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Zbyszek Dymarski 
Zbigniew Landowski

Islam – wyzwanie dla muzułmanów, 
wyzwanie dla Europejczyków, 

wyzwanie dla świata?

Na inne kultury i religie patrzymy najczę-
ściej przez pryzmat własnej tradycji kulturo-
wo-religijnej . Co najwyżej ogląd ten wzbo-
gacamy przez dodanie elementów folklory-
styczno-kulinarno-muzyczno-klimatycz-
nych . Do tych wyobrażeń odwołuje się też 
najczęściej przekaz medialny . Taki ogląd 
innych kultur dotyczy również islamu, jako 
religii i jako kultury na jej bazie wyrosłej . 

Redakcja „Karto-Teki Gdańskiej” bie-
żący numer pisma postanowiła, w głów-
nej mierze, poświęcić problematyce islamu . 
Doszliśmy do wniosku, że doniosłość za-
gadnienia i jego wpływ na to, co dzieje się 
na świecie wymagają pogłębienia znajomo-
ści podstaw oraz tradycji tej wielkiej religii 
bliskowschodniej i wyrosłej w powiązaniu 
z nią kultury .

Poznać kulturę islamu, uchwycić jej spe-
cyfikę . A w rezultacie poznać muzułmanów . 
Poznać poprzez zrozumienie ich świata, jed-
nak innego niż nasz … .

Z tego powodu do wypowiedzenia się 
na łamach aktualnego numeru „Karto-Te-
ki Gdańskiej” zaprosiliśmy kilku wybitnych 
znawców problematyki bliskowschodniej . Są 

to Marcin Grodzki, profesor arabistyki i is-
lamistyki na Uniwersytecie Warszawskim, 
Gunnar Heinsohn, profesor emeritus uni-
wersytetu w Bremie, a obecnie wykładow-
ca w Akademii Obrony NATO w Rzymie 
oraz Zbigniew Landowski arabista, adiunkt 
w katedrze historii najnowszej Uniwersytetu 
Gdańskiego . Teksty Autorzy napisali w opar-
ciu o aktualnie prowadzone przez siebie  
projekty naukowe . 

I tak, Marcin Grodzki pisze o badaniach 
nad genezą Koranu . Zauważa, że bardzo 
niewiele wiemy o środowisku, formie i ję-
zyku w jakim powstawał Koran . Nie wiemy 
ani z jakiego kręgu kulturowo-religijnego się 
wywodzi, ani do kogo pierwotnie był adre-
sowany . Nie wiemy też, w jakim zakresie ba-
zował na wcześniejszych tekstach i w jakiej 
formie pierwotnie był rozpowszechniany . 

Marcin Grodzki zauważa, że dysponu-
jemy współcześnie bardzo niewielką ilo-
ścią tekstów z pierwszych wieków rozwo-
ju islamu . Braki te dotyczą zarówno kręgu 
arabsko-muzułmańskiego, jak i kultur są-
siednich, takich jak grecka, łacińska, syryj-
ska, koptyjska, armeńska, egipska i perska . 

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 2‒4
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Badania nad początkami islamu prowadzo-
ne są głównie w krajach Zachodu . Zna-
komicie z nimi obeznany autor zauważa, 
że pewna poznawcza nieufność wobec pi-
śmiennictwa dotyczącego początków isla-
mu wynika z tego, że jest ono ideologicznie 
zabarwione . Dużo w nim religijnej apolo-
getyki, a niewiele – możliwego do weryfi-
kacji – materiału naukowego . W swoim ar-
tykule Marcin Grodzki pisze o coraz szerzej 
prowadzonych, głównie przez zachodnich 
uczonych, badaniach islamu w zakresie ar-
cheologii, językoznawstwa, religioznaw-
stwa, historii i historiografii . Przedstawia 
oparte o ich wyniki różne teorie dotyczące 
genezy islamu . 

Zbigniew Landowski z kolei postanowił 
przyjrzeć się świętym miejscom islamu . Jest 
ich wiele . Jedne, takie jak np . An-Nadżaf, 
Al-Kufa, czy Kom, są związane z poszcze-
gólnymi odłamami islamu . Ale istnieją 
i takie, które są wspólne wszystkim muzuł-
manom . Najważniejsze z nich to Mekka, 
Medyna i Jerozolima . I im właśnie uważ-
nie przygląda się Autor, chcąc określić ja-
kie są korzenie przekonania o ich świętości 
w ujęciu nauki Zachodu .

Gunnar Heinsohn, twórca pojęcia „index 
wojny”, bada islam od strony demograficz-
nej . Interesuje go dynamika przyrostu natu-
ralnego w krajach europejskich oraz w pań-
stwach islamskich, a szczególnie arabskich . 
Uzyskane wyniki porównuje z rezultatami 
badań innych kręgów kulturowych . Zasta-
nawia się, jaki wpływ na postawy współcze-
snych wyznawców islamu mają treści po-
mieszczone w Koranie, a jaki, dziedziczone 
po przodkach obyczaje . Opisuje też, pod ką-
tem demografii, współczesne stosunki euro-
pejsko-muzułmańskie . I szkicuje jak mogą 
one wyglądać w bliższej i dalszej przyszłości . 

Przedstawiona tu problematyka nie wy-
czerpuje oczywiście bogactwa i złożoności 
religii i kultury islamskiej . Dotyka ledwie 
kilku ważnych zagadnień . Świadomość nie-
pełności skłania nas do tego, by do tej kul-
tury i religii wracać jeszcze w następnych 
numerach pisma . 

Niniejszy blok tematyczny dopełnia re-
cenzja pióra profesor Katarzyny Pachniak . 
Dotyczy ona książki Panteon sceptyków. 
Przegląd współczesnych teorii naukowych po-
święconych genezie islamu . Autorka w sposób 
wnikliwy i kompetentny pisze o dokonanej 
przez Marcina Grodzkiego próbie opisa-
nia i porównania współczesnych koncepcji 
początków islamu . Dostrzega pionierskość 
monografii oraz erudycję i warsztat badaw-
czy jej Autora .

Ponadto w bieżącym numerze, obok ar-
tykułów związanych z głównym tematem 
numeru, zamieściliśmy również inne teksty 
związane ze stałymi działami naszego pół-
rocznika . I tak interesujący tekst poświęco-
ny zagadnieniom epistemologii u Ludwika 
Wittgensteina znajduje się w dziale Varia . 
Jego Autorka podejmuje się próby przed-
stawienia, pojawiającej się w ramach późnej 
filozofii Wittgensteina, problematyki wi-
dzenia aspektu . Wykazuje, w jaki sposób, 
poprzez analizę nieporozumień nagroma-
dzonych wokół pojęcia widzenia-jako, Wit-
tgenstein odsłania przed czytelnikiem obraz 
postrzegania, skłaniający do wniosku, że 
jest ono nierozerwalnie powiązane z wiedzą 
pojęciową postrzegającego podmiotu . Pod-
stawą do wyciągnięcia takiego wniosku jest 
dla Autorki „analiza uwag Wittgensteina, 
w których rozważa on dwa tradycyjne stano-
wiska w kwestii natury percepcji, przy czym 
punktem wyjścia jest tu opis gry językowej 
z czasownikiem «widzieć-jako»” .



» 4 «

Zbyszek Dymarski, Zbigniew Landowski Islam – wyzwanie…

W dziale Polskie Archiwum Humani-
styczne zamieściliśmy biografię i kom-
pletną bibliografię profesor Ireny Szumi-
lewicz-Lachman . Profesor Szumilewicz 
była filozofem nauki i wykładała na wyż-
szych uczelniach w Gdańsku . Została 
z nich relegowana w 1968 roku, a w 1979 
roku na stałe wyemigrowała do Londynu 
i tam też zmarła . Szczegółowo o jej losach 
i dorobku naukowym piszą profesor Wła-
dysław Krajewski oraz wnuczka, doktor 
Ewa Szumilewicz .

W dziale Recenzje i Polemiki znalazły 
się trzy recenzje . Pierwszą z nich jest wspo-
mniana już prezentacja, napisanej przez 
Marcina Grodzkiego książki o islamie . Jej 
autorką jest warszawska arabistka Katarzyna 
Pachniak . Z kolei Maria Urbańska-Bożek w 
swojej recenzji omawia trzy, wydane ostat-
nio, książki Jeana Améry’ego . Ten ciekawy 

żydowsko-belgijski pisarz i myśliciel, dopie-
ro niedawno został odkryty przez polskie 
wydawnictwa . Trzecia recenzja, autorstwa 
Michała Wróblewskiego, omawia powstały 
pod redakcją Henryka Machonia, Przewod-
nik po Jungu . 

Numer zamykają dwa sprawozdania 
z konferencji . Pierwsze, autorstwa Katarzy-
ny Bogdanowicz, dotyczy trzeciej już edy-
cji konferencji poświęconych wzajemnym 
związkom religii i cywilizacji . Tegoroczna, 
jesienna konferencja, zbudowana była na py-
taniu o przyszłość chrześcijaństwa w cywili-
zacji Zachodu . Drugie sprawozdanie doty-
czy konferencji nawiązującej do tematyki 
poprzedniego numeru „Karto-Teki Gdań-
skiej” . Małgorzata Obrycka napisała o ob-
radach, słupskiej konferencji poświęconej 
sporom o rolę aksjologii we współczesnych 
badaniach edukacyjnych i społecznych . 

 



Artykuły
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Marcin Grodzki
Uniwersytet Warszawski
Katedra Arabistyki i Islamistyki 
Wydziału Orientalistycznego 

Problematyka i wyzwania 
współczesnych studiów

 nad genezą islamu

Licząc od pierwszych objawień otrzymanych 
przez muzułmańskiego proroka Mahometa 
(570–632) około roku 610 n .e ., już przeszło 
czternaście wieków dzieli nas od narodzin 
wielkiej, monoteistycznej religii – islamu . 
Z każdym kolejnym stuleciem islam wpisy-
wał się coraz silniej w świadomość i codzien-
ne życie mieszkańców Bliskiego Wschodu 
i rozległych obszarów sięgających krańców 
Azji, Afryki i Europy . Badaniem i studiowa-
niem idei nowego przesłania z wysoka zaj-
mowali się w pierwszej kolejności teologowie 
i egzegeci muzułmańscy oraz niemuzułmań-
scy mieszkańcy Bliskiego Wchodu, głównie 
chrześcijanie, a następnie – im bliżej współ-
czesności – coraz w większym stopniu bada-
cze kręgu kultury zachodniej . Nie ma chy-
ba dziedziny nauki, której adepci, szczegól-
nie muzułmańscy, nie próbowaliby swych 
sił w zgłębianiu tajników nauczania Koranu 
czy sunny, wykorzystując do tego dostępne 
im narzędzia metodologiczne właściwe dla 
danej dyscypliny . A jednak można dziś bez 
wątpienia stwierdzić, że najstarsze dzieje re-
ligii muzułmańskiej i geneza Koranu pozo-
stają obecnie jednym z najmniej zbadanych, 

najbardziej enigmatycznych i owianych ta-
jemnicą wydarzeń historycznych o decydu-
jącym znaczeniu dla dalszych losów świata . 
Jednocześnie, wraz z postępem nauki i na-
staniem w Europie doby racjonalizmu, zary-
sowuje się od dłuższego czasu coraz wyraź-
niej rozdźwięk między założeniami i stano-
wiskiem badaczy Wschodu i Zachodu wobec 
biegu wydarzeń związanych z powstaniem 
muzułmańskiej religii1 . 

Z wielu przyczyn narodziny islamu i dwa 
pierwsze wieki jego dziejów są dla historyków 
religii okresem niosącym nieporównywalnie 
więcej znaków zapytania i dylematów niż 
pewników . Niewątpliwie największym pro-
blemem jest niedobór zachowanych źródeł pi-
sanych, które byłyby współczesne rekonstru-
owanym wydarzeniom historycznym . Cho-
dzi zarówno o arabsko-muzułmańskie teksty 
z VII i VIII wieku, jak i o oryginalną podsta-
wę źródłową niearabską i niemuzułmańską 

1 Niniejszy artykuł przedstawia rozważania podjęte przez 
autora w jego książce poświęconej tytułowej problema-
tyce historyczno-dogmatycznych źródeł islamu: Marcin 
Grodzki, Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych teorii 
naukowych poświęconych genezie islamu, Katedra Arabistyki 
i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017 .

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 6‒17
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– zarówno bizantyńską (grecką, syryjską, ła-
cińską, koptyjską) jak i pozostałą bliskow-
schodnią (przede wszystkim syryjską, a tak-
że armeńską, egipską, grecką, perską) . W li-
teraturze i dyskursie naukowym wskazuje się 
na dotkliwie mały korpus tekstów niearab-
skich zachowanych z I poł . VII wieku, a więc 
czasu, gdy rozgrywały się kluczowe wyda-
rzenia dla zrozumienia Sitz im Leben islamu 
(w tym kwestii pochodzenia i narodzin tej re-
ligii na Płw . Arabskim, arabskich podbojów 
i okresu konstytuowania się zrębów arab-
sko-muzułmańskiego kalifatu) . Ich autora-
mi byli zazwyczaj chrześcijanie identyfikują-
cy się z jednym z trzech głównych kościołów 
dominujących wówczas na Bliskim Wscho-
dzie – melkickim (bizantyńską ortodoksją), 
jakobickim oraz nestoriańskim, lecz nie tyl-
ko . Baza źródłowa w VII wieku, choć gatun-
kowo dość różnorodna, jest nikła i poszerza 
się dopiero w VIII i IX wieku wraz z powięk-
szaniem się przestrzeni czasowej dzielącej au-
torów od opisywanych wydarzeń2 . 

Z zachowanych tekstów, patrząc na nur-
tujące badaczy zagadnienia przez pryzmat 
prawideł krytyki naukowej, niepewności 
dotyczą już najbardziej podstawowych usta-
leń powszechnie uznawanych za niepodwa-
żalne aksjomaty . Wziąwszy na przykład Ko-
ran, nasuwają się fundamentalne pytania, co 
do których nie ma zgody w kręgach zachod-
nich orientalistów: kiedy, gdzie i w jaki spo-
sób powstał (a raczej: powstawał)? Z jakiego 
środowiska się wywodzi? Dla kogo został na-
pisany – kto był jego grupą docelową? W ja-
kiej postaci i w jakim języku ujrzał pierwot-
nie światło dzienne, oraz czy mógł bazować 
w pewnym zakresie na pisemnej formie go 
poprzedzającej? W jaki sposób przekazywano 

2 Szerzej na ten temat [w:] M . Grodzki, dz . cyt ., s . 42–43 . 

Koran w jego najstarszej fazie (transmisja ust-
na, pisemna, mieszana)? Kto, kiedy, w jaki 
sposób i w jakim celu go skodyfikował? Czy 
możliwa jest rekonstrukcja koranicznego tek-
stu najbliższej tzw . wersji autograficznej?3 

Rosnący rozdźwięk między powszechną, 
apologetyczną wizją genezy islamu bazującą 
na późnych źródłach tradycji muzułmańskiej 
a wynikami współczesnych badań nauko-
wych (prowadzonych głównie w kręgu kul-
tury zachodniej) staje się coraz wyraźniejszy 
i mimowolnie prowadzi do pewnej dychoto-
mii w dzisiejszej dyscyplinie islamistyki . We-
dług klasycznej wersji historii powszechnej, 
którą znamy jeszcze z podręczników szkol-
nych, islam rodzi się w VII wieku, dość nagle 
i niespodziewanie, na pustynnych rubieżach 
Półwyspu Arabskiego, niezwykle szybko na-
bierając cech dojrzałej, wielkiej religii Wscho-
du . Arabski prorok Mahomet odbiera obja-
wienia od anioła i rozpoczyna działalność 
misyjną . Odrzucony przez część Mekkańczy-
ków, w roku 622 wyrusza do Medyny, roz-
poczynając symbolicznie tryumfalny pochód 
islamu przez późnoantyczny i wczesnośre-
dniowieczny świat . Po jego śmierci kolej-
ni kalifowie niosą zielony sztandar tej wiary 
aż po Półwysep Indyjski i Chiny na wscho-
dzie i Atlantyk na zachodzie, tworząc potęż-
ne imperium arabsko-muzułmańskie4 .

