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On philosophical systems
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Abstract
In the following article entitled ‘On philosophical systems’, the author makes an attempt to answer the 
question: ‘What is a philosophical system?’ In the article he uses one of analytical approaches, which is 
manifested in the thesis: dealing with philosophy cannot be reduced to dealing with the history of phi-
losophy. The author claims that the first thing takes on a problematic and constructive dimension and 
not only reproductive and reconstructive. Obviously, studying ancient ways of doing philosophy, their 
aims and methods, has a certain philosophical value (or cognitive – generally speaking). However, the 
philosophical analysis itself cannot be come down to studying the history of philosophy.
Keywords: philosophical system, philosophy.

WSTĘP

Próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie, chciałbym zacząć od krótkiego na-
mysłu metafilozoficznego1, z  tego względu, że rzeczownik „filozofia” nie 
jest terminem jednoznacznym.2 Jedną z cech podejścia analitycznego, które 

1 Metafilozofia bada po prostu czym jest filozofia. Termin ten wprowadził w języku angielskim 
(metaphilosophy) jako pierwszy prawdopodobnie Morris Lazerowitz. W  jego ujęciu meta-
filozofia miała być ‚badaniem natury filozofii’, gdzie poprzez ‚naturę’ rozumiał on zarówno 
cel uprawiania filozofii, jak i sposób jej uprawiania. Późniejsze definicje metafilozofii odwo-
łują się do tego samego pomysłu, czyli badania czym jest filozofia, różnią się one jednak 
w szczegółach od oryginalnej propozycji Lazerowitza. Wśród nich wymienić należy ujęcie 
metafilozofii jako filozofii filozofii, czyli zastosowanie metod badawczych filozofii do samej 
filozofii (podczas, gdy oryginalnie były one zastosowane do badania np. świata, poznania, 
moralności czy sztuki). Idąc tym tropem Nicholas Rescher stwierdził, że metafilozofia ma 
się tak do filozofii, jak filozofia ma się do swoich przedmiotów badania lub do innych dyscy-
plin (np. matematyki), czyli jest ona niejako czymś odrębnym, niekoniecznie należącym do 
samej filozofii, rozumianej jako swoiste badanie teoretyczne. Jeżeli chcemy stwierdzić co 
bada metafilozofia w bardziej rozbudowanej formie, lecz wciąż w miarę ogólnie, to należy 
stwierdzić, że próbuje ona określić, co jest przedmiotem badań filozoficznych, jaki jest cel 
badań filozoficznych oraz jakie są efektywne metody ich prowadzenia. N. Joll, Contempo-
rary Metaphilosophy, w: The Internet Encyclopedia of Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/
con-meta/>; Nicholas Rescher, Philosophical Dialectics. An Essay on Metaphilosophy, State 
University of New York Press, Albany 2006. M. Ples, Czy uprawianie historii filozofii ma sens? 
Problem znaczenia historii filozofii w perspektywie refleksji Nicolaia Hartmanna, w: Anthro-
pos? Czasopismo naukowe Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, 2006, 6-7, <http://www.
anthropos.us.edu.pl/anthropos4/texty/ples_1.htm>.

2 „Wyraz ‚filozofia’ posiada bowiem długą bardzo historię i w różnych okresach co innego wy-
razem tym nazywano. Nigdy przy tym znaczenie wyrazu ‚filozofia’ nie sprecyzowało się i nie 
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przyjmuję w tej pracy, jest teza, iż uprawiania filozofii nie można zredukować do 
uprawiania historii filozofii. Uznaję, że to pierwsze ma wymiar problematycz-
ny i konstruktywistyczny, a nie wyłącznie odtwórczy i rekonstrukcjonistyczny. 
Oczywiście studiowanie dawnych sposobów filozofowania, poznawanie ich ce-
lów i metod ma określoną wartość filozoficzną (czy nawet szerzej, po prostu po-
znawczą). Samej jednak analizy filozoficznej nie można sprowadzać do studiowa-
nia historii filozofii. Ta ostatnia aktywność ma charakter drugorzędny i powinna 
być traktowana jedynie jako pomoc w  prowadzonych samodzielnie badaniach 
filozoficznych.3 Dlatego trafne wydają się słowa Andrzeja L. Zachariasza, gdy 
stwierdza, że „odpowiedź na pytanie o definicję filozofii jest przede wszystkim 
dążeniem do określenia jej statusu”.4 Określenie to z konieczności musi mieć cha-
rakter problematyczny i konstruktywistyczny zmierzający do odpowiedzi na py-
tania w rodzaju: Czym jest filozofia? Czym jest system filozoficzny? Jakie systemy 
filozoficzne możemy wyróżnić?

Jeżeli przyjmiemy, że filozofia jest jedną z dziedzin kultury obok literatury, filmu, 
nauki itd. to kluczowe, dla określenia jej statusu wydaje się zagadnienie jej kształ-
tu historycznego i  jego przemian, w  tym relacji filozofii (jej autonomii) wobec 
innych dziedzin kultury (przede wszystkim zaś nauki).

