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Recenzja
Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka.
Antropologiczne zastosowanie metody separacji,
Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, stron 216.

Książka Piotra Mazura składa się z pię- piów), by było wolne od „determinacji
ciu rozdziałów, wstępu, zakończenia, bi- tkwiących w samej filozofii” (s. 193).
bliografii oraz indeksów (rzeczowych Tym samym – jak się wydaje – Autor stai osobowych). Kolejne rozdziały zostały ra się wrócić do klasycznie uprawianej
tak zaplanowane, że stopniowo wprowa- filozofii, określanej swego czasu mianem
dzają czytelnika w podejmowaną pro- philosophia perennis. Uważa także, że do
blematykę. Temat każdego następnego tego celu najlepiej da się zastosować merozdziału właściwie stanowi konsekwen- todę separacji metafizycznej, która w pocję tego, jakie tematy zostały podjęte znaniu ukazuje ludzkie compositum, akw części go poprzedzającej. Samo zaś centując jego jedność i realność.
Zakończenie w pełni na ten tytuł zasłuPierwszy rozdział książki zawiera
guje, gdyż jest syntetycznym podsumo- prezentację nowożytnych i współczewaniem całości rozważań.
snych koncepcji filozoficznych człowiePrzede wszystkim wydaje się zasad- ka. Wśród tego tła dla autorskich ujęć
ne, aby na początku recenzji wskazać na P. Mazura odnajdziemy takich autorów,
cel książki, ustalony przez samego jej jak: R. Descartes, I. Kant, R. Dawkins,
Autora. Cel ten bowiem wyznacza ko- D. Dennett, D. Parfit, J.P. Sartre, J. Tilejność i treść poszczególnych rozdzia- schner. Niektórzy z nich wprost konstrułów. Mazur cel ów umieszcza w ukaza- owali filozoficzne ujęcia człowieka i jeniu bytowej struktury człowieka go przyczyn, inni stanowili inspirację
(pierwszych, stanowiących go pryncy- dla rozwiązań filozoficznych w tej dzie243
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dzinie. Warto dodać, że już w pierwszym ten temat. Podobny problem jest ze świarozdziale ujawnia się tak charakterystycz- domością, która zdaniem Mazura „odna dla Mazura postawa dyskusji z poglą- grywa kluczową rolę w doświadczeniu
dami na temat struktury człowieka, za- wewnętrznym” (s. 77). Oznacza to, że
czerpniętymi z nauk szczegółowych.
jest czymś ważnym. Zatem tym bardziej
Rozdział drugi jest poświęcony do- czytelnika interesowałoby, czym. Wyświadczeniu człowieka. Autor podejmu- daje się, że przytoczone określenia:
je tu zarówno temat doświadczenia ze- „Świadomość i samowiedza nie są komwnętrznego, jak i wewnętrznego, plementarnymi biegunami”; „[świadowskazując zarazem na komplementar- mość] nie jest intencjonalna”; „świadoność obu. Zwraca on również uwagę, że mość siebie (samowiedza)”; [świadomość]
zewnętrzne doświadczenie, będąc po- „towarzyszy wszystkim aktom podmioznaniem zmysłowym i dostarczając da- towym” i jest „subiektywnym odzwiernych zmysłowych, nie wyczerpuje w peł- ciedleniem obiektywnej rzeczywistości”
ni poznawczego ujęcia człowieka. Co (s. 77) nie przynoszą jednoznacznego
więcej, poznanie zewnętrzne zyskuje wyjaśnienia, czym świadomość jest w swej
swoje uzupełnienie właśnie w świetle da- istocie, choć zbliżają ją do jakiegoś ronych poznania wewnętrznego, które jest dzaju sprawności (czyli aktów władz
tu określane jako „doświadczenie pod- człowieka).
miotowe” („doświadczenie własnego
Przedmiotem kolejnego, trzeciego,
«ja»”). Rozwinięta w tym rozdziale pro- rozdziału jest temat separacji metafizyczblematyka zawiera również pewne pro- nej i jej zastosowanie do poznawczego
pozycje terminologiczne, warte dopre- ujęcia bytowych pryncypiów człowieka.
cyzowania, jak „jaźń” oraz „świadomość”. Zgodnie z zarysowanymi przez Autora
Jeśli bowiem zamierzamy odwoływać się książki celami publikacji jest to rozdział
do filozofii klasycznej – a to Autor de- kluczowy. Piotr Mazur precyzuje w nim
klaruje – należałoby określić, co właści- istotę tomistycznej separacji, stosowaną
wie oznaczają te terminy. O ile jeszcze w jej ramach metodę i odróżnia ją od
pojawiają się jakieś określenia „świado- abstrakcji jako propozycji arystotelesowmości”, o tyle „jaźń” jest tak traktowana, skiej. W tym rozdziale także łączy sejakby to był termin sam przez się oczy- parację z sądem egzystencjalnym, uznawisty, niewymagający wyjaśnienia. Tym- jąc go za punkt wyjścia procesu separacji.
czasem – jak się wydaje – oba te okre- W ramach zaś samej separacji odróżnia
ślenia nie są precyzyjne. Co bowiem jej poszczególne etapy, w których możmiałyby oznaczać w ramach klasycznie na wymienić analizę treści sądów egzyuprawianej filozofii? Czy są bytami (sa- stencjalnych oraz tak zwaną intuicję inmodzielnymi, niesamodzielnymi); czy telektualną, będącą określeniem bytu
są aktami władz ludzkich? Skoro jaźń jako bytu. Proces separacji pozwala
ma jakieś akty (s. 75), to oznaczałoby ra- wskazać na wewnętrzną strukturę bytu
czej, że jest pewną sferą możności czło- (w tym bytu ludzkiego) składającego się
wieka (np. władzą), lecz to w jakiś spo- z istoty i istnienia. W separacji – jak zasób nie przystaje do opisów Autora na uważa Autor – ważny staje się zarówno
244
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sąd egzystencjalny podmiotowy, jak Zatem nie doprowadzi nas do ich struki przedmiotowy, ponieważ w pierwszym tury ontycznej i nie doprowadzi także
przypadku realizuje się odróżnienie tre- do myślenia refleksyjnego. Drugą kweści od istnienia; w drugim zaś uświado- stią są same sądy egzystencjalne jako