 Jest to bez wątpienia dogmatyczna, ide-
ologizowana wizja historii, która powstała 
w przeważającej mierze w oparciu o źródła 
tradycji religijnej islamu, spisywanej przez 
muzułmańskich historiografów nie wcze-
śniej niż od przełomu VIII i IX wieku 
i w okresie późniejszym, a więc co najmniej 
półtora stulecia po opisywanych wydarze-
niach . Pod względem kryteriów naukowości 
3 Tamże, s . 342 . 
4 Tamże, s . 17 .
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wiedzy, taki stan rzeczy nasuwa oczywistą 
potrzebę jego weryfikacji, przy wykorzy-
staniu narzędzi i metod krytyki naukowej . 
Pole do badań i dyskursu jest bardzo szero-
kie i obejmuje liczne dyscypliny naukowe, 
w tym archeologię, historię, historiografię, 
językoznawstwo, religioznawstwo i wiele in-
nych dziedzin . Problematyka demitologiza-
cji dziejów w poszukiwaniu twardych faktów 
historycznych wykracza oczywiście znacz-
nie poza obszar samej islamistyki czy kora-
nistyki, i – jak się wydaje – nie jest od niej 
wolna historiografia żadnej starszej religii 
czy nurtu filozoficznego . Dla wielu współ-
czesnych badaczy wychowanych w duchu 
racjonalizmu i krytycyzmu (chwilami nad-
gorliwego), dla pragmatyków i ludzi kultury 
zachodniej zakorzenionych w świecie rozu-
mowego dociekania i roztrząsania faktów, 
tradycyjna wersja islamu, nauczana przez 
wieki przez muzułmańskich teologów i eg-
zegetów, przestaje być do zaakceptowania 
przy braku dowodów potwierdzających ją 
w sposób satysfakcjonujący . Proces weryfi-
kacji faktów zdaje się zresztą nie mieć końca 
ani granic, a kwestionowanie i rewidowanie, 
czasami niestety doprowadzane do absurdu, 
stało się już nierozłączną częścią pracy na-
ukowej, czego przykłady mamy w siostrza-
nej dyscyplinie biblistyki . 

Kwestionując powszechną wersję gene-
zy islamu, w której gąszcz mitów przepla-
ta się z suponowanymi elementami praw-
dy, badacz wybiera się na poszukiwanie ra-
cjonalnych czynników, które doprowadzi-
ły do pojawienia się religii muzułmańskiej . 
Postrzega narodziny islamu jako wynik na-
turalnego, długofalowego procesu ścierania 
się różnorodnych nurtów religijnych, prą-
dów ideologicznych, interesów politycznych 
i uwarunkowań społecznych . Innymi słowy, 

idea, która przez lata ewoluowała i przybrała 
ostatecznie postać islamu, musiała koniecz-
nie mieć swoją prehistorię, która stworzyła 
dogodne warunki do zaistnienia tej religii 
w takiej, a nie innej formie, w tym, a nie in-
nym okresie; prehistorię, którą można i trze-
ba próbować badać współczesnymi narzę-
dziami metodologicznymi, bez ograniczania 
się względami poprawności religijnej, choć 
oczywiście z zachowaniem szacunku dla 
tych, którzy myślą lub wierzą inaczej . W ta-
kim ujęciu, nie należy ujmować genezy isla-
mu (ani żadnej innej religii, której korzenie 
giną w pomrokach dziejów) bez oderwania 
od realiów funkcjonowania bliskowschod-
nich cywilizacji VII wieku . Zarówno wielkie 
religie monoteistyczne – judaizm i chrześci-
jaństwo, jak i inne – zoroastryzm, maniche-
izm czy różne formy politeizmu, nie poja-
wiały się na scenie dziejowej z dnia na dzień, 
znikąd, lecz ich powstanie i wielowiekowa 
ewolucja były wynikiem autentycznego pro-
cesu przemian i rozwoju człowieka . Również 
i islam nie może być tu wyjątkiem . Jak wska-
zywała znana duńsko-amerykańska badacz-
ka islamu Patricia Crone (1945–2015), poku-
sa postrzegania jego dziejów wyłącznie przez 
pryzmat piśmiennictwa tradycji muzułmań-
skiej, w dodatku tak odległego czasowo od 
relacjonowanych wydarzeń, narusza ciągłość 
historyczną dziejów i stanowi metodologicz-
ną przeszkodę w rekonstrukcji pełniejszego 
obrazu historii . „Nowe religie nie wyskaku-
ją w pełni ukształtowane z głów proroków, 
a stare cywilizacje nie znikają tak po prostu” 
– pisała Crone5 . 

5 P . Crone, Slaves on Horses. The Evolution of the Islamic 
Polity, Cambridge University Press, Cambridge 1980, s . 12; 
por . również: M . Grodzki, Patricia Crone a nowe kierunki 
badań wczesnych wieków islamu, [w:] Islam w Europie. Nowe 
kierunki badań, red . nauk . M . Widy-Behiesse, K . Zasztowt, 
Warszawa 2015, s . 117–128 .
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Narastający sceptycyzm wobec piśmien-
nictwa wczesnomuzułmańskiego stał się 
nierozłączną cechą zachodniego islamo-
znawstwa . Przez ostatnie kilka wieków 
(a ze szczególną intensywnością od II  poł . 
XIX wieku) podejście metodologiczne 
do tych źródeł znacznie ewoluowało, prze-
chodząc przez kolejne fazy rozwoju, uspraw-
nień, metodycznych prób i błędów . Czerpa-
no głównie z dorobku biblistyki, korzysta-
jąc z jej doświadczenia i metod badawczych, 
w nadziei na sprawdzenie się podobnych 
narzędzi metodologicznych na siostrzanym 
polu . Niestety, głównie z racji niedoborów 
oryginalnej bazy źródłowej, specyfiki do-
stępnych źródeł i kilku innych czynników, 
przełożenie to okazało się operacją o wiele 
bardziej skomplikowaną niż zakładano . 

Historycznie, w XIX i XX wieku ufor-
mowało się co najmniej kilka szkół metodo-
logii badań nad genezą islamu i jego wcze-
snym rozwojem . Pierwszym z nich było 
podejście opisowe (‘koncyliacyjne’, tak na-
zwane ze względu na dążenie do pogodze-
nia sprzeczności występujących w źródłach 
arabskich; podejście przejawiające się za-
czątkową, choć rosnącą dozą krytycyzmu), 
które koncentrowało się na hadisach, a po-
tem na kronikach wczesnomuzułmańskich . 
Następnie, korzystając z doświadczeń histo-
riografii europejskiej doby pozytywizmu, 
orientaliści obrali sobie za cel naukową edy-
cję owych materiałów, poprzez ich krytycz-
ne kolacjonowanie, na zasadach kompara-
tystyki literackiej, przy wykorzystaniu tak-
że dzieł greckich, łacińskich, hebrajskich 
i syryjskich z tego samego okresu (tzw . po-
dejście krytyczno-naukowe) . Wychodzono 
więc z założenia, że późne źródła historio-
graficzne zawierające ogrom szczegółowych 
i nierzadko sprzecznych informacji, musiały 

mieć za pierwowzór wcześniejsze źródła pi-
sane; stąd w pewnym stopniu odzwiercie-
dlają prawdę historyczną, choć zniekształ-
coną i kontaminowaną czynnikami ze-
wnętrznymi . Owo krytyczno-naukowe po-
dejście do źródeł miało dwie wspólne cechy 
z podejściem opisowym, a mianowicie ba-
dacze bezspornie uznawali Koran za wia-
rygodny materiał dokumentacyjny okresu 
wczesnego islamu, jednocześnie odrzucając 
historiograficzną przydatność większości 
hadisów . 

Stopniowo centralne miejsce w bada-
niach zaczął zajmować więc Koran i ta ten-
dencja utrzymuje się w dużej mierze do dzi-
siaj . Na przełomie XIX i XX wieku zapo-
czątkowano kolejną szkołę metodologii ba-
dań nad wczesnym okresem islamu . Na po-
trzeby niniejszej klasyfikacji można ją okre-
ślić mianem szkoły krytyki tradycji mu-
zułmańskiej . Opracowano nowe narzędzia 
metodologiczne, które wykazały kruchość 
walorów historiograficznych nie tylko hadi-
sów, lecz również innych, narracyjnych ma-
teriałów źródłowych wczesnej tradycji mu-
zułmańskiej, opierających się na isnadach 
(łańcuchach tradentów – przekazicieli tra-
dycji ustnych): kronik, biografii proroka 
(siry), literatury quasi-egzegetycznej (np . li-
teratury podbojów – maghazi) itp . Metoda 
krytyki tradycji zakłada, że nie sposób jest 
ekstrapolować z całokształtu tradycji ma-
teriałów wiarygodnych i niewiarygodnych 
historiograficznie, gdyż przez pierwsze trzy-
-cztery stulecia tradycja ustna i pisemna 
były płynne, przeplatały się wzajemnie, ule-
gając modyfikacjom i przeróbkom na sku-
tek czynników politycznych, doktrynal-
nych, społecznych i innych . Utopijne jest 
zatem rekonstruowanie niezachowanych 
hipotetycznych materiałów źródłowych 
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najwcześniejszego okresu islamu, co postu-
luje szkoła krytyczno-naukowa6 . 

Niezłomne pragnienie poznania i zdro-
worozsądkowa dociekliwość motywowały 
badaczy do sięgania po nowe rozwiązania 
i coraz odważniejsze eksperymenty metodo-
logiczne . W połowie XX wieku znalazły one 
swój wyraz w pracach prekursorów współ-
czesnej szkoły sceptyków . Owo najnowsze 
chronologicznie podejście metodologiczne, 
w różnym stopniu (zwykle dużym), wyklu-
cza sposobność rekonstrukcji faktów histo-
rycznych o genezie islamu, na podstawie 
wyłącznie materiałów tradycji muzułmań-
skiej7 . Sira i hadisy (a nierzadko również sam 
Koran) są dla sceptyków zbiorczymi kom-
pilacjami późniejszych redaktorów, a więc 
tekstami przepracowanymi dogmatycznie . 
Od lat siedemdziesiątych do tej szkoły isla-
mistyki dołączali nowi badacze nieograni-
czający się tylko do dekonstrukcji tradycyj-
nego obrazu genezy islamu, lecz także ofe-
rujący w zamian własne kontr-teorie nauko-
we . Do najbardziej spektakularnych z nich 
należą teoria gnostyckich korzeni Koranu 
Güntera Lülinga (1928–2014)8, historia 
form literackich Koranu Johna Wansbrough 
(1928–2002)9, hagaryzmu wspomnianej 

6 M . Grodzki, Badania nad historyczno-doktrynalną genezą 
islamu – Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycy-
zmu naukowego, „Studia Religiologica”, nr 3/48 (2015), s . 
245–257 .

7 M . Grodzki, Panteon sceptyków, dz . cyt ., s . 25 .
8 G . Lüling, Über den Ur-Qur’‚n: Ansätze zur Rekonstruktion 

vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur’ān, 
Verlag Hannelore Lüling, Erlangen 1974; Por . również: 
M . Grodzki, Günter Lüling i „starochrześcijańskie” hym-
ny Koranu, [w:] W kręgu zagadnień świata Arabskiego, 
red nauk . A . Abbas, A . Maśko, Uniwersytet im . Adama 
Mickiewicza, Poznań 2015, s . 443–459 .

9 J . Wansbrough, Quranic Studies. Sources and Methods 
of Scriptural Interpretation, Oxford University Press, 
Oxford 1977; J . Wansbrough, The Sectarian Milieu. 
Content and Composition of Islamic Salvation History, 
Oxford University Press, Oxford 1978; por . również: M . 

Crone i Michaela Cooka (ur . 1940)10, ariań-
skiej genezy duchowości Koranu Bruno 
Bonnet-Eymarda (ur . 1938)11, islamu wy-
łaniającego się płynnie z tradycji judaizmu 
i chrześcijaństwa Sulimana Basheara (1947–
1991)12, syro-palestyńskiego pochodzenia 
islamu motywowanego uwarunkowaniami 
politycznymi Moshe Sharona (ur . 1937)13, 
stopniowej ewolucji islamu warunkowanej 
naturalnymi procesami religijnymi, demo-
graficznymi i politycznymi Yehudy D . Nevo 
(1932–1992)14, judeonazarejskich korzeni 
duchowości muzułmańskiej Édouarda-Ma-
rie Gallez (ur . 1957)15 czy wschodnio-sy-
ryjskiego pochodzenia Koranu Christiana 
Luxenberga (ur . 1937)16 . 

Grodzki, John Wansbrough (1928–2002) – Przykład me-
todologii badań nad wczesnymi dziejami islamu, “Przegląd 
Orientalistyczny”, nr 1–2/253– 254 (2015), s . 23–28 .

10 P . Crone, M . Cook, Hagarism. The Making Of The Islamic 
World, Cambridge University Press, Cambridge 1977 . 

11 B . Bonnet-Eymard, Le Coran. Traduction et commentaire 
systématique, t . I–III, Saint-Parres-lès-Vaudes, b . r . wyd .

12 S . Bashear, Muqaddima fī ǎt-Tā’rīẖ ǎl-’Āẖar. Naḥẉa 
qirāʾa „adīda li-ǎr-riwāya ǎl-islāmiyya, Al-Quds 1984 (pl . 
Wprowadzenie do innej historii. Ku nowemu odczytaniu mu-
zułmańskiej wersji dziejów), (wyd . ang .: S . Bashear, Arabs 
and Others in Early Islam, Darwin Press, Princeton 1997) . 

13 Moshe Sharon, The Birth of Islam in the Holy Land, [w:] 
Pillars of Smoke and Fire. The Holy Land in History and 
Thought, ed . M . Sharon, Southern Book Publishers, 
Johannesburg 1988, s . 225–235 .

14 Y . D . Nevo, J . Koren, The Crossroads to Islam. The Origins 
of the Arab Religion and the Arab State, Prometheus Books, 
New York 2003 .

15 É .-M . Gallez, Le Messie et son prophète. Aux origines de l’Is-
lam, t . 1 i 2, Éditions de Paris, Versailles 2005 .