1. UWAGI METAFILOZOFICZNE – WPROWADZENIE

Po raz pierwszy słowa ‚filozof ’ w znaczeniu ‚miłośnik mądrości’ użył Pitagoras. 
Późniejsze określenia filozofii znacznie jednak odbiegają od tego pierwowzoru. 
Co jest jednak istotniejsze, to to, że niekoniecznie dają się one ze sobą pogodzić.5 
Z tego względu badania nad historią filozofii służyć mogą nam jedynie – jak to 
już zostało wspomniane – jako pomoc w  problematycznym ujęciu jej statusu. 
Na pewno nie uda nam się odczytać tego statusu wprost z kart historii filozofii 
Diogenesa Laertiosa, Władysława Tatarkiewicza, Frederica Coplestona czy Tade-
usza Gadacza, dlatego że brak jest tam syntezy w tym kierunku (tj. w kierunku 
rozstrzygnięć metafilozoficznych). Tym, co czytelnik zastaje w tych pracach, jest 
pewnego rodzaju chronologia filozofii. A przecież te same (czy może lepiej powie-
dzieć ‚podobne’) tendencje mogą wystąpić w zupełnie różnych okresach historii 
filozofii (np. badania logiczne były prowadzone w XII wieku przez P. Abelarda, na 

ustaliło do tego stopnia, by można było podać jednoznaczne tego wyrazu określenie, na 
które większość równocześnie żyjących wyraziłaby swą zgodę”. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia 
i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Czytelnik, Kraków 1949, s. 9.

3 Jako pytanie otwarte pozostawiam pytanie: Czy możliwe jest prowadzenie namysłu filozo-
ficznego pozbawione zupełnie odniesień do historii filozofii? Jeżeli jednak przyjmiemy, że ist-
nieje zbiór przedmiotów badania filozofii np. świat czy określone jego fragmenty (np. dzieła 
sztuki) albo myśli czy idee (np. idee pierwotne i wtórne), to jest oczywistym, że z kart historii 
filozofii odczytać możemy wyłącznie opinie na temat danego przedmiotu badania. Nie da 
się stwierdzić bez analizy samego przedmiotu czy owa ‚prawda filozoficzna’ (czyli pewien 
pogląd, opinia) jest wiedzą w klasycznym epistemologicznym sensie, czyli poznaniem uza-
sadnionym i prawdziwym (w sensie adekwatności).

4 A. L. Zachariasz, Filozofia jej istota i funkcje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Rzeszów 1999, s. 17.

5 Zachariasz, op. cit., s. 29. Przykładowo ujęcie Pitagorasa (czy nawet szerzej filozofów Grec-
kich, a nawet europejskich i hinduskich) traktuje filozofię, jak coś pozytywnego, podczas gdy 
w ujęciu wybitnego filozofa arabskiego Al Ghazaliego, autora pracy „The Incoherence of the 
Philosophers” (XI wiek naszej ery) filozofia jest wiedzą zbyteczną tj. bezproduktywnym an-
gażowaniem zdolności umysłu ludzkiego. F. Griffel, Al-Ghazali, w: The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, <http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/al-ghazali/>.
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przełomie XVII i XVIII wieku przez G. W. Leibniza oraz na przełomie XIX i XX 
wieku przez m. in. G. Fregego, B. Rusella).

Szczególnie istotna wydaje się relacja filozofii do nauki, w szczególności zaś do 
nauk przyrodniczych, które poczyniły znaczny postęp w XIX i XX wieku, czego 
nie można powiedzieć o filozofii. O ile wcześniej te dziedziny kultury mogły ist-
nieć do pewnego stopnia obok siebie, a nawet przenikać się, to w XIX wieku, gdy 
powstały nauki takie jak fizyka, chemia, geologia, biologia, psychologia, socjolo-
gia czy lingwistyka, ich odrębność wobec filozofii stała się faktem.6

W  XIX wieku ukształtowało się kilka głównych stanowisk metafilozoficznych 
w  kwestii relacji filozofii do nauk przyrodniczych. Według pierwszego z  nich 
rozwój nauk przyrodniczych (ich metod i  osiągnięć) wykazał, że filozofia nie 
spełnia wymogów wiedzy poznawczo wartościowej (pozytywizm, fenomenolo-
gia). Filozofia zatem powinna zostać potraktowana, jako poznanie przednauko-
we, rozpoczynające teren dla badań naukowych. Owocna może być także próba 
jej unaukowienia.7 Odmienny pogląd reprezentowali neokantyści i  neotomiści 
postrzegający filozofię jako odrębną naukę (pewien rodzaj poznania teoretycz-
nego) posiadającą własny przedmiot badania i metody, nie dające się zredukować 
do nauk szczegółowych.8 Z  kolei trzeci nurt (dość zróżnicowany) twierdził, że 
filozofia to nie jest ani nauka ani poznanie teoretyczne, ale np. światopogląd (W. 
Dilthey), ekspresja (K. Jaspers, G. Marcel), mit (F. Nietzsche) czy ideologia (K. 
Marks, F. Engels).9

Ponownie słusznie zauważył zatem A. L. Zachariasz, że „[…] wielość formuło-
wanych określeń filozofii jest co najwyżej jednoznaczna z niejednoznacznością 
jej pojmowania”.10 Niejednoznaczność ta wynika zarówno z subiektywnych uwa-
runkowań filozofów (m. in. ich sytuacji historycznej), jak i z aspektowego poj-
mowania przez nich rzeczywistości przedmiotowej. Trafne wydaje się zatem, że 
mówić powinno się raczej o filozofiach, aniżeli po prostu o filozofii (przy czym 
możliwa wydaje się klasyfikacja określonych stanowisk, ze względu na różne kry-
teria).

