą Sokrates706, znamionowało zarówno filozofię Ingardena, jak i Wojtyły. Stąd 

zasadniczo nie znajdujemy ani u Ingardena, ani u Wojtyły zwięzłych definicji „kultury”, 

ale raczej próby jej opisu, filozoficznego „rozjaśnienia” (ang. explantion)707.  

Fenomenologia, poprzez określoną metodę, to jest „[...] dobór i układ czynności 

poznawczych, zmierzających do zbadania określonego przedmiotu, a także sposób 

językowego przekazania wyników badań” 708  – a konkretnie zwłaszcza postulat 

bezzałożeniowości, zawieszenie wyników nauk, wyróżnienie doświadczenia, operację 

uzmienniania, postępowanie opisowe oraz redukcję: fenomenologiczną, ejdetyczną, 

 
705 R. Ingarden, Dążenia fenomenologów, op. cit., s. 317 [wyróżn. wg oryginału]. 
706 Zob. Platon, Teajtet [148e–151d], op. cit., s. 338–344; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 

t. 1: Od początków do Sokratesa, tłum. E.I. Zieliński, RW KUL, Lublin 1999, s. 369–382. 
707 Zob. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 31. 
708 J. Krokos, Metody fenomenologiczne i ich aktualność. Zarys problemu, „Studia Philosophiae 

Christianae” 1998, R. XXXIV, nr 2, s. 103; zob. S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 2, 
TN KUL, Lublin 1970, s. 163–178; idem, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej,  
TN KUL, Lublin 1989, s. 63–70. 
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transcendentalną – zmierza do realizacji postulatu „powrotu do rzeczy” 709. Jako taka, 

poprzez pozbawiony przesądów ogląd oraz opis tego, co bezpośrednio dane, wydaje się 

być metodą szczególnie przydatną w badaniu kultury. Dla przykładu, podejście 

fenomenologiczne w badaniach religii prowadzonych przez Mircea Eliade pozwoliło 

mu opisać struktury religijne niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych 

(historycznych, geograficznych, społecznych czy innych), a tym samym przyczynić się 

do powstania nowoczesnego religioznawstwa710. 

Co istotne, fenomenologia nakazuje wyraźnie rozróżnić nastawienie naturalne 

od nastawienia sensu stricto filozoficznego – fenomenologicznego, co w badaniach 

kultury wydaje się relewantnym postulatem 711 . W naszym codziennym życiu 

posługujemy wieloma założeniami, teoriami, spekulacjami. Nasz punkt widzenia jest 

zależny od wielu czynników, takich jak na przykład wiek czy wykształcenia, jednak 

wszyscy ujmujemy intencjonalnie rozmaite przedmioty materialne (na przykład jakąś 

geometryczną bryłę, powiedzmy sześcian) w ich stronach, aspektach, profilach, w ich 

obecności i nieobecności, identyfikujemy je, nazywamy czy reagujemy nań 

emocjonalnie712 . Intencjonalnie ujmujemy też byty matematyczne, takie jak figury, 

 
709  Herbert Spiegelberg w monografii pt. The Phenomenological Movement. A Historical 

Introduction specyfikę fenomenologii widział przede wszystkim w stosowanej przez fenomenologów 
metodzie, nie zaś we wspólnej im doktrynie (zob. H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement.  
A Historical Introduction, vol. 2, ed. 2, Springer–Science, Business Media, Hague 1971, s. 651–701;  
zob. także S. Judycki, Co to jest fenomenologia?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1993, R. II, nr 1,  
s. 25–26; W. Płotka, Problematyzacja oczywistości, czyli o redukcji jako początku filozofowania, 
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2019, R. XXVIII, nr 1 (109), s. 151; J.M. Bocheński, Współczesne 
metody myślenia, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1992, s. 26–40). 

710  Zob. M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, oprac. B. Kupis, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1966; idem, Sacrum i profanum. O istocie religijności, tłum. R. Reszke, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 1996; A. Szyjewski, [hasło:] „Eliade Mircea”, [w:] Religia. Encyklopedia 
PWN, t. 3, op. cit., 2001, s. 400–401. 

711 Zob. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 54–68. „N a s t a w i e n i e  
n a t u r a l n e  – jak pisał Sokolowski – jest zorientowaniem (focus), które posiadamy, gdy jesteśmy 
zaangażowani w naszą pierwotną, nakierowaną na świat postawę, gdy intencjonalnie ujmujemy rzeczy, 
sytuacje, fakty oraz wszelkie pozostałe rodzaje przedmiotów. [...] Natomiast n a s t a w i e n i e  
f e n o m e n o l o g i c z n e  jest zorientowaniem (focus), które posiadamy, gdy refleksyjnie spoglądamy  
na naszą postawę naturalną oraz wszystkie zachodzące w niej intencjonalności” (ibidem, s. 54 [wyróżn.  
wg oryginału]). 

712  Spostrzegając przykładowy sześcian, powiedzmy o boku 10 cm, wykonany z drewna 
dębowego, biorąc go w ręce od razu zauważymy, że zawsze widzimy go wyłącznie z pewnej 
perspektywy, pod jakimś kątem. Nie możemy oglądać tejże bryły ze wszystkich stron równocześnie.  
„Do istoty doświadczenia sześcianu – jak pisał przywołany wyżej autor – należy to, że jego spostrzeżenie 
jest częściowe, w każdej chwili dana jest tylko jedna strona. Nie jest jednak tak, że doświadczam tylko 
tych stron, które są widoczne z mojego aktualnego punktu widzenia. Gdy na nie patrzę, to jednocześnie 
intencjonalnie ujmuję, intencjonalnie współujmuję, te jego strony, które są zakryte. [...]. Aktualnie 
widziane strony są otoczone nimbem potencjalnie widocznych, ale aktualnie nieobecnych stron. Te inne 
strony są dane, ale dane jako właśnie nieobecne. One również są częścią tego, co przeżywam” (ibidem,  
s. 31). Niniejsza charakterystyka spostrzegania jako mieszaniny obecności i nieobecności różnych stron 
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zbiory, liczby. Chodzimy do instytucji społecznych czy prywatnych, zawieramy 

umowy, podejmujemy bądź słyszymy o aktach odwagi czy nienawiści. Wszystko to 

jakoś identyfikujemy w obrębie naszego „świata”713, który jest horyzontem wszystkich 

rzeczy, które mogą być nam dane w doświadczeniu. W tym „świecie” jestem „ja” (ego), 

jako „[...] podmiot sprawczy naturalnego nastawienia, podmiot, któremu dany jest świat 

wraz ze swoimi rzeczami, który będąc częścią tego świata, jednocześnie znajduje się  

w jego intencjonalnym posiadaniu”714.  

Oczywiście nie wszystkich rzeczy doświadczamy bezpośrednio. Nigdy na 

przykład nie byłem na szczycie Matterhorn w Alpach Pennińskich, ale intencjonalnie 

mogę się doń odnosić. Są to jednak puste intencje, które dopiero gdybym zdobył ów 

szczyt, zostałyby przynajmniej częściowo wypełnione. Co więcej: 

Sposób, w jaki przyjmujemy (accept) rzeczy w świecie i sam świat, jest 

szczególnego rodzaju p r z e ś w i a d c z e n i e m . Gdy doświadczamy innych 

ludzi, drzew, budynków, kotów, kamieni, słońca i gwiazd, to doświadczamy ich 

jako istniejących, jako prawdziwych, jako rzeczywistych715. 

Wraz z doświadczeniem wprowadzamy modalności do naszego 

przeświadczenia, rozróżniamy przykładowo „kota zabawkę” od żywego kota 

domowego (Felis catus), taflę lodu od szklanego lustra (zwierciadła). Zdobywamy 

wiedzę, że rzeczy nie zawsze są tym, czym się wydają być. Fundamentalnym 

założeniem pozostaje jednak według fenomenologii – „przeświadczenie o istnieniu 

świata”. Może i nie wiemy, jak ów świat istnieje, ale jakoś istnieje. „Nie możemy – jak 

podkreślił Robert Sokolowski – rozpoczynać od egocentrycznego zakłopotania; nasze 

 
danego przedmiotu jest w naszej codzienności czymś tak oczywistym, że nie zwracamy na nią 
szczególnej uwagi. Niby „każdy wie”, że patrząc aktualnie na przykładowy sześcian, nie widzimy tej jego 
części, która jest zakryta. Obiektywnie widzimy konkretną „stronę” sześcianu w konkretnej perspektywie 
– „aspekcie” (na wprost, pod kątem, blisko czy w oddaleniu od oka) i w danym subiektywnym „profilu”, 
czyli czasowo zindywidualizowanym przedstawieniu. Moje spostrzeganie jest przy tym dynamiczne, 
mogę bowiem obrócić ów sześcian, czy zmienić pozycję obserwacji i wówczas to, co było nieobecne 
stanie się obecne, to zaś, co uprzednio było obecne (wypełnione) stanie się nieobecne (puste).  
W codzienności w ogóle nad tym się nie zastanawiamy, jednak z filozoficznego punktu widzenia może to 
być co najmniej pouczające (zob. ibidem, s. 31–35). 

713 Pojęcie „świat” jest wieloznaczne. Od znaczenia użytego powyżej, które oznacza to, co jest 
nam dane w doświadczeniu jako otaczający nas świat, należy odróżnić inne ujęcia, m.in. „świat” jako 
ogół bytu czy – według ontologii formalnej Ingardena – techniczne pojęcie „świat” rozumiane jako 
pewnego rodzaju dziedzina przedmiotowa (zob. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 2, wyd. 3, 
op. cit., s. 5); J. Hartman, [hasło:] „świat”, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., 
s. 273–276. 

714 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 58–59. 
715 Ibidem, s. 56 [wyróżn. wg oryginału]. 
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przeświadczenie o istnieniu świata jest dane na starcie, zanim jeszcze się urodziliśmy 

[...]”716 . Przeświadczenie to nie podlega ani korekcie, ani odrzuceniu, tak jak inne 

poszczególne przeświadczenia korygowane po zdemaskowaniu jakiegoś błędu czy 

złudzenia717. 

Paradoksalnie to, co zostało powiedziane o nastawieniu naturalnym, nie mogło 

zostać stwierdzone w tym nastawieniu, ale już z poziomu nastawienia 

fenomenologicznego, które jest radykalnie inne. To prawda, że nastawienie naturalne 

niewykształconego wagabundy jest zupełnie inne niż biofizyka czy astronoma, jednak 

łączy ich jakieś źródłowe przeświadczenie o istnieniu świata.  

Przejście [...] do nastawienia fenomenologicznego – jak podkreślił autor 

Wprowadzenia do fenomenologii – jest ruchem w rodzaju „wszystko albo nic”, 

który całkowicie zrywa z nastawieniem naturalnym, nie wyłączając 

przeświadczenia o istnieniu świata, i skupia się, w sposób refleksyjny,  

na zawartości nastawienia naturalnego. Przechodząc do nastawienia 

fenomenologicznego zostajemy „popchnięci w górę” w jedyny w swoim 

rodzaju sposób. Przejście do nastawienia fenomenologicznego nie czyni 

specjalistą w takiej czy innej dziedzinie wiedzy, ale czyni filozofem718. 

W nastawieniu fenomenologicznym dokonujemy redukcji (epoché), zawieszamy 

nasze przeświadczenia i „bierzemy w nawias” świat czy jakikolwiek konkretny 

przedmiot, tak by mu się dokładnie przyjrzeć. O ile w nastawieniu naturalnym 

kierujemy się bezpośrednio ku przedmiotowi, tu zaś staramy się dostrzec rozmaitość 

przejawów, w których on jest nam dany, jego strony, aspekty, profile719.  

 
716 Ibidem, s. 58. „Nawet nasze najbardziej rudymentarne poczucie siebie nie mogłoby powstać 

inaczej, jak tylko na podstawie przeświadczenia o istnieniu świata. Podobnie, nawet jeśli odkryjemy,  
że myliliśmy się co do wielu rzeczy, nasze przeświadczenie o istnieniu świata pozostanie nietknięte, 
świat, nie ważne jak obdarty i obszarpany, będzie nadal istniał, chyba że stracimy całkowicie poczucie 
siebie i popadniemy w jakiś rodzaj autystycznej izolacji; ale nawet wtedy jakieś poczucie czegoś, co 
istnieje z pewnością, pozostaje, o ile w ogóle istnieje świadomość. Cierpienie, jakie musi występować  
w autyzmie, istnieje właśnie dlatego, że przeświadczenie o istnieniu świata nie przestało funkcjonować; 
gdyby przestało, nie byłoby żadnej świadomości ani żadnego poczucia siebie” (ibidem). 

717 Zob. ibidem, s. 57–58. „Zarówno świat, jak i Ja odwołują się do pojęcia całości. Paradoksy 
teorii zbiorów, problem, czy zbiór jest własnym elementem, czy nie, są łatwiejsze niż problemy logiki 
świata i ego: jaki sposób te całości, świat i Ja, zawierają się lub wykluczają wzajemnie, oraz jak ich 
totalności odnoszą się do siebie? Nie jest wykluczone, że paradoksy teorii zbiorów są tylko 
sformalizowana wersją problemów związanych ze sposobem, w jaki świat zawiera wszystko,  
nie wyłączając Ja, oraz ze sposobem, w jaki Ja może intencjonalnie odnosić się do wszystkich rzeczy,  
nie wykluczając świata i siebie samego” (ibidem, s. 58). 

718 Ibidem, s. 59. 
719 Zob. ibidem, s. 60–62.  
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Nie jest celem fenomenologii zastąpienie i eliminacja przed-filozoficznego 

nastawienia naturalnego na rzecz filozofii, która jest niewątpliwie szczytowym 

osiągnięciem możliwości ludzkiego rozumu. Wręcz przeciwnie fenomenologia 

wskazuje, że „[...] użycia rozumu w nastawieniu naturalnym są obowiązujące  

i prawdziwe”720. To właśnie nastawienie naturalne jest źródłem, które fenomenologia 

może pomóc wyjaśnić, nigdy jednak nie może go zastąpić.  

Podejmowanie filozoficznych badań kultury w świetle tego, co zostało powyżej 

wskazane, przynależy nastawieniu fenomenologicznemu. Nie oznacza to, że kultury nie 

poznajemy w nastawieniu naturalny, wręcz przeciwnie właśnie ono bezpośrednio 

kieruje nas do szeroko pojętej kultury i poszczególnych przedmiotów kulturowych,  

ku ich tworzeniu, podziwianiu czy nawet niszczeniu. Dopiero jednak  

w fenomenologicznym „braniu w nawias” mamy szansę dostrzec i zinterioryzować  

te jej strony, aspekty i profile, których w naturalnym kontakcie zupełnie nie zauważamy 

czy per se przyjmujemy za zrozumiałe.  

Jak jednak miałaby wyglądać szczegółowa metodologia takich filozoficznych – 

a dokładniej – fenomenologicznych badań kultury? Ani Ingarden, ani Wojtyła  

nie wypracowali wszak w tej kwestii jakiejś swoistej koncepcji metodologicznej. Nie to 

było ich celem. Nie pisali wyczerpujących traktatów o kulturze, poprzestając na 

analizach cząstkowych, aczkolwiek – co staraliśmy się pokazać w pierwszych dwóch 

rozdziałach niniejszej pracy – spójnych i poznawczo znaczących. Analizy 

przeprowadzone zarówno przez Ingardena, jak Wojtyłę ukazują bowiem możliwy 

warsztat filozoficznych badań kultury, skoncentrowanych na oglądzie kultury i, jak już 

wskazywaliśmy, jego eksploatacji – redukcji – poprzez tłumaczenie, wyjaśnianie  

i interpretację. A taka „redukcja” – jak się wyraził Witold Płotka – „[j]est wzięciem 

odpowiedzialności za myślenie, czy też wzięciem myślenia na poważnie”721, w naszych 

zaś badaniach musi być wzięciem odpowiedzialności za kulturę poprzez poszukiwanie 

jakiegoś źródłowego (pierwotnego) doświadczenia kultury i jego interpretację.  

Tym, co wydaje się być podstawowe w tych badaniach, jest odkrycie – nota 

bene o wiele wcześniejsze niż same badania analizowanych tutaj autorów – korelacji 

między człowieczeństwem homo sapiens a kulturą, a dokładniej wyłącznej 

współzależności między działaniem czy twórczością ludzkiej osoby a rozumieniem 

 
720 Ibidem, s. 74. 
721 W. Płotka, Problematyzacja oczywistości, op. cit., s. 163. 
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kultury 722 , która będąc pewnym racjonalnym „ładem” 723  – by użyć terminologii 

Znanieckiego – nie może nie pochodzić od człowieka. Wystarczy wskazać na – 

przywołaną już częściowo wcześniej – myśl Arystotelesa z pierwszej księgi jego 

Metafizyki724 wraz z odnośnym doń komentarzem św. Tomasza z Akwinu: 

Sicut dicit Aristoteles in principio Metaphysicae, hominum genus arte  

et rationibus vivit: in quo videtur Philosophus tangere quoddam hominis 

propriam quo a caeteris animalibus differt. Alia enim animalia quodam 

naturalis instinctu ad suos actus aguntur; homo autem rationis iudicio in suis 

actionibus dirigitur 725 . (Tak jak mówi Arystoteles na początku Metafizyki: 

rodzaj ludzki żyje sztuką i rozumowaniem; w czym Filozof wydaje się 

napomykać o pewnej właściwości człowieka, którą odróżnia się on  

od pozostałych zwierząt. Inne bowiem zwierzęta prowadzone są do swoich 

działań pewnym naturalnym instynktem; człowiek zaś jest kierowany w swoich 

działaniach osądem rozumu726). 

Właśnie kulturotwórczość, która bez rozumu nie mogłaby zaistnieć, wydaje się 

wobec powyższego wyznaczać hiatus różnicy między człowiekiem a całym innym 

światem przyrody ożywionej i nieożywionej 727 . W konsekwencji, zamierzając  

w możliwie pełny i adekwatny sposób poznać kulturę, trzeba zwrócić się zatem do 

 
722 Zob. R. Ingarden, Człowiek i Przyroda, op. cit., s. 12; K. Wojtyła, Rozważania o istocie 

człowieka, op. cit., s. 28. 
723 Zob. F. Znaniecki, Nauki o kulturze, op. cit., s. 22. 
724 „τὰ μὲν οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν· τὸ δὲ τῶν 

ἀνθρώπων γένος καὶ τέχνῃ καὶ λογισμοῖς” (Arystoteles, Die Metaphysik, lib. I, cap. 1, 6–7 [980b],  
op. cit., s. 1). „A więc inne [zwierzęta] żyją za sprawą wyobraźni i pamięci z małym udziałem 
doświadczenia (ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν), gdy tymczasem rodzaj ludzki żyje również za sprawą 
umiejętności i rozumowania (τέχνη)” (idem, Metafizyka, lib. I, 1 [980b], op. cit., s. 22). 