16 Ch . Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran. Ein 
Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische 
Buch, Berlin 2000 . W 2004 r . książka ta ukazała się w wer-
sji angielskiej pt . The Syro-Aramaic Reading of the Koran 
– A Contribution to the Decoding of the Language of the 
Koran nakładem niemieckiego wydawnictwa Hans Schiler . 
Termin ‘syro-aramejski’ jest w definicji Luxenberga rów-
noznaczny z terminem ‘syryjski’ (‘syriacki’) i odnosi się 
do elementów składowych kultury syryjskiej (syriackiej), 
najczęściej oczywiście do samego języka syryjskiego; por . 
również: M . Grodzki, Nowy przyczynek do badań nad zakre-
sem języka syryjskiego w Koranie, Przegląd Orientalistyczny 
2012, nr 3–4 (243–244), s . 16–21 .
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Każda z wyżej wspomnianych, głównych 
szkół metodologicznych ma do dzisiaj swoich 
naukowych zwolenników i popularyzatorów 
wśród współczesnych islamoznawców i adep-
tów nauk pokrewnych . Tworzy to dość złożo-
ny, wielodzielny obraz (a raczej obrazy) pra-
dziejów i genezy islamu, szkicowany w toku 
wielowątkowego dyskursu naukowego . Sze-
roko rozbudowane i coraz częściej interdyscy-
plinarne teorie łączą pewne elementy wspól-
ne, choć w większości teorie te nie są mię-
dzy sobą do pogodzenia . Rolę dominującą 
odgrywa wciąż podejście opisowe, atrakcyj-
ne ze względu na dostępność bogatych zbio-
rów tradycji arabsko-muzułmańskiej z okre-
su X wieku i późniejszych, które są dla bada-
czy bezdennym „łowiskiem” . Wraz z metodą 
krytyczno-naukową i studiami komparaty-
stycznymi nad źródłami niearabskimi podej-
ście to legło współcześnie u podstaw wiedzy 
powszechnej, dotyczącej najstarszych dzie-
jów islamu . Do grona współczesnych pro-
pagatorów podejścia koncyliacyjnego należą 
m .in . Philip K . Hitti (1886–1978)17, Hugh 
N . Kennedy (ur . 1947)18 i Albert Hourani 
17 P . K . Hitti, History of the Arabs. From the Earliest Times 

to the Present, Macmillan and Co ., London 1937 .
18 H . Kennedy, Muḥammad and the Age of the Caliphates. The 

Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century, 
Longman, London 1986 . Kennedy objaśnia swoją metodolo-
gię w następujący sposób: „Narracje o wczesnych podbojach 
muzułmańskich pełne są pomieszanych i nieprawdopodob-
nych informacji i często nie można bez zastrzeżeń przyjmo-
wać tych świadectw w ich obecnej formie . Współcześni au-
torzy zazwyczaj podchodzili do nich na dwa sposoby – albo 
jak do źródeł całkowicie niegodnych zaufania i niewartych 
uwagi poważnego historyka, albo też pieczołowicie wybiera-
li z nich rzadkie szczegóły, imiona, miejsca itp . Próbowałem 
uczynić rzecz nieco odmienną – odczytać i wykorzystać te hi-
storie i to, co chcą nam przekazać, pracować zgodnie z tokiem 
narracji, a nie wbrew niemu i płynąć na falach narracji, da-
jąc się jej ponieść . Nie oznacza to przyjmowania wczesnych 
przekazów arabskich jako dokładnych zapisów „tego, co się 
rzeczywiście wydarzyło”, lecz raczej jako odzwierciedlenia 
pamięci zbiorowej muzułmanów VII i VIII w . i wykorzysta-
nie ich w ten właśnie sposób” H . Kennedy, Wielkie arabskie 
podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, tłum . M . Wilk, 

(1915–1993)19 . Z kolei w łonie szkoły kry-
tyczno-naukowej odnaleźli się Gordon 
Newby (ur . 1939)20 i Fuat Sezgin (1924–
2018)21 opowiadając się za rekonstrukcją 
hipotetycznych dzieł autorów muzułmań-
skich z I i II wieku hidżry, znanych jedynie 
z cytatów autorów późniejszych . Podejście 
krytyki tradycji rozwinęli współcześnie 
m .in . Rudolf Sellheim (1928–2013)22 i Ha-
rald Motzki (ur . 1947)23 . 

Najlepszym przykładem rozbieżności hi-
potez i dysonansu naukowych rozważań jest 
problematyka natury Koranu postrzegana 
z perspektywy morfokrytyki, a więc meto-
dy historii form (niem . Formgeschichte)24 . 
Czołowy niemiecki koranolog Angelika Ne-
uwirth uważa, że corpus coranicum umyka 
wszelkiej klasyfikacji i nie sposób jest sztam-
powo przypisać Koranu formom literackim 
znanym morfokrytykom25 . Jeśli już jednak 
doszukiwać się wiodącej formy, to była-
by to oracja do celów liturgicznych – tekst 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s . 15 .
19 A . Hourani, A History of the Arab Peoples, Harvard 

University Press, Cambridge MA 1991 .
20 G . D . Newby, The Making of the Last Prophet. 

A Reconstruction of the Earliest Biography of Muhammad, 
University of South Carolina Press, Columbia SC 1989 .

21 F . Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums. Band I: 
Qur’ānwissenschaften, hạdīt, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, 
Mystik. Bis ca. 430 H, Brill, Leyden 1967, s . 53–84 .

22 R . Sellheim, Muhammeds erstes Offenbarungserlebnis, 
“Jerusalem Studies in Arabic and Islam”, t. 10 (1987), s . 
1–16 .

23 H . Motzki, Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz: Ihre 
Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts, 
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1991 .

24 K . Samji, The Qurʾ ān. A Form-Critical Study, De Gruyter, 
Berlin/Boston 2018 .

25 A . Neuwirth, Einige Bemerkungen zum besonderen spra-
chlichen und literarischen Charakter des Koran, [w :] 
Deutscher Orientalistentag, red . nauk . W . Voigt, t . 1, 
Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1977, s . 736–739  ; A . 
Neuwirth, Some Notes on the Distinctive Linguistics and 
Literary Character of the Qurʾ ān, [w:] The Qurʾ ān: Style and 
Contents, red . nauk. A . Rippin, Routledge, London/New 
York 2016, s . 253–258 .
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do recytacji . Z kolei dla amerykańskiego 
historyka Johna Wansbrough, forma Kora-
nu wskazuje, że w procesie formowania się 
kanonicznego tekstu musiała dominować 
literacka forma kazania26 (podobny odbiór 
języka i stylu Koranu przyjął wcześniej 
Voltaire, postrzegając świętą księgę islamu, 
w Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, 
jako zbiór kazań przeplatanych szeregiem 
faktów, elementami wizji, objawień oraz le-
gislacji religijnej i cywilnej27) . Z kolei men-
tor francuskiej arabistyki Alfred-Louis de 
Prémare (1930–2006) określa Koran jako 
dzieło polemiki28 . Przeciwstawia się temu 
niemiecko-amerykański historyk sztuki is-
lamu Richard Ettinghausen (1906–1979) 
twierdząc, że funkcja polemiki jest wtór-
na (późniejsza)29 . Jezuita Roest Crollius wi-
dzi Koran jako w pełni księgę modlitwy30 . 
Natomiast kryjący się pod pseudonimem 
Ch . Luxenberga niemiecki semitysta i ję-
zykoznawca konkluduje w swoich badania, 
że Koran został pierwotnie spisany w for-
mie lekcjonarza dla syro-arabskich chrze-
ścijan31 . Pokrewnie, bo w formie politema-
tycznych hymnów, rekonstruuje najstarszą 
warstwę tekstową Koranu (tzw . Pra-Ko-
ran) niemiecki teolog G . Lüling . Często 
wśród koranologów wysoce aluzyjny styl 
świętej księgi islamu określa się również 
mianem homiletycznego bądź parafrazu-
jącego liturgiczne czytania, a także jako 
26 J . Wansbrough, Quranic Studies, dz . cyt ., s . 148 .
27 OEuvres de Voltaire, red . nauk . A .-J .-Q . Beuchot, Chez 

Lefèvre, Paris 1829, t . 15, s . 337–338 .
28 A .-L . de Prémare, Aux origines du Coran, Téraèdre, Paris 

2004, s . 44–45 .
29 R . Ettinghausen, Antiheidnische Polemik im Koran, F . W . 

Kalbfleisch, Gelnhausen 1934, s . 5–6 .
30 A . A . Roest Crollius, The Prayer in the Qurʼān, “Studia 

Missionalia”, nr 24 (1975), s . 223–252 .
31 Ch . Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein 

Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Das Arabische 
Buch, Berlin 2000 . 

styl eklektyczny, niejednorodny, zawiera-
jący szereg form literackich pochodzących 
z różnych tradycji przekazu . 

Wśród zagadnień i obszarów poszukiwań 
coraz częściej odgrywających istotną rolę 
w hipotezach i teoriach poświęconych ge-
nezie islamu przewijają się – obok wielu in-
nych - trzy następujące, naukowe lejtmoty-
wy: syryjski (syriacki) trop pochodzenia is-
lamu, wpływ duchowości judeochrześcijań-
skiej jako zaginionego ogniwa muzułmań-
skiej prehistorii oraz apokaliptyczne i escha-
tologiczne Sitz im Leben Koranu . Wszystkie 
te motywy łączą się w postulat wiodącej roli 
cywilizacji syryjskiej na formowanie się no-
wej, odrębnej religii wśród Arabów . 

Mimo, że wątek syryjski nie stanowi 
w żadnej mierze novum w islamistyce (wy-
starczy wspomnieć prowadzone przed stu 
laty badania Alphonsa Mingany (1878–
1937)32, Siegmunda Fraenkela (1855–1909), 
Arthura Jefferya (1892–1959) czy Tora An-
dræ (1885–1947)), był on przez dłuższy czas 
traktowany nieco po macoszemu i niedoce-
niany w dyskursie islamoznawców (a do dziś 

32 Według szacunków Mingany, zapożyczenia językowe 
(leksykalne i stylistyczne) w Koranie rozkładają się w na-
stępujący sposób: 70% z nich pochodzi z j . syryjskiego, 
10% z j . hebrajskiego, 10% z języków romańskich i gre-
ki, oraz po 5% procent z języków perskiego i gyyz . Jako 
język urzędowy, począwszy od kalifatu ‘Abd al-Malika 
(685–705) arabski zaczął intensywniej wypierać syryjski 
i grekę . W liturgii kościołów wschodu syryjszczyzna dała 
mocny odpór arabskiemu, przetrwawszy tam do dziś, na-
tomiast w literaturze proces arabizacji trwał kilka wie-
ków . Natomiast greka do końca VIII wieku utrzymywała 
się w Syro-Palestynie jeszcze w środowiskach zhellenizo-
wanych, skupiskach melkitów i Greków, w nadbrzeżnych 
miastach Śródziemnomorza, będąc po części językiem teo-
logii chrześcijańskiej, a także w coraz mniejszym stopniu 
liturgii i literatury (przykładem jest m .in . Jan Damasceński 
w poł . VIII w .) M . Sadowski, Teologia arabskich chrześci-
jan. Novum czy déjà vu?, „Teologia i Człowiek . Kwartalnik 
Wydziału Teologicznego UMK”, nr 26 (2014) s . 217–219 . 
A . Mingana, Syriac Influence on the Style of the Kur’ān, 
“Bulletin of the John Rylands Library”, t . 11 (1927), s . 80 .
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pozostaje prawie zupełnie pominięty wśród 
bliskowschodnich naukowców) . Tymcza-
sem faktem jest, że do VII wieku n .e . kultu-
rą dominującą w Syro-Palestynie była kul-
tura syryjska, a język aramejski w postaci 
różnych swych dialektów (podniesionych 
do rangi samodzielnych języków) dzierżył, 
setki lat przed islamem, status lingua fran-
ca Lewantu . Dominacja kultury, literatury 
i języka syryjskiego jeszcze w VI i VII wieku 
była bezsporna w każdej dyscyplinie nauki 
i życia codziennego mieszkańców Bliskie-
go Wschodu, nie tylko Aramejczyków, lecz 
także w różnym stopniu Arabów, Ormian, 
Greków, Żydów, Persów i innych grup et-
nicznych czy religijnych . Syryjskojęzyczni 
autorzy pozostawili po sobie w pierwszych 
wiekach ery nowożytnej wiele zabytków pi-
śmiennictwa, w tym dzieł historiograficz-
nych i literackich, z których pewna część 
zachowała się do dziś mimo stuleci burzli-
wych, dziejowych perturbacji i wojen prze-
taczających się od tego czasu przez Bliski 
Wschód . Dzieła te, oczywiście nie bez man-
kamentów ze strony wymogów krytyki na-
ukowej, niosą ze sobą pewną ilość informa-
cji pozwalających spojrzeć na bieg wydarzeń 
w tym okresie z cennej perspektywy33 . Rów-
nież jeszcze w pierwszych dwóch wiekach 
po misji Mahometa bliskowschodni auto-
rzy, w dużej mierze chrześcijanie różnych 
denominacji, pozostawiali po sobie boga-
tą, różnorodną spuściznę literacką ilustru-
jącą nieskrępowany rozwój kultury i swo-
bodnej działalności religijnej . Syryjski był 
w epoce późnego antyku i wczesnych wie-
kach średnich językiem literackim i litur-
gicznym schrystianizowanych Arabów34 . 

33 M . Grodzki, Panteon sceptyków, dz . cyt ., s . 40 .
34 Patrz m .in: W . Witakowski, Geneza chrześcijańskiej 

kultury syryjskiej, [w:] Polska syrologia, red . nauk . J . 

Można przypuszczać, że zarówno w piśmie 
jak i w mowie znaczna część ludności arab-
skiej, zamieszkującej obszar od basenu Mo-
rza Śródziemnego na zachodzie po Mezopo-
tamię i Zatokę Perską na wschodzie, mogła 
posługiwać się na co dzień, między innymi, 
mieszanym językiem arabsko-syryjskim lub 
syroarabskim (tzw . Mischsprache), bądź za-
miennie, na zasadzie dychotomii, obydwo-
ma tymi językami – arabskim i syryjskim – 
w ich odmiennych funkcjach społecznych35 . 
Stopniowo jednak język i kultura syryjska 
były wypierane przez wszystko, co arabskie . 
Logicznym jest więc założenie, że zakres 
wpływu cywilizacji syryjskiej na wszystko, 
co działo się na Bliskim Wschodzie w wie-
kach bezpośrednio poprzedzających naro-
dziny islamu, jak i bezpośrednio po nich, 
musiał być ogromny . 

Nieodłącznym elementem mozaiki dzie-
jowej środowiska, w którym zaistniał islam, 
była też apokaliptyka i eschatologiczna wi-
zja świata36 . Literaturę i sztukę syryjską, 
a także żydowską czy koptyjską, przepeł-
niała na nowo koncepcja historii i wymiaru 
ludzkiego istnienia w ujęciu apokaliptycz-
nym . Mesjanistyczne nastroje, eschatolo-
giczna symbolika, biblijne analogie do wy-
darzeń politycznych, obawa przed nadej-
ściem kolejnej bestii z Ks . Daniela bądź sa-
mego Antychrysta, oczekiwanie ziszczenia 
się proroctwa Jeremiasza, poczucie schyłku 
epoki, wyglądanie rychłej paruzji i końca 
świata (m .in . w kontekście pojawienia się 
komety i wystąpienia trzęsienia ziemi w 635 
roku) to niektóre z elementów głęboko prze-
nikających, już od czasów przedislamskich, 

Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s . 61–90 . 