mienie sobie, że istnienie podmiotowe bezpośrednie ujęcie poznawcze istnie(subiektywne – „ja istnieję”) oraz istnie- nia bytu. Jak się wydaje, stwierdzeniem
nie przedmiotowe (obiektywne – „Jan „A istnieje” co najwyżej wyrażamy realistnieje”) są odmiennymi sposobami do- ność jakiegoś bytu, która nas odsyła do
świadczania tego samego istnienia. Kon- istnienia jako jego przejawu. Gdybyśmy
kluzja ta jest zarazem wyraźną próbą potrafili bezpośrednio ująć istnienie by„pogodzenia” fenomenologii z tomizmem. tów, zapewne byśmy także ujmowali
Zdaniem Mazura bowiem oba wymie- bezpośrednio istnienie Boga, a przecież
nione typy separacji wymagają, by w za- tak nie jest. Sąd egzystencjalny więc odstosowaniu do filozofii człowieka posłu- nosi się raczej do stwierdzenia realności
żyć się „fenomenologią istniejącego jakiejś istoty poznawanego bytu. Poza
podmiotu” oraz „metafizyką istniejące- tym już samo to wyrażenie, niosące ze
go podmiotu” (s. 17).
sobą pewną treść, wiedzę, jest czymś
Nasuwają się jednak pytania odnośnie wtórnym w stosunku do tego, co się zado tematu doświadczenia i sądu egzy- działo – zetknięcia bytów, a sformułostencjalnego, a także do tematu separa- wanie „A istnieje” będzie już skutkiem
cji. Pierwsze przednaukowe poznawcze tego zetknięcia, a zatem jakimś pośredujęcie człowieka, jakim jest doświadcze- nim poznaniem. Taka jest zresztą spenie, wcale nie musi być jednoznaczne. cyfika ludzkiej aktywności poznawczej
Przecież zetknięcie z człowiekiem nie – ujmujemy najpierw istoty bytów, a w
zaowocuje analogicznie tym samym ob- nich przejawy istnienia (jak: realność,
razem bytowej struktury człowieka odrębność, jedność itp.). Można więc się
w każdym poznającym. Jeśli ów obraz zgodzić, że w ramach sądu egzystencjalbyłby ten sam, to nie mielibyśmy meta- nego poznajemy istotę bytu powiązaną
fizyki Platona i różnej od niej metafizy- z istnieniem, przenikniętą realnością,
ki Arystotelesa. Zatem już tu pojawią się a więc subsystencję. W ten sposób jakoś
różnice. Jak się wydaje, sam Autor ma zarazem (pośrednio) docieramy do aktu
tego świadomość, gdyż w rozdziale dru- istnienia.
gim swojej książki umieszcza podrozInną jeszcze kwestią jest metoda sedział o znaczącym tytule: Uwarunkowa- paracji w odkrywaniu pierwszych elenia doświadczenia (s. 61). Cz y mentów strukturalnych, stanowiących
rzeczywiście ów „bezpośredni poznaw- człowieka. Warto bowiem zaznaczyć
czy” kontakt człowieka z rzeczywisto- wyraźnie, że jest ona usytuowana w pością (czyli doświadczenie) może potem rządku poznawczym, a nie bytowym.
stanowić podstawę jego racjonalności? Zapewne dzięki niej docieramy do prynTaki sposób ujmowania rzeczywistości cypiów bytu ludzkiego, ale właśnie w taraczej sprzyja jej relacyjnemu ujmowa- kiej kolejności, jaką nam narzuca sama
niu, myśleniu relacjami, a nie bytami. czynność poznawcza. Tymczasem po245
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rządek poznawania jest odwrotny do po- osoby ludzkiej na terytorium wyznaczorządku bytowania. Wydaje się, że war- nym przez Arystotelesa (człowiek jako
to o tym pamiętać właśnie w przypadku animal rationale). Wydaje się jednak, że
stosowania metody separacji.
Tomasz z Akwinu wskazywał na więkW rozdziale czwartym przedmiotem sze znaczenie w rozumieniu osoby aktu
rozważań Piotr Mazur czyni fenomeno- istnienia1. Wydaje się, że warto byłoby
logiczne sposoby dochodzenia do stwier- przynajmniej o tym w książce wspodzenia faktu istnienia ludzkiego. W ten mnieć, choćby właśnie z powodu egzysposób rozdział trzeci i czwarty spina stencjalnego wymiaru jego propozycji
pewnego rodzaju klamrą problematyka (akcentu na wyjątkową rolę aktu istnieseparacji, gdyż właśnie to, co w ramach nia), o który to wymiar tak upomina się
separacji należy do problematyki feno- Piotr Mazur.
menologicznej (fenomenologii istnienia),
Ta krótka prezentacja nie wyczerpuzostało tu związane z tematem doświad- je oczywiście całego zakresu problemaczenia bycia człowiekiem.
tyki zawartej w książce i bogactwa ujęć,
Zdaniem Autora książki efekty wy- prezentowanych przez Autora. Publikanikające z doświadczenia bycia człowie- cja bowiem jest szeroko i ambitnie zrekiem prowadzą nas do tematu natury alizowana: począwszy od polemicznych
podmiotu, o którego realność pytamy. fragmentów, gdzie Mazur dyskutuje ze
Tak więc rozdział piąty zawiera w raczej stanowiskami przyrodniczymi na temat
rozbudowaną problematykę istoty czło- struktury człowieka (wręcz niekiedy z pewwieka i jej specyficznych aktów niż te- nego rodzaju „biologizmem”), poprzez
mat istnienia człowieka jako jego ele- swobodną prezentację wybranych stanomentu strukturalnego i wynikających wisk tomistycznych (reprezentowanych
z tego konsekwencji. Wśród wymienio- przez szkołę lubelską) czy fenomenolonych tu tematów pojawia się też proble- gicznych. Jego własna propozycja połąmatyka osoby. Autor w tej kwestii podą- czenia metody fenomenologicznej i toża za ujęciami Boecjusza, określającego mistycznej na terenie filozofii człowieka
osobę jako jednostkową substancję o ro- jest na kolejnych stronach książki grunzumnej naturze. Oznacza to zarazem, townie i profesjonalnie uzasadniana.
że Boecjusz mimo wielokrotnego zazna- Niemniej jednak pomysł Autora na taczania na kolejnych stronach książki wa- kie połączenie w dziejach filozofii już się
gi istnienia jako elementu strukturalne- pojawiał. Przykładem może tu służyć
go człowieka, pozostaje w określeniu choćby książka Karola Wojtyły Osoba
1