725 Św. Tomasz z Akwinu, Expositio libri Posteriorum Analyticorum Aristotelis, lib. I, lec. 1, 1, 
op. cit., s. 138. 

726 Ibidem [tłum. D.R.]. 
727  Francuski pisarz i eseista André Malraux (1901–1976) stwierdził, iż to: „La culture  

[...] ce qui a fait l’homme autre chose qu’un accident de l’univers” (A. Malraux, Sur la liberté  
de la culture (1952), [w:] P. de Boisdeffre, André Malraux, 4. Édition, Éditions Universitaires, Paris 
1955, s. 144 [wyróżn. wg oryginału]); „Kultura [...] jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś 
innym, jak tylko przypadkowym wydarzeniem we wszechświecie” (ibidem, [tłum. D.R.]).  
W konsekwencji – według Malraux – „L’humanisme, ce n’est pas dire: ‘ce que j’ai fait, aucun animal  
ne l’aurait fait’, c’est dire: ‘Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête, et nous voulons retrouver 
l’homme partout où nous avons trouvé ce qui l’écrase.’” (A. Malraux, Les Voix du Silence, [N.R.F.], 
[Paris] 1951, s. 369); „Humanizm, to nie znaczy mówić: to, czego dokonałem, nie zrobiłoby żadne 
zwierzę, to znaczy powiedzieć: odrzuciliśmy to, czego chciało w nas zwierzę, i chcemy odnaleźć człowieka 
wszędzie, gdzie znajdujemy to, co go miażdży” (cit. per A. Bukowska, Spotkanie z Malraux, „Miesięcznik 
Literacki” 1977, R. XII, nr 9 (133), s. 41 [wyróżn. wg oryginału]; zob. N. Righi, L’humanisme d’André 
Malraux, „Le Philosophoire” 2004, n. 23, s. 195–211). 
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człowieka i jego świadomych działań jako do jej źródła. Metoda naszego rozumowania 

musi się tedy opierać na zasadzie przyczynowości a posteriori. Ze skutków – nota bene 

nad wyraz różnorodnych – wnosimy o przyczynie.  

Podejmując jednak jakiekolwiek badania kultury, obserwując działania czy 

wytwory kulturowe konkretnych osób czy grup społecznych – przywołując postulat 

metodologicznym Znanieckiego (tak zwany „współczynnik humanistyczny”) – musimy 

mieć na uwadze ich znaczenie dla tych konkretnych ludzi. Próbować przyjmować ich 

„punkt widzenia” nie zaś sztucznie nakładać nań własne teoretyczne kalki. Bez 

uwzględniania sensu i znaczenia, czyli właśnie współczynnika humanistycznego, 

jakikolwiek obraz na płótnie będzie wyłącznie chaosem barwnych plam, zaś moneta – 

metalowym krążkiem728. Przy czym – jak analizował Józef Niżnik – „Znaniecki bierze 

pod uwagę jedynie wartość epistemologiczną: interesuje go raczej związek człowieka ze 

światem niż ontologiczny status tego świata”729. W perspektywie maksymalistycznych 

badań Ingardena, a także i Wojtyły, ujęcie powyższe jawi się redukcjonizmem, niemniej 

jednak wydaje się być właściwym etapem wstępnym, niewykluczającym stawiania – 

pomijanych przez Znanieckiego – pytań ontologicznych. 

Następnie, koniecznym jest uświadomienie sobie faktu, że w badaniach kultury 

nie jesteśmy w stanie całkowicie zniwelować tak zwanego „efektu obserwatora”,  

czyli zmian, jakie – wedle fizycznej zasady nieoznaczoności Wernera Heisenberga – 

sam akt obserwacji czy dodatkowa aparatura pomiarowa wprowadza do 

obserwowanego zjawiska730. Zachodzi to niezależnie od tego, czy „punkt ciężkości” 

 
728  Zob. m.in. F. Znaniecki, Współczynnik humanistyczny, wybór tekstów A. Przestalski,  

J. Włodarek, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – UAM, Poznań 2011; E. Hałas, Znaczenia  
i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, RW KUL, Lublin 1991, s. 9–54. 

729 J. Niżnik, Systemy wiedzy a problem ładu: niektóre uwikłania teoretyczne socjologii wiedzy 
Floriana Znanieckiego, „Kultura i Społeczeństwo” 1988, t. 32, nr 3, s. 69.  

730 Skomplikowaną fizyczną zasadę nieoznaczoności Heisenberga, która nota bene ma 
fundamentalne znaczenie dla naszego postrzegania świata, w bardziej przystępny sposób przedstawił 
Stephen Hawking. Pisał: „[a]by przewidzieć przyszłe położenie i prędkość cząstki, należy dokładnie 
zmierzyć jej obecną prędkość i pozycję. Oczywistym sposobem pomiaru jest oświetlenie cząstki. Część 
fal świetlnych rozproszy się na cząstce i wskaże jej pozycję. Tą metodą nie można jednak wyznaczyć 
położenie z dokładnością większą niż odległość między dwoma kolejnymi grzbietami fali świetlnej, jeśli 
chce się więc dokonać precyzyjnego pomiaru pozycji, należy użyć światła o bardzo małej długości fali. 
[...]. Co więcej, im dokładniej chcemy zmierzyć pozycję, tym krótsza musi być długość fali użytego 
światła, tym wyższa zatem energia pojedynczego kwantu, tym silniejsze będą zaburzenia prędkości 
cząstki. Innymi słowy, im dokładniej mierzymy położenie cząstki, tym mniej dokładnie możemy 
zmierzyć jej prędkość, i odwrotnie. [...]. Co więcej, [...] granica dokładności możliwych pomiarów nie 
zależy ani od metody pomiaru prędkości lub położenia, ani od rodzaju cząstki. Zasada nieoznaczoności 
Heisenberga jest fundamentalną, nieuniknioną własnością świata. [...]. Zasada nieoznaczoności zmusza 
do porzucenia [...] modelu całkowicie deterministycznego wszechświata: z pewnością nie można 
dokładnie przewidzieć przyszłych zdarzeń, jeśli nie potrafimy nawet określić z dostateczną precyzją 
 



 

 185 

badań będzie tkwić bardziej na uczestniczącej obserwacji i opisie kultury, czy też na 

samym tworzeniu konstruktu teoretycznego. Badając kulturę, obserwując rozmaite jej 

przejawy, zawsze w jakiś sposób zarazem ją kształtujemy (zmieniamy, zniekształcamy, 

rozwijamy, degradujemy etc.). Idąc za myślą Ingardena, można by powiedzieć,  

że dokonuje się wówczas równocześnie jakieś „podtrzymanie” istnienia badanego 

przedmiotu kultury, który – jak i kultura cała – jest intencjonalny.  

Nie możemy więc całkowicie zdystansować się w stosunku do badanego „świata 

kultury”. Czy chcemy, czy nie, jesteśmy częścią kultury. Już jako nowo narodzone 

dzieci otwierając oczy, płacząc czy uśmiechając się, jakoś jesteśmy jej uczestnikami731. 

Wszak „[b]ez pomocy drugiego człowieka nie moglibyśmy prowadzić życia godnego 

człowieka, nie moglibyśmy po prostu żyć”732. Dla przykładu można tutaj przywołać 

eksperyment – swoją drogą powszechnie potępiany, który został wykonany  

w trzynastym wieku na zlecenie cesarza Fryderyka II Hohenstaufa. Kilkoro dzieci 

odebrano wówczas matkom i przekazanych pod opiekę obcym kobietom, które miały 

nie wypowiadać do nich żadnych słów i nie okazywać im czułości, jedynie zapewnić 

podstawowe potrzeby biologiczno-fizyczne. To jednak nie wystarczyło i eksperyment 

zakończył się szybką śmiercią dzieci733. 

 
obecnego stanu wszechświata!” (S. Hawking, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych 
dziur, tłum. P. Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018, s. 97–98). 

731 Zob. F.J.J. Buytendijk, Das erste Lächeln des Kindes, „Psyche” 1948, Jg. 2, Heft 1, s. 57–70; 
A. Półtawski, O poznawaniu człowieka, [w:] idem, Realizm fenomenologii, op. cit., s. 32–37; idem, Dane 
wrażeniowe a doświadczenie pierwotne, [w:] idem, Fenomenologia Romana Ingardena, op. cit.,  
s. 157–173. „Andrzej Półtawski – jak podkreślili Marek Maciejczak i Robert Piłat – przypomina 
argumenty Buytendijka przeciwko naturalistycznemu rozumieniu uśmiechu dziecka, jako «najłatwiejszej 
reakcji mięśni twarzy na umiarkowane pobudzenie». [...]. Uśmiech będący znakiem relaksacji i komfortu 
jest w istocie oznaką czynnego stosunku do otoczenia – otwartością na innych ludzi. Dziecko zamknięte 
na innych nie uśmiecha się. Droga do wyjaśnienia czysto ludzkiego fenomenu uśmiechu przebiega  
«z góry na dół», od całości do części. Podobną strategię trzeba przyjąć w przypadku innych ludzkich 
fenomenów. Moralno-duchowa całość, jaką jest każda osoba, dostarcza właściwego punktu wyjścia do 
analizy ludzkich uczuć, więzi z innymi, a także kultury” (M. Maciejczak, R. Piłat, Słowo od uczniów,  
[w:] A. Półtawski, Realizm fenomenologii, op. cit., s. 12); M. Rosiak, Realizm i czas, [w:] Świadomość, 
świat, wartości, op. cit., s. 387; J. Bazylak, Wychowanie dziecka na jednostkę społeczną, „Studia 
Philosophiae Christianae” 1988, R. XXIV, nr 1, s. 165, 167; R.A. Spitz, K.M. Wolf, The smiling 
response. A contribution to the ontogenesis of social relations, „Genetic Psychology Monographs” 1946, 
vol. 34, s. 57–125.  

732 J. Bazylak, Wychowanie dziecka na jednostkę społeczną, op. cit., s. 165. 
733  Zob. Salimbene de Adam, Cronica [355 b–c], vol. 1, Nuova edizione critica,  

a cura di G. Scalia, Gius. Laterza & Figli, Bari 1966, s. 510. Bezpośrednim celem zakończonego porażką 
eksperymentu Fryderyka II („eksperyment deprywacyjny”; ang. Language deprivation experiments) było 
odnalezienie języka pierwotnego. Cesarz „[s]podziewał się, że odcinając dzieci od kontaktów 
werbalnych, umożliwi niczym niezahamowany rozwój ich naturalnych językowych zdolności, co pozwoli 
ustalić, jakim językiem człowiek posługuje się niejako ze swej natury” (Z. Kieliszek, Monogamiczne 
małżeństwo jako naturalny fundament kultury. Niedorzeczność „eksperymentu deprywacyjnego” 
Fryderyka II, „Studia Redemptorystowskie” 2011, nr 9, [cz.] 2, s. 53; zob. ibidem, s. 53–61; I. Bielicka, 
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Oznacza to, że aby człowiek mógł się rozwinąć, potrzebuje kultury, która będzie 

pewną przestrzenią umożliwiającą mu rozwój zgodnie z jego ludzką naturą. Jak 

analizował Zdzisław Kieliszek, „[e]ksperyment Fryderyka II nie mógł się powieść, 

ponieważ przestrzeń, w której miały się rozwijać dzieci, została niewłaściwie –  

tzn. całkowicie niezgodnie z ludzką naturą – ukształtowana”734.  

Osiągnąwszy konieczną dojrzałość, „[s]tajemy [...] – jak się wyraził Aron 

Gurwitsch – twarzą w twarz z naszym światem kulturowym, który jest naszym światem 

przeżywanym, światem spostrzeganym i interpretowanym w swoisty sposób” 735 .  

Możemy przybrać jedną z dwóch postaw wobec kultury, być – jak się wyraziła Anna 

Pałubicka w nawiązaniu do koncepcji kultury Kmity – „aktorem” lub 

„obserwatorem”736. Innymi słowy człowiek może uczestniczyć w kulturze na zasadzie 

bądź „respektowania przekonań kulturowych”, bądź „świadomego akceptowania 

przekonań kulturowych” danej zbiorowości. Przyjmować zastane wzory kulturowe  

i egzystować zgodnie z nimi lub dążyć do świadomego uczestnictwa kulturze. O ile  

w społecznościach tradycyjnych (plemiennych) zdecydowanie dominował pierwszy 

sposób partycypacji, o tyle współcześnie sytuacja uległa radykalnej zmianie.  

Jak podkreśliła Pałubicka: 

[...] żyjemy w czasach, w których nie dziedziczone po pierwotnej socjalizacji 

wzory kulturowe, obejmujące sferę radzenia sobie w świecie zewnętrznym, lecz 

nowa wiedza wywiera chyba największy wpływ na modelowanie aktywności 

człowieka737. 

 
Miłość macierzyńska pod mikroskopem, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1967,  
s. 86). 

734 Z. Kieliszek, Monogamiczne małżeństwo jako naturalny fundament kultury, op. cit., s. 54. 
735 A. Gurwitsch, Problemy świata przeżywanego, tłum. D. Lachowska, [w:] Fenomenologia  

i socjologia. Zbiór tekstów, red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa 1989, s. 173 [wyróżn. wg oryginału]; 
zob. J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, tłum. M. Przetacznikowa, PWN, Warszawa 1966;  
P. Duchliński, Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego. Rozważania wstępne, Akademia 
Ignatianum – Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 347–348. 

736 Zob. A. Pałubicka, Opozycja dwóch postaw wobec świata a koncepcja kultury Jerzego Kmity, 
op. cit., s. 145–158; J. Kmita, O kulturze symbolicznej, op. cit.; idem, Słowo wstępne, [w:] Studia z teorii 
kultury i metodologii badań nad kulturą, red. J. Kmita, PWN, Warszawa–Poznań 1982, s. 5–14; idem, 
Kultura i poznanie, PWN, Warszawa 1985; M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna  
i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, op. cit., s. 178–198; idem, Interpretacja humanistyczna  
a teoretyczna rekonstrukcja kultury, „Filo-Sofija” 2011, R. XI, nr 1 (12), s. 189–211. 

737 A. Pałubicka, Opozycja dwóch postaw wobec świata a koncepcja kultury Jerzego Kmity,  
op. cit., s. 150. 
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Ów trend „refleksyjności” (ang. reflexivity) późnej nowoczesności – jak go 

nazywają socjologowie738, polegający na tym, iż „[...] praktyki społeczne są ciągle 

diagnozowane, kontrolowane i reorganizowane w świetle informacji napływających  

z obszaru wiedzy”739, stał się brzemienny w skutkach. Z jednej strony nastąpił rozwój 

wiedzy, technicznych umiejętności, z drugiej między innymi dezintegracja więzi 

społecznych, porzucenie tradycji etc. A co więcej człowiek niejednokrotnie – jak 

zdiagnozował Martin Heidegger – popada w szczególną „bezmyślność”, 

charakteryzującą się dominacją „myślenia rachującego” nad „kontemplacyjnym 

namysłem” i odcina się od swoich kulturowych korzeni740.  

Wskazane powyżej wstępne uwagi metodologiczne miały za zadanie nakreślić 

horyzont i swoistość filozoficznych badań kultury. Żaden badacz kultury nie ma 

bowiem możliwości spojrzeć na kulturę jako przedmiot swoich badań całkowicie  

„z zewnątrz”, każdy żyje w kulturze i – co więcej – nawet same „badania kultury” 

niewątpliwie do kultury należą. Trudności wynikające z tego nie mogą jednak 

dyskwalifikować sensowności podejmowanych wysiłków, ale winny – podkreślmy raz 

jeszcze – uwrażliwiać na ich specyfikę. Poprzestając na tym, co zostało powiedziane, 

przechodzimy teraz – nawiązując do koncepcji Kmity – do próby interpretacji 

czynności kulturowych, co wydaje się kluczowym wątkiem dla integralnego ujęcia 

kultury.  

 

 
738  Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 

nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, WN PWN, Warszawa 2002, s. 29.  
739  Z. Bokszański, Późna nowoczesność w teorii socjologicznej Anthony Giddensa, „Civitas 

Hominibus” 2010, vol. 5, s. 12. 
740 M. Heidegger, Wyzwolenie, [w:] idem, Wyzwolenie, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Baran  

i Suszczyński, Kraków 2001, s. 7–9. „[C]złowiek dzisiejszy ucieka przed myśleniem. Ta ucieczka-przed-
myśleniem jest podstawą bezmyślności. Ucieczka przed myśleniem tym się odznacza, że człowiek nie 
chce jej ani zobaczyć, ani otwarcie się do niej przyznać. Człowiek dzisiejszy będzie się wręcz wypierał 
tej ucieczki od myślenia, będzie twierdził, że jest przeciwnie. Będzie twierdził – i to z całą słusznością – 
że nigdy wcześniej działania planowe nie były tak rozległe, analizy tak rozmaite, badania prowadzone  
z takim zapałem. Zgoda. Ten wkład wnikliwości i przemyśleń jest ogromnie użyteczny. Takie myślenie 
jest nieodzowne. Lecz – faktem jest też, że jest to myślenie szczególnego rodzaju. / Jego swoistość polega 
na tym, że w trakcie planowania, prowadzenia badań czy uruchamiania przedsiębiorstwa ciągle liczymy 
się z okolicznościami. Wszystko obliczamy w rachunku, kierujemy się wyrachowanymi zamiarami, 
działamy przez wzgląd na określone cele. Z góry liczymy na określone wyniki. Obrachunek ten 
charakteryzuje wszelkie planujące i badające myślenie. Myślenie takie również wtedy pozostaje 
rachowaniem, gdy nie operuje liczbami, nie używa maszyn liczących ani żadnej wielkiej aparatury 
liczącej. Rachujące myślenie kalkuluje. Kalkuluje bezustannie nowe, coraz bardziej obiecujące  
i korzystne możliwości. Rachujące myślenie skacze od jednej możliwości do drugiej. Rachujące myślenie 
nigdy się nie wycisza, nie prowadzi do namysłu. Rachujące myślenie nie jest myśleniem 
kontemplacyjnym, myśleniem, które namyślałoby się nad sensem rządzącym wszystkim, co jest” (ibidem, 
s. 7–8 [wyróżn. wg oryginału]). 
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4.2. Interpretacja czynności kulturowych 

 

Tak w ramach codziennego doświadczenia, jak i naukowych rozważań istnieje – 

nota bene nie odosobniona – pokusa wyłącznie statycznego ujmowania kultury  

i redukowania jej do artefaktów, wytworów czy dzieł, które stosunkowo łatwo można 

opisać, zmierzyć, zważyć, słowem skatalogować i „zamknąć” w muzealnej gablocie. 