35 M . Grodzki, Panteon sceptyków, dz . cyt ., s . 271–272 . 
36 D . Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, The Darwin Press, 

Princeton 2003 .
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mentalność bliskowschodnich autorów kro-
nik, traktatów i dzieł literackich . Drama-
tyzm ducha apokaliptyzmu potęgują gwał-
towne wydarzenia bezpośrednio poprzedza-
jące nastanie dominacji Arabów . Dwa sta-
rożytne mocarstwa – wschodniorzymskie 
(bizantyńskie) i perskie (sasanidzkie), wy-
pełniające ‘od zawsze’ bliskowschodnią co-
dzienność polityczną, militarną i społeczną, 
w wyniku długotrwałej wojny i decyzji po-
litycznych nieoczekiwanie znikają w latach 
30-tych . VII wieku z mapy rozległych ob-
szarów Syro-Palestyny, Mezopotamii, rubie-
ży Półwyspu Arabskiego, a w dalszej kolej-
ności – z Egiptu . Próżnię władzy wypełnia 
nowa, apokaliptyczna siła . Reminiscencje 
nowej rzeczywistości, która zastaje miesz-
kańców Bliskiego Wschodu, towarzyszą 
narracji ówczesnych autorów jeszcze przez 
prawie dwa stulecia37 . 

Na koniec warto wspomnieć o wciąż po-
wracającym w dyskursie o prehistorii isla-
mu motywie suponowanych, judeochrz-
eścijańskich korzeni tej religii (lub po-
krewieństwie z nimi) . Pierwsze wieki na-
szej ery obfitowały na Bliskim Wschodzie 
w rozmaite ruchy religijne i prądy filozo-
ficzne zaliczane do kręgu różnych tradycji 

37 M . Grodzki, Panteon sceptyków, dz . cyt ., s . 40–41 .

judeochrześcijańskich . Brakuje jed-
nak twardych dowodów na to, że mo-
gły one przetrwać gdzieś na Bliskim 
Wschodzie aż do VII wieku . Wśród 
najczęściej wymienianych społeczności, 
w których współczesna islamistyka dopatru-
je się bliższych lub dalszych analogii z roz-
wojem dogmatyki muzułmańskiej, wymie-
nia się zwyczajowo m .in . ebionitów, naza-
rejczyków, esseńczyków, elkazaitów i juda-
izantów . Śledzenie historii poszczególnych 
idei religijnych i społecznych, które pojawi-
ły się w islamie, można poszerzyć o nurty 
religijne od wieków zakorzenione w życiu 
i świadomości bliskowschodnich mieszkań-
ców – różne formy gnozy, pozostałe odłamy 
chrześcijaństwa i judaizmu, zoroastryzm, 
manicheizm, politeizm i wiele innych38 . 

Nieszablonowość, interdyscyplinarność, 
nonkonformizm to współcześnie cechy bardzo 
pożądane w dyscyplinie islamistyki, arabisty-
ki a szerzej semitystyki, gdyż łamią stereoty-
py i wprowadzają od kilkudziesięciu lat dużo 
świeżego powiewu do nieco skostniałej meto-
dologicznie branży . Ich owocem na przestrze-
ni ostatnich kilkudziesięciu lat jest szereg wy-
żej wspomnianych, przełomowych teorii na-
ukowych poświęconych genezie islamu .

38 Tamże, s . 39 .
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The article briefly tackles some major chal-
lenges facing the modern Islamic scholarship 
from the historical perspective . After a short 
preview of methodologies applied in the field 
over the last two centuries to examining the 
genesis and early evolution of Islam, the au-
thor points to the role of the cognate Syriac 
studies, Judaeo-Christian studies as well as 
some other areas (as apocalyptic, eschatolo-
gy) helping in advancing critical research on 
the possible historical and dogmatic roots 
of the Islamic religion . Unorthodox appro-
aches and methodologies, interdisciplinarity 

Problems and challenges of modern studies on the genesis of Islam
(Summary)

and nonconformity are nowadays desirable 
traits in the discipline of Arabic & Islamic 
studies, breaking stereotypes and bringing 
fresh breeze into the methodologically sli-
ghtly rigid field . The fruit of these traits over 
the last few decades has been a series of un-
conventional methodological experiments 
(theories) devoted to the genesis of Islam .

Key words: Genesis of Islam, Islamic pre-
-history, Syriac studies, Judaeo-Christian 
studies, apocalyptic
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Próba charakterystyki 
przestrzeni sakralnej 
w islamie sunnickim

Jak konstatuje powyższe motto (słowa 
M .  Eliade) w niniejszym szkicu sięgnię-
to po definicje sacrum tego właśnie religio-
znawcy, przedstawiając poglądy i rozważa-
nia kilku autorów na temat specyfiki prze-
strzennego sacrum dotyczącego „świętych” 
miast islamu . Mowa o próbach uchwycenia 
i, w miarę możliwości, zdefiniowania tego 
aspektu świętości w perspektywie zachod-
niej myśli i badań . Ponieważ przedstawiono 
w zarysie kilka koncepcji różnych badaczy, 
nie ma tu jednolitej i ścisłej podstawy me-
todologicznej, a sam artykuł ma za zadanie 
przedstawienie problemów – merytorycz-
nych i metodologicznych – z takimi bada-
niami związanych . Ze względu na święty 
charakter Koranu dla wyznawców islamu, 
tj . oryginalnej Księgi napisanej w świętym 
języku arabskim, cytaty koraniczne przyta-
czam w dwóch przekładach, aby unaocznić 
różnice translatoryczne, które dla wielu nie 
muzułmanów nie istnieją w teologicznym 
dyskursie z islamem . Również z dydaktycz-
nego powodu zawarto w artykule znaczną 

„Istnieje przestrzeń święta, 
brzemienna w znaczeniu, 
istnieją też inne, 
zwyczajne obszary przestrzeni”1

ilość cytatów – co stanowi wyraźne odwo-
łanie do Koranu, jako podstawowego źródła 
sacrum dla muzułmanów .

Islam ma kilka terytoriów, które uwa-
ża się za „święte ziemie”, niektóre z nich 
są miejscami unikalnymi – świętymi tylko 
dla wyznawców islamu (np . Mekka, Medy-
na), a inne, są uświęconymi przestrzeniami 
także dla wyznawców innych konfesji (np . 
Jerozolima) . Publiczna „święta” przestrzeń 
w islamie ma dla wyznawców jego różnych 
nurtów inny zakres geograficzny, chociaż 
każdy muzułmanin uznaje sacrum Mek-
ki, Medyny i Jerozolimy . Szyici posiadają 
oprócz tych trzech miast-centrów swoje oso-
bliwe święte obszary (np . miasta An-Nadżaf 
i Karbalę), zaś sufi – nader liczne sanktuaria 
(np . mauzolea) porozrzucane po terytoriach 
Azji, Afryki i Europy . „W islamie istnieje ja-
sno zdefiniowana koncepcja świętej geografii 

1 M . Eliade, Sacrum i profanum, Warszawa, 1996, s .15–16 . 
za: M . Sulima, Miejsca swoje i miejsca obce w przestrzeni do-
mowej w wierzeniach religijnych, „Architecturae et artibus” 
1/2009, s . 67–76 .

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 18‒31
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lub świętych ośrodków, reprezentuje ona 
różne punkty dostępu do wertykalnej, ni-
czym nieograniczonej komunikacji pomię-
dzy pierwiastkami boskim i ludzkim”2 .

W niniejszym badaniu podjęto pró-
bę określenia specyfiki sacrum tych trzech 
świętych municypalnych przestrzeni: czy 
są to miasta święte ze względów religijno-
-dogmatycznych, czy też mamy do czynienia 
z antropologicznym uświęceniem tych tery-
toriów . Praktycznie pominięto ich znacze-
nie symboliczne i eschatologiczne, bo te są, 
zdaniem Marii Massi Dakake, w znacznym 
stopniu zbadane3 .

Specjalna natura wymienionych powy-
żej trzech głównych polis islamu, wbrew 
powszechnym opiniom, nie jest ani jedno-
znaczna, ani nawet w przybliżeniu teryto-
rialnie autorytatywnie określona w pod-
stawowym tekście świętym tej religii, czyli 
w Koranie . Kontrowersje pojawiają się także 
podczas ustalenia wewnętrznych przestrze-
ni sakralnych tych miast, ich granic, cha-
rakteru i przyczyn pochodzenia ich święto-
ści oraz jej wagi . Wiele hadisów stwierdza4, 
iż świętość tych terytoriów wynika z ich re-
lacji z Mahometem, członkami jego rodzi-
ny i jego potomkami (w tym – szczególnie 
dla szyitów – Alidami), jego towarzyszami 
i prorokami (obu typów) . Niekiedy (tam-
że) padają stwierdzenia, iż Mekka i Medyna 

2 M . M . Dakake, Sacred Land in the Qur’an and Hadith and 
Its Symbolic and Eschatological Significance, ed . Society for 
Scriptural Reasoning, 2011, (online) . Dostępne w inter-
necie: http://jsr .shanti .virginia .edu/vol-10-no-1-august-
-2011-people-and-places/sacred-land-in-the-quran-and-ha-
dith-and-its-symbolic-and-eschatological-significance>, 
[dostęp: 21 marca 2015] . 

3 Por . tamże .
4 Lista jest tak obszerna, że najlepiej sięgnąć do skrócone-

go ich wykazu, opublikowanego w egipskim piśmie Al-
Da’wah, ukazującym się nakładem Uniwersytetu Al-Azhar, 
nr 1754, s. 55. Dostępna jest także w internecie, np.: <http://
islamqa.info/en/11669>, [dostęp: 17 maja 2015] .

są święte, bo odegrały istotną rolę w historii 
islamu, za czasów działalności Mahometa, 
a Jerozolima – także ze względu na działal-
ność tam Jezusa, proroka islamu poprzedza-
jącego Mahometa . Koncepcja świętej geo-
grafii lub ośrodków świętych w tutejszych 
wierzeniach przedislamskich nie była jasno 
określona, choć pojęcie świętych miejsc (tj . 
sanktuarium jako schronienia, azylu było 
obecne już w kulturze tej epoki . Jak konsta-
tuje Maria Massi Dakake5 z George Mason 
University, święta przestrzeń związana była 
z świętym czasem – tzn ., że święta prze-
strzeń (np . miasto Mekka, jako odwieczne 
sanktuarium Arabów) była azylem tylko 
w określonym okresie czasu, kiedy doko-
nywano tam pielgrzymek . Jak się wydaje, 
Koran kontynuuje te staroarabskie tradycje 
i kultywuje to samo święte miejsce, i święte 
czasookresy przed-muzułmańskich Arabów 
(np . miesiąc, w którym wykonuje się kano-
niczną pielgrzymkę) . 

Nierzadko spotykamy stwierdzenia takie 
jak: „Jest regułą ustaloną w Koranie i po-
twierdzoną w wielu hadisach6, iż święte te-
rytoria, włączając w nie miejsce narodzin 
i miejsce pochówku Proroka, nie mogą zo-
stać skalane bytnością niewiernych”7 . Na-
stępnie autor przytacza koraniczny cytat 
z sury IX: 
„O wy, którzy wierzycie! 
Bałwochwalcy są przecież nieczystością . 
Przeto niech nie przybliżają się 
do Meczetu świętego po tym roku!”8

5 Por . M . M . Dakake, Human Contention and Divine 
Argument, Faith and Truth in the Qur’anic Story of Abraham, 
w: Crisis, Call, and Leadership in the Abrahamic Traditions, 
ed . P . Ochs, W .S . Johnson Palgrave Macmillan, 2009, 
s . 193 .

6 dosł . tradycjach .
7 S . M . Zwemer, Al Haramain. Mecca and Medina, w: “The 

Muslim World” 1947, Vol . 37, Iss . 1, s . 7–15 .
8 Koran, 9:28, tł . J . Bielawski, PIW, Warszawa, 1986 . 
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W przekładzie Tarasa-Buczackiego ni-
niejszy passus brzmi:

„Wierni! bałwochwalcy są nieczyści, 
przed skończeniem roku, 
po nawróceniu nie powinni zbliżać się 
do świętego kościoła Mekki”9 .

Obaj tłumacze podkreślają fakt, iż Ko-
ran nie wspomina o „świętej” Mekce, tyl-
ko o „świętym meczecie” w Mekce, podczas 
gdy w oryginale mowa tylko o „świętym 
meczecie” . O konsekwencjach tych stwier-
dzeń piszę poniżej . 

Analizę rozpoczynamy od zbadania przy-
czyn uznania za „świętą” Jerozolimy, bo jej 
status jest, – jak się wydaje, – najmniej zwią-
zany z historią islamu . Miasto to dostało się 
pod panowanie muzułmańskie w 638 roku, 
czyli po sześciu latach od momentu śmier-
ci Mahometa . Jerozolima leży w judaistycz-
nej i chrześcijańskiej Ziemi Świętej, w tym 
jej fragmencie, który częściowo pokrywa 
się z muzułmańską . W Koranie termin ten 
wspomniany jest siedmiokrotnie, głównie 
wtedy, kiedy Mojżesz zwraca się do dzieci 
Izraela: 

„O ludu mój! 
Wejdźcie do Ziemi Świętej, 
którą Bóg przeznaczył dla was! 
I nie wracajcie waszymi śladami, 
bo powrócicie jako ci, którzy stracili”10 .

W drugim przekładzie wyimki te brzmią 
następująco:

9 Koran 9:28, tł . J . Murza Tarak Buczacki, nakładem 
Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa,1858, (online) za: 
<http://www .planetaislam .com/koran_buczacki .html> , 
[dostęp: 17 maja 2015] .

10 Koran, 5:21, tł . J . Bielawski, dz . cyt .

„Wejdźcie do ziemi świętej,
którą Bóg wam przeznaczył,
nie wracajcie się na powrót,
abyście na zgubę waszą, nie natrafili .
Kraj ten, odpowiedzieli Izraelici,
zamieszkały jest przez olbrzymów,
nie wejdziemy tam, póki go zajmować będą,
gdy ustąpią z niego,
wtenczas ich ziemię odziedziczymy”11 .

Z kolei w Surze Prorocy znajduje się ni-
niejszy akapit: 

„Uratowaliśmy jego i Lota, 
wprowadzając ich do ziemi, 
którą pobłogosławiliśmy dla światów”12 .

Dosyć istotną różnicę powyższego cytatu 
zawiera tłumaczenie Buczackiego:

„Wybawiłem Abrahama i Lota,
dałem im krainę,
w której wszystkie stworze-
nia pobłogosławiłem”13 .

