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O TYM, ŻE WSZĘDZIE WARTO 
FILOZOFOWAĆ 

 

WYWIAD Z DREM 
WŁODZIMIERZEM ZIĘBĄ 

 
 
Słowa kluczowe: coaching filozoficzny, 
dekonstrukcja metafizyki, filozofia jako 
sposób życia, filozofia a nauka, pragmatyzm, 
rekonstrukcjonizm. 
 

Wywiad jest autoryzowanym zapisem rozmowy, która została 
przeprowadzona w ramach cyklu wywiadów z rzeszowskimi filozofami – 
stąd też nieco lokalny i osobisty, a zarazem po prostu, ludzki ich 
charakter. Przedsięwzięciu przyświecała idea rozmawiania o rzeczach 
nie-prostych w sposób prosty, a tym samym zrozumiały nie tylko dla 
specjalistów (filozofów – naukowców), ale przede wszystkim dla 
„zwykłych, nie-filozoficznych zjadaczy chleba”. Innymi słowy: założenie 
było takie, aby każdy mógł z zapisanych niżej słów odnieść pewien 

pożytek. Mamy nadzieję, że tak się stanie. 
 

Jak mówić o filozofii w dzisiejszym świecie? 
 
Myślę, że o filozofii można mówić w sposób podobny do 

tego, jak robiono to dawniej, a nawet u samego zarania dziejów 
filozofii. Oczywiście zmieniły się warunki, w których funkcjonuje 
filozofia, zmieniło się społeczeństwo, wobec którego filozofia 
zabiera głos i z którym się komunikuje. Natomiast nie zmienił się 
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– że tak się wyrażę – tryb pracy filozofii. Po części zajmuje się 
ona nawet tymi samymi kwestiami co dawniej. Tak się stało, że 
w dzisiejszych czasach filozofia w głównej mierze została za-
mknięta w murach uniwersytetów, ale przecież podobny los spo-
tkał także inne dziedziny nauki. Taki jest popyt na filozofię 
i w związku z tym filozofowie pracują w takich warunkach, na 
jakie społeczeństwo im pozwala i na ile społeczeństwo odczuwa 
potrzebę korzystania z jej zasobów.  

Tu warto jednak zaznaczyć, że ta społeczna potrzeba filo-
zofii w jakiejś mierze jest kształtowana przez samą filozofię. To 
nie jest tak, że ludzie posiadają zakres stałych potrzeb, które są 
niezmienne – filozofia może je budzić, wygaszać, wzbudzać na 
nowo. 

 
Równie ważne wydaje się wobec tego pytanie o to, 
czym jest sama filozofia? 
 
Najogólniejszą refleksją na temat świata, poznania, rze-

czywistości, człowieka itd. Oczywiście i forma, i zakres pytań 
zmieniają się, ale nie tak drastycznie, żeby nie można było doszu-
kać się jakiejś ciągłości w dziejach filozofii. 

 
Istnieje więc w filozofii pewna ciągłość, swoiste połą-
czenie jej początków z całymi dziejami, jednakże na 
jakiej zasadzie można by określić te zmiany, które się 
dokonują między filozofiami wieków? 
 
 Ja to pytanie interpretuję w kategoriach tożsamości filo-

zofii. Trudno mówić o istnieniu pewnego stałego i niezmiennego 
repertuaru problemów, który filozofowie podejmują ciągle na 
nowo – mam co do tego wątpliwości. Natomiast idąc za przykła-
dem Ludwika Wittgensteina można powiedzieć, że ciągłość 
w filozofii polega na czymś takim, jak podobieństwa rodzinne. 
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W tym sensie nie można wysupłać takiego twardego rdzenia 
w dziejach filozofii, który by wszyscy filozofowie albo wszystkie 
nurty, systemy czy szkoły filozoficzne podejmowały. Są jednakże 
pewne problemy, które nawiązują do wcześniejszych, i z których 
wypływają też kolejne – w takim sensie możemy mówić o ciągło-
ści. Nie ma stałego, niezmiennego repertuaru problemów, lecz jest 
jakaś zahaczająca się o siebie wiązka. 

Wspomnieć należy także, że o tożsamości, czy też ciągło-
ści filozofii można mówić również w sensie aktowym. Tak twier-
dzi np. profesor Andrzej Zachariasz upatrując w filozofii stałej 
postawy racjonalizowania rzeczywistości traktowanej jako przed-
miot namysłu. Niektórzy, jak Cezary Mordka, używają metafory 
dachówek: dachówki na dachu są ze sobą połączone i chociaż nie 
stykają się ze sobą bezpośrednio, to jest między nimi ciągłość – 
analogicznie można mówić o ciągłości filozoficznej. 

 
Wspominał Pan jeszcze o takim społecznym wymiarze 
– charakterze filozofii. Nie sposób nie przywołać w tym 
miejscu niezwykle dziś popularnego zjawiska, jakim 
jest doradztwo filozoficzne, tzw. coaching. Co należy 
o nim sądzić? 
 