6 „Zgodnie z  […] pierwotnym znaczeniem nazywano ‚filozofią’ wszelkie badanie naukowe. 
Pierwotnie więc wyraz ‚filozofia’ oznaczał to samo co wyraz ‚nauka’. Z biegiem czasu, gdy 
w miarę postępu zakres wiedzy począł ogarniać coraz szersze kręgi […] od wspólnego nie-
gdyś pnia jednej i uniwersalnej pierwotnie nauki – nazwanej ‚filozofią’ – poczęły odrywać się 
poszczególne nauki”. Ajdukiewicz, op. cit., s. 9-10.

7 Zachariasz, op. cit., s. 29-30. A. L. Zachariasz wskazuje trzy przykłady takich prób unauko-
wienia filozofii tj. oparcie filozofii: (1) na fizyce (R. Avenarius, E. Mach), (2) na psychologii (F. 
Brentano) i (3) na matematyce (E. Husserl).

8 Zbliżone stanowisko zajmował H. Bergson według, którego poznanie filozoficzne miało mieć 
charakter absolutny, w odróżnieniu od nauk szczegółowych, które poznawały jedynie aspek-
tywnie i relatywnie. Według tego filozofa, filozofia miała być poznaniem pozaintelektualnym 
(mamy więc tutaj także pewien element irracjonalizmu) bazującym na intuicji. Zachariasz, 
op. cit., s. 30. Patrz także punkt 1.3.

9 Zachariasz, op. cit., s. 30.
10 Zachariasz, op. cit., s. 31.
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2. UWAGI METAFILOZOFICZNE – W KIERUNKU 
MIKROSYNTEZY

Chciałbym się jednak zastanowić, czy nie da się wykazać pewnych wspólnych 
elementów dla wszystkich (czy może raczej dla większości) stanowisk filozoficz-
nych w dziejach.11 Istotnym tropem w tym kierunku wydaje się być racjonalność, 
a  mianowicie filozofia wydaje się być rozumowym wyjaśnieniem świata, sytu-
ującym się w opozycji do np. mitu, religii (w budowie) czy pewnych form eks-
presji (w wyrazie).12 W praktyce racjonalność owa ujawnia się w tym, że wszelkie 
pojmowanie rzeczywistości (jej rozumienie lub wyjaśnienie) jest „jednoznaczne 
z ujmowaniem jej w struktury mowy (resp. języka)”.13

Niezwykle użyteczne wydaje mi się w  tym miejscu odwołanie się do metafory 
trójkąta: byt-myśl-język (Rys. 1), zaczerpniętej z nurtu realistyczno-egzystencjal-
nego filozofii neotomistycznej (interpretowanej tu metafilozoficznie).

Rys. 1.

Każde filozofowanie zatem jest z  konieczności umiejscowione w  pewien spo-
sób na powierzchni tego trójkąta. To oznacza, że jeżeli jakiś człowiek filozofuje 
(‚myśl’), to własne myśli wyraża z konieczności za pomocą języka, o ile chce być 

11 Konstruktywizm mojego ujęcia przejawia się w tym, że określenie tego czym jest filozofia, 
wykluczy automatycznie pewne stanowiska – uznawane często za ‚filozoficzne’ z punktu 
widzenia chronologii filozofii – uznając je za niefilozoficzne, ale np. bliższe literaturze czy 
religii (przeżyciom mistycznym). Stanowiska te rozpatrywane z innego metafilozoficznego 
punktu widzenia mogłyby zostać uznane za filozoficzne. Patrz także punkt 1.3.

12 Zanim Al Ghazali wskazuje na Koran, jako źródło prawdy, to jednak wcześniej rozumowo 
zwalcza argumenty filozofów. Rzec zatem należy, że to są dwie odrębne działalności. Nawet 
jeżeli jego filozofia (resp. antyfilozofia) była motywowana teologicznie, to struktura samych 
argumentów (np. krytyki założeń Awicenny) elementów ‚obcych’ nie zawierała. Patrz przypis 
6.

13 Zachariasz, op. cit., s. 33.
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intersubiektywnie zrozumiały (‚język’). Jednocześnie struktury sensu zarówno 
w warstwie myślowej (psychologicznej), jak i ‚ubrane’ w konkretne ‚szaty języko-
we’ pozostają w pewnej relacji do struktur świata (‚byt’).14

Racjonalność, rozumiana jako ujmowanie przedmiotu badanego w struktury ję-
zyka naturalnego oznacza, że język naturalny jest podstawowym instrumentem 
filozofii. Filozof odrywa się niejako od języka potocznego (zdroworozsądkowego, 
przednaukowego), który jest fundamentem języka filozofii, tworząc własny sys-
tem znaczeniowy, często o strukturze znaczeń odbiegającej od rozumienia po-
tocznego (patrz przypis 15). Należy podkreślić, że język filozofii jest także różny 
od języka innych typów wiedzy teoretycznej (np. nauk szczegółowych czy teo-
logii), występują w nim charakterystyczne pojęcia takie, jak np. ontologia, epi-
stemologia czy estetyka. Pojęcia te pociągają za sobą pewnego rodzaju wglądy 
w badany przedmiot – i tak np. na dzieło matematyczne filozof może spoglądać 
jako na np. obiekt metafizyczny (może zastanawiać się w jaki sposób ono istnieje), 
obiekt poznawczy (chodzi o refleksję w jaki sposób ludzie poznają matematykę) 
czy obiekt estetyczny (obiekt matematyczny jako rezerwuar piękna).