Ponieważ problematyka, której doty-
czy wykazana wyżej różnica znaczeń prze-
kładów14 wykracza poza zakres niniejszej 
pracy, nie podejmuję jej dalszej analizy . 
W muzułmańskiej literaturze przedmiotu 
termin „Ziemi Świętej” geograficznie obej-
muje – wedle różnych interpretacji – „Sy-
rię, Palestynę i dwa miasta w Libanie”15 lub 
„Damaszek, Palestynę, i kawałek Jordanii”, 
a także „Lewant” czy „ziemie Jerycho” . 
Bez względu na to, która z tych definicji 

11 Koran, 5:24-25, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
12 Koran, 11:71, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
13 Koran, 11:71, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
14 W pierwszym przypadku mowa o ziemi świętej, w drugim 

o ludu świętym .
15 Por . A .Y . ‘Ali, różne przekłady Koranu, Gutenberg Project 

http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria
http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://en.wikipedia.org/wiki/Damascus
http://en.wikipedia.org/wiki/Jordan
http://en.wikipedia.org/wiki/Levant
http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho
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jest właściwa, zawsze16 na terytorium tym 
mieści się Jerozolima . Jest uważana przez 
muzułmanów za jedno z trzech głównych 
świętych miast islamu . W jej przypadku 
atrybut świętości przestrzeni jest wypadko-
wą bardziej związków tego miasta z proro-
kami poprzedzającymi nadejście Mahome-
ta, w tym, głównie Jezusem i jego działal-
nością religijną na tym terytorium, niż z sa-
mym Mahometem . Mimo to, w argumen-
tach większości muzułmanów, ważniejszy 
jest związek miasta „świętego” z islamem, 
a ściślej – z Wniebowstąpieniem Maho-
meta . Według Koranu, Mahomet pod-
czas modlitwy w Al-Aqsa wstąpił do nie-
ba na swoim cudownym rumaku i mówił 
bezpośrednio do Boga . Ta podróż do nie-
ba znana jest jako „Nocna podróż”, a samo 
Wniebowstąpienie dla muzułmanów sym-
bolizuje ostateczne zjednoczenie się z Abso-
lutem . Wtedy to przekazano Mahometowi 
podstawowe zasady islamu, m .in . codzien-
ny obowiązek pięciokrotnego odmawiania 
modlitwy . W Koranie trzykrotnie wspomi-
na się to wydarzenie, a jedna z sur niesie 
miano „Podróż nocna” . Tak mówi o Maho-
mecie, który ją odbył: 

„Chwała Temu, 
który przeniósł Swojego sługę nocą 
z Meczetu Świętego do Meczetu Dalekiego, 
którego otoczenie pobłogosławiliśmy, 
aby mu pokazać niektóre Nasze znaki . 
Zaprawdę, On jest Słyszący, Widzący!”17

Inaczej tłumaczy ten wyimek Buczacki:

(online), Dostępne w internecie: <http://www .gutenberg .
org/ebooks/16955>, [dostęp: 17 maja 2015] .

16 Tj . w przypadku przytoczonych cytatów z Koranu .
17 Koran, 17:1, tł . J . Bielawski, dz . cyt .

„Chwała niech będzie Bogu!
który nocą przewiódł swego sługę
z kościoła Mekki, do kościoła Jerozolimskiego;
którego ścianom błogosławiłem,
aby znalazł w nim znaki mojej potęgi .
Bóg widzi i rozumie wszystko”18 .

Mimo powyższych przekładów, nigdzie 
w Koranie (w arabskim oryginale) nie znaj-
duje się imienna wzmianka o Jerozolimie – 
tylko tradycje interpretują zwrot „o dalekim 
meczecie”, jako świętym miejscu w Jerozoli-
mie lub świętej Jerozolimie jako całości . 

Nawiasem mówiąc, w średniowieczu nie 
wszyscy teologowie muzułmańscy przyjmo-
wali taki właśnie punkt widzenia, niektó-
rzy uważali, że chodzi o meczet położony 
w Hidżazie . Jedyny koraniczny „ślad” doty-
czący Jerozolimy odnosi się do zmiany kie-
runku modłów (kierując je ostatecznie ku 
Mekce) . Jeśli założymy, iż nazwa „meczet” 
oznacza tu „miejsce święte”, to mielibyśmy 
do czynienia z dwoma przestrzeniami sa-
crum w ówczesnym islamie (tj . przed 632 
rokiem) – bliskim (Mekka) i odległym (Je-
rozolima) . Według historyków rozumienie 
odległego miejsca sacrum jako Jerozolimy 
pojawiło się w tradycji muzułmańskiej do-
piero pod koniec VII wieku, za Umajjadów . 
Niektórzy muzułmanie uznają, że wyraże-
nie to dotyczy po prostu pewnego miejsca 
w niebie, bo tam udał się Prorok Muham-
mad . Dziś w powszechnym mniemaniu 
muzułmanów oraz w wielu legendach i tra-
dycjach, opiewających Nocną podróż, opi-
suje się rozpoczęcie Wniebowstąpienia jako 
lot Mahometa na rumaku z kopuły mecze-
tu Al-Aqsa . Tymczasem pierwsza, niewiel-
ka świątynia muzułmańska w Jerozolimie, 

18 Koran, 17:1, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .



» 22 «

Zbigniew Landowski Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej…

niosąca te nazwę, została wzniesiona w tym 
miejscu przez kalifa Umara dopiero w kilka 
lat po śmierci Mahometa . Sam zaś słynny 
meczet – zniszczony kilkadziesiąt lat póź-
niej przez trzęsienie ziemi – Umajjadzi zbu-
dowali dopiero w 705 roku . Budynek pod-
legał w okresie swoich dziejów kilkukrotnie 
kapitalnym przebudowom .

Niektórzy badacze muzułmańscy re-
prezentują inną koncepcję „świętości” Je-
rozolimy – „Pewne miejsca w Jerozolimie 
mają podobne związki z Mahometem, ale 
są uznawane za święte również ze względu 
na znaczenie tego miasta dla proroków po-
przedzających Mahometa, […]”19 . 

Z tej perspektywy Jerozolima nie jest jed-
norodną przestrzenią sacrum, tylko tery-
torium, na którym rozrzucone są punkty-
-miejsca mające „święty” charakter dla mu-
zułmanów . Te lokalizacje nie zostały nazwa-
ne, ani wymienione, w Koranie . Muzułma-
nie powszechnie uznają za najświętsze miej-
sce w Jerozolimie – obok meczetu Al-Aqsa 
– meczet Kopuła na Skale . 

Innymi słowy święta natura Jerozolimy 
nie wywodzi się w islamie ze stosownych 
konstatacji w Koranie . Raczej nie ma natury 
teologicznej, lecz jest zjawiskiem religijnym 
o naturze bardziej antropologicznej . 

Medyna nosiła wcześniej miano Jasrib . 
Zmiana nazwy podkreślała wyjątkowy cha-
rakter grodu: jego związek z Mahometem . 
Dla muzułmanów Medyna jest miastem, 
gdzie znalazł w 622 roku schronienie Ma-
homet wraz ze swoimi towarzyszami . Tu 
wzniesiono pierwszy meczet, tu stanowiono 
islam, i tu powstała pierwsza gmina-miasto 

19 A . Rashid, Religious Territory & Islamic Holy Land, Demand 
Media, “OPPOSINGVIEWS”, (online) . Dostępny w inter-
necie: <http://people .opposingviews .com/religious-territo-
ry-islamic-holy-land-10000 .html>, [dostęp: 18 maja 2015] . 

muzułmańskie . Świętość Medyny wynika 
ze sakralności zlokalizowanego tam, w Me-
czecie Proroka, miejsca pochówku szczątków 
Mahometa . W tym samym miejscu spoczy-
wają szczątki kalifów Abu Bakra i Umara 
oraz wielu innych, późniejszych, wybitnych 
muzułmanów, ale zdaniem wielu wiernych 
tylko miejsce pochówku Mahometa ma cha-
rakter sacrum . Pierwotnie meczet ten był 
częścią domostwa Mahometa, wzniesiony 
został na jego terenie jako sala modlitew-
na, bez minaretu, jako otwarta konstruk-
cja, tj . niezadaszone pomieszczenie . Później 
meczet ten, i przestrzeń go otaczająca, peł-
niły różne dodatkowe funkcje – był siedzibą 
sądu, tu mieściła się pierwsza szkoła religij-
na . Obecnie zajmuje stukrotnie większą po-
wierzchnię, niż za czasów Mahometa i może 
pomieścić ok . pół miliona wiernych . 

Drugi ważny meczet Medyny to jed-
na z najstarszych świątyń islamu – Meczet 
Dwóch Qibli – w nim Mahomet miał otrzy-
mać objawienie polecające mu zmianę kie-
runku modłów z Jerozolimy na Mekkę . 
Właśnie dlatego w tym meczecie znajdowa-
ły się dwie wnęki wskazujące kierunek mo-
dłów . Obecnie, po „renowacjach” Saudów, 
wnęka wskazująca Jerozolimę została usu-
nięta . Koran mówi:

„Widzieliśmy zwrócenie twojej twarzy 
ku niebu, 
My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku, 
który ciebie zadowoli . 
Zwróć więc twoją twarz 
w kierunku świętego Meczetu .  
I gdziekolwiek się znajdziecie, 
zwracajcie się twarzami 
w jego kierunku”20 .

20 Koran, 2:144, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
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I jeszcze wariant przekładu Buczackiego:

„Wszystkie narody, mają swoje miejsca,
ku którym zwracają swe modły .
Gdziekolwiek obrócisz się,
staraj się czynić wszystko to,
co uznasz najlepszem .
Bóg was wszystkich kiedyś zgromadzi,
nic nie ogranicza Jego władzy .
Skądkolwiek wychodzisz,
zwracaj twój wzrok ku świątyni Bożej;
to przykazanie jest poleconem przez Boga,
który waży sprawy ludzkie .
Skądkolwiek wychodzisz, zwra-
caj twe oblicze ku tej świątyni,
w jakiemkolwiek miejscu znaj-
dować się będziesz,
zwracaj oczy ku temu świętemu przybytkowi,
aby inne ludy, nie miały przy-
czyny ciebie oskarżać .
Źli tylko, mogą na to odważyć się,
nie lękaj się ich zgoła; lecz mnie obawiaj się
i staraj się, abym cię obsy-
pał memi dobrodziejstwy
i był twoim przewodnikiem”21 .

Także w tych koranicznych wypowie-
dziach nie pada konkretna nazwa miasta . 

Medyna, tak jak i Jerozolima, nie została 
imiennie wymieniona w Koranie jako miej-
sce święte . Medyna stała się częścią obrzę-
dów związanych z hadżdżem – jak wiado-
mo Koran nie określa większości rytuałów 
tego obrzędu, ani całości jego przebiegu . 
Muzułmanie podczas świętej pielgrzym-
ki wzorują się na postępowaniu Mahometa 
podczas jego pielgrzymki do Mekki . Miesz-
kał on podówczas w Medynie, więc po za-
kończeniu pielgrzymki powrócił do domu 

21 Koran, 2:143–145, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .

w Medynie, na terenie którego później 
wzniesiono meczet nazwany Meczetem Pro-
roka . Tam też znalazł miejsce swojego spo-
czynku po śmierci . Czy podróż z Mekki 
do Medyny jest zatem obowiązkową częścią 
obrzędu pielgrzymki, czy też zwyczajowym, 
pragmatycznym wymiarem peregrynacji 
do grobu Mahometa, przy okazji pobytu 
w Mekce? Oficjalna wykładnia nie uznaje 
wizyty w Medynie za etap pielgrzymki, ale 
co roku miliony muzułmańskich pątników 
odwiedzają Meczet Proroka w Medynie, 
uważając, iż Medyna jest drugim świętym 
miastem islamu . 

Nazwa Jasrib pojawia się w Koranie:
 

„I powiedziała jedna frakcja spośród nich: 
«O mieszkańcy Jasribu!  
Nie ma tu dla was miejsca, 
wracajcie!»”22

Ten sam akapit Buczacki przełożył w spo-
sób zbliżony:

„Synowie Jatryba!
wołali oni,
nie ma tu dla was schronienia,
wracajcie napowrót”23 .

Nie ma tu wzmianek o świętości, ani 
o ekskluwizmie świętej przestrzeni Me-
dyny (w znaczeniu zakazu wstępu dla 
innowierców) . 

Mekka – dla większości muzułmanów 
najświętsze miasto świata . A jej najbardziej 
świętym centrum, prawdziwym axis mundi 
świata islamu, jest Al-Kaʿ ba . Wedle tradycji 
została zbudowana w miejscu, gdzie Abra-
ham chciał złożyć w ofierze brata Izaaka 
22 Koran, 33:13, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
23 Koran, 33:13, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
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– Izmaela . Al-Kaʿ bę wznieśli właśnie Abra-
ham i Izmael, wokół „czarnego kamienia”, 
meteorytu, który muzułmanie powszechnie 
uznają za zesłany Abrahamowi z nieba . Prze-
strzeń Al-Kaʿ by stanowi bezpośrednią, świę-
tą granicę pomiędzy niebem a ziemią, jest 
kontynuacją niebiańskiego sacrum na ziemi . 
Al-Kaʿ ba była kilkukrotnie niszczona i od-
budowywana w okresie od narodzin Ma-
hometa po dzień dzisiejszy, a nawet Czarny 
Kamień został co najmniej dwukrotnie wy-
kradziony z Mekki, ale nie ma to wpływu 
na przestrzeń samego sacrum – jest nią bry-
ła Al-Kaʿ by, dookoła której skonstruowano 
najświętszy z wszystkich meczetów – Święty 
Meczet . Według muzułmanów w Koranie 
Al-Kaʿ ba jest często wzmiankowana, zwy-
kle nazywana bywa tam „domem” (al-bajt), 
czasami „świętym domem” lub „starożyt-
nym domem”:

„I oto uczyniliśmy ten Dom 
miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym . 
I weźcie sobie jako miejsce modlitwy 
stację Abrahama .  
Zawarliśmy przymierze z Abrahamem i Ismà i-
lem: 
«Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrą-
żenia, 
dla tych, którzy pozostają w medytacji, 
i dla tych, którzy się pochylają 
i wybijają pokłony»”24 .

W tłumaczeniu Buczackiego ten akapit 
to wers 119 tejże sury:

„Postanowiłem dom święty,
aby był schronieniem i ucieczką dla ludzi;
rzekłem: niech miejsce Abrahama,

24 Koran, 2:125, tł . J . Bielawski, dz . cyt .

będzie miejscem modlitwy .
Zawarłem przymierze z Abrahamem i Izmaelem,
oczyśćcie mój kościół z bałwanów,
dla tych, którzy przyjdą obchodzić go i tych,
którzy wchodzić będą wewnątrz dla modlitwy 
i pokłonów”25 .

Podobnie w surze Rodzina Imrana werse-
ty 96–97 stanowią:

„Zaprawdę, pierwszy Dom  
który został ustanowiony dla ludzi, 
to ten, który jest w Bakka 
– błogosławiony,
– droga prosta dla światów . 
W nim są znaki jasne 
– miejsce, gdzie stał Abraham  
a kto wszedł do niego, był bezpieczny . 
Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga 
– na tych, którzy mają ku temu środki – 
odprawienia pielgrzymki do tego Domu . 
A kto nie wierzy . . . 
zaprawdę, Bóg jest bogaty,  
ponad światami!”26

W tłumaczeniu Buczackiego numeracja 
ajatów jest odmienna, to wersety 90–91: 

„Pierwszy kościół poświęco-
ny Bogu jest w Bekce .
Kościół błogosławiony, Przybytek,
gdzie jaśnieje światło prawdziwe .
Miejsce to święte obfite jest w cuda,
tu się zatrzymał Abraham;
ono stało się ucieczką ludów,
wszyscy którzy tam się dostać mogą,
przybywać powinni dla odda-
nia hołdu Przedwiecznemu .”27

25 Koran, 2:119, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
26 Koran, 3:96–97, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
27 Koran, 3:90–91, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
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W surze Stół zastawiony, w ajacie drugim 
mowa o „świętym domu”:
„Nie znieważajcie symbolów kultu Boga 
ani miesiąca świętego,  
ani ofiar zwierząt, ani też wieńców,  
ani zdążających do świętego Domu,  
którzy poszukują łaski i zadowolenia 
od swego Pana”28 .