 Są ludzie, którzy mają takie potrzeby, chociaż większość 

raczej czegoś podobnego nie przejawia. Jest jakaś garstka osób 
czy część społeczeństwa, która takie potrzeby odczuwa i jeśli filo-
zofowie mogą wyjść naprzeciw takim potrzebom, to nie widzę 
w tym nic zdrożnego. Niektórzy twierdzą, że jest to odcinanie 
kuponów od prawdziwej filozofii. Uważam, że panują zasady 
wolnego rynku, jest popyt – jest podaż. Jeśli jest popyt na taką 
ofertę i studenci są zainteresowani, to wszystko jest w porządku. 
Oczywiście, o ile nie ma tutaj miejsca sytuacja jakiejś nieuczciwo-
ści intelektualnej, tj. skrywania pod szyldem autentycznych inten-
cji. Doradztwo filozoficzne można potraktować jako wyjście na-
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przeciw oczekiwaniom efektywności wyłącznie instrumentalnej. 
Filozofowie podejmują rozmaite działania, z których część to re-
akcja na potrzeby społeczeństwa i rozmaitych instytucji publicz-
nych kierowane pod ich adresem. 

 
A czy przypadkiem nie jest to takie trochę mydlenie 
ludziom oczu, na zasadzie, że „ja ci powiem, jak kogoś 
filozoficznie podejść, abyś ty na tym mógł coś zyskać”? 
Bo zdaje się, że niekiedy ów coaching i doradztwo filo-
zoficzne dotyczą albo monopoli albo polityków, którzy 
– jak wiemy – rzadko mówią rzeczy od serca, praw-
dziwe, mające naprawdę na celu dobro społeczne. 
 
Starałem się zajmować coachingiem, nawet prowadziłem 

przez jakiś czas zajęcia z coachingu, z rozmaitym przyjęciem. Był 
czas, że studenci byli zachwyceni, ale też okres, gdy nie ukrywali 
swej niechęci i pogardy w stosunku do tego przedmiotu. Ja bym 
powiedział, że coaching w głównej mierze funkcjonuje w sporcie 
i w biznesie, to znaczy w wielkich korporacjach, gdzie głównie 
idzie o polepszenie czegoś. Istnieje w nim pewien potencjał, zwią-
zany z uczeniem się, dokonywaniem zmian, motywowaniem oraz 
planowaniem i z tego względu nie dyskredytowałbym całkowicie 
coachingu. Coaching w ścisłym sensie powiązany jest z planowa-
niem, wytyczaniem celów działania, wyszukiwaniem rozwiązań. 
Myślę nawet, że w pewnych aspektach mógłby być dopełnieniem 
filozofii. 

 
Mamy tu więc do czynienia z motywowaniem. 
 
Tak. Techniki motywacyjne, potencjał związany z ucze-

niem się – coaching jest generalnie nastawiony na dokonywanie 
zmian, zmian na lepsze i uczenie się. Dodatkowo w to wszystko 
jest jeszcze wkomponowane skrupulatne planowanie. Zresztą teo-
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retycy coachingu podkreślają, że jest on narzędziem. Tak jak nikt 
się nie oburza z faktu istnienia łopaty i koparki, tak ja bym nie 
denerwował się z powodu istnienia coachingu. Denerwujące jest 
natomiast to, że robi się z tego jakąś hiperideologię którą da się 
zaaplikować wszędzie. Przykładem tego są takie perełki jak coach 
diety, czy coach seksu. I to może irytować. Bo jeśli spojrzy się na 
coaching jak na narzędzie, to możemy uznać je za skuteczne albo 
za atrakcyjne – lub nieskuteczne, nieatrakcyjne. To wszystko. 

 
Zostańmy jeszcze przy współczesności. Czy filozofia 
może obecnie autentycznie wpływać, tak jak nauki 
szczegółowe, na życie „prostych” ludzi? 
 
Filozofia nie tylko może, ale wpływa na życie „prostych” 

ludzi, chociaż nie jest to tak bezpośrednio widoczne jak w przy-
padku technologii. Co więcej „zwykli” ludzie nie zauważają 
wpływu na ich życie ze strony nauki, ale właśnie ze strony techno-
logii. Taki bardziej wtórny, pośredni wpływ odgrywa również 
filozofia. Uważam, że nie da się spojrzeć na naukę całkowicie 
neutralnie i to dotyczy także filozofii. 
 

Czy w takim względzie można nazwać filozofię nauką 
w ścisłym znaczeniu tego słowa, w rozumieniu jakie 
nadają mu współcześni naukowcy? 
 
Tutaj rysuje się dość skomplikowane zagadnienie. Z jed-

nej strony możemy używać terminu „nauka” w takim znaczeniu, 
jak używają go uczeni i nawet uważać ten sens w jakiejś mierze za 
obowiązujący. Z drugiej zaś, to co nam pozostaje, to jakaś rekon-
strukcja nauki. Szalenie trudno powiedzieć czym nauka jest, zwa-
żywszy na olbrzymią różnorodność z jaką mamy do czynienia 
w samych podejściach. Nie trzeba być zresztą specjalnie odkryw-
czym, aby zauważyć, że socjologia, którą traktujemy jako naukę, 
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różni się od kosmologii, fizyki i biotechnologii; no i każda z tych 
dziedzin różni się od siebie nawzajem. W związku z tym, jeśli 
przyjęlibyśmy za wzorcowy ten tryb używania tego terminu, 
w sensie – powiedzmy – opisowym, czyli w takim, jakim używają 
go naukowcy, to stajemy wobec dylematu: które pojęcie, czy też 
który sens nauki używany przez naukowców przyjąć za wzorco-
wy? Filozofowie nauki uważali, że taką wzorcową dyscypliną 
nauki jest fizyka i w tym znaczeniu stanowi ona model dla rozu-
mienia nauki, jak też pewien wzorzec jej uprawiania. 