Wojtyła sprzeciwiał się takiej perspektywie kultury i – już jako papież – w jednym  

ze swych przemówień zwrócił uwagę, iż: 

Kultura [...] nie powinna zamykać się w muzeach. Jest ona, by tak rzec, domem 

mieszkalnym człowieka; ona naznacza jego zachowanie i styl życia, a nawet 

styl urządzania mieszkania i ubierania się, sposób pojmowania tego, co piękne, 

pojmowania życia i śmierci, miłości, rodziny i zaangażowania, przyrody, swego 

własnego istnienia, życia we wspólnocie ludzi, pojmowania Boga741. 

Wskazując na opozycję słów „muzeum” i „dom mieszkalny”, metaforycznie 

ukazał różnicę między statyczną a dynamiczną wizją kultury i opowiedział się za tą 

drugą. Faktycznie, kultura może być ujmowana w tych dwóch wymiarach, zarówno 

jako pewna „czynność” kulturowa (i kulturotwórcza) lub jako jakiś „wytwór”. Podział 

ów stosowany był już przez starożytnych, dla przykładu Arystoteles wskazał nań  

w pierwszym akapicie swojej Etyki Nikomachejskiej. Współcześnie zaś szczególnie 

został wyeksplikowany przez Twardowskiego – twórcę lwowsko-warszawskiej szkoły 

filozoficznej. A także widoczny był u interesujących nas autorów – Ingardena  

i Wojtyły, a jeszcze bardziej uwypuklony został u ich kontynuatorów: szczególnie  

u Stróżewskiego i Rodzińskiego, o czym była już mowa w trzecim rozdziale niniejszej 

pracy.  

Polaryzacja kultury jako „czynności” i „wytworu” nie oznacza jednak 

radykalnego podziału kultury jako takiej. Kultura jako czynność niewątpliwie wydaje 

się stanowić jej wymiar podstawowy, jako że bez niej nie byłoby bowiem wytworów – 

dzieł kulturowych. Kultura – zgodnie z tradycyjną etymologią pojęcia – to „uprawa”,  

a uprawa to „czynność” – niezależnie czy dotyczy konkretnych dzieł materialnych czy 

własnego człowieczeństwa. W konsekwencji dzieło zawsze jest efektem konkretnych 

 
741  Jan Paweł II, Bądźcie świadkami prawdy i miłości. Przemówienie do społeczności 

uniwersyteckiej (Leuven, 20 maja 1985), 1, [w:] idem, Wiara i kultura, op. cit., s. 287. 
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czynności – niezależnie czy mówimy o jakimś materialnym dziele kultury, czy samej 

kulturze konkretnego człowieka. Stąd, usiłując wypracować pewne integralne ujęcie 

kultury, na ów podział, na samą „czynność” i jej interpretację należy, jak się wydaje, 

zwrócić szczególną uwagę. Absurdem byłoby sprowadzanie badań filozoficznych do 

inwentarzowych opisów artefaktów, pomijając pytania o ich genezę, cel i sens. I w tym 

kontekście chcemy zaprosić do dyskusji poznańskiego metodologa i teoretyka kultury, 

którym był Kmita. Niejednokrotnie bowiem potrzeba szerszego horyzontu, by dostrzec 

poszukiwany szczegół. Wyjść poza bezpośrednie teksty źródłowe i bezpośrednie 

odniesienia podmiotowe i przedmiotowe danego autora – w naszym przypadku 

oczywiście Ingardena i Wojtyłę – by zrozumieć i właściwie zinterpretować daną myśl, 

czynność czy wytwór. 

W ogólnej koncepcji Kmity „[k]ultura stanowi zespół myślowych «zasad» 

regulujących w skali powszechnej całokształt ludzkiej, usystematyzowanej 

działalności” 742 . W perspektywie zaś funkcjonalnej jest nią „[...] zbiór przekonań 

normatywnych i dyrektywnych, które [...] powszechnie respektowane są w danej 

społeczności [...]”743. Oznacza to, że według Kmity „[...] ani ludzkie czynności, ani też 

ich wytwory same z siebie nie stanowią kultury” 744 . Kulturą jest społecznie 

akceptowalnym „zbiorem przekonań”, który jest swoistym „regulatorem” wszelkich 

dziedzin i odmian aktywności ludzkiej (od czynności symbolicznych po techniczno-

użytkowe). Składają się nań: (1) „[...] przekonania normatywne, ustalające wartości–

cele do zrealizowania [...]” 745  oraz (2) „[...] przekonania dyrektywne, wskazujące 

czynności, które (w danych okolicznościach) należy podjąć, aby osiągnąć cel [...]”746. 

Akceptowanie i respektowanie ich – jak już wspominaliśmy wcześniej – określa 

 
742 J. Kmita, Słowo wstępne, op. cit., s. 6; zob. idem, Kultura symboliczna, op. cit., s. 64. 
743 Idem, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Bogudzki Wydawnictwo 

Naukowe, Poznań 2007, s. 57. Kmita, aby w określeniu kultury danej społeczności uniknąć błędu idem 
per idem: „[...] społeczność znamionująca się określoną kulturą [...] to grupa społeczna respektująca 
odnośną kulturę [...]” (ibidem, s. 55–56) zastosował perspektywę funkcjonalną wedle której: „[...] kultura 
wprawdzie warunkuje w trybie subiektywno-racjonalnym odpowiednie działania ludzkie, ale z drugiej 
strony działania te funkcjonalnie są uwarunkowane w kontekście strukturalnym, jaki właśnie stanowi 
odnośna społeczność. Jak długo mamy do czynienia z możliwością ujmowania danego zespołu działań 
ludzkich jako działań uwarunkowanych nie tylko kulturowo, w trybie subiektywno-racjonalnym, ale  
i w trybie przedmiotowo-funkcjonalnym – poprzez utrzymywanie się jakiegoś ustalonego stanu 
globalnego ich kontekstu strukturalnego, tak długo mamy do czynienia z tą samą społecznością. Tak więc 
daną społeczność określa ciągłość jej stanu globalnego przysługującego jej jako kontekstowi 
strukturalnemu pewnego zbioru działań utrzymujących w trybie funkcjonalnym ów stan” (ibidem, s. 56). 

744 M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja 
kultury, op. cit., s. 194. 

745 J. Kmita, Kultura symboliczna, op. cit., s. 63. 
746 Ibidem, s. 64. 
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uczestnictwo osoby we wspólnocie i uczestnictwo wspólnoty w każdej podejmowanej 

przez jednostki aktywności. Innymi słowy kultura jest „formą świadomości 

społecznej”747, sposobem, w jaki myślimy o świcie, postrzegamy go i porządkujemy.  

W świetle powyższej „ideacyjnej” koncepcji (gdyż uciekającej się do tworów 

myślnych), kulturowy charakter dzieł czy czynności nie jest im nadany sam przez się, 

ale wymaga powiązania z nim odpowiednich przekonań normatywnych i dyrektywnych. 

Dokonać się to może dopiero w ramach wypracowanej przez Kmitę „interpretacji 

humanistycznej”, którą można uznać za szczególną formę rozwiniętej w starożytności 

alegorezy, czyli dwustopniowej metody interpretacji przekazów pisanych, która 

najpierw stara się odczytać znaczenie dosłowne (bezpośrednie), po czym szuka 

ukrytego sensu głównego. Interpretacja humanistyczna jako charakterystyczny dla nauk 

humanistycznych rodzaj wyjaśniania ma prowadzić do odkrycia kulturowych sensów 

konkretnych wytworów i czynności ludzkich748.  

Interpretację humanistyczną – jak pisał Kmita w Wykładach z logiki  

i metodologii nauk – określić można [...] jako czynność formułowania 

odpowiedzi na pytanie typu: „Dlaczego X podjął taką a taką czynność?”, albo: 

„Dlaczego X nadał wytworowi swej czynności takie a takie cechy?”; odpowiedź 

ta składałaby się z: (1) założenia o racjonalności, (2) opisu wiedzy X–a 

wyodrębniającej możliwe do podjęcia przez niego czynności oraz określającej 

ich rezultaty, (3) opisu charakterystycznego dla X–a porządku wartości 

 
747 Tradycyjny termin „forma świadomości społecznej” wywodzi się z marksizmu. W koncepcji 

Kmity ma on nieco inne znaczenie. „[...] (1) w naszym ujęciu [tj. Kmity] każdemu typowi praktyki 
społecznej odpowiada zawsze jakaś forma świadomości społecznej, w ujęciu zaś tradycyjnym tylko  
z niektórymi typami praktyki społecznej związane są odpowiednie (wytwarzane przez nie) formy 
świadomości społecznej, (2) w ujęciu tradycyjnym daną formę świadomości społecznej konstytuują 
przekonania «produkowane» przez odpowiedni, «przekonaniotwórczy» typ praktyki społecznej,  
w naszym zaś ujęciu formę tę konstytuują przekonania, które stanowią społeczno–subiektywny regulator 
odpowiedniego typu praktyki społecznej, a więc nie tyle przekonania «produkowane», ile przekonania 
stanowiące społeczno–subiektywne normy i dyrektywy tego «produkowania» (prócz tego oczywiście – 
normy i dyrektywy regulujące różne od «przekonaniotwórczych» typy praktyki społecznej)” (ibidem,  
s. 66). Ponadto, jak analizował Kmita „[p]rócz przekonań normatywnych i dyrektywnych [...] do 
świadomości społecznej należą jeszcze takie przekonania, które [...] pełnią pośrednio tylko funkcję 
regulowania określonych obszarów praktyki społecznej” (ibidem, s. 65). Są nimi m.in. twierdzenia 
naukowe i wierzenia religijne. Dla przykładu teoretyczne twierdzenia fizyki należą do zakresu 
świadomości społecznej, ale do określonej formy świadomości społecznej należą tylko dyrektywalne 
(technologiczne) konsekwencje tych twierdzeń. Podobnie wierzenia religijne nie należą same przez się do 
określonej formy świadomości społecznej, należą zaś implikowane przez nie odpowiednie normy  
i dyrektywy (zob. ibidem). 

748  Zob. J. Kmita, Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, PWN, 
Warszawa 1971, s. 28–29; M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-
regulacyjna koncepcja kultury, op. cit., s. 187–188. 
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utworzonego z owych rezultatów, takiego, że rezultat czynności rozważanej jest 

wartością preferowaną749. 

A zatem z interpretacją humanistyczną danego wytworu lub czynności mamy do 

czynienia, gdy przypisany zostaje mu określony kulturowy sens. Interpretandum, czyli 

to, co jest poddawane interpretacji, zrozumiałe staje się dopiero wówczas, gdy  

w interpretansie, czyli członie interpretującym, znajdą się przesłanki stwierdzające,  

że jednostka respektuje odpowiednie przekonania normatywne i dyrektywne750. Innymi 

słowy, o ile według Kmity kultura jest społecznym regulatorem działań, o tyle  

„[...] interpretacja humanistyczna polega na tym, by odczytywać sens ludzkich dokonań  

z punktu widzenia przekonań kulturowych” 751 , czyli – w ogólnym ujęciu –  

z perspektywy współczynnika humanistycznego postulowanego przez Znanieckiego. 

Co ważne, interpretacja ta może przybrać – według Kmity i Nowaka – 

perspektywę historyczną lub adaptacyjną752, przy czym w praktyce badawczej typy te 

często kooperują ze sobą i nie zawsze są przez badaczy ściśle i świadomie 

rozróżniane753. Pierwsza z nich, tak zwana „interpretacja historyczna” – dąży do takiego 

ukazania interpretandum, które byłoby autentycznym wydobyciem tych jego cech, 

którym mogły być przypisane wartości w jego własnej epoce dziejowej. Stąd opiera się 

na szeroko pojętej wiedzy historycznej 754 . Natomiast „interpretacja adaptacyjna” – 

stanowi próbę przedstawienia tych cech interpretowanego dzieła, którym można by 

przypisać wartości ważne dla kultury współczesnej, nie zaś dla epoki stanowiącej jego 

kontekst genetyczny755. Taką interpretację Kmita uważał za zabieg twórczy, gdyż miała 

 
749 J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych, 

PWN, Warszawa 1976, s. 23 [wyróżn. wg oryginału]. 
750 Zob. ibidem; M. Domaradzki, Interpretacja humanistyczna a problem starożytnej alegorezy, 

„Filo-Sofija” 2011, R. XI, nr 1 (12), s. 362. 
751 M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja 

kultury, op. cit., s. 196. 
752 Zob. J. Kmita, L. Nowak, O racjonalizującym charakterze badań humanistycznych, op. cit.,  

s. 50–77; L. Nowak, O interpretacji adaptacyjnej, [w:] Wartość, dzieło, sens, op. cit., s. 220–230;  
J. Kmita, T. Kostyrko, Elementy teorii kultury. Wykłady dla studentów kulturoznawstwa, UAM, Poznań 
1983, s. 137–142; J. Kmita, Anarchizm interpretacyjny – o czym mowa?, „Teksty Drugie” 1997, nr 6 (48), 
s. 66–67 wraz z przyp. 3. 

753 Zob. J. Kmita, T. Kostyrko, Elementy teorii kultury, op. cit., s. 138. 
754 Zob. ibidem. 
755  Zob. ibidem. Kmita odwołał się tutaj do myśli przedstawiciela tzw. Wiener Schule  

der Kunstgeschichte – Aloisa Riegla (1858–1905), który zwrócił uwagę na fenomen obecności reliktów 
przeszłości w kulturze Zachodu, a także powiązał kwestię postaw konserwatorskich z zagadnieniem 
pamięci indywidualnej i zbiorowej. Według koncepcji Riegla „[...] dla narodzin i rozwoju 
konserwatorstwa kluczowy jest problem intencjonalności odbioru (a więc to, co odbiorca chce pamiętać 
poprzez kontemplowanie jakiegoś pomnika przeszłości), a nie intencje towarzyszące procesowi 
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być „[...] czynnością prowadzącą do poszerzenia obszaru wartości kulturowych  

o nowe, dotąd nieznane [...]”756. Wartość takiej interpretacji, pomimo iż w momencie jej 

formułowania jest wyjaśnianiem ad hoc, nie miała zdaniem Kmity ograniczać się do 

walorów heurystycznych, ale – o ile spełni schemat interpretacji humanistycznej – mieć 

postać wyjaśniania przez korespondencję757. 

Dla zilustrowania konceptu teoretycznego interpretacji humanistycznej jej autor 

posłużył się szeregiem przykładów zaczerpniętych z literatury, między innymi 
 

wytwórczemu” (J. Krawczyk, Kompromis i metoda – wybrane aspekty teorii konserwatorskich Aloisa 
Riegla i Cesare Brandiego, „Ochrona Zabytków” 2009, R. LXII, nr 2 (245), s. 65; zob. A. Riegl, 
Nowoczesny kult zabytków. Jego istota i powstanie [1903], [w:] Alois Riegl, Georg Dehio i kult zabytków, 
tłum. R. Kasperowicz, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2002, s. 27–70; idem, Nowe 
prądy w dziedzinie opieki nad zabytkami, [w:] Alois Riegl, op. cit, s. 89–104; J. Krawczyk, Ideał 
obiektywności wiedzy a początki wartościowania w konserwatorstwie, [w:] Wartościowanie w ochronie  
i konserwacji zabytków, red. B. Szmygina, Polski Komitet Narodowy ICOMOS – Politechnika Lubelska, 
Warszawa–Lublin 2012, s. 106–113). 

756 J. Kmita, T. Kostyrko, Elementy teorii kultury, op. cit., s. 139. Kmita wyróżnił trzy rodzaje 
możliwej interpretacji adaptacyjnej. „Można by zapewne (1) kontynuując dzieło jako strukturę 
teoretyczną, przyjmować współczesny punkt widzenia, «wpisując» niejako w dzieło wartości nowe,  
to jest, wzbogacając zakres przekazywanych przezeń wartości. Może to być związane z występowaniem  
w substracie materialnym dzieła cech przypadkowych ze względu na zamierzenia twórcze i nie musi 
pozostawać w konflikcie z globalnym sensem dzieła, dającym się ustalić w interpretacji historycznej.  
W takim przypadku twórczość polegałaby na uzupełnieniu niejako struktury dzieła, z m i e n i a j ą c  j e g o  
s e n s  w  s p o s ó b  n i e k o n f l i k t o w y  w stosunku do zamierzonego. (2) Drugi rodzaj interpretacji 
adaptacyjnej można by określić jako z m i a n ę  z a s a d n i c z ą  g l o b a l n e g o  s e n s u  d z i e ł a ,  
co polegałoby na odmiennym od założonego przez historyczny kontekst kulturowy porządku dzieła,  
a zatem na zmianie sensu poszczególnych jego składników. Możliwości takich istotnych zmian są jednak 
ograniczone właściwościami substratu materialnego dzieła [...]. / Istnieją jeszcze inne możliwości 
zabiegów adaptacyjnych, prowadzących również do zmiany sensu dzieła np. (3) t r a k t o w a n i e  
r z e c z y w i s t o ś c i  p r z e d s t a w i o n e j  d z i e ł a  j a k o  r e p r e z e n t a n t a  s z e r s z e g o  n i ż  
z a m i e r z o n e  p r z e z  a u t o r a  u n i w e r s u m , co byłoby niejako ustalaniem obszerniejszej 
rzeczywistości artystycznej niż ta, którą ustalają reguły interpretacji historyczno-kulturowej. / Wszystkie 
te rodzaje adaptacji mogłoby mieć charakter bądź: / (a) r a d y k a l n i e  t w ó r c z y  – gdy przypisywałoby 
się dziełu wartości nieupowszechnione jeszcze nawet w kulturze współczesnej, a więc wartości 
programowane dopiero przez badacza czy krytyka, bądź po prostu / (b) t w ó r c z y  w tym znaczeniu,  
że w stosunku do historycznej interpretacji proponuje się odmienny sens dzieła, zgodny ze współczesnym 
badaczowi nowym systemem wartości kulturowych” (ibidem, s. 139–140 [wyróżn. wg oryginału]). 