Co dość obszernie rozwinął na przykład Mieczysław Gogacz, zob.: M. Gogacz, Wokół problemu
osoby, Warszawa 1984. Książka jest także dostępna w wersji internetowej: http://katedra.uksw.edu.
pl/gogacz/ksiazki/wokol_problemu_osoby.pdf (data dostępu: 28.08.2017); M. Gogacz, Człowiek
i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa 1985. Książka jest dostępna w wersji
internetowej: http://katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/czlowiek_i_jego_relacje.pdf (data dostępu:
28.08.2017); M. Gogacz, Próba heurezy subsystencji i osoby (Wprowadzenie), w: „Opera philosophorum
medii aevii”, t. 8, Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu, red. M. Gogacz, Warszawa
1987, s. 9 – 16. Tekst jest dostępny również w wersji internetowej: http://katedra.uksw.edu.pl/
opera/tom_8/gogacz_proba_heurezy_subsystencji_i_osoby.pdf (data dostępu: 28.08.2017).
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i czyn czy ujęcia Antoniego B. Stępnia2.
Także problematyka sądów egzystencjalnych jest tematem, który już występował (chociażby u Jacquesa Maritaina czy
Mieczysława Krąpca3). Także kwestia
doświadczenia podmiotowego i przedmiotowego jest zagadnieniem wprost
z filozofii Maritaina4. Nie są to więc tematy całkiem nowe. Jednak sposób podejścia do nich i próba wykorzystania
właśnie na terenie antropologii filozoficznej pokazuje, że dla niektórych znanych już tematów można znaleźć nowe,
ciekawe i skłaniające do dyskusji rozwiązania.