 

Na jakiej jednak podstawie możemy twierdzić, że na-
uka tu się zaczyna, a tam się kończy? 
 
Tak jak wcześniej powiedziałem – zmuszeni jesteśmy do 

tego, aby dokonać rekonstrukcji znaczenia nauki. Aby jej doko-
nać, musimy dysponować jakimś filozoficznym a priori co do 
tego, czym nauka jest, w którym miejscu przeprowadzić granicę 
nauki, a więc demarkację, np. jak oddzielić psychologię społeczną 
od psychotroniki, albo jak oddzielić astronomię od astrologii. Zda-
je się, że to takie niewinne założenia, ale musimy czymś takim 
dysponować. Nie mniej kontrowersyjną jest kwestia początku 
chronologicznego nauki. Filozofowie oraz historycy nauki są po-
dzieleni chociażby co do tego, czy początek nauki datować w An-
tyku czy też wraz z pojawieniem się Galileusza. Z tego też powo-
du musimy założyć jakieś przedrozumienie nauki w sensie her-
meneutycznym. 

 
W jakim więc znaczeniu można mówić o filozofii jako 
nauce? 
 
Wydaje się, że nie można mówić o filozofii jako o nauce 

ścisłej w takim sensie, w jakim tego terminu używają naukowcy. 
Natomiast, jeśli spojrzy się na naukę z takiej perspektywy, z jakiej 
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o nauce mówili Kuhn czy Kant, to nie tylko są duże podobieństwa 
między filozofią a nauką, ale jest między nimi ścisły związek. 
Trudno mówić o nauce bez filozofii, tzn. jest jakiś rdzeń o charak-
terze filozoficznym (vide Lakatos) w tym, co robią naukowcy. 
Zawiera on w sobie pytania takie jak: czym jest pewien podsta-
wowy repertuar technik i wyobrażeń o świecie? Czym jest nauka 
oraz jak ją uprawiać? Choćby milczące rozstrzygnięcia powyż-
szych kwestii są niezbędne do efektywnego uprawiania nauki. Tak 
oto, ten rdzeń stanowi filozofię w sensie ścisłym. Trudno uprawiać 
naukę całkiem bez filozofii, na filozoficznej pustyni. Z innej stro-
ny, podkreśla się również to, że filozofia pełniła i nadal pełni bazę 
heurystyczną dla nauki – filozofowie niekiedy dostarczają na-
ukowcom pomysłów. Oczywiście nie zawsze tak jest, że każda 
myśl filozofa okaże się inspiracją dla przewrotów czy innych zna-
czących dokonań w nauce. 

 
W takim razie można powiedzieć, że każdy naukowiec 
podchodzi do badania świata już z pewną filozoficzną 
wizją, nawet czasami nie zdając sobie z tego sprawy. 
 
Tak, myślę, że tak właśnie jest. 

 
Rozmawiając o filozofii, pytając się o nią samą, musi-
my też zapytać o jej zasady. Patrząc na życie akade-
mickie: liczba studentów filozofii jest zatrważająco 
małą, a paradoksalnie twierdzi się, że nie ma dobrego 
uniwersytetu bez filozofii. Czy wobec tego nie ma dzi-
siaj z filozofią jakiegoś problemu? 

   
Nie powiem, jest to deprymujące dla kogoś, kto będąc fi-

lozofem akademickim ma świadomość, że jeszcze parę lat temu na 
przeciętne zajęcia przychodziło kilkadziesiąt osób. Dziś często-
kroć zajęcia z jedną osobą są już normą. Tak jak powiedziałem, 
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jest to sytuacja deprymująca. Skąd się to wzięło? Moim zdaniem 
za takim biegiem wydarzeń stoi skutecznie przeprowadzona kam-
pania pt. „nauka w służbie gospodarki” i spotęgowana w jeszcze 
wyższym stopniu niechęć wobec filozofii jako działaniu impro-
duktywnemu, bezużytecznemu. Jest takie przekonanie społeczne, 
że z filozofii żadnego chleba nie będzie i w związku z tym nie ma 
racji bytu jako dyscyplina, która niczemu nie służy. Natomiast 
wiemy doskonale, że to podejście jest niezwykle krótkowzroczne. 
Trudno powiedzieć ile czasu trzeba na to, żeby dysponenci, ale 
również młodzież, przebudziła się z tej pragmatycznej drzemki 
i dostrzegła, że tą drogą daleko nie zajdziemy, tzn. drogą nasta-
wioną na bezpośrednią użyteczność oraz bezpośrednią owocność. 
Taka droga jest paraliżująca dla myślenia teoretycznego i dla mło-
dych ludzi, którzy są nastawieni tylko na takie działania, które 
gwarantują natychmiastowy sukces. Filozofia nigdy o czymś ta-
kim nie mówiła i nigdy czegoś takiego nie żądała. Co więcej, pod-
kreślała, że jest to droga donikąd. 