Buczacki w przekładzie tego samego frag-
mentu użył określenia „miejsc poświęco-
nych Bogu”:

„Strzeżcie się skażenia miejsc po-
święconych Bogu
i miesiąca świętego, ofiar i ich ozdób .
Szanujcie Pielgrzymów i tych,
którzy szukają wspomożenia i do-
brodziejstw Pana”29 .

W surze Abraham znajduje się wyrażenie 
„święty dom”, również uznawane za określe-
nie Al-Kaʿ by:

„Oto osiedliłem część mojego potomstwa 
w dolinie nieurodzajnej, 
obok Twego świętego Domu”30 .

U Buczackiego to ajat 40:
 

„Panie! umieściłem połowę rodziny mojej
na równinie nie płodnej,
blisko Tego świętego mieszkania, […]”31 .

Ostatnim tu cytowanym określeniem jest 
„starożytny dom”:

28 Koran, 5:2, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
29 Koran, 5:2, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
30 Koran, 14:37, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
31 Koran, 14:40, tł . J . Murza Tarak Buczackidz . cyt .

„Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem,  
niech wypełnią całkowicie swoje śluby 
i niech dokonają okrążeń wo-
kół dawnego Domu”32 .

Chociaż u Buczackiego zwrot ten sfor-
mułowano jako „dawny dom”, to jest to wy-
raźnie synonim:

„Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem,  
niech wypełnią całkowicie swoje śluby 
i niech dokonają okrążeń wo-
kół dawnego Domu”33 .

W surze Rodzina Imrana Koran dekla-
ruje, że Al-Kaʿ ba jest „pierwszym Domem” 
ustanowionym dla ludzi . Wyrażenie to było 
przedmiotem wielu sporów wśród komen-
tatorów Koranu – przeważył pogląd, że Al-
-Kaʿ ba stanowi pierwszy dom dla kultu Je-
dynego Boga, tj . jest świątynią:

„Zaprawdę, pierwszy Dom  
który został ustanowiony dla ludzi, 
to ten, który jest w Bakka 
[…]”34 .

Cytat ten znajduje się już powyżej, więc 
nie przytaczam go ani w tłumaczeniu Bu-
czackiego, ani w całości . Fragment tu przy-
wołany zawiera toponim „Bakka” – obec-
nie w świecie islamu powszechnie uznaje 
się, że „Bakka” to „Mekka”, ale nie zawsze 
tak było, a współczesny historyk brytyjski 
Tom Holland sformułował – kontrowersyj-
ną i krytykowaną, ale intrygującą – tezę, 
iż to nazwa sanktuarium znajdującego się 

32 Koran, 22:29, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
33 Koran, 22:29, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
34 Koran, 3:96-97, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
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na północ od Mekki, w pobliżu ówczesnej 
granicy z Bizancjum35 . Ponieważ sama me-
todologia właściwego odczytania Koranu 
(m . in . „kropkowania”) jest w świecie na-
uki dyskutowana (np . w pracy The Syro-A-
ramaic Reading of the Koran: A Contribution 
to the Decoding of the Language of the Ko-
ran36, wydanej przez autora ukrywającego 
się pod pseudonimem Christopha Luxen-
berga, której wydanie angielskie ukazało 
się w 2007 roku), nie należy a priori odrzu-
cać założeń hipotezy Hollanda: niewyklu-
czony jest brak tożsamości Bakki i Mekki . 
Mahomet był mieszkańcem Mekki, nie jest 
możliwe, aby mógł pomylić słowa przeka-
zu, trudno też uznać, że później, kiedy za-
pisywano jego objawienie, nie rozróżnia-
no tych nazw, a jednak w Koranie znajduje 
się – najwidoczniej wierny – przekaz słów 
objawionych: Bakka . Implikacje wynikają-
ce z takiego faktu, tj . istnienia dwóch rów-
nie świętych miejsc islamu – centrów kultu 
(bo dzięki pielgrzymce Mahometa do Mek-
ki jej sakralny charakter nie ulega wątpliwo-
ści), mogą być zaskakujące .

Mekka jako nieodzowny element jednego 
z pięciu dogmatów islamu: obowiązku od-
bywania pielgrzymki, stała się sanktuarium, 
do którego każdy muzułmanin powinien 
chociaż raz w życiu odbyć peregrynację . Jest 
ona niewątpliwie terytorium świętym, tak-
że przez związek z Mahometem: tu się na-
rodził, doznał pierwszych objawień, prze-
kazanych mu przez archanioła Gabrie-
la . Mekka jest miejscem świętym, bo w jej 
kierunku muszą modlić się wszyscy mu-
zułmanie . Sercem tego sacrum jest Święty 
35 Por . T . Holland, In the Shadow of the Sword: The Birth 

of Islam and the Rise of the Global Arab Empire, Little, 
Brown Book Group . 2013 .

36 Ch . Luxenberg, Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein 
Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, 2000 .

Meczet, największa świątynia muzułmań-
ska na świecie . Jego serce, najświętsze cen-
trum, to Al-Kaʿ ba, uważana przez wiernych 
za najświętsze miejsce na Ziemi . Koran:

„Bóg uczynił Kabę Domem świętym 
wzniesionym dla ludzi; 
i miesiąc święty,  
i ofiary ze zwierząt, 
i wieńce; 
abyście wiedzieli, że Bóg wie dobrze, 
co jest w niebiosach i co jest na ziemi, 
i że Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!”37

U Buczackiego numeracja ajatu jest inna, 
ale treść w zakresie tu nas interesującym jest 
tożsama:

„Bóg odbudował Kaabę,
iżby była przytułkiem dla ludzi,
On ustanowił miesiące święte, ofiary, ozdoby,
iżbyście znali iż On wie o wszystkiem,
co jest na niebie i ziemi i,
że Jego mądrość jest nieskończona;
pamiętajcie, że zemsta w Jego jest ręku,
lecz On pobłażający i miłosierny”38 .

Ziemia święta (Mekka) i świątynia-dom 
Boga (Al-Kaʿ ba) pełniły i pełnią funkcję 
azylu i schronienia: 

„Czyż nie widzieli, 
że uczyniliśmy sanktuarium miejscem bez-
piecznym, 
podczas gdy ludzie wokół nich są rabowani? 
Czyżby oni wierzyli w fałsz, 
a nie wierzyli w dobroć Boga?”39

37 Koran, 5:97, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
38 Koran, 5:97, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
39 Koran, 29:67, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
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„Czyż nie widzieli jakie bezpieczne schronienie
dałem im wtenczas, gdy obok 
nich ludzie ginęli?
Czyż będą wierzyć kłamstwom?
Czyż zaprzeczać będę, łaskom nieba?”40

Jak już wyżej pisałem, Mekka, to axis 
mundi muzułmanów: „Każda święta prze-
strzeń posiada swoje centrum, środek, przez 
które przebiega oś świata (axis mundi), przez 
którą kontakt z niebem jest ciągły i nieprze-
rywalny . Środek jest więc miejscem naj-
większego natężenia świętości, hierofanią, 
czyli jej objawieniem”41 . Tam, gdzie koń-
czy się przestrzeń sacrum, zaczynał się „[...] 
inny świat, który był nieznany i niezrozumia-
ły, różny od „swojej” przestrzeni”42 . W Mekce 
objawiono dziewięćdziesiąt sur43 . Współcze-
śnie nadal podejmuje się wysiłki, aby „do-
dać” nowe wymiary świątecznej wyjątko-
wości Mekki – np . 21 kwietnia 2008 roku 
w stolicy Kataru odbyła się konferencja pt . 
Mekka: centrum Ziemi, teoria i praktyka, 
na której szajch Jusuf Al-Qaradawi zapro-
ponował nowy standard czasu międzynaro-
dowego: Czas Mekki (muzułmański odpo-
wiednik Czasu Greenwich) . 

Mekka od 1924 roku pozostaje 
pod władzą rodu Saudów, a od 1932 roku 
40 Koran, 29:67, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
41 M . Sulima, Symboliczne przestrzenie domu, „Zeszyty 

Naukowe Politechniki Białostockiej . Architektura”, z . 
20/2007, s . 83 .

42 M . Sulima, Miejsca swoje i miejsca obce w przestrzeni domo-
wej w wierzeniach religijnych, „Architecturae et artibus”, 
1/2009, s . 69 .

43 Wg Theodora Nöldeke to sury numer: 96, 74, 111, 106, 
108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 
87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 
88, 89, 75, 83, 69, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114, 
1, 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 
23, 21, 25, 17, 27, 18, 32, 41, 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 
39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13 (podane w porządku 
chronologicznym) .

jest miastem w Królestwie Arabii Saudyj-
skiej, z wszystkimi religijnymi i polityczny-
mi tego konsekwencjami . Islam ma tu wy-
miar wahabistyczny . 

Na autostradzie Dżidda-Mekka umiesz-
czono symboliczną „Bramę Koranu” – to gra-
nica, której nie wolno przekraczać nie-mu-
zułmanom . Już przed panowaniem Saudów, 
na terytorium Mekki obowiązywał zwycza-
jowy zakaz pobytu innowierców, ale po opa-
nowaniu miasta i przyległych ziem przez wa-
habitów stał się on wysoce restrykcyjny . 

Koran konstatuje, że już w czasach Abra-
hama „Dom” był świętym miejscem dla 
wszystkich, a sam Abraham miał tam głosić 
pielgrzymkę dla całej ludzkości:

„I oto przygotowaliśmy dla Abrahama 
miejsce Domu:  
«Nie będziesz Mi dodawał niczego za współto-
warzyszy! 
Oczyść Mój Dom dla tych, 
którzy dopełniają okrążeń, 
i dla tych, którzy stoją, 
i dla tych, którzy się skłaniają 
i którzy wybijają pokłony! 
I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: 
oni przyjdą do ciebie pieszo 
lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierz-
chowcach; 
oni przybędą z każdego głębokiego jaru, 
aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach, 
aby wspominać imię Boga w dni oznaczone,  
nad tym zwierzęciem spośród trzód, 
jakim ich obdarzyliśmy: 
Jedzcie i nakarmcie nimi 
nieszczęśliwych, biednych!»”44

W przekładzie Buczackiego brzmi 

44 Koran, 22:26–28, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
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to bardziej dobitnie: 
„Niewierni, którzy odwodzą wier-
nych od Boskiej drogi,
i od świątyni którą wszyscy ludzie
tak cudzoziemcy jak i mieszkań-
cy Mekki nawiedzać powinni .
I ci którzyby ją znieważać chcieli,
doświadczą srogości kar Boga .
Kiedy Abrahamowi dałem za przytułek miejsce,
na którem stoi kościół święty,
zaleciłem mu iżby tam żadne-
go nie ścierpiał bałwana,
iżby oczyścił to miejsce dla wiernych,
którzy je obchodzić będą,
i w niem modlić się, kłaniając się Panu .
Ogłoś ludom świętą pielgrzymkę,
niech ją odbywają pieszo lub na wielbłądach
niech się schodzą z najdalszych krajów .
Zobaczą ile stąd korzyści odniosą .
W dnie oznaczone dziękować będą Panu,
który im pozwala pożywać mięso trzód swoich .
Pożywajcie je i nasycajcie ubogich .
Zrzućcie z siebie wszelką nie-
czystość zewnętrzną,
dopełnijcie swych ślubów i
obchodźcie w koło starożytny dom”45 .

Koraniczny ekskluzywizm przestrzeni 
świętej dotyczy jednoznacznie: 
1 . przestrzeni świątyni (wg muzułmanów 
domyślnie – Świętego Meczetu), 
2 . pogan (bałwochwalców): 
„Nie godzi się bałwochwalcom, 
aby odwiedzali świątynie Boga,  
dając świadectwo niewiary 
przeciwko samym sobie . 
Działania takich ludzi są daremne . 
Oni będą przebywać w ogniu na wieki . 
I będzie odwiedzać świątynie Boga tylko: 

45 Koran, 22:26–28, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .

ten, kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; 
ten, kto odprawia modlitwę; 
ten, kto daje jałmużnę; 
ten, kto obawia się tylko Boga: 
Być może tacy będą w liczbie pro-
wadzonych drogą prostą!”46

W tekście polskim pióra Buczackiego jesz-
cze wyraźniej brzmi zachęta dla monote-
istów, aby przekraczali progi świątyni islamu:

„Zakazanem powinno być niewiernym,
wnijście do przybytku świętego;
bo niedowiarstwo które wyznają,
czyni ich tego niegodnymi,
próżne są ich uczynki,
ogień będzie im wiecznem mieszkaniem .
Lecz ci, którzy wierzą w Boga 
i w dzień ostateczny
odprawiają modlitwę i płacą dań świętą
a nie mają innej bojaźni prócz Boga,
zwiedzać będą Jego kościół,
znajdą może drogę zbawienia”47 .

Tymczasem rząd Arabii Saudyjskiej, która 
kontroluje dostęp do miejsc świętych, zdecy-
dował się objąć oba miasta w całości ścisłym 
zakazem pobytu dla innowierców . Całkowi-
ty zakaz wstępu do obu miast i strefy je ota-
czającej jest niczym nie umotywowany – na-
wet wysuwana przez władze kwestia zapew-
nienia bezpieczeństwa pielgrzymów jest tylko 
pretekstem, ponieważ zakaz dotyczy okresu 
całego roku, a nie tylko miesiąca hadżdżu .

Zatem, jak widać wyżej, brak jest zapi-
sów w Koranie dotyczących/stanowiących 
„świętą istotę” tych trzech miast świętych 
dla muzułmanów . Nawet glosy sunny (nie 
badane tutaj), i to w większości przypadków 
46 Koran, 9:17–18, tł . J . Bielawski, dz . cyt .
47 Koran, 9:17–18, tł . J . Murza Tarak Buczacki, dz . cyt .
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pośrednio, nie przesądzają autorytatywnie 
o „świętości” całych przestrzeni wspomnia-
nych miast – strefy sacrum dotyczą wyłącz-
nie świątyń, niezależnie od tego, czy mamy 
na myśli konkretny dom boży (Al-Kaʿ bę, 
Święty Meczet, Meczet Proroka, itp .) Moż-
na stwierdzić, iż dziś sakralna natura prze-
strzeni Mekki i Medyny, wraz z terytoriami 
je otaczającymi, ma naturę antropologicz-
ną, a nawet – wyraźny wymiar polityczny, 
tj . wynika z administracyjnej decyzji władz 
Arabii Saudyjskiej, która wytyczyła jej gra-
nice, i jest próbą nadania ekskluzywistycz-
nego charakteru temu sacrum . 