Język filozofii charakteryzuje się także analityczno-syntetycznością, co oznacza, 
że w obrębie określonego systemu semantycznego mamy do czynienia z konstru-
owaniem pojęć, co w  konsekwencji skutkuje dużym uteoretyzowaniem języka 
filozofii. Język ten służy zaś do analizowania czegoś (mówienia o czymś), kresem 
zaś analizy jest jakaś konstatacja, czyli synteza (mniej lub bardziej ogólna).

Jak to już zostało powiedziane, język filozofii wywodzi się z języka potocznego 
(jest jego celową modyfikacją, choć dokonaną najczęściej przy pomocy natural-
nych środków językowych15), który ma strukturę podmiotowo-orzecznikową, 
ugruntowaną z jednej strony w strukturze bytu (stwierdzanie, że coś jest ‚takie-
-a-takie’), z drugiej zaś strony w strukturze samego myślenia, które jest inten-
cjonalne (myślimy o czymś, a nie o wszystkim jednocześnie). Język filozofii ma 
także trzy istotne momenty semiotyczne tj. aspekt syntaktyczny, semantyczny 
oraz pragmatyczny (jest to potrójna funkcja języka dostrzeżona już przez Ary-
stotelesa).16

A zatem przyjmuję, że filozofia jest pojęciowym ujęciem rzeczywistości (lub pew-
nego jej aspektu) rozumianej tutaj po prostu jako określony przedmiot pozna-
nia (resp. zbiór przedmiotów tego rodzaju). To ujęcie charakteryzuje się katego-
rialnością (subiektywnością i  aspektowością; patrz punkt 1.1) oraz zgodnością 
z ogólnymi zasadami myślenia teoretycznego (np. reguły logiki – zasady wnio-
skowania, reguły metodologiczne – zasady uzasadniania). „Ponadto za każdym 
razem jest to ujęcie uwzględniające właściwe dla określonego systemu znacze-
14 Krąpiec, op. cit. W skrajnych przypadkach może dochodzić do redukcji trójkąta do linii pro-

stej np. w filozofii G. Berkeley’a ontologia świata realnego jest zredukowana do przeżyć psy-
chologicznych (resp. wyobrażeń czy idei), zaś dla J. Derridy istnieją tylko struktury język 
(mnogość dyskursów).

15 Patrz przypis 3.
16 Krąpiec, op. cit. Dla Arystotelesa najbardziej pierwotnym aktem poznawczym jest akt po-

jęciowania, co oznacza, iż poznanie jest operacją na pojęciach. Pokłosiem tejże operacji 
są  procesy poznawcze komunikowalne w  języku naturalnym tj. podmiotowo-orzeczniko-
wym. Apogeum poznania stanowią sądy, uwyraźniające się w zdaniach, także posiadających 
strukturę podmiotowo-orzeczeniową.
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niowego wymogi materialnej zasadności pojęciowego ujmowania rzeczywistości 
przedmiotowej”.17

O  ile scharakteryzowana w  sposób powyższy racjonalność pozwala odróżnić 
filozofię od ‚aracjonalnych’ sposobów poznania (np. objawień, widzeń czy po-
czuć) to można mieć wątpliwości, czy jest ona wystarczająca, żeby odróżnić ją 
od nauk szczegółowych. Jednak wskazane wyżej aspekty semantyczne i związane 
z nimi szczególnego rodzaju wglądy czy analizy tj. badanie przedmiotu badania 
w  aspekcie ontologicznym, epistemologicznym, aksjologicznym, etycznym, es-
tetycznym itd. powinny rozwiać te wątpliwości. Fizyk nie może zbadać dzieła 
sztuki w aspekcie estetycznym, także aspekt ontologiczny nie musi być reduko-
wany do materializmu (w tej materii wystarczy wskazać prace R. Ingardena nad 
koncepcją dzieła sztuki).

A zatem wypada ponownie zgodzić się z A. L. Zachariaszem, gdy twierdzi on, że 
odpowiednio rozumiana „rozumność” czy „racjonalność” jest tym co pozwala 
odróżnić filozofię od z jednej strony życia praktycznego, z drugiej zaś strony od 
nauk szczegółowych.18 W ogromnym skrócie filozofię scharakteryzować zatem 
można za pomocą krótkiego credo: „Filozofowanie to […] branie rzeczy na ro-
zum”.19 To ‚branie na rozum’ charakteryzuje się pewnym sposobem mówienia 
o przedmiocie badania, sam zaś przedmiot badania mieści się gdzieś w ramach 
trójkąta Byt-Myśl-Rzecz. Filozofowanie jest zatem postępowaniem zgodnie 
z  pewnymi regułami sensu: „Nie sposób natomiast uprawiać filozofii poprzez 
spotkania, akty sympatii czy nawet akty miłości”20. W odniesieniu zaś do nauk 
szczegółowych, należy zauważyć, że słynna uwaga Ludwiga Wittgensteina, iż „fi-
lozofia jest albo ponad, albo poniżej nauki, ale nigdy obok”21, jest nie do końca 
trafna, gdyż rzeczywiście można rozumować tak, że filozofia jest poniżej nauk 
szczegółowych, co może oznaczać, że jest ona podłożem, z którego one następnie 
wyrastają (można rzecz nawet, że jest to prawda historyczna)22, albo ponad nimi, 
jako swego rodzaju synteza, ale prawdziwe wydaje się także stwierdzenie, że fi-
lozofię można traktować, jako pewien typ poznania teoretycznego istniejącego 
obok nauk szczegółowych (ponownie warto w tym miejscu przywołać zestawie-
nie badania R. Ingardena nad dziełem sztuki z  czysto fizycznym tj. materiali-
stycznym ujęciem ‚dzieła sztuki’).