Notorycznie jest też pomijany wymiar zasadności, czy 
normatywności i to na jego straży stoi filozofia. Nauka, czy sze-
rzej kultura wytrzebiona z filozofii staje się skostniała 
i dogmatyczna, niezdolna do reflektowania samej siebie. O tyle też 
filozofia jest potrzebna jako samoświadomość kultury. Filozofia 
legitymizuje tak naukę, kulturę, a nawet – jeśli jest taka sposob-
ność – to i świat w ogóle, jak w przypadku teodycei. Filozofia 
niejako strzeże porządku normatywnego. A. Ayer metaforycznie 
nazywał filozofa intelektualnym policjantem. 

 
Jaki jest wobec tego sens uprawiania filozofii w dzisiej-
szym świecie? 
 
Filozofia jest konieczna, aby strzec, ciągle wysyłać znaki 

ostrzegawcze, przed podążaniem wyłącznie drogą właśnie owej 
pragmatycznej użyteczności. To znakomicie widać np. po wybo-
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rze tematów przez studentów czy doktorantów. Oni już wybierają 
tylko takie tematy, na które można uzyskać grant i tylko takie, 
które mogą się przydać lub które da się sprzedać. Sądzę, że jest to 
zabójcze dla nauki. Sytuacja ta wygląda może trochę lepiej na 
studiach filozoficznych czy humanistycznych w ogóle, gdzie in-
strumentalizacja badań jest szczątkowa. Racją filozofii jest po-
trzeba poznawania, czy rozumienia świata jako całości. Dopóty 
takową potrzebę żywimy, dopóki „o filozofię bać nie się musimy”, 
że posłużę się słowami Barbary Skargi. 

 

Mówi Pan, że tematy prac wybierane na kierunkach fi-
lozoficznych raczej nie dotknęła przedstawiana przez 
Pana „choroba”. Z drugiej strony jeśli przejrzeć tytuły 
prac magisterskich czy doktorskich, to większość 
z nich są pracami typu „co ktoś kiedyś powiedział i co 
na ten temat myśli”. W naszym (tzn. polskim) przy-
padku będzie chodziło o filozofię angielską czy nie-
miecką, np. „metafizyka fenomenu u Kanta”. 
Natomiast, jeśli ktoś próbuje myśleć samodzielnie, to 
albo się go nie czyta, albo się twierdzi, że jest jakimś 
odludkiem i wychodzi się z założenia, że „to jest Polak, 
a Polaków się nie czyta, bo Polak nie ma nic warto-
ściowego do powiedzenia”. Co jest źródłem tego pro-
blemu? 
 
Niestety, jest w tym dużo racji. Pewnie jest w tym jakiś 

udział samych nauczycieli akademickich, którzy promują takie 
prace. Z drugiej strony myślę, że ta skłonność i tendencja do nie-
podejmowania samodzielnych prób badawczych, częstokroć bie-
rze się z następującego faktu – otóż: student filozofii, który przej-
dzie przez kurs historii filozofii, często zauważa, że te jego inno-
wacyjne pomysły już dawno miały miejsce i myśli zarazem, że 
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ktoś to zrobił lepiej. Uważam, że stąd ta popularność prac rekon-
strukcyjnych. 

Natomiast z tą niechęcią wobec samodzielnych, rodzi-
mych twórców, to jest jakiś problem socjologiczny, który dobrze 
opisać można w kategoriach psychologii ewolucyjnej, a który jak 
sądzę dotyczy prestiżu. 

 
Jaki wpływ ma filozofia na samego filozofa? 

 
Ja myślę, że jest to fundamentalny wymiar filozofii: 

kształtuje ona w głównej mierze samego filozofującego. Całkiem 
niedawno w swojej naiwności uważałem, że jeśli dysponujemy 
filozofią, to zbędne są takie dyscypliny jak psychologia, psychia-
tria czy poradnie psychologiczne itd. Dysponując filozofią sam 
możesz sobie pomóc. Dzisiaj byłbym bardziej ostrożny w formu-
łowaniu podobnych osądów, jednakże wymiar egzystencjalny, 
jeśli tak można powiedzieć, filozofii jako sposobu życia, modelu 
życia czy formy życia, jest nie do przekreślenia. 

Natomiast tym, co mnie oburzało i dziwiło zarazem, to – 
w szczególności mając do czynienia z kształceniem – wychowując 
młodych ludzi, czasem w takich codziennych sytuacjach zauwa-
żam zatrważający, bo znikomy, wpływ filozofii na ich postawy 
życiowe. Byłem i jestem nadal przekonany, że filozofia ma 
w sobie potencjał do kształtowania i budowania swojej egzysten-
cji. Oczywiście jestem świadom tego, że – jak się wydaje – nie 
jest to narzędzie w zupełności skuteczne. 