Mekkę i Medynę oraz ich świątynie mo-
żemy postrzegać jako formy obecności prze-
szłości w teraźniejszości – lieux de memoire 
– co w istocie jest prawdziwą przyczyną ich 
sakralnej natury . Chciałbym podkreślić, że 
mam na myśli definicję tego terminu (lie-
ux de mémoire) opracowaną przez Andrze-
ja Szpocińskiego: «Chcąc uchwycić specyfi-
kę propozycji Nory formułowanych w jego 
wczesnych pismach (początek lat siedem-
dziesiątych), lieux de mémoire należałoby ra-
czej tłumaczyć jako „miejsca wspominania”, 
„miejsca wspomnień”, a najlepiej „miejsca, 
w których się wspomina”48, a nie – „miej-
sca pamięci”»49 . Są to, jak to ujął Bohdan 
Jałowiecki, miejsca „charyzmatycznie na-
znaczone”50 . Charakteryzuje je przestrzeń 
anizotropowa – zdominowana wertykalnie, 
dosłownie zwrócona ku Bogu, i chociaż jej 
„ziemskie” granice są zinstytucjonalizowane, 

48 Wytłuszczenie moje .
49 A . Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Second 

Texts (Teksty Drugie)”, 4/2008, s . 12, (online) . Dostępny 
w internecie: <www .ceeol .com>, [dostęp: 19 maja 2015] .

50 B . Jałowiecki, Przestrzeń jako pamięć, „Studia 
Socjologiczne”, 2/1985 .

to mają naturę efemeryczną, abstrakcyjną 
i symboliczną – przecież w domu każdego 
muzułmanina znajduje się dywanik, zwró-
cony podczas rytuałów modlitewnych ku 
Mekce, ku tej przestrzeni sacrum, której nie-
widzialna granica, w czasie modłów, jakby 
przesuwa się, wchłaniając prostokąt dywa-
nika modlitewnego we własny, wewnętrzny 
obszar . Ten zaś jest charyzmatycznie nazna-
czony świętością przez związki z Mahome-
tem, dziejami islamu, działalnością innych 
proroków, i – co niemniej ważne – uznawa-
ny za święty przez wewnętrzne, powszechne 
przekonanie muzułmanów . 

Wszystkie trzy omawiane przestrze-
nie publiczne odgrywają ważką, centralną 
rolę w życiu duchowym muzułmanów oraz 
w ich życiu społecznym . Chociaż są to tery-
toria wspólne, to w przypadku Mekki i Me-
dyny jest to „wspólność” limitowana: ma 
charakter zamknięty, niedostępny dla inno-
wierców . Aczkolwiek są to konkretne, prze-
strzenne, realne formy sacrum, mają też swój 
niewidzialny, wertykalny wymiar, łączący je 
z boskością i życiem pośmiertnym . Wszyst-
kie te trzy wymiary sacrum jednoznacznie 
są podporządkowane czwartemu: czasowi 
– miesiącowi pielgrzymki, godzinom pię-
ciokrotnych, codziennych modlitw, piątko-
wym nabożeństwom – właśnie wtedy wier-
ni przenoszą się myślą i duchem, a niekiedy 
i ciałem, do Mekki, do miejsca, gdzie to, co 
ludzkie, styka się z tym, co boskie . 



» 30 «

Zbigniew Landowski Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej…

BIBLIOGRAFIA

Dakake, M .M ., Human Contention and Divi-
ne Argument, Faith and Truth in the Qur’anic 
Story of Abraham, [w:] Crisis, Call, and Le-
adership in the Abrahamic Traditions, red . 
P . Ochs, W .S . Johnson, Palgrave Macmillan, 
London 2009 .

Dakake, M .M ., Sacred Land in the Qur’an and 
Hadith and Its Symbolic and Eschatological Si-
gnificance, Ed . Society for Scriptural Reaso-
ning, 2011, [online], [dostęp 21 marzec 2015] . 
Dostępny w internecie: <http://jsr .shanti .vir-
ginia .edu/vol-10-no-1-august-2011-people-
-and-places/sacred-land-in-the-quran-and-
-hadith-and-its-symbolic-and-eschatological-
-significance/> . 

Eliade, M ., Sacrum i profanum, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 1996 .

Holland, Cf . T ., In the Shadow of the Sword: The 
Birth of Islam and the Rise of the Global Arab 
Empire, Brown Book Group, Little 2013 .

Jałowiecki, B ., Przestrzeń jako pamięć, „Studia 
Socjologiczne” 1985, No 2.

Koran, Gutenberg Project, [online], [dostęp: 
17  maja 2015] . Dostępny w internecie: 
<http://www .gutenberg .org/ebooks/16955> . 

Koran, przeł. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986. 

Koran, przeł. J. Murza Tarak Buczacki, na-
kładem Aleksandra Nowoleckiego, Warsza-
wa1858, [online], [dostęp: 17 maja 2015]. Do-
stępny w internecie: <http://www.planetaislam.
com/koran_buczacki.html>.

Luxenberg, Ch., Die syro-aramäische Lesart des 
Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Ko-
ransprache, Hans Schiler, Berlin 2000 .

Rashid, A ., Religious Territory & Islamic 
Holy Land, Demand Media, “OPPOSIN-
GVIEWS”, [online], [dostęp: 18 maja 2015] . 
Dostępny w internecie: <http://people .oppo-
singviews .com/religious-territory-islamic-
-holy-land-10000 .html> . 

Sulima, M . Miejsca swoje i miejsca obce w prze-
strzeni domowej w wierzeniach religijnych, „Ar-
chitecturae et artibus” 2009, No 1, s. 67–76.

Sulima, M., Symboliczne przestrzenie domu, „Ze-
szyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ar-
chitektura” 2007, No 20.

Szpociński, A., Miejsca pamięci (lieux de mémo-
ire), „Second Texts (Teksty Drugie)” 2008, No 
4, [online], [dostęp: 19 maja 2015]. Dostępny 
w internecie: <www.ceeol.com>. 

Uniwersytet Al-Azhar, nr 1754, s. 55, [online], 
[dostęp: 17 maja 2015]. Dostępny w internecie: 
<http://islamqa.info/en/11669 >.

Zwemer, S .M ., Al Haramain. Mecca and Me-
dina, “The Muslim World” 1947, No 37, 
s . 7–15 .



» 31 «

Zbigniew Landowski Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej…

The author reports the results of research 
and opinions of several scientists regarding 
the specifics of the sacred space of the three 
cities of the saints of Islam (Mecca, Medina, 
Jerusalem) based on the term sacred defined 
by M . Eliade . They confirm the anthropolo-
gical and not the dogmatic nature of these 
sacred ones today, including their contem-
porary dimension and political implications .

Keywords: sacrum, islam, sunni, Mecca, 
Medina, Jerusalem

An attempt to characterize sacred space in Sunni Islam
(summary)
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wymiarem islamu współczesnego . Adiunkt 
Instytutu Historii UG . Tłumacz literac-
ki i audiowizualny . Autor książek: Sufizm, 
Leksykon świata arabskiego oraz Islam – nur-
ty, odłamy . Przetłumaczył m .in . Afaf Lutfi 
As-Sajjid Marsot, Historia Egiptu, Z dziejów 
Polaków w Kazachstanie: 1936–1956 .
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Vorbemerkung
Der Islam wird in dieser Analyse nicht theo-
logisch analysiert, sondern demographisch 
mit anderen politischen Räumen vergli-
chen . Das christliche Abendland verzehn-
facht seine Bevölkerung zwischen 1485 und 
1915 von rund 50 auf 500 Millionen (27 
% der Weltbevölkerung) . Nur wenig be-
hindert durch Verluste in Kriegen und Seu-
chen hilft dieser stetige Anstieg den Euro-
päern bei der Unterwerfung von über 90 
Prozent der Erde . Dabei kommt es zu Grau-
samkeiten, die ihre Krieger eher als Christ-
ianisten denn als Christen zeigen . Musli-
misch dominierte Nationen steigern ihre 
Bevölkerung zwischen 1900 und 2018 um 
den Faktor 12 von rund 150 Millionen auf 
1,8 Milliarden Menschen (24 % der Welt-
bevölkerung) . Die Araber allein legen zwi-
schen 1948 (Gründung Israels) und 2018 
von 70 auf 400 Millionen zu . Auch Mus-
lime können in Kriegen und Bürgerkrie-
gen permanent Verluste erleiden und den-
noch immer stärker werden . Die unterein-
ander und gegen Andersgläubige begange-
nen Grausamkeiten werden unseres Erach-
tens zu Recht als islamistisch und nicht als 
muslimisch bezeichnet . Rechtfertigungen 
von Gewalt in alten heiligen Büchern sind 

unstrittig . Sie vermögen jedoch wenig ohne 
zornige junge Männer, die sie als Vorwand 
für ihren Aufstiegskampf verwenden . Mit 
solchen Rechtfertigungen steht die islami-
sche Welt in einer langen Tradition . Gleich-
wohl sind religiöse Besonderheiten nicht zu 
leugnen . Sie können als Brandbeschleuni-
ger dienen, sind aber nicht das Feuer selbst . 
Es macht einen Unterschied, ob der Religi-
onsgründer als militärischer Führer verehrt 
wird oder als pazifistischer Wanderprediger 
umgebracht wird . Schaut man jedoch allein 
auf die Opferzahlen in der Geschichte des 
Tötens, wird erst die Zukunft erweisen, ob 
islamistische Krieger mehr Leichen hinter-
lassen als christianistische oder schamanis-
tische vor ihnen .

I. Unerklärtes an Kriegen
Wenn militärische Konflikte als Rassen-, 
Religions-, Rohstoff- oder Machtkriege in 
die Geschichtsbücher eingehen, bringen die 
Forscher – oftmals unbewusst – ihre spe-
ziellen Kriegstheorien zum Ausdruck . Von 
ethnischen Differenzen, rituellen Besonder-
heiten, ökonomischen Knappheiten und im-
perialen Konkurrenzen, für die sie unstrit-
tige Belege vorweisen können, schließen sie 
auf die Notwendigkeit ihres Umschlagens 
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ins Töten . Doch bei genauerem Hinschau-
en gibt es Friktionen in all diesen Sphären 
nicht nur vor und während des Tötens, son-
dern auch nach seinem Abklingen . Es ist 
also das Beieinander solcher Konflikte mit 
Nicht-Krieg, die zur Suche nach Faktoren 
nötigt, die – prinzipiell mögliche – gewalt-
freie Lösungen ins Militärische treiben . Die 
Bevölkerungsdynamik ist unter den zu we-
nig ausgeloteten Faktoren der gewichtigste . 

Mit dem Beginn des Dreißigjährigen 
Krieges vor 400 Jahren und dem Ende des 
Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren liegen Bei-
spiele vor, an denen Militärhistoriker auch 
aktuell wieder nach Kriterien für die Unter-
scheidung zwischen blutigen und unbluti-
gen Konfliktlösungen fahnden . Am Rin-
gen zwischen 1618 und 1648 bleiben das 
größte Rätsel die Grausamkeiten der ganz-
jährig von der Landbevölkerung lebenden 
und raubenden Soldaten, die nicht einmal 
zur Erntezeit auf die heimischen Höfe zu-
rückkehren . Auch das jahrzehntelange Wei-
terlaufen des Krieges bei gleichzeitig hohen 
Verlusten ist nicht gut verstanden . Woher 
kommen immer wieder frische Rekruten? 
Schließlich erschüttert, dass etwa Deutsch-
lands Bevölkerung mindestens um ein Vier-
tel, wenn nicht gar um ein Drittel von 18 
auf 12 Millionen Menschen abstürzt, das 
europäische Herzland seine Fähigkeit zur 
Kriegsführung aber keineswegs einbüßt .

Die ungeheuren Opfer werden wortreich 
beklagt, bleiben aber so undurchschau-
bar, dass Oxfords Peter H . Wilson, nach 
1168 Seiten seines Opus Der Dreißigjähri-
ge Krieg (2017), nur konstatieren kann, dass 
„der Krieg im Grunde unnötig war“ (Wil-
son 2018) . Für seinen deutschen Kollegen 
Herfried Münkler (2017) lässt sich, nach 
976 Seiten eines Werkes mit gleichem Titel, 

„nicht entscheiden, ob es in diesem Krieg 
wesentlich um Religions- oder um Macht-
fragen ging“ . Erschütternd bleibe in jedem 
Fall, dass „sich die Zahl der Kriegstoten zu 
einer demografischen Katastrophe“ ausge-
wachsen habe (Münkler 2018) . 

Nun beginnen auch Kriegstote als Neu-
geborene . Gibt es womöglich zu ihnen Be-
funde, die Licht auf die vielen Millionen 
Opfer werfen können? Zu schauen ist dafür 
auf die so genannte Europäische Bevölke-
rungsexplosion, deren Grund nicht gut ver-
standen, deren Beginn aber in das Jahrzehnt 
um 1490 datiert wird . Gibt es beispielswei-
se in England zwischen 1416 und 1440 auf 
769 sterbende Väter nur 620 nachwachsen-
de Söhne, so kommen zwischen 1491 und 
1505 auf 673 Verstorbene 1359 Jungen, die 
das Erwachsenenalter erreichen (Hatcher 
1977, 27) . Parallel wächst im Heiligen Rö-
mischen Reich die Einwohnerschaft zwi-
schen 1500 und 1618 von rund 12,5 auf 18 
Millionen (Kolb 2018) . 

Vor dem großen Krieg von 1618 gibt es 
mithin einen steilen Geburtenanstieg . Aus 
ihm erwachsen die rätselhaften Soldaten, 
die über „Siegesbeute oder Heldentod“ 
(Thomas Hobbes) zu etwas kommen wol-
len . Sie müssen sich aus den Kriegsgebieten 
versorgen oder untergehen; denn als nicht-
erbende Brüder finden sie in den elterlichen 
Gewerben kein Auskommen mehr . 

Das Reich steht nach all den Opfern im 
Jahre 1648 demografisch also genau so gut 
da wie zu Beginn der Bevölkerungsexplo-
sion im Jahre 1500 . Es kann sogar bis ins 
20 . Jahrhundert bei ständig steigender Men-
schenzahl immer höhere Verluste absor-
bieren . Bereits 1700 prunkt es wieder mit 
21 und 1750 gar mit 23 Millionen Men-
schen . Ähnlich dynamisch geht es überall 



» 34 «

Gunnar Heinsohn War Index des Islam

in Europa voran . Daraus rekrutiert man 
das Personal für den Siebenjährigen Krieg 
(1754–1763), der mit allem Recht als wah-
rer erster Weltkrieg bezeichnet wird, weil er 
nicht nur in Europa, sondern auch in In-
dien, der Karibik und Nordamerika ausge-
fochten wird (Füssel 2013) . 

Den Gelehrten fiele das Verständnis der 
Kriege mithin leichter, wenn man sie dazu 
bringen könnte, die Bevölkerungsentwick-
lung nicht nur durch die militärischen Ak-
tionen, sondern auch davor und danach an-
zuschauen . Auf einer Langtrendkurve hin-
terlassen die drei Jahrzehnte von 1618-1648 
nur eine schnell ausgewetzte Delle . Der 
Krieg erweist sich als Serie von Gewaltak-
tionen, deren Sinn darin besteht, durch Eli-
minierungen temporär ein Gleichgewicht 
zwischen Ambitionen und verfügbaren Po-
sitionen herbeizuführen . Die Megatötungen 
gehen weiter, solange überzähliges Personal 
nachwächst . Die absolute Menschenzahl 

mag zwischenzeitlich fallen, weil Alte und 
Schwache verhungern oder ermordet wer-
den, während gleichzeitig die jungen Star-
ken sogar zahlreicher werden können. 