757 Zob. ibidem, s. 140–142. „Dokładniej mówiąc: przez korespondencję wyjaśniany byłby: fakt 
akceptacji pewnego wytworu artystycznego, czy jego cech, jako fakt mający miejsce z uwagi na pewną 
wiedzę w’ w momencie t – w oparciu o system wiedzy obszerniejszy, późniejszy w’ w momencie t’,  
co wskazywałoby na czynniki, uzasadniające ową akceptację w momencie t, z uwagi na w. Jak widać  
z tego, adaptacja byłaby traktowana w wyjaśnianiu przez korespondencję jako pewien fakt już 
historyczny, wobec którego badacz przyjmuje określony przez jego nową wiedzę, właściwy wobec faktu 
historycznego, «dystans». W takim ujęciu czynność adaptacyjna traktowana byłaby jako wyraz pewnego 
stanu świadomości kulturowej, narastającej w momencie t, którą na gruncie wiedzy w’ można lepiej 
rozumieć, stwierdzając bądź, że w momencie t’ świadomość w’ jest swego rodzaju przekształceniem w, 
bądź też, wskazuje na zasadnicze między systemami wiedzy i norm w i w’ rozbieżności, nie przekreślając 
wszakże tego, iż na gruncie systemu wiedzy i norm w akceptacja ta była uzasadniona. To w każdym 
przypadku pozwalałoby uchwycić pewne ogniwo rozwoju świadomości kulturowej. / Rozwiązanie takie 
oczywiście nie byłoby zadowalające w tym sensie, iż nie uprawomocnia interpretacji adaptacyjnej  
w momencie jej formułowania. Sądzę jednak, że przy scharakteryzowanym tu rozumieniu interpretacji 
adaptacyjnej musi ona zawsze być ad hoc w momencie jej formułowania, co jednakże nie wydaje się 
istotne z uwagi na możliwość wykazania później jej uzasadnienia” (ibidem, s. 141 [wyróżn.  
wg oryginału]). 
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przykładem Antygony, tytułowej bohaterki dramatu Sofoklesa 758 , który warto tutaj 

przypomnieć.  

Przykładem [...] interpretacji humanistycznej – pisał Kmita – może być [...] 

odpowiedź na pytanie [...]: „Dlaczego Antygona pogrzebała ciało brata?”; 

odpowiedź ta będzie zawierać: (1) założenie o racjonalności (odnośnie do 

Antygony), (2) stwierdzenie, iż Antygona rozpoznawała dwie czynności 

możliwe: pogrzebać ciało brata (C1), pozostawić je swojemu losowi (C2) oraz 

stwierdzenie, iż dla Antygony rezultatem czynności C1 była realizacja nakazów 

boskich, zaś rezultatem czynności C2 była realizacja nakazów ludzkiej władzy 

państwowej, (3) stwierdzenie, że Antygona wyżej stawiała realizację nakazów 

boskich, niż realizację nakazów ludzkiej władzy państwowej. Z tych 

wszystkich danych (1 – 3) wynika, rzecz jasna, że Antygona podejmuje 

czynność C1
759. 

Mateusz Bonecki analizując ów przykład, zwrócił uwagę na „[...] ludzkie 

zachowania jako czynności intencjonalne, wynikające z wiedzy i wartości, a więc jako 

działania obdarzone sensem”760 . Antygona ceniła nakazy boskie wyżej niż ludzkie  

i wiedząc, że grzebiąc ciało brata, podporządkuje się tym pierwszym, postąpiła właśnie 

w ów sposób. Co ważne, sens podjętej przez nią czynności wiąże się z uznaniem jej za 

formę realizacji nakazów bogów. W innym przypadku pochówek ten nie wyróżniałby 

się niczym szczególnym. To konflikt wewnętrzny bohaterki Sofoklesa między 

posłuszeństwem dwu różnym prawom i finalny podjęty przez nią wybór, oparty na 

własnej wiedzy i preferencji, ujawnił tragiczność zaistniałej sytuacji. Sens czynność 

pochówku wypływa bowiem tutaj z wartości czy celu, którym było podporządkowanie 

się boskim prawom.  

Oczywiście cały ów tok analizy – jak zaznaczył Kmita – musi być poprzedzony 

założeniem o racjonalności Antygony, które oznacza, że podejmuje ona zasadniczo  

te działania, które zgodnie z jej wiedzą prowadzą do preferowanych przez nią 

rezultatów. W omawianym przykładzie oznacza to, że Antygona nie tylko wie, jakie 

stoją przed nią możliwości działania, zna ich możliwe rezultaty i konsekwencje, posiada 

 
758 Zob. Sofokles, Antygona, tłum. T. Węclewski, ZNiO, Lwów 1931. 
759 J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych,  

op. cit., s. 23–24 [wyróżn. wg orygniału]. 
760 M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja 

kultury, op. cit., s. 181. 
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określoną preferencję czynności, i co szczególnie znaczące, nie pozostaje na poziomie 

hipotetycznym, ale wybiera i działa. Innymi słowy urzeczywistnia w czynie 

preferowaną wartość761.  

Problem w tym, że człowiek może postąpić wbrew posiadanej wiedzy  

i preferencji, w myśl słów wypowiedzianych przez Medeę w poemacie epickim 

Owidiusza zatytułowanym Metamorfozy: „video meliora proboque; deteriora sequor”762. 

Tym samym, sokratejski intelektualizm etyczny głoszący, iż postępowanie człowieka 

zależy od jego wiedzy na temat tego, co jest dobre, a co złe, a w konsekwencji ten, kto 

wie co, jest dobre, sprawiedliwe, nie może czynić źle i niesprawiedliwie763, często nie 

weryfikuje się pozytywnie. Nie tylko niejednokrotnie człowiek nie dysponuje pełną  

i adekwatną wiedzą na temat możliwych efektów swoich działań, czy też 

nieodpowiednio dobiera środki, ale nawet czasami podejmuje określone czynności 

impulsywnie, w afekcie pomijając własną wiedzę i preferencje.  

Twórca projektu interpretacji humanistycznej doskonale zdawał sobie z tego 

wszystkiego sprawę, podkreślając, że człowiek nie jest idealnym „podmiotem 

racjonalnym” (tak jak „gaz doskonały czy idealny” jest jedynie abstrakcyjnym modelem 

fizycznym gazu, który nigdzie w przyrodzie nie występuje, a przynajmniej jak dotąd nie 

został odkryty). Niemniej „[...] przyjmując takie założenie [o racjonalności], możemy 

dowiedzieć się wiele na temat nas samych, podobnie jak fizyk – uznając prawdy 

dotyczące gazu idealnego – może dowiedzieć się wiele na temat tego, jak zachowują się 

 
761  Zob. ibidem, s. 181–182. W terminologii Kmity „czynność podlegająca interpretacji 

humanistycznej” to „czynność racjonalna”; „rezultaty możliwych do podjęcia czynności” – „wartości”; 
„relacja preferencji” – „porządek wartości”; a „wartość dominująca z uwagi na dany porządek wartości” 
– „sens podjętej czynności racjonalnej lub jej wytworu” (zob. J. Kmita, Z metodologicznych problemów 
interpretacji humanistycznej, op. cit., s. 30); zob. także K. Polak, Wartości a jednostka ludzka w teorii 
Jerzego Kmity, [w:] Kultura a jednostka ludzka, op. cit., s. 117–131). 

762  Owidiusz, Die Metamorphosen, lib. VII, 20–21, Bd. 1, Erklärt v. M. Haupt, 5. Aufl., 
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1871, s. 227; „Widzę i pochwalam to, co lepsze, idę jednak za 
gorszym” [tłum. D.R.]; lub sentencja biblijna: „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię 
tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę [...]” (Rz 7,15).  

763 „Sądzę [tj. Sokrates], że każdy człowiek z wielu rzeczy możliwych wybiera jedną, którą 
uważa za najkorzystniejszą dla siebie, i na tej zasadzie opiera swoje postępowanie” (Ksenofont, 
Wspomnienia o Sokratesie, lib. III, 9,4, [w:] idem, Pisma sokratyczne. Obrona Sokratesa. Wspomnienie  
o Sokratesie. Uczta, tłum. L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1967, s. 156). „Sądził [Sokrates] [...],  
że każda cnota jest wiedzą, z czego wynikało, że kto wie o sprawiedliwości, jest sprawiedliwy. Bo skoro 
tylko nauczymy się geometrii i sztuki budowniczej, stajemy się budowniczymi i mierniczymi. [...]. 
[J]eżeli chodzi o cnotę to – jak pisał Arystoteles – nie wiedza o jej istocie jest najbardziej cenna, lecz 
poznanie, dzięki czemu ona powstaje, bo nie chcemy wiedzieć, czym jest męstwo, lecz być mężnymi,  
ani czym jest sprawiedliwość, lecz chcemy być sprawiedliwi [...]” (Arystoteles, Etyka eudymejska, lib I, 5 
[1216b], [w:] idem, Etyka wielka. Etyka eudymejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1977,  
s. 140). 
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gazy faktycznie w przyrodzie występujące”764. I chociaż człowiek nie jest „idealnym 

podmiotem racjonalnym”, jednak jego działania wynikają głównie z jego wiedzy  

i preferencji wynikających z pewnej hierarchii wartości, z którą się mniej lub bardziej 

identyfikuje. Innymi słowy, działaniem człowieka steruje nie jakaś „tajemna siła”, ale 

posiadane przezeń przekonania i wyobrażenia (to jest obiekty mentalne), które on sobie 

uświadamia i które motywują jego aktywność. Tym samym – w przywołanej 

terminologii Kmity – człowiek mając jakieś preferencje, respektuje przekonania 

normatywne, zaś wiedząc, w jaki sposób urzeczywistnić jakąś wartość czy osiągnąć 

pożądany cel, respektuje przekonania dyrektywne765. I co istotne dla wiarygodności 

interpretacji humanistycznej, w jej horyzoncie „[...] wyjaśniany stan rzeczy istnieje 

niezależnie od stanu świadomości badacza [...]” 766  i nie jest wyłącznie jakimś 

przekonaniem czy wyobrażeniem samego badacza. 

Wobec powyższego należałoby zapytać czy przywołana koncepcja Kmity ma 

jakieś odniesienie do tego, co w swoich filozoficznych badaniach kultury stwierdzili 

Ingarden i Wojtyła. Przede wszystkim – jak się wydaje – koniecznym jest podkreślić,  

że ta maksymalistyczna, z założenia zamierzająca integrować dyscypliny 

humanistyczne koncepcja, potencjalnie obejmuje badania interesujących nas autorów. 

Jednak, Kmita miał wątpliwości co do adekwatności fenomenologii, którą krytykował 

za brak uwzględniania uwarunkowań historyczno-kulturowych. W artykule Czy 

fenomenologiczną koncepcję sensu można uzgodnić z realizmem metafizycznym?,  

w którym wychodząc od głównego zamierzenia filozoficznego Ingardena, jakim było 

odnalezienie drogi od fenomenologii ku realizmowi metafizycznemu, Kmita podjął 

próbę projektującej, czyli adaptacyjnej interpretacji sposobu prezentowania się sensu 

przedmiotów intencjonalnych. Próba ta, jak podkreślił, miała mieć charakter 

 
764 M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja 

kultury, op. cit., s. 190. Samo „założenie o racjonalności” uległo w koncepcji Kmity ewolucji. „[...] Kmita 
– jak podkreśliła Pałubicka – założeniu o racjonalności nadawał najpierw status prawa idealizacyjnego  
[tj. prawa naukowego opisującego prawidłowości zachodzące w warunkach niespotykanych  
w rzeczywistości lub dotyczące przedmiotów, których pewne cechy przyjmują nigdy nie zrealizowane  
w rzeczywistości wartości graniczne], a [w] późniejszym okresie – postać formuły nomologicznej  
[tj. ogólnego prawa naukowego]. Podpierał się przykładem nauk biologicznych, teorią ewolucji,  
w których również nie formuje się praw takich, jak w fizyce, [a] mimo tej trudności procesy biologiczne 
podlegają wyjaśnianiu w sposób zadowalający” (A. Pałubicka, Hermeneutyczne i epistemologiczne 
koncepcje interpretacji, [w:] Archiwum prywatne, udostępnione przez dra hab. Piotra Duchlińskiego, kps, 
s. 19). 

765  Zob. J. Kmita, Kultura symboliczna, op. cit., s. 63–64; A. Pałubicka, Hermeneutyczne  
i epistemologiczne koncepcje interpretacji, op. cit., s. 19–20; M. Bonecki, Jerzy Kmita – interpretacja 
humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, op. cit., s. 190–192. 

766 A. Pałubicka, Hermeneutyczne i epistemologiczne koncepcje interpretacji, op. cit., s. 20. 
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„kulturoznawczy”767. Filozof z Poznania skoncentrował się w niej jednak nie tyle na 

samej filozofii Ingardena, co na jej inspiracjach Husserla, które z kolei częściowo 

zestawiał z filozofią Gottloba Fregego768. Pomijając szczegółowo przeprowadzone tam 

analizy, Kmita podkreślił, że o ile intersubiektywna komunikacja jest konieczna dla 

trwania życia społecznego danej grupy, o tyle jednak jej założenia, między innymi 

składnia i semantyka, nie stanowi – jak się wyraził – „sztywnego gorsetu”.  

Występowanie [...] w płaszczyźnie synchronicznej czy diachronicznej zjawisko 

różnicowania się kultury tej samej wspólnoty społecznej podważa 

zdecydowanie ideę kultury jako owego gorsetu krępującego wszelki „impuls 

swobodny” biegu myśli ludzkiej769. 

Oznacza to – zdaniem twórcy interpretacji humanistycznej – konieczność 

uwzględniania specyfiki okoliczności tak historycznych, jak i kulturowych.  

Dla przykładu odnoszone do planety Wenus pojęcia „Gwiazdy Wieczornej” i „Gwiazdy 

Porannej”, historycznie przeszły od fazy odmienności znaczeniowej do tożsamości 

denotacyjnej. Pomiędzy nimi musiała mieć miejsce faza pośrednia. Początkowo jedynie 

poszczególne jednostki „dewiacyjnie” utożsamiały obie denotacje, przypuszczając,  

że odnoszą się do tego samego przedmiotu, aż po społeczną akceptację ich 

identyczności. Takiej możliwości – jak analizował Kmita – nie dostrzegają 

fenomenolodzy idący po linii Ingardena. Podkreślał, że: 

[...] dla przedtranscendentalnie myślącego fenomenologa [...] gotowość 

[uznania, iż w sensach prezentowania się Gwiazdy Wieczornej i Gwiazdy 

Porannej jako obiektów intencjonalnych zawarta jest idea ich identyczności]  

nie wchodzi w rachubę – jako że szuka on uznania tożsamości tych dwu 
 

767  Zob. J. Kmita, Czy fenomenologiczną koncepcję sensu można uzgodnić z realizmem 
metafizycznym?, op. cit., s. 253–254. 

768  Analiza koncepcji sensu prezentowania się obiektów intencjonalnych według Husserla 
porównana została przez Krzysztofa Michalskiego do Frege’owskiego sensu nazwy (zob. K. Michalski, 
Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, PIW, Warszawa 1988). Kmita przywołał to 
zestawienie, jednak znacząco ograniczył jego zakres. Podkreślił, że „[...] Frege konstruował swą 
opozycję: pojęcie wyrażone przez daną nazwę (Sinn) – jej odniesienie przedmiotowe (Bedeutung),  
nie przykładając większej wagi do konkretnych, historyczno-kulturowych kontekstów występowania tej 
opozycji. Analogicznie rzecz ma się z Husserla odpowiednikiem owej opozycji: sens prezentowania się 
obiektu intencjonalnego – sam ów obiekt” (J. Kmita, Czy fenomenologiczną koncepcję sensu można 
uzgodnić z realizmem metafizycznym?, op. cit., s. 256; zob. ibidem, s. 254–269; zob. także A. Rygalski 
Koncepcja przedmiotu ogólnego u Romana Ingardena i Gottloba Fregego, [w:] Roman Ingarden  
a filozofia naszego czasu, op. cit., s. 91–100). 

769  J. Kmita, Czy fenomenologiczną koncepcję sensu można uzgodnić z realizmem 
metafizycznym?, op. cit., s. 264. 
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różnych przedmiotów intencjonalnych, które nie są „czysto” intencjonalne,  

nie w sensie ich prezentowania się, lecz w racjach metafizyczno-realistycznych. 

Stąd np. dla Ingardena stosowana identyfikacja może dotyczyć jedynie 

metafizyczno-realistycznych odpowiedników owych dwu przedmiotów 

intencjonalnych, nie zaś ich samych770. 

Z pozycji kulturoznawczej Kmity owo utożsamienie odniesień przedmiotowych 

kulturowych pojęć Gwiazdy Wieczornej i Gwiazdy Porannej znajduje swą 

legitymizację w samej kulturze współczesnej, bez konieczności odwoływania się do 

jakichkolwiek przesłanek realistyczno-metafizycznych. Według niego „[...] niekiedy 

gorset pojęć kulturowych rozrywa się, a następnie stosownie «przefasonowuje»”771. 

Zachodzą pewne – nie do końca analitycznie wyjaśnialne – okoliczności, które 

uniemożliwiają intersubiektywną komunikację członków danej społeczności bez 

respektowania tożsamości przedmiotowej wskazanych pojęć kulturowych772.  

Oznacza to, że w dążeniu do możliwie integralnego ujęcia kultury nie można 

pomijać możliwości takiej dynamiki pojęć i przedmiotów przezeń denotowanych,  

a także czynności i – co jak się wydaje jest szczególnie ważne – ich społecznej 

interpretacji. Ten aspekt w analizowanych pracach Ingardena i Wojtyły nie został chyba 

wystarczająco uwypuklony. Co prawda – jak wykazała Majewska – u Ingardena obecne 

są wątki inkontrologiczne, związane z kategorią „spotkania” twórców i odbiorców 

wokół konkretnych przedmiotów. U Wojtyły natomiast znajdziemy zagadnienie 

uczestnictwa człowieka w społeczności, jednak brak tam bezpośredniej aplikacji 

koncepcji uczestnictwa – w jej formie znanej z Osoby i czynu – w wymiarze 

kulturowym773. W obu przypadkach, zwłaszcza jeśli idzie o Ingardena, nie mamy do 

 
770 Ibidem, s. 265. 
771 Ibidem, s. 269. 
772 Na tej podstawie Kmita postawił następującą tezę realizmu metafizycznego: „Poza obiektami 

oznaczonymi przez pojęcia kulturowe istnieje autentycznie zewnętrzna dziedzina obiektów; w im 
wyższym stopniu zdają z nich sprawę pojęcia kulturowe, nadto zaś także pojęcia dewiacyjne od nich 
odchodzące, tym bardziej efektywne są działania komunikacyjne oparte na przesłankach posługujących 
się tymi pojęciami. Wyglądałoby tedy tak, jak gdyby działania pozakomunikacyjne były zdolne  
w pewnych przypadkach «przenikać głębiej» swymi przesłankami subiektywnymi, dewiacyjnymi pod 
względem kulturowym, do owej autentycznej rzeczywistości niż działania oparte na przesłankach 
niewykraczających poza aktualne pojęcia kulturowe” (ibidem; zob. także ibidem, s. 267–269). 