 
Filozofia to umiłowanie mądrości, a mądrość powinna 
prowadzić do prawdy. Mimo to sami filozofowie cały 
czas się ze sobą spierają, w zasadzie na każdej płasz-
czyźnie. Skoro nawet oni nie potrafią dojść do spójnego 
i uznawanego powszechnie poglądu, stanowiska, to nie 
należy stwierdzić, że filozofia jest typem iluzji?  
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W tym sensie wszystko jest iluzją. To znaczy, jeśli weź-

miemy za punkt wyjścia istnienie rozbieżności czy niezgody, to 
można powiedzieć, że iluzyjna jest nauka, iluzyjne są stanowiska 
społeczno-światopoglądowo-ideologiczno-polityczne. Mamy tutaj 
do czynienia z notorycznymi rozbieżnościami. Spór jest twórczy, 
nie zaś destrukcyjny. Lyotard nawet twierdzi, że dziś mamy do 
czynienia z formą uprawomocnienia nauki poprzez paralogię. 
Konsensus, o którym zaś mówi Habermas, że jest celem, dla Lyo-
tarda jest jedynie etapem przejściowym. 

 
Jak wobec tego zdefiniować prawdę? 
 
Myślę, że jeśli idzie o definiowanie prawdy, to zostało to 

dobrze uchwycone przez Arystotelesa, a znacznie później sprecy-
zowane przez Tarskiego i tutaj nic specjalnie więcej dodać nie 
można. Natomiast to, z czym filozofowie mają problem, to ustala-
nie kryteriów: co decyduje o tym, że mamy do czynienia z praw-
dą; czy też w obliczu czego możemy twierdzić, że dysponujemy 
prawdą? Tutaj jest istotnie spory problem. Co więcej, z dzisiejszej 
perspektywy mamy świadomość tego, że nasze poznanie jest uwi-
kłane w język, w rozmaite założenia teoretyczne. Wiemy, że to, co 
nazywamy faktami czy percepcją ma uteoretyzowany charakter – 
gdybyśmy nie dysponowali teoriami, to najprawdopodobniej nie 
dysponowalibyśmy żadnym faktami i nie moglibyśmy przeprowa-
dzać żadnych obserwacji. W tym sensie wydaje się, że trudno jest 
mówić, że dysponujemy wiedzą prawdziwą w takim klasycznym 
sensie, tak jak ją pojmowali Arystoteles i święty Tomasz z Akwi-
nu. 

 
Czy można posiąść prawdę? 
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Dużo jest takich metafor, gdy się mówi o prawdzie. Czę-
sto operujemy takim metafizycznym językiem, w sensie, że posia-
damy prawdę. Operowanie takimi metaforami częstokroć przekre-
śla techniczne zdobycze, które filozofowie poczynili analizując 
samo to pojęcie. Z kolejnej strony chciałbym podkreślić, że drogą 
donikąd jest próba analizowania prawdy przez pryzmat używania 
tego pojęcia, czyli badanie w jakich sensach ludzie używają tego 
pojęcia i w związku z tym wyprowadzanie z tego jakichś donio-
słych konsekwencji filozoficznych. Pytanie to należy, moim zda-
niem, czytać jako: co i w jakich granicach możemy dzisiaj wie-
dzieć. W tym pytaniu prawda wiąże się z twierdzeniami, sądami, 
czy też raczej, jak to się dzisiaj modniej ujmuje, przekonaniami 
prawdziwymi. 

 
Mamy więc wiele stanowisk filozoficznych, ale pojawia 
się pytanie, co stanowi o jedności filozofii, co sprawia, 
że każdy filozof, niezależnie od reprezentowanych po-
glądów i różnic z innymi filozofami, może o sobie po-
wiedzieć: „jestem filozofem”? 
 
W dużej mierze jest to kwestia nauk o interpretacji, auto-

konstytucji. W pewnym sensie podzielam zdanie Husserla, że 
zarówno filozofia jak i filozof zaczynają od takiego punktu zero-
wego. Jak to rozumiem? W tym sensie, że filozof stając w punkcie 
wyjścia musi odpowiedzieć sobie na pytanie: co wybrać? Pod 
czyje skrzydła się podłączyć? W jakim trybie, czy w jakiej szkole 
pracować, funkcjonować? Albo jak uprawiać filozofię? Decyzję 
musi podjąć samodzielnie. Oczywiście w wielu przypadkach jest 
to decyzja związana z wyborem spośród dotychczas istniejących 
modeli i opcji uprawiania filozofii. Natomiast nie ma jakiegoś – 
tak sądzę – nieuchronnego, żelaznego a priori, które zmuszałoby 
do przyjęcia jednego z dotychczas funkcjonujących systemów. 
Istniejące modele filozofii nie wyczerpują zakresu zbioru pojęcia 
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filozofia. Na szczęście jest nadzieja dla młodych adeptów filozo-
fii, że to oni mogą być nowymi Kantami, nowymi Platonami. 

 
Spróbujmy na całą sprawę spojrzeć z nieco innej stro-
ny: czy może być tak, że przeciętny Kowalski będzie 
miał większe pojęcie metafizyczne o świecie niż profe-
sjonalny filozof? 
 
Nie może. To jest sytuacja niemożliwa, z tego względu, że 

taki przysłowiowy Kowalski może mieć pewne wyobrażenia na 
temat świata, częstokroć nawet przemyślane, ale jeśli nie będzie 
miał za sobą pewnego warsztatu filozoficznego – a przecież tego 
się uczymy, co ładnie widać na pierwszym roku studiów, kiedy 
zadaje się studentom jakieś banalne pytania, a kiedy oni nie potra-
fią np. odróżnić a priori od a posteriori, co nie jest jakimś spe-
cjalnie skomplikowanym zagadnieniem – w tym sensie tego się 
uczymy. Bez tego zaplecza, w głównej mierze technicznego, ale 
i zasobu zagadnień, dyskusji, sposobów rozwiązywania proble-
mów, podejść do problemów, wychodzenia z impasów, jakie pew-
ne podejścia i pewne rozwiązania tych problemów rodzą – tego 
taki przysłowiowy Kowalski mieć nie może. Bez tego nikt nie 
może być filozofem i fałszywa jest teza, że każdy jest metafizy-
kiem czy każdy jest filozofem. 