17 Zachariasz, op. cit., s. 33.
18 Z tym pierwszym nie mamy problemu, o ile przyjmiemy, tak jak przyjmuję w tej pracy, że filo-

zofia jest rodzajem poznania teoretycznego. Poznanie teoretyczne nie jest zatem z definicji 
działaniem praktycznym, choć z pewnością się z nim wiąże.

19 Zachariasz, op. cit., s. 85.
20 Zachariasz, 86.
21 J. Woleński, Zagadnienia metateoretyczne, w: J. Woleński, Epistemologia, Tom I, Aureus, Kra-

ków 2000, s. 168-169.
22 Można tezę tę rozumieć niejako po Heglowsku, a mianowicie tak, że Intelekt (Verstand) po-

zostaje u podstaw poznania nauk szczegółowych: „Jego sztywne kategorie wyznaczają nie 
tylko reguły dyscyplin logiczno-matematycznych, ale również zasady poznania nauk przyrod-
niczych, a nawet humanistycznych”. Zachariasz, op. cit., s. 29. Takie podejście w dziejach 
filozofii, jej wyniesienie w hierarchii działań kulturowych było jednak zarazem zapowiedzią 
jej upadku. Zachariasz, op. cit. Dla Hegla filozofia to wyraz, a  właściwie realizacja ducha 
absolutnego: filozofia to dziedzina w której ludzkość osiąga każdorazowo pułap możliwości 
poznawczych. Mowa tu jest zatem o samowiedzy człowieka, jako gatunku. Zachariasz, op. 
cit., s. 34.
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3. SYSTEM FILOZOFICZNY ORAZ MYŚLENIE 
SYSTEMATYCZNE, JAKO WŁAŚCIWE WYRAZY 
FILOZOFOWANIA

Każda dziedzina kultury, czy to praktyczna czy teoretyczna realizuje się, w jakiś 
określony sposób. I  tak, sztuka może realizować się w ramach np. działalności 
plastycznej, której efekty materializują się w postaci obrazów. Z kolei moralność 
realizuje się w zachowaniach jednych ludzi wobec innych ludzi. Zasadne wydaje 
się zatem postawienie pytania o charakterystyczne dla filozofii sposoby jej upra-
wiania i formy, w których znajdują wyraz jej rezultaty.23

Racjonalizowanie rzeczywistości jest jednocześnie wytwarzaniem pewnego sys-
temu semiotycznego (znaczeniowego), jak i wyrażaniem w jego ramach pewnej 
treści, czyli określonej prawdy filozoficznej (w sensie poglądu, przekonania) na 
temat wybranego przedmiotu badania (ontologicznego, epistemologicznego 
itd.).24 Z punktu widzenia metafilozofii drugorzędne znaczenia ma to, czy filozof 
przedstawia swoje pomysły w  formie dialogu (Platon, G. Berkeley), monologu 
(Lukrecjusz), systematycznego wykładu (N. Hartmann), traktatu (Arystoteles), 
aforyzmów (B. Pascal), bajki (F. Nietzsche). Podobnie drugorzędne znaczenia ma 
jasność wypowiedzi danego filozofa (oczywiście istnieją pewne granice zrozu-
miałości, ale trzeba zaznaczyć, że nie są  one zupełnie sztywne, choć z  drugiej 
strony przekroczenie pewnej granicy np. wyrażanie swoich myśli za pomocą 
zdań sprzecznych z pewnością spycha daną myśl w otchłań nonsensu).25 W tym 
miejscu rozważań istotne znaczenie ma dla mnie to, że filozofowanie (resp. racjo-
nalizowanie rzeczywistości) jest tworzeniem pewnego systemu znaczeń (szerzej 
znaków) charakterystycznego dla tego a nie innego myśliciela.