773 Próbę stosowania teorii uczestnictwa w wymiarze kultury znajdujemy w przemówieniach 
papieskich Wojtyły. „Kultura – mówił Jan Paweł II na forum UNESCO – jest właściwym sposobem 
«istnienia» i «bytowania» człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, 
która z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc o międzyludzkim i społecznym 
charakterze ludzkiego bytowania. Stąd w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia człowieka, 
bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których człowiek bytuje. W tej wielości człowiek rozwija 
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czynienia z jakąś całościową koncepcją. Dla Ingardena wszak podstawową była 

perspektywa teoretyczna, która polegała na odbiorczym obcowaniu z wytworem kultury 

w ramach relacji poznawczej.  

Paradygmat ów – jak analizowała Katarzyna Rosner – został przełamany na 

początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku przez szeroko rozumiany 

strukturalizm, hermeneutykę i odkrycie semiotycznego charakteru kultury. Wówczas:  

Zdano sobie sprawę, że wytwory kultury są nie tylko przedmiotami, co tworami 

znaczącymi, tekstami; [i] jeśli tak, to zachowań ludzkich nakierowanych na te 

wytwory nie należy ujmować jako procesów poznawania własności 

określonych przedmiotów, lecz jako procesy rozumienia i interpretacji 

tekstów774.  

A zatem, obcowanie z wytworami kultury jest szczególną formą społecznej 

komunikacji, gdzie między przedmiotem a obcującym z nim człowiekiem wkracza 

czynnik języka jako kulturowego systemu, w którym przebiega interpretacja.  

Tak postrzegał ją chociażby współtwórca dwudziestowiecznej hermeneutyki 

filozoficznej Hans-Georg Gadamer, który interpretacji nadał postać dialogu mającego 

nie tyle cel poznawczy, co budowanie i podtrzymywanie więzi wspólnotowych poprzez 

partycypację w tradycji kulturowej775. Tym samym przedefiniowaniu ulegała kultura 

 
się, nie tracąc istotnego kontaktu z jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru swego 
istnienia i bytowania” (Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, 6, op. cit., s. 54 [wyróżn. wg oryginału]). 

774 K. Rosner, Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą, op. cit., s. 176. 
775  Według Hansa-Georga Gadamera „[z]znaczenia tekstu nie można [...] uważać za jakieś 

sztywne i arbitralne stanowisko, które pragnącemu zrozumieć kazałoby zadać to tylko jedno pytanie:  
jak ktoś mógł dojść do tak absurdalnego poglądu? Dlatego w rozumieniu na pewno nie chodzi  
o «zrozumienie historyczne», które rekonstruowałoby genezę tekstu. Raczej chodzi o rozumienie samego 
tekstu. To zaś oznacza, że własne idee interpretatora zawsze uczestniczą w przywracaniu sensu tekstu do 
życia” (H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Inter Esse, 
Kraków 1993, s. 357 [wyróżn. wg oryginału]). „Rozumienie, co inny mówi, polega, [...] na porozumieniu 
co do danej sprawy, a nie na wstawianie się w położenie innego i doznawaniu jego przeżyć” (ibidem,  
s. 353). „Wszelkie rozumienie jest wykładaniem, a wszelkie wykładanie rozwija się w medium pewnego 
języka, który pozwala dojść do słowa przedmiotowi, a zarazem jest własną mową interpretatora” (ibidem, 
s. 357). Gadamer – jak podkreśliła Pałubicka – „[i]nterpretowany tekst zrównał z aktem 
komunikacyjnym, w którym aktywnie uczestniczą, wpływają na siebie obie strony dialogu. [...].  
Nie o ustalenie prawdy, rozumianej epistemologicznie, idzie Gadamerowi w interpretacji, lecz przede 
wszystkim o budowanie i podtrzymywanie więzi wspólnotowych. Niejako przy okazji odbywa się 
rozszerzanie własnych horyzontów przez rozmawiających, które z perspektywy jednostki może być 
nawet twórcze i wartościowe. Wytwarzanie i podtrzymywanie świata społecznego to główny cel, jaki 
przyświeca hermeneutyce autora Prawdy i metody. Polem zainteresowań uczynił Gadamer zatem 
s p o s ó b  p a r t y c y p a c j i  interpretatora w wytworach «ducha» np. w literaturze, muzyce czy filozofii, 
ogólnie w tradycji kulturowej” (A. Pałubicka, Hermeneutyczne i epistemologiczne koncepcje 
interpretacji, op. cit., s. 8, 10–11 [wyróżn. wg oryginału]). W konsekwencji, jak zaakcentowała 
Pałubicka, zachodzi sprzeczność między zaangażowaną postawą badacza w interpretacji hermeneutycznej 
 



 

 199 

jako taka. Dla przykładu, o ile dla Ingardena tożsamość danego dzieła kultury była 

tożsamością pewnego przedmiotu, jego sposobu istnienia i własności, o tyle we 

wskazanym nowym ujęciu tożsamość tegoż dzieła podlega relatywizacji w stosunku do 

systemów, w których jest interpretowane. Tożsamość przedmiotu zastępuje tedy 

tożsamość znaczenia776. 

Odwołanie się do koncepcji Kmity ma wobec powyższego służyć uwrażliwieniu 

na znaczenie i specyfikę kontekstu kulturowego we wszelkich stawianych hipotezach  

i interpretacjach dotyczących kultury jako takiej, jej wytworów i czynności. Wszak – 

jak się wyraził Michael Tomasello – „[...] myślenie ludzkie to indywidualna 

improwizacja wpleciona w matrycę społeczno-kulturową” 777 . I również wytwory  

i poprzedzające je czynności kulturowe są – analogicznie – efektem improwizacji 

konkretnego człowieka, jego myślenie zawsze jest jakoś osadzone w interakcjach 

społecznych. Już pierwsza świadoma czynność kulturowa nowo narodzonego dziecka, 

jaką jest uśmiech – o czym wspomnieliśmy wcześniej – dokonuje się w interakcji  

z drugim człowiekiem. Ów uśmiech, którego dziecko jeszcze nawet nie potrafi nazwać, 

właśnie przez matkę czy ojca zostaje tak zinterpretowany. 

Przywołana powyżej charakterystyka interpretacji humanistycznej i koncepcji 

kultury wypracowana przez Kmitę wydaje się ukazywać szerszy horyzont dla badań 

Ingardena i Wojtyły, u których można dostrzec jedynie pewne zaczątki takiejż 

interpretacji. Zdecydowaliśmy się ją tutaj – adaptacyjnie – przywołać właśnie w tym 

celu, by ukazać niezbywalność wymiaru społecznego dla interpretacji tak czynności, jak 

i przynależnej im kultury w całej jej integralności. Jakiekolwiek ujęcie kultury  

z pominięciem wymiaru społecznego wydaje się tym samym redukcjonizmem 

uniemożliwiającym autentyczną jej interpretację. Wątek ten swoje dopełnienie znajdzie 

w punkcie następnym, który dotyczyć będzie symbolicznego charakteru kultury. 

 

 

 

 
a metodologicznym zobligowaniem go do zachowania postawy dystansu (zob. ibidem, s. 16–18;  
A. Pałubicka, Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013,  
s. 43–92). 

776 Zob. K. Rosner, Roman Ingarden a współczesna filozoficzna refleksja nad kulturą, op. cit.,  
s. 175–178.  

777  M. Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, tłum. B. Kucharzyk, R. Ociepa, 
Copernicus Center Press, Kraków 2015, s. 13; zob. B. Brożek, Granice interpretacji, Copernicus Center 
Press, Kraków 2017, s. 129–141. 
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4.3. Symboliczny charakter kultury  

 

Pojęcie „symbolu” – tak jak i pojęcie „kultury” – jest wieloznaczne. Wydaje się 

jednak, że nie sposób z jego pominięciem adekwatnie opisać przedmiot naszych badań. 

Etymologicznie symbol (gr. sýmbolon, łac. symbolum) oznaczał niewielki przedmiot 

(kość, przedmiot gliniany, pierścień etc.) rozłamany na pół podczas zawierania umowy 

czy przymierza. Takaż „część” stanowiła znak rozpoznawczy dla osób, które wiązała 

umowa lub jakaś inna więź, na przykład przyjaźń. Jak pisał Stefan Czarnowski – 

symbol to: „[...] «współokruch», rzecz, która istnieje niezależnie od określonej całości, 

której jednak pojawienie się pociąga zawsze przypomnienie tejże całości i która [...] 

wystarcza, by całość reprezentować, jako jej znak”778. Symbol rozumiany mógł być 

jednak nie tylko jako sam przedmiot, jakiś „współokruch”, ale jako czynność bądź 

wydarzenie. Symbol (gr. symbállein) oznaczał bowiem także „wspólnie dążyć”, 

„zbierać”, „porównywać”, „składać razem to, co było podzielone”779. 

Wskazana dwuaspektowość symbolu jako znaku i czynności zdaje się 

odzwierciedlać to, co powiedzieliśmy o wytworach i czynnościach kulturowych. 

Ukazuje jednak coś więcej, poszerza – jeśli tak można się wyrazić – horyzont tego, 

czym jest kultura zarówno w wymiarze czynności, jak i powstałych artefaktów. 

Wojtyła, o czym już była mowa pod koniec rozdziału drugiego niniejszej pracy, 

znamiennie za Jaspersem twierdził, że kultura „[j]est szyfrem, wskazującym na 

Transcendencję” 780 . Kultura jawi się tedy „współokruchem” całej rzeczywistości, 

 
778  S. Czarnowski, Warunki społeczne zmiany znaczenia symbolów literackich, „Przegląd 

Socjologiczny” 1935, t. 3, s. 4. Według Charlesa Sandersa Peirce’a „symbol” przynależy do rodziny 
„znaków”, stanowi jednak w niej grupę szczególnego rodzaju (zob. C.S. Peirce, Wybór pism 
semiotycznych, wybór H. Buczyńska-Garewicz, red. H. Buczyńska-Garewicz, A.J. Nowak,  
tłum. R. Mirek, A.J. Nowak, Znak–Język–Rzeczywistość – Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 
Warszawa 1997, s. 130–175). Zarówno znak, jak i symbol pojawiają się w sytuacji, gdy przedmiot,  
do którego pragniemy się odnieść, nie znajduje się w polu percepcji. Różnica tkwi w sposobie odsyłania 
do tej rzeczywistości, którą oznaczają. Znak czyni to na zasadzie konwencji, przekazując jedną konkretną 
informację i nic poza nią (tak jak np. czerwone światło sygnalizacji świetlnej oznacza „stop”). Symbol 
wskazuje na rzeczywistość poza sobą (tak jak każdy znak), przy czym jego funkcja poznawcza  
nie wyczerpuje się w pojedynczej informacji, ale kryje „nadmiar znaczenia”, który wymaga 
hermeneutycznego namysłu (zob. W. Stróżewski, Symbol i rzeczywistość, [w:] idem, Istnienie i sens, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 439–444; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 288–289, 307). 

779  Zob. [hasło:] „sýmbolon”, [w:] A Greek-English Lexicon, comp. H.G. Liddell, R. Scott,  
A New Edition, The Clarendon Press, Oxford 1958, s. 1676–1677; J.A. Kłoczowski, [hasło:] „symbol”, 
[w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, op. cit., 2003, s. 168; H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, op. cit.,  
s. 97; L. Polony, Symbol i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2011, s. 11–12. 

780  K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, op. cit., s. 19,  
przyp. 18. 
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„pomostem” między tym, co egzystencjalne i Transcendentne781, przeszłe i przyszłe, 

widzialne i niewidzialne, skończone i nieskończone etc. W tym kierunku analizował 

problematykę także Stróżewski, podkreślając, że:  

(1) symbol jest znakiem odnoszącym się do czegoś w istocie swej 

niewyrażalnego, [oraz] (2) między symbolem a tym, co symbolizuje 

(symbolizującym – symbolizowanym), zachodzi relacja szczególnego 

„pokrewieństwa” [...]782.  

Dlaczego jednak Wojtyła powołał się na Jaspersa i użyty przez niego całkowicie 

formalny termin „szyfr” (die Chiffre)? Ów niemiecki psychiatra i filozof nie posługiwał 

się pojęciem „symbolu”, gdyż – jak pisał Jan Andrzej Kłoczowski – nie był przekonany, 

czy rzeczywistość, w której symbol uczestniczy w ogóle istnieje783. Mówiąc zaś wprost 

o kulturze jako symbolu, wskazałby na jej intencjonalne uczestnictwo w rzeczywistości, 

którą reprezentuje. U Wojtyły „szyfr” miał być bez wątpienia „symbolem”, wręcz 

„symbolem religijnym”784 zważywszy na dopełniającą jego filozofię kultury – teologię. 

Pozostając jednak na płaszczyźnie rozstrzygnięć filozoficznych, jak się wydaje bez 

błędu można określić kulturę mianem symbolu czy szyfru. Jest tedy kultura „czymś 

więcej” i do tegoż odsyła785. Już sam fakt, że człowiek podejmuje twórczość nie tylko 

egzystencjalnie konieczną, ale także tę o charakterze unutile – realizując wartości dobra 

i piękna, świadczy o tym dobitnie. 

Takie stanowisko bliskie jest temu reprezentowanemu przez Ingardena, który 

konsekwentnie rozpatrywał ontologiczne możliwości, wstrzymując się od tez 

metafizycznych. Pisał o „[...] tym, co on [człowiek] jeno w przybliżeniu, jakby odblasku 

może przeczuwać w ujawnionych i ucieleśnionych przez siebie wartościach”786, czyli  

 
781 Zob. S. Kowalczyk, Ambiwalencja koncepcji absolutu Karla Jaspersa, „Zeszyty Naukowe 

KUL” 1971, R. XIV, z. 4 (56), s. 32. 
782 W. Stróżewski, Symbol i rzeczywistość, op. cit., s. 439 [wyróżn. wg oryginału]. 
783 Zob. J.A. Kłoczowski, [hasło:] „symbol”, op. cit., s. 169. 
784  Według Stróżewskiego, „[...] symbol w najwłaściwszym znaczeniu tego słowa musi być 

symbolem religijnym; tylko wtedy bowiem dochodzi do partycypacji symbolizującego  
w symbolizowanym. Cała negatywna strona tego procesu pozostaje w mocy: nie wiemy, jak się to dzieje  
i jak to jest w ogóle możliwe. Ale dotarcie do tego tajemniczego stanu możliwe jest tylko przez symbol: 
bez niego nic w ogóle byśmy o tym nie wiedzieli” (W. Stróżewski, Symbol i rzeczywistość, op. cit.,  
s. 447). W Kościele katolickim mianem symbolu określa się wyznania wiary (zwł. Apostolski symbol 
wiary, Nicejsko–konstantynopolitańskie wyznanie wiary) oraz sakramenty. 

785 Kmita w jednym ze swoich artykułów dotyczących interpretacji humanistycznej znamiennie 
napisał, że „[...] «coś więcej» określiłbym krótko mianem kultury” (J. Kmita, Anarchizm interpretacyjny 
– o czym mowa?, op. cit., s. 65). 

786 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 36. 
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o kulturze jako o „nowej rzeczywistości”, w której jednak „[...] znajduje moce równie 

mu obce, jak świat, z którego pochodzi, i znacznie bardziej go przerastające niż to 

wszystko, do czego on dorosnąć potrafi”787. Jednak właśnie w podejmowaniu wysiłku 

odkrywania wartości i tworzenia tegoż nowego świata Ingarden widział sens ludzkiej 

egzystencji.  

Samo zagadnienie symbolu poruszył Ingarden wprost w ramach studiów 

dotyczących dział literacki, gdzie uwypuklił różnicę między odsłanianiem się jakości 

metafizycznych a funkcją symbolizowania. Autor O dziele literackim podkreślał, że:  

Gdy określona realna lub jedynie przedstawiona sytuacja wiedzie do pojawienia 

się jakości metafizycznej, to podstawy tego tkwią w samej sytuacji, a o b i e :  

i jakość, i sytuacja, która ją ugruntowuje, odgrywają [...] ważną rolę. Zupełnie 

inaczej jest w przypadku symbolu: symbol jest t y l k o  środkiem788. 

Innymi słowy, istnieje szczególna przepaść między symbolem – „tym,  

co usymbolizowane” a – „tym, co symbolizuje”, czyli jakimś przedmiotem, stanem 

rzeczy czy sytuacją. To bowiem, co „usymbolizowane” nie może – ze swej istoty – 

samo przez się zaprezentować się, jako że jest bezpośrednio niedostępne. Gdyby zaś 

było dostępne, symbolizowanie byłoby najzwyczajniej zbędne. „Symbol resp. 

symbolizowanie – powtórzmy za Ingardenem – jest niezbędne tam, gdzie z tych lub 

owych względów nie można uzyskać doświadczenia symbolizowanego przedmiotu  

w oryginale lub przynajmniej gdzie w danej chwili nie jesteśmy zdolni dotrzeć  

do przedmiotu”789. 

 
787 Ibidem, s. 36–37. 
788 R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 377–378 [wyróż. wg oryginału]. 
789 Ibidem, s. 377. Makota kontynuując badania Ingardena, przeprowadziła interesujące analizy 

symbolu w polemice z koncepcją Susanne Katherine Langer (1895–1985). Ta amerykańska filozof 
twierdziła, że dzieło sztuki to „symbol emocjonalny” (an emotive symbol), układ barw czy dźwięków, 
stworzona przez artystę iluzja symbolizująca „idee subiektywnej rzeczywistości”. Natomiast Makota  
w formie pytań sformułowała następujące konkluzje: „[s]ymbol to ś r o d e k  otwierający nam drogę do 
tego, co symbolizowane. Czy możemy jednak traktować dzieło jako środek? Dzieło – dzięki swej 
strukturze – wyraża określone jakości emocjonalne. Zgoda. Ale pozostajemy w obrębie dzieła. Zresztą 
jakości emocjonalne może także wyrażać np. krajobraz. Czy będzie on wtedy dla nas symbolem? Nie 
sądzę. / Dlaczego mielibyśmy odchodzić od świata dzieła w świat uczuć – rzeczywistych czy możliwych? 
Dzieło prezentuje nam jakąś quasi-r z e c z y w i s t o ś ć . Tym samym uwalnia nas od odnoszenia jego 
treści do czegoś poza nim się znajdującego. / Można zapytać, do czego odnieść jakości nie mające 
odpowiedników w świecie rzeczywistym, jakości «stworzone» przez artystę, a znikąd już nie 
«abstrahowane». Chyba tylko do czystych możliwości. Ale po co nam myśleć o czystych możliwościach, 
gdy możemy określone jakości percypować n a o c z n i e  – jako zrealizowane w dziele? / Symbolizujemy 
to, co nie da się bezpośrednio przedstawić, pokazać. Zapewne, idea ogólna nie da się pokazać. Ale czy 
zależy nam na dotarciu do niej właśnie poprzez sztukę? Czy nie cieszy nas bardziej jej konkretne 
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Czy zatem wobec powyższego można stwierdzić, że cała kultura jest symbolem 

pewnego – by użyć sformułowania Ingardena – „innego  świata” 790 , jakiejś 

metafizycznej rzeczywistości. Jeśli jednak, na przykładzie obcowania z dziełami sztuki, 

które do kultury bezdyskusyjnie należą, wedle Ingardena może dojść do objawienia się 

jakości metafizycznych, czy nie zachodzi tu jakaś sprzeczność? 