2
3
4
5

Warto jednak pamiętać, że samo łączenie fenomenologii z tomizmem
w książce Wojtyły wzbudziło swego czasu szereg ożywionych dyskusji (zarówno pochlebnych, jak i krytycznych) między fenomenologami i tomistami
w odniesieniu do tej publikacji5. Zdaje
się, że nie doprowadziły one do metodologicznego pogodzenia obu stron. Życzę więc Piotrowi Mazurowi, aby jego
propozycja stała się mostem łączącym
na terenie filozofii człowieka oba wymienione środowiska.

Por. A. Andrzejuk, Tomizm fenomenologizujący Antoniego B. Stępnia, „Rocznik Tomistyczny” 5
(2016), s. 397-406.
O sądach egzystencjalnych pisze M. A. Krąpiec na przykład we wprowadzeniu do swojej Metafizyki.
Zob. M. A. Krąpiec, Dzieła, t. VII, Metafizyka, Lublin 1995, s. 19, 23.
J. Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1988, a także: tenże, Distinguer pour
unir ou Les degrés du savoir, Paris 1946.
Sam Wojtyła do wszystkich uwag wobec swojej książki odniósł się w roczniku „Analecta
Cracoviensia”, zob. „Analecta Cracoviensia” (1973-1974) 5 – 6.
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Michał Zembrzuski
Od zmysłu wspólnego do pamięci
i przypominania. Koncepcja
zmysłów wewnętrznych w teorii
poznania św. Tomasza z Akwinu
Warszawa 2013

Michał Zembrzuski poświęcił swoją książkę wydobyciu z różnych tekstów św.
Tomasza jego koncepcji poznania zmysłowego. Tę starannie zrekonstruowaną
teorię, ukazał w jej rozwoju w myśli Akwinaty na tle platońskiej i arystotelesowskiej
tradycji filozoficznej i skonfrontował z obrazem tomistycznej teorii poznania
zmysłowego, jaki możemy znaleźć u przedstawicieli różnych odmian tomizmu
(Wolfson, Black, Klubertanz, Mercier, Siwek, Krąpiec). Pozwoliło to na zarysowanie
metafizycznej i teoriopoznawczej perspektywy dla Tomaszowej koncepcji zmysłów
wewnętrznych.

Wydawnictwo „Campidoglio” – www.naszestrony.eu/campidoglio
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