Z istnienia zindywidualizowanych systemów znaczeniowych nie wynika jednak 
automatycznie istnienie ich korelatów treści w formie zamierzonych całości. Za-
wartość treściowa danego systemu semiotycznego ma dwa aspekty: koherencyj-
ność tez (resp. sądów, prawd) oraz ‚szerokość’ odniesienia przedmiotowego. Je-
żeli dany system semiotyczny ma być też w założeniu pewnym ‚gmachem myśli’, 
a nie tylko ‚jarmarkiem’ to „w pierwszym przypadku można mówić o systemo-
wym, w drugim natomiast o niesystemowym czy nawet asystemowym sposobie 
wyrażania prawdy filozoficznej.26 W takim ujęciu zbiór sądów niekoherentnych, 
niejednoznacznych czy sprzecznych należałoby uznać za jakiś system znaczenio-
wy (czy szerzej semiotyczny), ale niekoniecznie za systemowy sposób wyrażania 
prawdy filozoficznej. Podobnie w aspekcie odniesienia – systemowe wyrażanie 
prawdy – wymaga nie tylko (pewnego stopnia) koherencji tez, ale jest także dąże-
niem do „całościowego ujęcia rzeczywistości jako możliwego przedmiotu pozna-
23 Jak ujął to A. L. Zachariasz „forma wyrażania myśli jest wyrażaniem prawdy”. Zachariasz, op. 

cit., s. 83.
24 Zachariasz, op.cit., s. 86.
25 Jedną z zasadniczych trudności przy metafilozoficznym badaniu historycznych problemów 

filozoficznych jest konieczność wyodrębnienia ich z  określonych uwarunkowań historycz-
nych. Chodzi tutaj głównie o rozwikłanie określonego systemu semiotycznego, w ramach, 
którego wypowiada jest dana prawda filozoficzna. Jak trafnie zauważył Nicolai Hartmann: 
„czym innym jest bowiem problem, a czym innym sposób, w jaki zostaje on sformułowany”. 
N. Hartmann: Systematyczna..., op. cit., s. 79-81.

26 Zachariasz, op. cit., s. 86.
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nia teoretycznego […] Niekoherencyjność tez można zinterpretować natomiast 
jako [...] świadomą rezygnację filozofa z  prób tworzenia systemu”.27 A  zatem 
„Uwzględniając […] obie możliwości, możemy mówić o  systemowej bądź nie-
systemowej formie wyrażania prawdy w myśleniu filozoficznym”.28 System jest to 
zatem pewna całość, która znajduje – po pierwsze – wyraz we wzajemnym związ-
ku formułowanych w ramach niego poszczególnych sądów (tez i ustaleń poznaw-
czych), po drugie zaś znajduje ona wyraz w próbie możliwie całościowego ujęcia 
przedmiotu badania.29

Wzorcowymi przykładami rozbudowanych systemów filozoficznych, próbują-
cych ogarnąć całościowy charakter wiedzy są systemy G. W. Hegla i A. Comte’a. 
Jednak idea tworzenia systemów filozoficznych, jako formy wyrażania prawdy 
filozoficznej spotkała się także z krytyką m. in. S. Kierkegaarda, F. Nietzschego 
i H. Bergsona. Dla dwóch pierwszych z wymienionych myślicieli system był for-
mułą myślenia, która traci z oczu, a nawet eliminuje egzystencję bytu ludzkiego. 
Dzieje się tak, gdyż w ramach systemu abstrahujemy od zastanej rzeczywistości 
przedmiotowej. Systemowość preferuje to co ogólne i konieczne, neguje i nisz-
czy zaś indywidualność. „O ile bowiem przyjmuje się, że byt ludzki spełnia się 
w swojej jednostkowości, a więc i indywidualnym odniesieniu do swojego wła-
snego istnienia, to należałoby również zgodzić się z sądem, iż w systemie niemoż-
liwe jest uchwycenie egzystencji”.30 Jak ujął to Søren Kierkegaard „Choćbyśmy 
mieli dziesięć tysięcy systemów, koncepcji życia nie będziemy mieli”.31 Z  kolei 
H. Bergson idzie jeszcze dalej stwierdzając, że nie tylko myślenie systemowe, ale 
nawet pojęciowe (czyli racjonalne) nie jest w stanie ująć, a tym samym wyrazić 
zmienności i różnorodności życia.32 Z jeszcze innej strony systemowość filozofii 
krytykuje F. Nietzsche, stwierdzając, że prawda ma charakter partykularny, co 
pociąga za sobą jednoczesne stwierdzenie, iż nie mamy możliwości formułowa-
nia prawd ogólnych. Wartość poznawczą według autora „Woli mocy” zachowują, 
co najwyżej pojedyncze tezy czy sądy systemu (tzw. prawdy cząstkowe), system 
zaś jako całość nie może wyrażać żadnej prawdy.33 Choć w dwóch ostatnich przy-
padkach można mieć wątpliwości, co do racjonalności wyrażanych przekonań 
(patrz przypisy 33 i 34), to zarzut Kierkegaarda (częściowo także Nietzschego) 
jest o tyle trafny, że życie, świat – ogólnie – byt – rzeczywiście przekracza ludzkie 
konstrukcje pojęciowe. Na kanwie tego spostrzeżenia należy odróżnić od siebie 
tworzenie systemu filozoficznego od myślenia systematycznego.

27 Zachariasz, op. cit., s. 86.
28 Zachariasz, op. cit., s. 86-87.
29 Zachariasz, op. cit., s. 87.
30 Zachariasz, op. cit., s. 89.
31 Zachariasz, op. cit., s. 89.
32 Zachariasz, op. cit., s. 90. Wobec poczynionych wcześniej rozstrzygnięć, tego rodzaju irracjo-

nalne podejście nie jest uznawane przeze mnie – przynajmniej w tym przytaczanym aspek-
cie wypowiedzi Bergsona – za filozofię. Jest to raczej pewna ekspresja.