Nie rozstrzygając definitywnie postawionej kwestii, można przywołać słynną 

formułę Ricoeura „symbol daje do myślenia”791 i odnieść ją do kultury – do jej pojęcia  

i odpowiadającej mu rzeczywistości. Kultura daje bowiem do myślenia swoim 

istnieniem i różnorodnością form wyrazu. I tym, co jest w niej charakterystyczne, jest 

jej szczególna symboliczność: może nie tylko symbolizowanie „innego świata”, co 

jakieś jego odsłonięcie (konkretyzacja). Kultura z jednej strony zdaje się odsłaniać 

pewną rzeczywistość, z drugiej – odsłania człowieka, który w różny sposób wchodzi  

w jej przestrzeń jako jej twórca lub odbiorca, czy w terminologii Kmity – uczestniczy  

w kulturze, respektując bądź świadomie akceptując przekonania kulturowe danej 

społeczności. Żyć w danej kulturze oznacza wówczas nie tyle egzystencję w przestrzeni 

czynności i wytworów kulturowych, ale w pewnej przestrzeni symbolicznej jako 

strukturze niedopełnionej i otwartej, która nie tylko jest przestrzenią codziennej 

komunikacji w danej społeczności, ale w różny sposób jest – jak się wyraził Gilbert 

Durand – „epifanią tajemnicy”792. To właśnie kultura – jako symbol czy szyfr – jest 

tym, co ma możność otwierać człowieka na „wymiar głębi” rzeczywistości i własnego 

istnienia. 

Co ważne, symboliczny charakter kultury ma, jak się wydaje, ścisły związek  

z jej charakterem społecznym, o czym była już mowa wcześniej przy zagadnieniu 

interpretacji czynności kulturowych. Dodajmy tylko, że symbole danej grupy społecznej 

mają moc scalającą i integrującą. Bez jakiejś, chociażby elementarnej wiedzy, symbole 

 
ujednostkowanie w określonym dziele? Chcemy pozostać w świecie dzieła, zwłaszcza jeżeli jest on 
urzekający – czy musimy poza ten świat wychodzić? A jeżeli nie wyjdziemy poza świat dzieła, czy jest 
sens nazywać dzieło (ewentualnie niektóre tylko jego elementy) symbolem?” (J. Makota, Czy dzieło 
sztuki jest symbolem?, [w:] Szkice filozoficzne. Romanowi Ingardenowi w darze, op. cit., s. 410–411 
[wyróżn. wg oryginału]). 

790 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, wyd. 2, op. cit., s. 377 [wyróżn. wg oryginału]. 
791 Zob. P. Ricoeur, „Symbol daje do myślenia”, tłum. S. Cichowicz, [w:] idem, Egzystencja  

i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór i oprac. S. Cichowicz, tłum. E. Bieńkowska [et al.],  
IW „Pax”, Warszawa 1975, s. 7–24.  

792  Zob. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, tłum. C. Rowiński, PWN, Warszawa 1986,  
s. 23–24; W. Stróżewski, Symbol i rzeczywistość, op. cit., s. 446; P. Tillich, Symbol religijny, [w:] idem, 
Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1994, s. 158–180. 
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nie mogłyby być bowiem jako symbole uchwycone. One są bowiem owym społecznie 

przekazywanym „ładem”, jakimś – jeśli można tak powiedzieć – „kulturowym kodem” 

do „kultury” danej społeczności. Dla przykładu, o ile zniszczenie znaku drogowego 

będzie uznane przez mieszkańców danej miejscowości za akt wandalizmu, który 

utrudnia współżycie społeczne, gdyż zagraża bezpieczeństwu na drogach, o tyle 

spalenie flagi czy krzyża nie będzie już zwykłym wandalizmem, ale wręcz 

świętokradztwem, gdyż zniszczony zostanie nie po prostu „obszyty kawałek tkaniny”, 

czy „dwie drewniane belki”, ale przedmiot symbolizujący dla danych osób najwyższe 

wartości narodowe i religijne793. 

Niewątpliwie symboliczny charakter kultury nie kończy się na wskazanych 

powyżej krótkich uwagach. To jednak, co zostało powiedziane, wydaje się być dla 

naszych analiz wystarczające. Kultura jest symbolem, szyfrem, który odsyła do 

bogatszego obszaru rzeczywistości, zarówno tej człowiekowi zewnętrznej, jak i tej  

w nim samym. I co ważne, symbole są intersubiektywne i łączą daną – mniejszą lub 

większą – grupę społeczną. W następnym punkcie przejdziemy do wartości, które 

wydają się stanowić życiodajną arterię kultury, bez których symbole stałyby się tylko 

„pustymi” pojęciami. 

 

 

4.4. Aksjologia kultury 

 

Od początku dwudziestego wieku „kultura” zyskała nowy antropologiczny sens. 

O ile uprzednio używano tego słowa szczególnie w konotacji intelektualnej  

i estetycznej, odnosząc je do tak zwanych „osób kulturalnych”, cechujących się 

erudycją, ogładą towarzyską i finezją umysłu. O tyle wraz z początkiem ubiegłego 

stuleciu akcent zaczął przesuwać się na konotację antropologiczną, społeczno-

historyczną, która odsłania charakterystyczne cechy danej społeczności, jej mentalność, 

styl życia 794 . Ów pierwszy – klasyczny, humanistyczny lub estetyczny sens miał 

 
793 Zob. J.A. Kłoczowski, [hasło:] „symbol”, op. cit., s. 169. 
794 Zob. H. Carrier, Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II, tłum. L. Kamińska, 

Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej – Fundacja Jana Pawła II, Rzym–Warszawa 1990, s. 17–18.  
W pracy niniejszej Carrier ukazał proces nabierania przez chrześcijan „świadomości kulturalnej” 
(conscientisation culturelle), który dokonał się głównie za sprawą Soboru Watykańskiego II, Synodu 
Biskupów z 1974 r. i – będącej jego owocem – Adhortacji Evangelii nuntiandii (zob. Paweł VI, 
Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym – Evangelii nuntiandii (Rzym,  
8 grudnia 1975), Referat Katechetyczny, Kielce 1990), jak również kontynuacji tego dzieła  
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charakter normatywny, jako że miał odnosić się do pewnego ideału, który należało 

osiągnąć, by uchodzić za osobę kulturalną. Drugi natomiast – ujmujący kulturę 

antropologiczny – miał mieć na celu opis sytuacji społeczno-historyczno-kulturalnej, 

która w odniesieniu do normy idealnej zawiera zarówno elementy pozytywne, jak  

i negatywne. Początkowo oba znaczenia „kultury” traktowano jako opozycyjne, jednak 

dziś – jak charakteryzował Hervé Carrier – lepiej rozumiemy ich stałe, wzajemne 

relacje, związek między kulturą jednostki a społeczności, zwłaszcza iż ów sens 

klasyczny nabrał znaczenia socjologicznego i historycznego795.  

Niezależne jednak jak ocenimy, czy opiszemy kulturę jednostek, czy grup 

społecznych, wydaje się, że pierwszym, pierwotnym i podstawowym pytaniem jest – 

dlaczego ona w ogóle jakoś się konstytuuje. Nie wystarczy uznać – jak wskazał 

przywołany wyżej autor – że „[...] kultura jako rzeczywistość [...] istnieje od momentu 

pojawienia się homo sapiens, i to ona właśnie uczyniła z nas istoty prawdziwie 

ludzkie” 796 , ale należy postawić pytanie o przyczyny i uwarunkowania tego stanu 

rzeczy. Odpowiedzią nań wydają się być „wartości”. One to, jako – by użyć 

sformułowania Ingardena – szczególne „determinacje” czy „kwalifikacje jakościowe 

przedmiotów” wpłynęły na to, że człowiek to nie tylko coraz doskonalszy homo faber 

ale osoba, która tworzy kulturę. Właśnie poprzez swą szczególną aktywność 

aksjologiczną – jako jednostki czy grupy społecznej – człowiek nie poprzestał na 

poziomie podstawowej strategii przetrwania w świecie pierwotnej przyrody, ale 

przekroczył ją konstytuując świat kultury797. 

 
w pontyfikacie Jana Pawła II, który uprzednio uczestniczył zarówno we wspomnianym soborze, jak  
i synodzie. 

795 Zob. H. Carrier, Ewangelia i kultury, op. cit., s. 19–20; A. Kłoskowska, Kultura masowa,  
op. cit., s. 15. 

796 H. Carrier, Ewangelia i kultury, op. cit., s. 17.  
797  Oczywiście można poddać pod dyskusję zasadność ograniczania kultury wyłącznie do 

człowieka i wartości i – jak np. Andrzej L. Zachariasz – rozważać możliwość jakiejś „kultury świata 
zwierzęcego” (zob. A.L. Zachariasz, Czy kultura może być realizowana poza wartościami?, „Sofia” 2010, 
vol. 10. s. 274–278). Zachariasz podkreślił, że „[...] odpowiedź na to pytanie jawiła się jako prosta do 
momentu, gdy człowieka, jako podmiot działań, wyraźnie i jednoznacznie przeciwstawiono zwierzętom  
i właściwym im zachowaniom. O ile z człowiekiem wiązano zachowania wyznaczane nie tylko 
świadomością, ale i rozumnością (resp. – racjonalnością), to zwierzętom odmawiano obu. Oznaczało to, 
że aktywność zwierząt i powstającą w jej wyniku rzeczywistość sprowadzono wyłącznie do wyniku 
fizycznego, odmawiając jej tym samym wymiaru znaczeniowego, jak i intencjonalnego. Jednoczesne 
łączenie wartości ze sferą znaczeń pozwalało na przeciwstawienie kultury, jako zachowań ludzkich i ich 
rezultatów, zachowaniom zwierząt i powstającej w ich wyniku rzeczywistości, czyli przeciwstawienie 
kultury naturze” (ibidem, s. 276). W konsekwencji – jak wskazał Zachariasz – „[o]dmawiając statusu 
«kultury» rzeczywistości wyrażanej aktywnością zwierząt i nie wskazując przez jej pojęciowe określenie 
na jej odrębność, nie tylko pozostawiamy ją bez nazwy, ale co ważniejsze, negujemy jej przedmiotowość. 
Tym samym nie postrzegamy potrzeby jej badania jako rzeczywistości odrębnej. [...]. Jeśli [...] podstaw 
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Na takiej właśnie linii ścisłego związku kultury i wartości znajdują się 

rozważania zarówno Ingardena, jak i Wojtyły. Nie powtarzając analiz 

przeprowadzonych w rozdziałach poprzednich, kwestia odpowiedzialności zdaje się 

wysuwać na pierwszy plan. Zarówno dla Ingardena, jak i Wojtyły była ona zasadnicza  

i nota bene właśnie ona stanowiła jeden z podstawowych „pomostów” teoretycznych 

łączących wymienionych filozofów. Tak dla Ingardena jak i Wojtyły pominięcie 

kategorii odpowiedzialności, oznaczałoby bezprzedmiotowość ich badań 

antropologicznych, etycznych i także aksjologicznych. To odpowiedzialność, odkryta  

i świadomie przyjęta, odsłania przed człowiekiem nowy wymiar egzystencji. Bez tej 

kategorii świat mógł jawić się tylko mono-aksjologicznie i dopiero w pryzmacie 

odpowiedzialności polaryzuje się asymetria dobra i zła, zasług i win, spełnienia  

i frustracji etc. Odpowiedzialność staje się odpowiedzialnością za wartości, te odkryte, 

podjęte, replikowane, ale także za te utracone czy wręcz unicestwione, 

odpowiedzialnością za kulturę – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, 

wewnętrznym i zewnętrznym, materialnym i duchowym.  

W jednym z wykładów z etyki Ingarden mówił wprost:  

To, czego jesteśmy świadkami w kulturze światowej ostatnich, powiedzmy, 

paru tysięcy lat, to fakt, że prowadzi się nieustanne wali o wartości, o systemy 

wartości, o to, by uznano potrzebę realizacji pewnych systemów wartości,  

a odrzucono inne798. 

Wartości nie są bowiem wedle niego wyłącznie pozytywne, ale i negatywne 

(„przeciw-wartości”, „antywartości”), tak jak jest piękno i jest szpetota czy odwaga  

i tchórzostwo799. Wobec nich jesteśmy zmuszeni zajmować określone stanowiska, jedne 

przyjmować i realizować, a inne nie. Rzeczywistość kultury jest rzeczywistością 

odpowiedzialności – zarówno tej podjętej i tej zaniechanej. Z tym, że – podążając za 

myślą Wojtyły – kulturze opartej na wartościach negatywnych, na tym, co wyłącznie 
 

do określenia działalności człowieka poszukiwano w aktywności duchowej, a nawet umysłowej (cultura 
animi), to czy w przypadku zwierząt nie można by dopatrywać się ich w znaczeniach takich np. słów, jak: 
animal, is – zwierz, zwierzęcość bądź sensus, us – zmysł, zmysłowość, a właściwe tej sferze zachowania  
i powstającą w ich wyniku rzeczywistość określić takimi nazwami, jak: sensuslibilia, czy też wręcz 
animalibilia? Być może inne, ale jakie? Pytanie pozostaje otwarte” (ibidem, s. 278).  

798 R. Ingarden, Wykłady z etyki, op. cit., s. 143. 
799 Jan Pawlica zwrócił uwagę, że twórcze przekraczanie koncepcji Ingardena może nastąpić 

właśnie poprzez analizę aksjologii negatywnej i dialektyki wartości w realnym świecie (zob. J. Pawlica, 
Próba rekonstrukcji i „przekraczanie” aksjologii Romana Ingardena (wstęp do opracowania), „Studia 
Filozoficzne” 1990, nr 2–3 (291–292), s. 108). 
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„przechodnie” i konsumpcyjne, trudno sensu stricto przyznać miano „kultury”,  

ale „antykultury” czy „kultury śmierci”. W konotacji antropologicznej jednak także 

„kultura” oparta na wartościach negatywnych będzie „kulturą” w sensie pewnej 

rzeczywistości ludzkiej, charakteryzującej jednostkę, rodzinę czy większą grupę 

społeczną. Jednak, jeśli kultura ma służyć rozwojowi człowieka jako człowieka, 

absurdalnym byłoby przypisywanie w niej prymatu wartościom negatywnym. Czyż 

kultura promująca dla przykładu szpetotę, niewierność czy morderstwo jako wartości 

najwyższe mogłaby pomóc człowiekowi w realizacji samego siebie?  

Ingarden w szkicu Człowiek i jego rzeczywistość podkreślał, że człowiek żyje na 

skraju dwóch rzeczywistości, świata fizyko-biologicznego, z którego wyrasta, i nowej 

rzeczywistości kultury, którą tworzy największym wysiłkiem. Jednak:  

[...] w tym nowym, przeczuwalnym świecie [człowiek] znajduje moce równie 

mu obce, jak świat, z którego pochodzi, i znacznie bardziej go przerażające niż 

to wszystko, do czego on dorosnąć potrafi. W tym [tkwi] jego szczególna rola 

w świecie, a zarazem ostateczne źródło jego tragicznej, samotnej walki, jego 

wielu przegranych i jego nielicznych, a prawie nigdy nie rozstrzygających 

zwycięstw800. 

Ingarden wskazał w przytoczonych słowach na polifoniczność świata wartości, 

które człowiek może odkryć i realizować. I co ważne, są one nie tylko pozytywne i stąd 

niejednokrotnie przerażające i wymagające odpowiedzialności, która jest par exellence 

zjawiskiem ludzkim i niewystępującym w świecie pierwotnej przyrody. Rozważania 

Ingardena – ale także Wojtyły – przełamały jednostronne rozpatrywanie fenomenu 

odpowiedzialności jedynie w związku z wolnością, uwzględniając również aspekt 

czasowości i szeroką perspektywę aksjologiczną. Takaż perspektywa – jak zauważył 

Jan Pawlica – jest „[...] szansą na uczynienie z odpowiedzialności kategorii 

uniwersalnej, którą mogą posługiwać się ludzie przy rozwiązywaniu antynomii  

i konfliktów współczesnego świata” 801 . Wyszczególnione przez Ingardena cztery 

sytuacje odpowiedzialności: jej ponoszenie, podejmowanie, bycie doń pociąganym  

i odpowiedzialne działanie, wydają się być zasadniczymi liniami wyznaczającymi 

 
800 R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, op. cit., s. 36–37. 
801  J. Pawlica, Próba rekonstrukcji i „przekraczanie” aksjologii Romana Ingardena (wstęp  

do opracowania), op. cit., s. 108. 
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horyzont kultury człowiek 802 . I co ważne, pozwalają one eksplikować dalsze 

szczegółowe sensy odpowiedzialności, na przykład odpowiedzialność osobową, 

moralną, rodzicielską, społeczną, odpowiedzialność za środowisko naturalne czy za 

artefakty z minionej epoki. Przykładów można by jeszcze mnożyć, jednak ostatecznie 

właśnie „odpowiedzialność”, jako że explicite dotyczy moralności, która w hierarchii 

wartości zajmuje – zarówno wedle Ingardena, jak i Wojtyły – pierwsze miejsce, wydaje 

się być imieniem „kultury”, zwłaszcza tej rozumianej jako „[...] uprawianie człowieka 

dla Człowieka” 803 . I jeżeli świat jest potencjalnie – jak się wyraził Lipiec –  

„[...] ogromnym reze rwua rem ma te r i a łu  na  nowe  war to śc i ” 804 , to czyż 

bowiem nie na odpowiedzialności opiera się wybór tych, które chcemy  

(sic!) „uprawiać” – podtrzymywać w istnieniu, rozwijać, modyfikować i udoskonalać, 

jednocześnie odrzucając bądź marginalizując inne? 

Zagadnienie wartości we wskazanych intuicjach bynajmniej się nie zamyka, 

miało jednak na celu podkreślenie, że właśnie wartości stanowią szczególne axis mundi 

kultury, jakieś uniwersalne drzewo Yggdrasil – by posłużyć się terminem z mitologii 

nordyckiej – które łączy i przenika swym korzeniem, pniem i gałęziami cały świat 

kultury człowieka. W punkcie kolejnym i zarazem ostatnim niniejszego rozdziału 

zwrócimy uwagę na kwestię tożsamości kultury. 