 

A czy z drugiej strony nie jest tak, że taki zawodowy fi-
lozof nie potrzebuje pewnej intuicji do uprawiania filo-
zofii? 
 
Potrzebuje. To znaczy, powiem tak: mam trochę mieszane 

uczucia i ambiwalentny stosunek do tej kwestii. Prowadząc 
przedmiot „Wstęp do filozofii”, dużą wagę przykładam do kwestii 
źródeł filozofii, gdyż można powiedzieć, że kwestia ta obejmuje 
właśnie ten tryb, który panowie nazwali intuicją filozoficzną. Na-
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tomiast z drugiej strony wiem, że częstokroć to, co filozofowie 
nazywają źródłami filozofii, rodzi się na skutek samego obcowa-
nia z filozofami i z odkryciami dokonanymi przez filozofów – 
ściśle rzecz biorąc: z lekturą. W trakcie studiów filozoficznych, 
w trakcie studiowania filozofii i czytania filozofów, w trakcie, 
oczywiście, swoistego z nimi dyskutowania – sami nabywamy 
takich intuicji filozoficznych i sami doświadczamy bycia w trybie 
intuicji filozoficznej. 

Mój mieszany stosunek do kwestii źródeł filozoficznych 
bierze się stąd, że podejrzewam, czy mam przekonanie, że to jest 
taka elitarna koncepcja filozofii. Dobrze to ilustrują przykłady 
niektórych studentów filozofii, którzy początkowo dobrze nie 
rokowali, nie wykazywali specjalnych zdolności, nie dawali na-
dziei na to, że pewnego dnia będą ponadprzeciętnymi. Jednakże 
w czasie studiów, w trakcie pracy, dokonała się w nich tak głębo-
ka przemiana – ze względu na filozoficzne kompetencje, których 
nabrali, czy które w sobie wykształcili; powiedziałbym nawet, że 
niesamowicie korzystna przemiana. W takim znaczeniu nie prze-
ceniałbym samych źródeł filozofowania. 

 
Jednym zdaniem: każdy może się okazać filozoficznym 
geniuszem.  
 
Może, nawet jeśli nie dysponuje zdziwieniem świata, nie 

wątpi w prawdziwość naszych naturalnych intuicji, czy nie do-
świadcza sytuacji granicznych. Metanoja dokonać się może na 
wskutek spotkania z filozofem, bądź problemem filozoficznym. 
I to spotkanie może się takim motorem napędowym okazać. Resz-
ta jest już kwestią rezultatów. Nie znamy wielkich filozofów, któ-
rzy nie pozostawili po sobie śladu w postaci idei, pytań czy też 
dzieł. Kim byłby Sokrates bez Platona? Czy byłby światu znany? 
Nie dysponujemy takim sitem egzaminacyjnym, które pozwalało-
by skutecznie pokazać co, np. w sensie cech osobowościowych, 
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charakterologicznych decyduje, że ktoś był/będzie filozoficznym 
geniuszem. Zdarza się i tak, że nauczyciele wielkich filozofów 
mylą się w ocenie swoich uczniów. 

 
Zajmuje się Pan na co dzień metafizyką i ontologią. 
Słynny spór o metafizykę i ontologię dotyczył tylko 
i wyłącznie terminologii czy raczej obejmował pewne 
zagadnienia i założenia teoretyczne? 
 
Czy spór między metafizyką a ontologią był sporem tylko 

i wyłącznie terminologicznym? Myślę, że nie. Natomiast dystynk-
cja terminologiczna pozwoliła w pewnym sensie odciąć się od 
pewnych zagadnień, pozostawiając inną ich część do namysłu. 
W tym sensie było to, można powiedzieć, posunięcie owocne. 
Natomiast dzisiaj, moim zdaniem, nie ma już większego znaczenia 
sama ta dystynkcja na ontologię i metafizykę, aczkolwiek trzeba 
być świadomym, że są filozofowie – szczególnie fenomenolodzy – 
którzy dużą wagę przykładają do tej dystynkcji i czynią dość 
istotne uwagi pod jej adresem. 

 
Czy metafizyka jest jeszcze dzisiaj w ogóle możliwa po 
ostatniej kompletnej dekonstrukcji? 
 
Tak, z tego względu, że dekonstrukcja nigdy nie była de-

strukcją metafizyki, a częstokroć mamy takie mylne wyobrażenie 
na temat dekonstrukcji, że jest ona destrukcją filozofii. Nie. De-
konstrukcja była takim bardzo skrupulatnym badaniem metafilo-
zoficznym i tylko ujawniła pewne, można tak powiedzieć – może 
jest to nadużycie – ale pewne ideologiczne zaplecze, które metafi-
zyka w sobie miała. Natomiast jeśli wziąć dekonstrukcję w wyko-
naniu Derridy, to podkreślał on, że metafizyka jest konieczna, nie 
da się bez niej obejść i nasz ten zwykły, potoczny, codzienny ję-
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zyk jest napiętnowany metafizycznie, czyli niesie w sobie cały 
szereg zagadnień oraz rozstrzygnięć metafizycznych. 