33 Zachariasz, s. 90. Przytoczona interpretacja filozofii Nietzschego wydaje się być dość racjo-
nalna, jednak jest to interpretacja dokonana przez A. L. Zachariasza. W oryginale Nietzsche 
posługuje się językiem tego rodzaju: „Istnieje wiele oczu. Także Sfinks ma oczy, a zatem 
istnieje wiele prawd, a w konsekwencji nie istnieje żadna prawda” (Zachariasz, s. 90), czyli 
językiem prawdopodobnie celowo wieloznacznym (‚oko’ rzeźby, to nie jest to samo co oko 
człowieka; rzeźba niczego nie może zobaczyć, tym samym Sfinks nie ma oczu), a nawet 
sprzecznym, gdyż z faktu, że ‚istnieje wiele prawd’ nie może wynikać ‚że nie istnieje żadna 
prawda’. Albo istnieje pięć jabłek, albo jabłka nie istnieją. Tym samym ‚surowa’ twórczość 
Nietzschego, to raczej literatura, a nie filozofia.
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Myślicielami, którzy pierwsi wprowadzili owe rozróżnienie do refleksji metafilo-
zoficznej byli H. Rickert i N. Hartmann. Szczególnie ten ostatni próbował pogo-
dzić ‚systemowość’ myślenia z jego ograniczeniami (w aspektach odniesienia tre-
ści, jak i jej wewnętrznej kohernecyjności). Dla Hartmanna myślenie filozoficzne 
(resp. racjonalizacja rzeczywistości przedmiotowej) jest z  konieczności projek-
tem niedokończonym tj. zamkniętym tylko tymczasowo (np. poprzez śmierć 
danego myśliciela).34 Autor „Zum Problem der Realitätsgegebenheit” wyróżnia 
dwa podejścia do filozofowania: „konstrukcyjną linię myślenia systemowego 
oraz badawczą linię myślenia problemowego”.35 Celem pierwszego podejścia jest 
stworzenie systemu, celem zaś podejścia drugiego jest myślenie systematyczne 
(problemowe). Choć owe rozróżnienie przejawia się w dziejach filozofii w dużej 
mierze asymptotyczne, to „niemniej jednak możliwe jest wskazanie i odróżnie-
nie wśród koncepcji filozoficznych tych, w których przeważa dążenie do skon-
struowania systemu i tych, w których przewaga należy do systematycznej pracy 
nad problemami. Wśród myślicieli, u  których przeważa myślenie systemowe, 
Hartmann wysmienia między innymi mistrzów scholastyki, Plotyna, Proklosa, 
Tomasza z Akwinu, Dunsa Szkota, Hobbesa, Spinozę, Fichtego, Schellinga i He-
gla. Za filozofów systematycznych uznaje zaś Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, 
Hume’a, Leibniza i Kanta”.36

Pierwszy wyróżniony w tym punkcie styl filozoficzny zakłada pewną całościową 
wizję obrazu świata, o którym mówi, przyjętą niejako z góry. Celem jest tu przede 
wszystkim osiągnięcie maksymalnie możliwej koherencji tez. „Priorytetem jest 
dla nich zbudowanie jednolitej, spójnej konstrukcji, co ma daleko idące konse-
kwencje”37, gdyż myśliciele tworzący system są  skłonni dopasowywać badaną 
rzeczywistość przedmiotową do swoich tez. Jak ujął to N. Hartmann: „ten typ 
myślenia nie może [...] uniknąć pogwałcenia problemów; pozwala on na wymu-
szone rozwiązania. Jeśli zaś problemy nie dają się wtłoczyć w system, skłonny jest 
on je odrzucić”.38 Budowa maksymalnie koherencyjnego systemu zakłada jed-
nocześnie dużą ogólność, gdyż problemy szczegółowe muszą stanowić problem 
dla spójności (trzeba je uzgadniać, z całością), stąd wynika selekcja problemów 
i przyjmowanie wielu przybliżonych i uproszczonych rozwiązań. „Tym samym 
rzetelna refleksja nastawiona na wskazywanie i krytyczne rozstrzyganie proble-
mów, przegrywa z próbą wtłoczenia całej rzeczywistości w ciasne ramy przyję-
tych z góry założeń. Najczęstszym błędem, jaki popełniają filozofowie systemowi, 
jest wyjaśnianie całej rzeczywistości przy pomocy zasad prawdziwych jedynie 
w obrębie dziedzin cząstkowych”.39

Drugi ze wspomnianych stylów filozoficznych charakteryzuje się przede wszyst-
kim nakierowaniem na problem, a nie tworzeniem zwartej konstrukcji za wszel-