 

 

 

 
802 Zob. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, op. cit., s. 76–102;  

J. Pawlica, O odpowiedzialności, [w:] W kręgu filozofii Romana Ingardena, op. cit., s. 175–180. 
803 S. Grygiel, Uniwersytety a kulturowa jedność Europy, op. cit., s. 183. 
804  J. Lipiec, Podmiot wobec wartości: od recepcji do kreacji, op. cit., s. 126 [wyróżn.  

wg oryginału]. Przytoczoną tezę Lipca należy rozumieć w sensie umiarkowanego determinizmu:  
„[...] człowiek tworzy wartości dlatego, że otrzymuje odpowiedni bodziec ze strony świata, który jest –  
z jednej strony – pozbawiony jakichś niezbędnych lub po prostu potrzebnych ludziom walorów, z drugiej 
zaś – posiada już zawsze jakieś wcześniej zaistniałe, inne wartości. [...]. Każdy stan człowieka polega na 
konfrontacji z wartością uprzednio wytworzoną; ona z kolei jest impulsem dla następnych aktów 
kreacyjnych, wyzwalając przymus i zdolność przekształcenia, poprawienia lub zastąpienia czymś 
świeższym i lepszym poprzednie wytwory materialne i duchowe. / Ten dialektyczny układ powtarza się  
z gęstniejącą intensywnością. Po pewnym czasie twórczość aksjologiczna staje się funkcją samej siebie, 
co znaczy tyle, że tworzymy wartości w strukturze stworzonych wartości. Aksjosfera ludzka dokonuje  
w ten sposób aktu antropologicznej autonomizacji. Jeśli recypujemy [tj. przyjmujemy, przyswajamy 
sobie] jakieś wartości, jeśli wybieramy je spośród wielu, jeśli decydujemy się wyruszyć na ich 
poszukiwanie, to tylko dlatego, że uprzednio te wartości wytworzyliśmy i podtrzymaliśmy w istnieniu. 
Niekoniecznie owym kreatorem jestem personalnie ja sam, ten oto podmiot. Na pewno jest nim jednak 
człowiek – jakiś człowiek, jacyś ludzie i człowiek w ogóle” (ibidem, s. 126). 
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4.5. Tożsamość kultury 

 

W analizach fenomenologicznych – o czym już była wcześniej częściowo mowa 

– permanentnie obecne są trzy struktury formalne: (1) części i całości, (2) tożsamość  

w rozmaitości (jedność w wielości), (3) tożsamość między obecnością i nieobecnością. 

Pierwsze dwie są od wieków znane z historii filozofii 805 , trzeciej właściwie oddał 

sprawiedliwość dopiero Husserl i fenomenologia806. Struktury te, jako że pozwalają 

dostrzec i opisać szczególne napięcie pomiędzy elementami danych przedmiotów czy 

nawet całej rzeczywistości ludzkiego doświadczenia, wydają się pozwalać możliwie 

szeroko opisać właśnie kulturę, która nie tylko zdaje się wymykać sztywnym 

definicyjnym ramom, cezurom czasowym, czy mono-aksjologii.  

Części i całości (konkrety) wyodrębniamy chyba zawsze, kiedy o czymś 

myślimy 807 . Wówczas, myśląc, zadajemy nazwy częściom jako kawałkom lub 

momentom. Kawałki, czyli części samodzielne, to te, które mogą trwać jako odłączone 

od całości samodzielne jednostki (nasiono kasztanowca czy gałąź odłączone od drzewa, 

śruba z maszyny, żołnierz z batalionu etc.), będące wówczas same całościami. 

Momenty – przeciwnie, są częściami niesamodzielnymi, które nie mogą być odłączone 

od całości i trwać jako samodzielne (kolor bez jakiejś powierzchni, ton muzyczny bez 

dźwięku, wzrok bez zależności od oka etc.). Ujmowane same w sobie są abstraktami – 

nigdy konkretami. Co więcej, niektóre momenty są ufundowane bezpośrednio lub 

pośrednio w innych, niektóre zaś fundują inne (wzrok jest ufundowany w oku, które  

z kolei funduje wzrok etc.). Uświadomienie sobie i konsekwentne rozróżnianie tych 

struktur w analizach kultury pozwala, jak się wydaje, uniknąć wielu błędów. 

Zawsze – jak wskazał Sokolowski – istnieje niebezpieczeństwo, że podzielimy 

to, co niepodzielne, że z abstraktu uczynimy konkret, ponieważ w naszym 

języku możemy mówić o jakimś momencie, nie wspominając o tym, na czym 

jest on ufundowany. [...]. Gdy pozwalamy, aby do tego doszło, to z momentu 

czynimy kawałek, a abstraktu konkret [...]. Dajemy się zwodzić abstrakcyjności 

naszej mowy, myśląc, że rzecz, o której mówimy, mogła być nam dana  

 
805  Zob. Arystoteles, Metafizyka, lib V, 25–26, [1023b–1024a], op. cit., s. 114–115 (część  

i całość); Platon, Fileb, [16c–d], [w:] idem, Dialogi, t. 2, op. cit., s. 585 (jedność i wielość). 
806  Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 2, op. cit.,  

s. 229–236.  
807 Zob. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 36–41. 
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w sposób konkretny. Wprowadzamy rozdział tam, gdzie powinniśmy dokonać 

prostego rozróżnienia808. 

Czyż nie na tym błędzie opierają się rozmaite spory dotyczące kultury  

i systemów wartości? Wiele zagadnień, jawiących się mianem skomplikowanych, 

okazuje się prostszymi, gdy zostaną sformułowane jako różnego rodzaju części 

funkcjonujących w ramach tych zagadnień. Dla przykładu Marks, w opozycji do 

którego Wojtyła konstruował swoją koncepcję pracy i kultury, ekonomię podniósł  

do rangi całości stosunków społecznych, gdy tymczasem jest ona tylko ich 

momentem809. 

Drugą wyszczególnioną fenomenologiczną strukturą formalną jest tożsamość  

w rozmaitości, czyli jedność w wielości 810 . Tożsamość danego przedmiotu –  

na przykład analizowany już wcześniej sześcian, oznacza, że jest on różny od swoich 

stron, aspektów czy profili, a jednak dany jest przez nie wszystkie. Analogicznie, jakieś 

wydarzenie historyczne, powiedzmy dzień 16 października 1978 roku, kiedy Wojtyła 

został wybrany na papieża, inaczej było odbierane przez naocznych świadków, 

słuchaczy transmisji radiowej, badaczy dokumentów dotyczących tego dnia czy 

uczestników uroczystości rocznicowej czterdzieści lat później, a jednak jego tożsamość 

zachowana jest we wszystkich z nich. Lub też, niezależnie czy powiemy w języku 

niemieckim „München”, w dialekcie bawarskim „Minga”, czy w języku polskim 

„Monachium”, wszystkie te nazwy odnosić się będą do tego samego miasta  

w niemieckiej Bawarii. A nawet ja sam, choć inaczej wyglądam w dzieciństwie, inaczej 

mając lat trzydzieści siedem, inaczej w biurze, inaczej podczas górskiej wspinaczki,  

to jednak we wszystkich tych czasowo uwarunkowanych sytuacjach nie mam 

wątpliwości, że to właśnie ja jestem, nie ktokolwiek inny, ale właśnie moja tożsamość, 

która transcenduje rozmaite jej czasowe przejawy811. Przykłady można by mnożyć, tym 

jednak co ważne, jest podkreślenie, że:  

Tożsamość nie jest częścią rozmaitości [...]. Tożsamość transcenduje swoją 

rozmaitość prezentacji, wykracza poza nie. Tożsamość nie jest zwykłą sumą 

swoich przejawów; postrzeganie jej tylko jako ich sumy zrównywałoby te dwa 
 

808 Ibidem, s. 39. 
809 Zob. ibidem, s. 40; K. Wojtyła, Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką ‘praxis’, 

op. cit., s. 11–12.  
810 Zob. R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 41–46. 
811 Zob. R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 40–48. 
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wymiary, które należy odróżnić. Brak tej różnicy uczyniłby ze wszystkiego po 

prostu ciąg przejawów dany w jednym wymiarze bez możliwości dostrzeżenia 

tożsamości jako przekraczającej wymiar przejawów, jako czegoś danego przez 

nie, a także przez inne możliwe przejawy812. 

Aplikując tę myśl do kultury okazuje się, że jeśli istnieje rozmaitość jej 

przejawów, form czy typów, to kultura jako taka, nie może być prostą ich sumą. 

Integralne ujęcie kultury będzie tedy szukaniem tożsamości kultury, która pomimo 

rozmaitości prezentacji, ma jakiś niezbywalny wymiar podstawowy. „Fenomenologia 

kultury” oznaczałaby wówczas opis rodzajów rozmaitości, w których prezentują się  

i są identyfikowane przedmioty kultury 813 . Przywoływany już wcześniej Kuper 

podkreślał, że w najogólniejszym znaczeniu „[...] kultura jest po prostu sposobem 

mówienia o zbiorowych tożsamościach”814. A może jednak należałoby dopowiedzieć, 

że nie tylko o zbiorowych, ale o podstawowej tożsamości. Istnieje bowiem – jak pisał – 

„rodzinne podobieństwo” pomiędzy pojęciami kultury używanymi przez ludzi na 

każdym krańcu naszego globu815. 

To jednak jeszcze nie wszystko, gdyż trzeba wziąć pod uwagę także trzecią 

strukturą formalną fenomenologii, jaką jest tożsamość między obecnością  

a nieobecnością 816 . Są one przedmiotowymi korelatami wypełnionych i pustych 

intencji, których rozróżnienie lakonicznie wyjaśniliśmy już wcześniej na przykładzie 

intencjonalnego odnoszenia się do alpejskiego szczytu Matterhorn. Kiedy odnoszę się – 

by użyć innego przykładu – do jakiegoś konkretnego fragmentu ze Sporu o istnienie 

świata Ingardena, to odnoszę się doń jako nieobecnego, jednak, kiedy otworzę odnośne 

dzieło i zacytuję ten fragment, mam jego „intuicję”, czyli intencja staje się wypełniona  

i ów passus jest aktualnie obecny dla mnie 817 . Gra obecności i nieobecności, 

wypełnionych i pustych intencji towarzyszy nam nieustannie. I co ważne:  

 
812 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 43–44. 
813 Zob. ibidem, s. 44. 
814 A. Kuper, Kultura, op. cit., s. 5. 
815 Zob. ibidem. 
816 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 46–52. 
817 „Intuicja” (łac. intuitio – „wejrzenie”) to termin wieloznaczny, najczęściej określa „[...] sądy  

i przekonania narzucające się bezpośrednio, nie oparte na świadomym operowaniu przesłankami [...]” 
([hasło:] „intuicja”, [w:] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 3, op. cit., s. 148).  
W fenomenologii natomiast „[...] intuicja jest po prostu posiadaniem przedmiotu jako aktualnie obecnego 
dla nas, w przeciwieństwie do posiadania go w intencji jako nieobecnego” (R. Sokolowski, 
Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 48). 
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[...] zarówno puste oraz wypełnione intencje są skierowane na jeden i ten sam 

przedmiot. Jedna i ta sama rzecz raz jest nieobecna, a innym razem jest obecna. 

Innymi słowy, istnieje tożsamość „poza” oraz „w” obecności i nieobecności818. 

Kiedy odnoszę się – na przykład – do obrazu Stanisława Wyspiańskiego 

Dziewczynka w niebieskim kapeluszu, opowiadam o nim, analizując pociągnięcia pędzla 

artysty, to zarówno ja, jak i mój słuchacz odnosimy się do tego samego obrazu, który 

wówczas jest dla nas nieobecny, zaś kiedy wejdziemy do Muzeum Narodowego  

w Krakowie, do sali, gdzie ów obraz jest prezentowany, stanie się on dla nas obecny. 

Ten sam obraz najpierw był dla nas nieobecny, później obecny, zaś po opuszczeniu 

muzeum znów stanie się nieobecny. Jest to jednak zawsze ten sam obraz. I tak jak ów 

obraz, każda rzecz jest nam dana w obecności i nieobecności, tak jak i w rozmaitości 

prezentacji.  

Fenomenu nieobecności nie można zbyć łacińską sentencją „Absens carens” 

(„Nieobecny traci”), gdyż kiedy odnosimy się intencjonalnie do czegoś nieobecnego  

to jest to – fenomenologicznie – prawdziwe intencjonalne odnoszenie się do tego, co dla 

nas nieobecne819. Jak inaczej wytłumaczyć tęsknotę za ukochaną osobą, za domem, 

poszukiwanie zgubionych kluczy czy okularów, czy pragnienie bezpośredniego 

poznania autora jakiejś książki. Nie tęsknię za obrazem lub pojęciem osoby czy domu, 

nie szukam też mentalnego obrazu kluczy czy okularów, ale tego, co kiedyś było dla 

mnie obecne, teraz zaś już (lub jeszcze nie) takie nie jest. Przejście od pustej intencji do 

wypełnienia niekoniecznie jest bezpośrednie, często może prowadzić przez wiele 

pośrednich wypełnień bądź do ostatecznego celu – intuicji (wypełnienie stopniowalne, 

kumulatywne) bądź jedynie coraz większej ilości profili danej rzeczy (wypełnienie 

addytywne)820. 

Wskazane analizy wydają się być cenne dla badań kultury, która – wedle 

sformułowań Ingardena – jako  

[...] rzeczywistość specyficznie ludzka jest trwalsza i dłużej trwająca niż życie 

poszczególnego człowieka i – choć w swym istnieniu zależna jest od twórczej 

mocy świadomości – stanowi dla każdego z nas pewnego rodzaju dziedzictwo, 

które znajdujemy w naszym świecie jako dar przodków i jako odradzanie się 

 
818 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 48. 
819 Zob. ibidem, s. 49. 
820 Zob. ibidem, s. 51–52. 
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minionych epok dziejowych, i jako spotkanie z ludźmi, którzy już dawno  

nie żyją821. 

Jest oczywiste, że w takim ujęciu mamy do czynienie zarówno z tym, co obecne, 

jak i tym, co nieobecne. Kiedy w 1993 roku przypadała setna rocznica urodzin 

Ingardena, Jacek Wojtysiak postawił pytanie, czy istnieje on wówczas realnie? 

Przypomnijmy, że zmarł w roku 1970, czyli dwadzieścia trzy lata wcześniej.  

Na prowokacyjnie postawione pytanie, Wojtysiak swój wywód zakończył obroną tezy 

stanowiącej pozytywną odpowiedź, sam jednak nie opowiedział się jednoznacznie za 

nią, sugerując dalszą dyskusję 822 . Otóż pełnia realnego istnienia Ingardena trwała 

siedemdziesiąt siedem lat, między 1893 a 1970 rokiem. Jednak po utracie swej 

aktualności istnieje on dalej post-aktualnie, chyba że duchowa natura człowieka 

uniemożliwia utratę aktualności istnienia nawet po biologicznej śmierci, co oznaczałoby 

dalsze aktualne istnienie823. Nie rozstrzygając tego, można stwierdzić, że „[...] będzie on 

[tj. Ingarden] istniał realnie [co najmniej] tak długo, jak długo będą istnieć realne ślady 

(skutki) jego niegdysiejszej działań”824. I co ważne, istnienie Ingardena rozpoczęło się 

nie w roku jego narodzin, ale o wiele lat wcześniej, „[...] kiedy pojawiły się stany rzeczy 

– wyznaczone przez działania jego przodków – będące warunkami jego wystąpienia”825. 

Tym samym cezury czasowe biogramu Ingardena wydają się bynajmniej  

nie odpowiadać jego istnieniu jako takiemu, ale jedynie czasowi jego samoistnego, 

aktualnego istnienia. Chociaż sam Ingarden twierdził, że „[j]edno i to samo nie może 

najpierw istnieć w jednym sposobie istnienia, a potem w innym”826, jednak tu zmieniają 

się tylko przynależne odmiany bytu realnego. I jeśli 13 czerwca 2019 roku Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena 827 , 

potwierdza – w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci – fakt jakiegoś jego dalszego 

istnienia, obecności w świadomości jego następców, którzy intencjonalnie podtrzymują 

jego istnienie.  

 
821 R. Ingarden, O naturze ludzkiej, op. cit., s. 21–22.  
822  Zob. J. Wojtysiak, Czy Roman Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy 

Ingardenowej ontologii egzystencjalnej), [w:] Spór o Ingardena w setną rocznicę śmierci, op. cit.,  
s. 39–42. 

823 Zob. ibidem, s. 40, przyp. 23; R. Ingarden, Człowiek i czas, op. cit., s. 70. 
824 J. Wojtysiak, Czy Roman Ingarden realnie istnieje w roku 1993?, op. cit., s. 40. 
825 Ibidem, s. 39. 
826 R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 1, wyd. 3, op. cit., s. 79. 
827  Zob. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena, „Monitor Polski” 2019, poz. 591, s. [1]. 
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Analogiczne analizy można odnieść do Wojtyły, czy innych postaci, czy 

wydarzeń historycznych. Jedne z nich pamiętamy, stawiamy pomniki, inne zapominamy 

czy wręcz „wymazujemy” z historii. Czasem po wielu latach jakieś odkrycie na nowo 

„budzi” istnienie zapomnianych dzieł lub osób. Taki jest obszar naszej kultury, w której 

ostatecznie – jak pisał cytowany już wcześniej autor Wprowadzenia do fenomenologii: 

Ciągle żyjemy w przyszłości i w przeszłości, w tym co odległe, i w tym,  

co transcendentne, w tym, co nieznane, i w tym, co niepewne; nie żyjemy tylko 

w otaczającym nas świecie pięciu zmysłów828. 

 

* * * 

 

Podsumowując rozważania niniejszego rozdziału, którymi staraliśmy się 

wskazać własne stanowisko na temat kultury, można syntetycznie skonstatować  

w następujących tezach: 

(1) Wydaje się, że racji wielości i różnorodności pojęcia „kultury”  

i – co ważniejsze – rzeczywistości przezeń opisywanej, zadaniem filozofa 

podejmującego ów temat jest przede wszystkim próba opisu kultury,  

jej fenomenologicznego rozjaśniania. Przy czym „kultura” jako przedmiot badawczy 

nigdy nie zostaje całkowicie odseparowana od badacza, który sam – chcąc nie chcąc – 

wprowadza nowe zmienne w badane zjawisko, a także same badania są faktem 

kulturowym.  