Czy dzisiaj metafizyka jest możliwa? Tak, jest możliwa, 
a to jak metafizyka się odradza, bardzo ładnie widać w szczegól-
ności w filozofii analitycznej, która jak wiemy u swych źródeł 
była programem ściśle antymetafizycznym: to co określało filozo-
fię analityczną to była walka z metafizyką. A dzisiaj mamy kon-
cepcję światów możliwych itd. Niektórzy nawet uważają, że jest 
to przerost metafizyki. 

 

Gdyby mógł Pan cofnąć się w czasie, to wybrałby Pan 
tę samą drogę filozofowania ponownie? 
 
Najdziwniejsze jest to, że to nie ja do końca wybrałem tę 

drogę filozoficzną (śmiech). Jeśli można tak powiedzieć, a za-
brzmi to bardzo patetycznie… 

 
…filozofia wybrała Pana? 
 
Tak bym to zinterpretował. Tak, jasne! Po nietzscheańsku 

mogę tylko powiedzieć: tak chcę, tak chciałem i nie żałuję tego 
czasu. Nawet jeśli kiedyś przyszłoby mi jeszcze raz wybierać, to 
nie za bardzo widzę jak miałoby to wyglądać, i nawet jeśli kiedyś 
przyszłoby mi rozstać się z filozofią, to nie żałuję tego czasu 
wspólnie z nią spędzonego. Zresztą wątpię w to, że od filozofii da 
się ot tak po prostu odejść. 

 
Dotykamy tutaj pewnej rzeczywistości duchowej… co 
od razu naprowadza nas na trudną problematykę tego, 
jak się ma Bóg do filozofii. Czy w ogóle kategorie Boga 
i absolutu winno się podejmować w ramach filozofii? 
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Sądzę, że filozofia bez absolutu jest filozofią ułomną. 
W tym sensie te wielkie, maksymalistyczne filozofie zmuszone są 
do tego, aby stanąć wobec tego, co ostateczne w porządku istnie-
nia, jak i w porządku poznania. Jednakże, nie zawsze w przypadku 
filozofii absolut jest Bogiem – jest tak tylko w pewnych szczegól-
nych przypadkach. Natomiast można powiedzieć, że pojęcie abso-
lutu jest zakresowo szersze niż pojęcie Boga. Filozofia, która nie 
podejmuje tego typu zagadnień jest filozofią ułomną. Podejmowa-
ne wielokrotnie, za każdym razem nieudane, próby zerwania 
z metafizyką są też dla nas jakąś przesłanką. 

 
Wracając do Pańskiego spotkania z filozofią. Jaka to 
była droga? Jak to się stało, że został Pan metafizy-
kiem, a nie np. filozofem polityki? 
 
Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie dlaczego metafizy-

ka, a nie np. filozofia polityki – chyba oprócz tego, że żywiłem 
i żywię wzrastającą niechęć do polityki i z tego tytułu filozoficzny 
namysł nad tym, co wzbudzało we mnie niechęć, nigdy nie był dla 
mnie pociągający. Natomiast refleksja dotycząca świata, proble-
mów tzw. ostatecznych, czy też wymiarów rzeczywistości, tego, 
co ostateczne w porządku istnienia, jakoś interesowały mnie od 
czasów młodzieńczych. I tak się jakoś złożyło, że jako pracę ma-
gisterską pisałem pracę o ontologii recentywistycznej, następnie 
rozprawę doktorską poświęciłem dekonstrukcji metafizyki. Więc 
w zasadzie cały czas pozostawałem we wspólnej gamie zagadnień. 

Muszę podkreślić też, że bardzo dużo dało mi, jeszcze 
z czasów studiów, zainteresowanie filozofią nauki, a w szczegól-
ności w kontekście sporu nauka-metafizyka. Tym się interesowa-
łem i interesuję nadal. Dzisiaj natomiast zajmuję się zagadnieniem 
tożsamości, a w szczególności tożsamości osobowej, dwoma 
głównymi modelami tożsamości osobowej z perspektywy ontolo-
gicznej: substancjalnym i wiązkowym, które uważają odpowied-
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nio, że jest jakiś trwały rdzeń, który też decyduje o tożsamości 
człowieka i z drugiej strony podejściem mówiącym, że nie ma 
czegoś takiego jak fundament tożsamości, a możemy jedynie mó-
wić o jakiejś wiązce np. wspomnień która stanowi kryterium toż-
samości. 

 

Czy warto filozofować w Rzeszowie? 
 

 Wszędzie warto filozofować. Miejsce nie odgrywa tu 
żadnego znaczenia. 

 
Czy na Pana drodze stanęli jacyś mistrzowie, którym 
zawdzięcza Pan taką, a nie inną drogę? 
 
Tak. W większości byli to moi nauczyciele akademiccy. 