34 Zachariasz, s. 34.
35 N. Hartmann, Systematyczna autoprezentacja, w: Idem, Myśl filozoficzna i jej historia. Syste-

matyczna autoprezentacja, tłum. J. Garewicz, Comer, Toruń 1994, s. 75.
36 M. Ples, dz. cyt., N. Hartmann, dz. cyt.
37 M. Ples, dz. cyt.
38 N. Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia, w: Idem, Myśl filozoficzna…, dz. cyt., s. 15.
39 M. Ples, dz. cyt. „By osiągnąć spójny opis wszystkich płaszczyzn bytu, twórcy filozoficznych 

systemów poświęcają naturalną różnorodność i, na jej miejsce, wprowadzają sztuczną jed-
ność, która nie może dać miarodajnego opisu świata”. Tamże.
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ką cenę. Nie znaczy to wcale, że myśliciele z  tego kręgu rezygnują z  idei stwo-
rzenia spójnej koncepcji odzwierciedlającej rzeczywistość. Idea ta przyświeca 
bowiem także ich poszukiwaniom filozoficznym40, ale głównym zadaniem jest tu 
nakierowanie na problem. Niczego z góry się nie przesądza, „nie zakłada żadne-
go obrazu świata, do którego wszystko ma zmierzać”41, możliwe są mniejsze lub 
większe rewizje treści. „Praca filozofów systematycznych jest skromna, daleka od 
spektakularnych wyników twórców wielkich systemowych konstrukcji. Polega 
na precyzyjnym zgłębianiu narzucających się problemów, niezależnie od możli-
wości ich rozwiązania. Polega na doprecyzowywaniu terminologii, wykluczaniu 
absurdów i uproszczeń. Dla filozofów problemowych prawdziwą wartość stanowi 
rozpoznanie i postawienie problemu oraz rzetelna praca nad nim, niezależnie od 
możliwości znalezienia ostatecznego rozwiązania”.42

4. SYSTEMY FILOZOFICZNE ZAMKNIĘTE I OTWARTE

Systemy filozoficzne okazały się budowlami uwarunkowanymi przez czas. Inny-
mi słowy czas uwypuklił ich zamkniętość problemową. Żywe natomiast jest po-
dejście problemowe (systematyczne), które urzeczywistnia się w formie systemu 
otwartego.

Celem zarówno H. Rickerta, jak i N. Hartmanna było pogodzenie systemowego 
sposobu uprawiania filozofii z rozwojem nauki. Chodzi o zachowanie systemu, 
jako celu dla danego myśliciela, stąd nazwa ‚myślenie systematyczne’.43 Efektem 
takiego myślenia jest system niedokończony, czy też używając terminologii A. 
L. Zachariasza ‚relatywny’ tj. zrelatywizowany do swojego określonego stadium 
rozwoju. System otwarty w  założeniu nie jest związany z  jednym nazwiskiem 
(tylko dane stadium jego rozwoju może być związane z jednym nazwiskiem), ale 
również z  innymi autorami, którzy rozwijali sformułowane w  jej ramach idee 
w kolejnych pokoleniach.44

Filozofia może być zatem uprawiana na trzy sposoby: (I) asystemowo, (II) w for-
mie systemu zamkniętego, (III) w formie systemu otwartego. Wypada przy tym 
przypomnieć, iż forma filozofowania nie jest w prezentowanym ujęciu tym sa-
mym co forma literacka. Systemowe uprawianie filozofii, czy to w formie systemu 

40 N. Hartmann, Systematyczna..., op. cit., s. 75.
41 M. Ples, dz. cyt.
42 Tamże (M. Ples). Często filozofia systematyczna demaskuje błędy wynikające z uogólnień, 

jakich dopuszczają się myśliciele uprawiający refleksję typu systemowego. Podjęcie proble-
mu „oznacza tu przede wszystkim rozwijanie aparatury pojęciowej, która pozwoli go uchwy-
cić”. J. Garewicz, Systematyczny anty-system Nicolai Hartmanna, w: N. Hartmann: Myśl filo-
zoficzna…, dz. cyt., s. 7.

43 Dla H. Rickerta celem filozofii powinno być dążenie do możliwie pełnego, całościowego opi-
su rzeczywistości, jako możliwego przedmiotu poznania teoretycznego. Jednocześnie autor 
„Über die Welt der Erfahrung” wskazuje na ograniczenia poznawcze bytu ludzkiego (patrz 
przypis 45).

44 A. L. Zachariasz, op. cit., s. 92-95. Każdy człowiek jako podmiot poznania filozoficznego jest 
w swoich możliwościach badawczych, a tym samym i w swoich ustaleniach, ograniczony 
miejscem, jakie zostało mu wyznaczone w świecie i z  tej wyznaczonej pozycji świat jawi 
mu się jako przedmiot poznania teoretycznego – filozof doświadcza i ujmuje w pojęciach 
tylko pewny wycinek świata, zawsze zajmuje także taką a nie inną pozycję w dziejach. A. L. 
Zachariasz, op. cit., s. 92.
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zamkniętego czy otwartego, nie wyklucza bowiem różnych literackich form wy-
rażania myśli ani także ich jasnego bądź ciemnego formułowania.45

Problemem, który domaga się dalszej analizy jest kwestia założeń danego syste-
mu filozoficznego. Każda bowiem koncepcja filozoficzna (w tym także otwarta) 
posiada u  swoich podstaw określone tezy, które są  jej założeniami wyjściowy-
mi. Z  tez tych wynikają określone konsekwencje w sensie ustaleń dotyczących 
rzeczywistości jako przedmiotu poznania teoretycznego, ale również możliwości 
dalszej problematyzacji. Określone założenia umożliwiają problematyzację rze-
czywistości, ale z  drugiej strony, jeżeli chcemy uniknąć sprzeczności, musimy 
zauważyć, że wykluczają one jednocześnie inne problematyzacje i  rozwiązania 
teoretyczne.46
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