(2) Sprowadzanie kultury wyłącznie do materialnych przedmiotów, wytworów 

czy artefaktów jest redukcjonizmem. Centralnym aspektem kultury zdają się być 

bowiem czynności kulturowe, które są chronologicznie i hierarchicznie pierwsze  

w stosunku do wytworów kultury. Próba ich interpretacji pozwala na bliższe poznanie 

kultury jako takiej. Co więcej, paradygmat poznawczy w badaniach kultury może być  

w twórczy – poznawczo ubogacający – rozszerzony czy uzupełniony o szeroko pojęte 

badania humanistyczne i takąż interpretację. 

(3) Kultura ma charakter symboliczny i przez to także społeczny. Symbole  

z jednej strony łączą, scalają i integrują społeczności. Z drugiej zaś wskazują i odsyłają 

 
828 R. Sokolowski, Wprowadzenie do fenomenologii, op. cit., s. 49–50. 
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do czegoś więcej niż tylko konkretne materialne przedmioty czy czynności. Są – jak się 

wyraził Jaspers – niczym „pomosty” między egzystencją a Transcendencją.  

(4) Przy czym – jak się wydaje – warunkiem konstytuowania się kultury  

są wartości, które są specyficznymi determinacjami jakościowymi przedmiotów. Fakt,  

że człowiek nie zatrzymuje się na zaspokajaniu wyłącznie potrzeb czysto 

biologicznych, ale podejmuje czynności poza-użyteczne, uwarunkowany jest 

wartościowością wartości. Nie występują one wprost w pierwotnej przyrodzie, ale 

wymagają wytworzenia warunków dla ich ujawnienia. Podejmowanie takiegoż trudu 

aksjologicznej aktywności wyróżnia człowieka w świecie przyrody ożywionej  

i nie pozwala mówić o kulturze innej niż ludzka. 

(5) Co więcej, kultura pozwala człowiekowi zachować tożsamość i w sposób 

szczególny potencjalnie trwać nawet po jego śmierci. Oczywiście, człowiek przemija  

w każdej swojej czynności, przemijają też i podlegają zniszczeniu nawet najwspanialsze 

dzieła przezeń wytworzone. Jednak kultura wyrażająca się w urzeczywistnionych 

wartościach może trwać dłużej i zdaje się opierać przemijaniu silniej niż najtrwalszy 

spiżowy pomnik. 



 

 

 

 

 

 

Zakończenie 

 

 

Zasadniczy problemem badawczy niniejszej pracy stanowiła filozoficzna 

koncepcja kultury wypracowana zarówno przez Ingardena, jak i Wojtyłę. Ich koncepcje 

w odnośnym zakresie nie zostały jednak przez nich jednoznacznie skodyfikowane, to 

znaczy nie zostały ujęte w traktaty, które można by przeczytać i skomentować. Trzeba 

było zadać sobie trud zebrania i usystematyzowania rozproszonych fragmentów i na ich 

bazie przeprowadzić dalsze badania. Co więcej, Ingarden i Wojtyła nie współpracowali 

wprost, łączyło ich jednak – jak zauważył Buttiglione – szczególne „intelektualne 

przymierze”, które w zakresie badań kultury zdaje się wyraźnie uwidaczniać. Także 

indywidualne dzieje filozofów, ich proweniencja oraz konsekwencja  

i bezkompromisowość w prowadzonych badaniach wydają się powyższą tezę 

potwierdzać. Zaproponowana próba pozytywnej komparatystyki myśli Ingardena  

i Wojtyły w zakresie kultury stanowi zatem o zasadniczo pionierskim charakterze 

niniejszego studium.  

O ile przeprowadzone w pierwszych dwóch rozdziałach pracy rekonstrukcje, 

rozszerzone w rozdziale trzecim wskazaniem wybranych interioryzacji i kontynuacji 

myśli Ingardena i Wojtyły w zakresie kultury, miały za zadanie zreferować odnośne ich 

poglądy, o tyle rozdział czwarty z założenia miał być próbą konstrukcji – na bazie 

przeprowadzonych uprzednio badań – spójnej koncepcji integralnego ujęcia kultury. 

Całość dociekań i rozstrzygnięć można syntetycznie przedstawić w następujących 

punktach: 

(1) Ingarden w ramach swojej ontologii umieścił kulturę wśród bytów czysto 

intencjonalnych, heteronomicznych, które konstytuują się ze względu na wartości. 

Człowiek jest twórcą kultury, jako że poprzez swoje czynności i wytwory może 

doprowadzić do ujawnienia się wartości, co radykalnie odróżnia go od całego świata 

przyrody. I choć kulturę charakteryzuje kruchość istnienia, w podejmowaniu trudu jej 

wytwarzania człowiek – według Ingardena – osiąga właściwe sobie człowieczeństwo.  

I choć człowiek sam jest bytem czasowym, poprzez swą aktywność kulturotwórczą  
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i aksjologiczną potencjalnie może trwać dłużej niż jego własne pokolenie. Jeżeli 

bowiem znajdzie się wśród jego następców osoba, która intencjonalnie odniesie się do 

wytworzonych przezeń przedmiotów, a dokładniej do uobecnionych przezeń wartości, 

potrzyma w istnieniu ich twórcę. A jest to tym bardziej możliwe, im donioślejsze będzie 

dzieło jego życia, o ile będzie ono „promieniować” prawdą, dobrem i pięknem.  

(2) Szczególnym rysem charakterystycznym koncepcji kultury obecnej w myśli 

Wojtyły było natomiast podkreślenie „kultury osoby”, czyli tego wymiaru kultury, który 

jest pierwszy i podstawowy, nieredukowalny do nawet najwspanialszych dzieł sztuki 

czy wynalazków techniki. Największym dziełem kultury jest według Wojtyły sam 

człowiek, jego „wnętrze”, to kim jest jako człowiek – jego kwalifikacja moralna.  

(3) Koncepcje Ingardena i Wojtyły wydają się być wzajemnie komplementarne. 

Rozwinięta perspektywa ontologiczna i badania w zakresie estetyki przeprowadzone 

przez Ingardena a z drugiej strony studia etyczne i antropologiczne Wojtyły stanowią 

możliwą podstawę dla pogłębionych filozoficznych studiów kultury, których 

przyczynkiem jest niniejsza praca. 

(4) Zaproszenie do dyskusji nad kulturą Kmity – jako twórcy metody 

interpretacji humanistycznej, rozszerza perspektywę badań Ingardena i Wojtyły. 

Uzasadnia się ono potencjalną otwartością poznawczą wymienionych filozofów, 

między innymi koncepcją ontologii Ingardena i jego wysoką kompetencją w zakresie 

nauk szczegółowych czy postulatem Wojtyły co do możliwości „uzupełniania” filozofii 

klasycznej (tomistycznej) analizą fenomenologiczną. W przypadku zastosowania 

interpretacji humanistycznej perspektywa poznawania przedmiotów czy czynności 

kulturowych staje się spotkaniem z nimi, uwrażliwia na ich znaczenie w epoce im 

współczesnej i ocenę z perspektywy ich twórców, a także pozwala na ich interpretację 

adaptacyjną z punktu widzenia dnia dzisiejszego. 

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że zaproponowane rekonstrukcje, 

analizy i interpretacje niniejszej pracy mają charakter pewnych hipotez 

interpretacyjnych. Tyczy się to zarówno powyższych punktów reasumujących nasze 

badania, jak i syntetycznych podsumowań zamieszczonych po każdym z rozdziałów  

i wreszcie tekstu zasadniczego pracy.  

Pomimo iż wskazana perspektywa badawcza jest niewątpliwie tylko pewnym 

wycinkiem, wydaje się prowadzić do integralnego ujęcia kultury, rozumianego nie jako 

pewnego rodzaju „zmieszanie” (w tyglu) różnych rozłącznych koncepcji, ale jako 

pewną jedność i całość urzeczywistniającą się i manifestującą na podłożu różnorodności 



 

 218 

i złożoności. Innymi słowy, do takiego podstawowego rozumienia kultury, które 

stanowiłoby fundament dla jej szczegółowych, różnorodnych egzemplifikacji. Czy 

propozycja Ingardena i Wojtyły, a także autora niniejszej pracy jest satysfakcjonująca, 

pozostawiamy ocenie Czytelników. Mamy przede wszystkim nadzieję, że lektura 

niniejszej rozprawy otworzy dyskusję na temat takiego właśnie integralnego ujęcia 

kultury, a jeszcze bardziej nad rzeczywistością, do której się odnosi. 

Jedną z możliwych perspektyw dalszych badań może być bliższe 

skonfrontowanie uzyskanych wyników z interpretacją hermeneutyczną po linii badań 

Kmity i Pałubickiej, a także gruntowne przeanalizowanie racjonalności podmiotu 

tworzącego kulturę i w niej uczestniczącego. Również zwrócenie uwagi na kulturowy 

wymiar ludzkiego ciała mógłby stanowić poznawczo cenną przesłankę poszukiwań 

integralnego ujęcia kultury. Nie ulega bowiem wątpliwości, że kultura jest 

rzeczywistością, której interpretacja stanowi wciąż nowe wyzwanie. 
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Summary 

 

 
Dariusz Radziechowski 
 
Philosophical concept of culture of Roman Ingarden and Karol Wojtyła 
Analytical-critical study 

 
 
The fundamental research problem of this study is the philosophical concept of culture 

developed by both Roman Ingarden and Karol Wojtyła. Their concepts, however, have not been 
clearly codified by themselves and it was necessary to reconstruct them on the basis  
of dispersed source material. What is more, Ingarden and Wojtyła did not cooperate directly, but 
as Rocco Buttiglione noted, they were united by a special “intellectual alliance” which seems  
to be clearly visible in terms of cultural research. Also, the individual history of the 
philosophers, their provenance and consistency as well as intransigence in their research seem  
to confirm this thesis. Thus, the proposed attempt to positively compare Ingarden’s and 
Wojtyla’s thoughts on culture reflects the pioneering nature of this study. 

While the reconstructions carried out in the first two chapters of the work, and extended 
in the third one to indicate selected interiorisations and the continuation of Ingarden’s and 
Wojtyla’s thoughts on culture, were intended to relate their respective views, the fourth chapter 
was an attempt to construct a coherent concept of an integral approach to culture on the basis  
of the research conducted earlier. The entire research and decisions can be presented 
synthetically in the following points: 

 (1) Within the framework of its ontology, Ingarden has placed culture among purely 
intentional, heteronomic beings that are constituted by values. Man is the creator of culture,  
as through his actions and creations he can bring forth values, thereby radically distinguishing 
him from the whole natural world. And although culture is characterized by the fragility  
of existence, in taking up the trouble of producing it, Ingarden claims that man achieves his own 
humanity. And although man himself is a temporal entity, through his cultural and axiological 
activity he can potentially last longer than his own generation. If among his successors there is  
a person who intentionally refers to the objects he has created, or more precisely to the values he 
has made present, the creator of these objects will be kept in existence. This is all the more 
possible the more momentous the work of his life is, as long as it “radiates” truth, goodness and 
beauty. 

 (2) A particular trait of the concept of culture present in Wojtyla’s thought was the 
emphasis on the “culture of a person”, i.e., this dimension of culture which is the first and basic, 
irreducible to even the most beautiful works of art or technical inventions. Wojtyla believes that 
the greatest work of culture is man himself, his “inside”, who he is as a man – his moral 
qualification.  

(3) The concepts by Ingarden and Wojtyla seem to be mutually complementary.  
The developed ontological perspective and aesthetic research carried out by Ingarden, on one 
hand, and, on the other hand, Wojtyla’s ethical and anthropological studies provide a possible 
basis for in–depth philosophical studies of culture, which this work seeks to contribute to. 

(4) The invitation to discuss the culture of Józef Kmita – as the creator of the method  
of humanistic interpretation extends the perspective of Ingarden’s and Wojtyła’s research. It is 
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justified by the potential cognitive openness of the mentioned philosophers, including the 
concept of Ingarden’s ontology and his high competence in specific sciences, or Wojtyła’s 
postulate related to the possibility of “complementing” classical (Thomistic) philosophy with 
phenomenological analysis. When humanistic interpretation is applied, the perspective of 
learning about objects or cultural activity becomes an encounter with them, sensitizes their 
meaning in the modern era and allows for evaluation from the perspective of their creators, and 
also allows for their adaptive interpretation from the point of view of today. 

Even though the indicated research perspective is undoubtedly just a certain fragment,  
it seems to lead to the inclusion of an integral culture, understood not as a kind of “mixing” (in  
a melting pot) of different separable concepts, but as a certain unity and entirety that becomes 
reality and manifests itself on the basis of diversity and complexity. In other words, to such  
a basic understanding of culture that would provide a foundation for its detailed, diverse 
exemplifications. Whether the proposals presented by Ingarden and Wojtyla, as well as by the 
author of this work, are satisfactory is left to the assessment of the Readers. Above all, we hope 
that reading this study will open up a discussion on such an integral concept of culture and even 
more so on the reality it refers to. 
 



 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

 

 
Dariusz Radziechowski 
 
Das philosophische Kulturkonzept von Roman Ingarden und Karol Wojtyła 
Eine analytisch-kritische Studie 
 
 

Das grundlegende Forschungsproblem dieser Arbeit ist das von Roman Ingarden und 
Karol Wojtyła entwickelte philosophische Kulturkonzept. Ihre Konzepte im jeweiligen 
Anwendungsbereich waren von ihnen jedoch nicht eindeutig kodifiziert worden und mussten 
auf der Grundlage von verteiltem Ausgangsmaterial rekonstruiert werden. Außerdem haben 
Ingarden und Wojtyła nicht direkt zusammengearbeitet, sondern sie waren – wie Rocco 
Buttiglione feststellte – eine besondere „intellektuelle Allianz“, die sich auf dem Gebiet  
der Kulturforschung deutlich abzuzeichnen scheint. Auch die individuelle Geschichte  
der Philosophen, ihre Herkunft sowie Konsequenz und kompromisslose Haltung  
in der durchgeführten Forschung, scheinen die obige These zu bestätigen. Daher ist der hier 
vorgeschlagene Versuch einer positiven Komparatistik von Ingardens und Wojtyłas Gedanken 
im Bereich der Kultur der Pioniercharakter dieser Studie. 

Während die in den ersten beiden Kapiteln dieser Arbeit durchgeführten 
Rekonstruktionen, die im dritten Kapitel erweitert wurden, um ausgewählte Verinnerlichungen 
und die Fortsetzung von Ingardens und Wojtyłas Gedanken im Bereich der Kultur, die relevante 
Ansichten darstellen sollten, aufzuzeigen, sollte das vierte Kapitel ein Versuch der Konstruktion 
sein – basierend auf zuvor durchgeführten Forschungen – ein kohärenter Entwurf eines 
integralen Kulturkonzeptes. Alle Versuche und Entscheidungen können in folgenden Punkten 
zusammengefasst werden: 

(1) Ingarden hat im Rahmen seiner Ontologie die Kultur in rein intentionale, 
heteronome Wesen gestellt, die aus Werten bestehen. Der Mensch ist der Schöpfer der Kultur, 
weil er durch seine Aktivitäten und Kreationen zur Enthüllung von Werten führen kann, die ihn 
von der ganzen Welt der Natur radikal unterscheiden. Obwohl die Kultur durch die Fragilität 
des Daseins gekennzeichnet ist, erlangt der Mensch – so Ingarden – durch die Leistung, diese 
herzustellen, seine eigene Menschlichkeit. Und obwohl der Mensch ein zeitliches Wesen ist, 
kann er durch seine kulturbildende und axiologische Tätigkeit möglicherweise länger als seine 
eigene Generation leben. Wenn es unter seinen Nachfolgern jemanden gibt, der sich bewusst auf 
die hergestellten Objekte bezieht und auf die Werte, die sie darstellen, wird er ihren Schöpfer in 
Existenz halten. Und dies ist umso mehr möglich, je bedeutsamer das Werk seines Lebens sein 
wird, sofern es Wahrheit, Güte und Schönheit „ausstrahlt“. 

(2) Andererseits besteht eine Besonderheit des in Wojtyłas Gedanken enthaltenen 
Kulturbegriffs darin, die „Kultur der Person“, die die erste und grundlegendste ist, zu betonen, 
d.h. das Ausmaß der Kultur, das nicht einmal auf die schönsten Kunstwerke oder technischen 
Erfindungen reduziert werden kann, hervorzuheben. Laut Wojtyła ist das größte Werk  
der Kultur der Mensch mit seinem „Inneren“ selbst, wer er als Mensch ist – seine moralische 
Qualifikation. 

(3) Ingardens und Wojtyłas Konzepte scheinen sich zu ergänzen. Die von Ingarden 
entwickelte ontologische Perspektive und Forschung auf dem Gebiet der Ästhetik sowie  
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die ethischen und anthropologischen Studien von Wojtyła sind eine mögliche Grundlage  
für eine eingehende Philosophie der Kultur, zu der dieser Aufsatz beizutragen versucht. 

(4) Die Einladung zur Erörterung der Kultur von Józef Kmity – dem Erfinder  
der Methode der Humanistischen Interpretation – erweitert die Perspektive von Ingardens  
und Wojtyłas Forschung. Begründet wird dies mit der kognitiven Offenheit der genannten 
Philosophen, unter anderem mit Ingardens Ontologiekonzept und seiner hohen Kompetenz  
auf dem Gebiet der exakten Wissenschaften, und mit Wojtyłas Postulat, die klassische 
(thomistische) Philosophie durch phänomenologische Analysen „ergänzen“ zu können.  
Bei der Verwendung humanistischer Interpretationen wird die Perspektive der Erkenntnis  
der Gegenstände oder kultureller Aktivitäten zu einer Begegnung mit ihnen. Das sensibilisiert 
sie für ihre Bedeutung in der Neuzeit und für die Bewertung aus der Sicht ihrer Schöpfer  
und ermöglicht auch ihre adaptive Interpretation aus heutiger Sicht. 

Obwohl die angegebene Forschungsperspektive zweifellos nur ein Fragment ist, scheint 
sie zu einem integralen Kulturansatz zu führen, der nicht als ein gewisses „Vermischen“  
(in einem Schmelztiegel) verschiedener disjunkter Konzepte verstanden wird, sondern als eine 
bestimmte Einheit und das Ganze, das sich auf der Grundlage von Vielfalt und Komplexität 
verwirklicht und manifestiert. Mit anderen Worten, ein solches Grundverständnis von Kultur 
würde, die Grundlage für ihre detaillierten und vielfältigen Exemplifizierungen werde.  
Ob die Schlussfolgerungen von Ingarden und Wojtyła und dem Autor dieser Arbeit 
zufriedenstellend sind, überlassen wir den Lesern. Zunächst hoffen wir, dass die Lektüre dieser 
Arbeit eine Diskussion über ein solches integrales Kulturkonzept und noch mehr über  
die Realität, auf die es sich bezieht, einleiten wird. 