Ale używając określenia „nauczyciele akademiccy” mam poczu-
cie, że dokonałem jakiegoś „świętokradztwa”. Oni byli dla mnie 
wzorcem i było wiele takich postaci, m.in. prof. Cackowski, 
z którym najpierw się zetknąłem; później prof. Sady, prof. Jod-
kowski, prof. Zachariasz, któremu spośród tych postaci zawdzię-
czam najwięcej. Można powiedzieć, że jestem ich filozoficznym 
produktem. Cezary Mordka, z którym znajomość, a nawet przy-
jaźń, dała mi niezwykle dużo i daje mi po dziś dzień – częstokroć 
spotykamy się i poświęcamy swój czas filozofii, stymulujemy się 
wzajemnie czytając swoje teksty i dyskutując o nich.  

Moimi mistrzami byli również filozofowie, których nigdy 
nie spotkałem i spotkać nie mogłem. To byli ci myśliciele, których 
poznałem jedynie poprzez ich dzieła: Platon, Hume, Kant, Heide-
gger, Hartmann, żeby wymienić zaledwie kilku. 

 
Taka relacja uczeń – mistrz jest potrzebna w filozofo-
waniu? 
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Sądzę, że tak. Ja miałem to szczęście trafiać na takich mi-
strzów, którzy nie wymagali ode mnie absolutnego posłuszeństwa. 
Jak już wspomniałem, całe swoje dotychczasowe życie zawodowe 
spędziłem pod okiem profesora Andrzeja Zachariasza. Miałem 
i mam nadal to szczęście przebywać u boku tak nietuzinkowej 
osobowości i filozofa. Ile mu zawdzięczam pod względem filozo-
ficznym, tego pewnie sam nie jestem w stanie w pełni zdiagnozo-
wać, gdyż tego nie dostrzegam. Naturalnym jest wszak sukcesy 
przypisywać sobie, zaś niepowodzeniami obarczać innych. Być 
może tak powinna wyglądać relacja mistrz – uczeń, tzn. aby uczeń 
dysponował, o ile nie wolnością, to poczuciem wolności, w tym 
sensie, żeby dążył, o ile nie do tego, aby osiągnąć poziom mistrza, 
to być może do tego, aby się zbliżyć, najlepiej oczywiście prze-
kroczyć jego poziom. Obydwu członom tej relacji przyświeca ten 
sam cel, kierują się wspólnie podzielanym interesem w sensie 
Habermasa. 

 
Kończąc naszą rozmowę, czy miałby Pan proste, ży-
ciowe filozoficzne przesłanie dla wszystkich, którzy bę-
dą czytać te słowa? 
 
Transcenduj i zachęcaj innych do transcendowania! To 

oczywiście żart! Filozof, który dzisiaj formułuje takie przesłania 
musi cierpieć na amnezję. 

 
 

Pytania zadawali: 
Bartłomiej K. Krzych 

Kamil Olechowski 
 
 

Włodzimierz Zięba – urodził się w 1972 roku w Kraśniku. Studia 
z filozofii o specjalizacji teoretycznej ukończył w 1998 roku pracą 
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magisterską pod tytułem Ontologia w recentywizmie Józefa Bańki. 
W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii na podstawie rozprawy doktorskiej Metafizyka 
i jej dekonstrukcja w myśli Richarda Rorty'ego. Jest adiunktem 
w Zakładzie Teorii Poznania i Teorii Bytu Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Od 2005 do 2013 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrek-
tora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest autorem 
dwóch książek: Byt i recens. Prolegomena do ontologii Józefa 
Bańki, Tyczyn b.r.w., WSSG w Tyczynie oraz Dekonstrukcja 
metafizyki. Powstanie (J. Derrida) – Rozkwit – Niespełnienie 
(R. Rorty), Wyd. UR, Rzeszów 2009. Współredagował dwie ko-
lejne książki: Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane 
prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, (red.) Włodzimierz 
Zięba przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Wyd UR, Rzeszów 
2009 oraz Grażyna Żurkowska, Horyzonty filozofii radykalnej, 
(red. naukowa) Włodzimierz Zięba, Jadwiga Mizińska, Stefan 
Symotiuk, Andrzej L. Zachariasz, Wydawnictwo UR, Rzeszów 
2015. Opublikował 40 artykułów naukowych i ponad 30 innych 
tekstów. Interesuje się filozofią współczesną, ze szczególnym 
uwzględnieniem metafizyki oraz metafilozofii. Obecnie pracuje 
nad książką Dwa modele tożsamości osobowej. 
Kontakt: wzieba@univ.rzeszow.pl  
 
Bartłomiej K. Krzych – student filozofii i teologii, uwielbiający 
myśl św. Tomasza z Akwinu, nielekceważący jednak innych 
myślicieli: w myśl zasady, że wszelka filozofia i teologia nie 
polegają na odtwarzaniu tego, co powiedzieli inni, ale na 
dochodzeniu do prawdy rzeczy. Jego zainteresowania oscylują 
wokół szeroko pojętej tematyki teologiczno-filozoficznej. Innymi 
słowy ciekawi go wszystko, co podpada pod najszerzej jak to 
tylko możliwe rozumiane pojęcie bytu (liturgia chrześcijańska, 
historia, języki, zwłaszcza starożytne, informatyka, literatura: 
w tym poezja; sam też próbuje w niej swoich sił. 
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Kontakt: cristoforos1990@gmail.com  
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