Obwohl Europas Verluste durch Kriege, 
Seuchen und Abwanderungen in die Kolo-
nien immer nur steigen, erreicht es – nach 
rund 50 Millionen Einwohnern 1500 – im 
Jahr 1915 eine halbe Milliarde Menschen . 
Was oben wegfällt, wird von unten reich-
lich ausgeglichen, weil die Kinderzahlen pro 
Frauenleben bis 1915 immer bei vier bis sechs 
liegen . Ohne die Bestrafung der Geburten-
kontrolle kann man dieses lange Wachstum 
nicht verstehen . Von 1500 bis ins 20 . Jahr-
hundert hinein schaffen nicht einmal die 
mächtigsten Europäer – mittlerweile Her-
ren der Welt –, was heutige Teenager mehr-
mals pro Woche problemlos hinbekommen 
und was auch im Mittelalter erfolgreich be-
wältigt wurde: Schwangerschaftsverhütung . 
Der Übergang vom strafarmen Mittelalter 

Todesstrafen zu Sexualität und Fortpflanzung während des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
[nach Hirschfeld 1930; Heinsohn/Steiger 2005]

Lex Burgundionum
7 . bis 8 . Jahrhundert
MITTELALTER

Sachsenspiegel
13 . Jahrhundert
MITTELALTER

Schwabenspiegel
ca . 1275
MITTELALTER

- Ehebruch
- Durchbrennen der Frau
- Notzucht des Sklaven an freier Frau
- Hingabe freien Mädchens an Sklaven

- Notzucht
- Ehebruch

- Notzucht
- Ehebruch
- Verkehr freier Frau mit Sklaven
- Verkehr mit Juden

Rechtsbuch nach Distinktionen
14. Jh. /MITTELALTER

CCB. Bambergensis
1507
N E U Z E I T

CCC. Carolina
1532
N E U Z E I T

- Kinderraub
- Notzucht
- Ehebruch

- Entführung
- Ehebruch
- Bigamie
- Inzest
- Notzucht
- Sodomie
- Abtreibung
- Unfruchtbarmachung
- Kindestötung
- Aussetzung

- Notzucht (Entführung)
- Ehebruch
- Bigamie
- Inzest
- Kuppelei /Frau/Kind
- Sodomie
- Abtreibung
- Unfruchtbarmachung
- Kindestötung
- Aussetzung 



» 35 «

Gunnar Heinsohn War Index des Islam

zu den monströsen Strafen der Neuzeit fällt 
– wie der Beginn der Bevölkerungsexplosion 
– in die Zeit um 1500 .

In der Bulla Apostolica Adversus Haeresim 
Maleficarum (sogenannte Hexenbulle vom 4 . 
Dezember 1484) dekretiert Papst Innozenz 
VIII . Todesstrafe für „sehr viele Personen 
beyderlei Geschlechts, / welche [„durch ver-
fluchte Medizinen“] die Geburten der Wei-
ber umkommen machen und verursachen, 
/ dass die / Frauen / nicht empfangen, und 
die Männer / denen Weibern und die Wei-
ber / denen Männern die ehelichen Werke 
nicht leisten können“ (Sprenger/Institoris 
1906 [1487], I: XXXVII) . Diese Verfolgung 
ist nicht Ausdruck einer religiösen Verirrung 
des Papsttums, sondern Bevölkerungspolitik, 
die deshalb auch in weltliche Gesetze eingeht 
und bei Protestanten nicht minder heftig 
durchgesetzt wird als bei Katholiken .

Seit 1360 werden – auch von weltlichen 
Herren – Hebammen hingerichtet, weil sie 
bis dahin zwei Berufe ausüben . (1) Sie hel-
fen bei Geburten und (2) sie helfen beim 
Vermeiden von Geburten . Die zweite Qua-
lifikation steht der Repoeplierung entgegen, 
die – nach dem Fall der europäischen Be-
völkerung von ca . 80 auf ca . 50 Millionen 
– durch die 1348er Pest betrieben wird, 
um die verlorenen Menschenbestände wie-
der aufzufüllen . Von allen Facetten der Se-
xualität bleibt bis in die 1960er Jahre hin-
ein straf- und sündenfrei allein der in der 
Ehe vollzogene Fortpflanzungsakt . Alles 
andere wird – mit unendlichem Einfalls-
reichtum bei der Überwachung und Ahn-
dung – als „Onanismus“ verfolgt (ausführ-
lich Heinsohn/Steiger 2005, 245-257) . 
Deshalb wird etwa Gretchen – aus dem 
Faust-Drama (1808) Goethes (1749-1831) 

Weltbevölkerungsentwicklung mit der europäischen Bevölkerungsexplosion nach der Großen Pest (The Pla-
gue) von 1348) [Population Reference Bureau 2006]

© 2006 Population Reference Bureau
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– als verhütungsunfähig gehaltene Kinds-
mörderin zur größten Frauenfigur der deut-
schen Literatur . Und des Dichters Freund 
Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817) 
kann schreiben: „Die erste Pflicht der Poli-
zey geht auf die Erhaltung und Vermehrung 
der Bürger selbsten . / Ich weis Oerter, wo 
es selbstgemachtes Gesetz ist, daß ein paar 
Ehleute nur zwei Kinder haben darf . – Daß 
dazu die Polizey still sitzt, begreif ich nicht“ 
(Jung 1788, 16/75) .

Nach 2-3 Kindern pro Frauenleben in 
Europa zwischen ca . 1000 und 1500 sorgen 
die neuen Verbote und Strafen mit 5–7 Kin-
dern für die Europäisierung der Erde mit 
der Transformation zur globalen Bevölke-
rungsexplosion . Nebenher entstehen Sexu-
alneurosen, wie die Welt sie zuvor und auch 
seit Ende des 20 . Jahrhunderts nicht mehr 
gesehen hat . 

Demografisch überzählige Europäer un-
terwerfen sich neunzig Prozent der Erde . Sie 
kombinieren ihre hohe Kapazität zur Ab-
sorbierung von Verlusten mit einer zinsge-
triebenen Eigentumswirtschaft (Heinsohn/
Steiger 2013) und werden dadurch unüber-
windbar . Auch die Hersteller von Waffen 
sind Unternehmer, die durch permanen-
te Innovationen dem Bankrott ausweichen 
müssen . Deshalb gibt es auf den Märkten 
immer tödlichere Waffen, denen die Stein-
zeitkulturen Amerikas, Afrikas, Nordasiens 
und Australiens – mit nur zwei bis drei Kin-
dern pro Frauenleben – nichts entgegenset-
zen können . Das eigentliche Erobern, Ver-
treiben oder Ausmorden besorgen zwischen 
1492 und 1783 kaum mehr als 300 .000 
Mann unter den bis dahin nicht einmal 1,5 
Millionen abendländischen Migranten (Alt-
mann/Horn 1991) .

Erst aufgrund des Übergangs immer 

höherer Bevölkerungsanteile in die lebens-
lange Konkurrenz der Arbeitsmärkte, in der 
Kinderlosigkeit Vorteile bringt, geht es seit 
dem späten 19 . Jahrhundert herunter, bis 
in den 1960er Jahren die Parole make love 
not babys Oberhand gewinnt . Nach fünf bis 
sieben Kindern pro Frau um 1870 sind es 
heute nur noch eins bis zwei . Kann die Alte 
Welt zwischen 1914 und 1945 in zwei Welt-
kriegen rund 24 Millionen junge Männer 
opfern, ist heute ein westlicher Gefallener – 
statistisch – einziger Sohn oder gar einziges 
Kind seiner Mutter . Deshalb erlischt die Be-
reitschaft zum Heroismus .

II. Kriegsindex und seine Vorstufen
Im Jahre 2011 beginnen die als „Früh-
ling“ bezeichneten Aufstände im arabi-
schen Raum, der zwischen 1950 und heu-
te von 70 auf 400 Millionen Menschen 
stürmt und 2050 mit 640 Millionen prun-
ken will . Während sehr schnell die Religi-
on der Kämpfenden ins Zentrum der Ana-
lyse gerät, erfragt das Nachrichtenmaga-
zin FOCUS im Februar 2011 beim Autor 
einen Kommentar . In ihm wird erstmals 
der Terminus „Bruderkriegsindex“ verwen-
det (Heinsohn 2011a; s .a . 2011b) . Als Ant-
wort auf die Zusendung kommt – nach län-
gerem Schweigen – von der Redaktion der 
Einwand, dass es einen Kriegsindex nicht 
gebe und man auch nichts über ihn finden 
könne . Das stimmte und der Artikel wurde 
erst gedruckt, nachdem der Autor gestanden 
hatte, ihn während einer Bahnreise für eben 
diese Zeitschrift entwickelt zu haben . 

Der Kriegs-Index in seiner jetzigen Fas-
sung misst die Relation von 15-19-jährigen 
Jünglingen, die den Lebenskampf aufneh-
men müssen, zu 55-59-jährigen Männern, 
die in absehbarer Zeit eine Position räumen . 
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3 .58

Ecuador 2 .41 Colombia 
1 .84

Chile 1 .32 Georgia 0 .98 Ukraine 0 .76

Angola 5 .84 C . African R . 
4 .72

Micronesia 
3 .50

Guyana 2 .40 Morocco 
1 .84

Albania 1 .31 Thailand 
0 .98

Austria 0 .75

Ethiopa 5 .83 Sudan 4 .65 Vanuatu 3 .50 India 2 .38 Brazil 1 .81 N . Korea 
1 .27

United K . 
0 .96

Bosnia &H . 
0 .75

Iraq 5 .80 Rep . Congo 
4 .55

Pakistan 3 .39 Peru 2 .37 Argentina 
1 .79

Mauritius 
1 .20

USA 0 .96 Martinique 
0 .75

Gambia 5 .79 Guinea-Bis . 
4 .45

Bolivia 3 .24 Dominican 
R . 2 .35

Fiji 1 .77 U . Arab Em . 
1 .17

Luxembg . 
0 .95

Poland 0 .71

Mozambique 
5 .77

Guinea 4 .42 Djibouti 
3 .21

Myanmar 
2 .26

Iran 1 .75 Guadeloupe 
1 .14

Moldova 
0 .92

Chech R . 
0 .70

Somalia 5 .68 Timor-Leste 
4 .40

Tajikistan 
3 .21

Kyrgyzstan 
2 .25

Oman 1 .70 Montenegro 
1 .10

Taiwan 0 .88 Italy 0 .70

Swaziland 
5 .62

 4 .37 South Africa 
3 .19

Turkmeni-
stan 2 .25

Kuwait 1 .69 New Zeal . 
1 .10

Sweden 0 .87 Spain 0 .69

Rwanda 5 .59 Mayotte 4 .33 Belize 3 .17 Uzbekistan 
2 .22

S . Vincent 
1 .67

Ireland 1 .08 Armenia 0 .86 Bulgaria 0 .68

Palestine 
5 .46

[Gaza >6 .00]

Comoros 
4 .30

Nicaragua 
3 .12

Jamaica 2 .19 Brunei 1 .64 Serbia 1 .08 Malta 0 .86

Romania 
0 .86

Estonia 0 .68

Russia 0 .67

Cameroon 
5 .42

Burundi 4 .21 El Salvador 
3 .02

Kosovo 2 .15 Guam 1 .60 Cyprus 1 .06 Netherlands 
0 .85

Belarus 0 .66

Eritrea 5 .41 Ghana 4 .19 Kiribati 3 .00 Mongolia 
2 .15

Costa Rica 
1 .59

Trinid .&T . 
1 .05

S .-Korea 0 .85 Germany 
0 .65

Yemen 5 .41 Mauritania 
4 .17

Tonga 3 .00 Venezuela 
2 .15

W . Sahara 
1 .57

Australia 
1 .03

Finland 0 .84 Macao 0 .65

D .R . Congo 
5 .29

Papua N .G . 
4 .13

Bangla D . 
2 .98

Panama 2 .06 Vietnam 
1 .53

Norway 1 .02 Hungary 
0 .84

Slovenia 0 .63

Tanzania 
5 .22

Solomon Is . 
4 .13

Paraguay 
2 .87

Indonesia 
2 .05

Bahamas 
1 .50

Denmark 
1 .01

Channel Is . 
0 .83

Latvia 0 .62

Togo 5 .21 Laos 4 .05 Philippines 
2 .84

Malaysia 
2 .04

Bahrein 1 .50 Macedonia 
1 .01

Belgium 0 .82 Hong Kong 
0 .59

Kriegsindex 2018 (15-19-jährige zu 55-59-jährigen Männern)[Tabelle für Vorlesungen am NATO Defense College 
in Rom; errechnet aus WWP 2017] 

Uganda 8 .08 Kenya 5 .14 Syria 4 .02 Samoa 2 .75 Antigua&B . 
2 .00

Fr . Polynesia 
1 .50

Aruba 1 .00 Japan 0 .82
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Ab Index 2,5 (2 .500 Junge folgen auf 1 .000 
Alte) gibt es Extremreaktionen, die vom 
Auswanderungsbegehren über Kriminali-
tät, Bandenkämpfe, Putsch, Bürgerkrieg, 
Vertreibung und Genozid bis hin zum eher 
seltenen internationalen Krieg reicht .

Zuallererst wollen die Jünglinge Wirt-
schaftsflüchtling werden, also keineswegs 
gleich zur Waffe greifen . Wenn das schei-
tert, reichen allerdings 500 auf heimische 
Eliten schießende Rebellen, um ihre Hei-
mat mit – sagen wir – 10 Millionen Einwan-
dern in ein Kriegsgebiet zu verwandeln, in 
das niemand zurückgeschickt werden darf . 
Dadurch wandelt sich der gestern erfolglo-
se Wirtschaftsflüchtling zum morgigen Asy-
lanten, dene internationale Rechtstitel zu 
Eintrittskarten für Europas Sozialsstaaten 
werden . Kann man einen Arbeitssuchenden 
bei fehlender Qualifikation zurückweisen, 
hat eine asylsuchende Analphabetin genau 
so viel schutzwürdige Menschenwürde wie 
ein Nobelpreisträger . 

Der Kriegsindex von 2018 erreicht in der 
Spitze einen Wert über 8, wobei mehr als 
8000 junge Männer um die frei werdenden 
Positionen von 1000 Alten kämpfen und 
alsbald die Aussichtslosigkeit ihres Strebens 
erkennen . Nicht nur, aber viele Nationen 
mit hohem Kriegsindex haben muslimi-
sche Mehrheiten . Doch es gibt nicht min-
der muslimisch fühlende Nationen – wie 
Bahrein (1 .5) oder Bosnia & Herzegowina 
(0 .75) –, die unauffällig bleiben . Im früher 
nicht-islamischen und dennoch kriegeri-
schen Deutschland folgen auf 1000 Alte so-
gar nur noch 650 Junge (Kriegsindex 0 .65) . 

Der Kriegs-Index ist für die Konflikt-
analyse mit Absicht simpel gehalten, um 
schnell eine erste Einschätzung zu ermög-
lichen, welchen Krieg man vermeiden, 

beenden, erwarten oder aktiv vorbereiten 
soll . Auch signalisiert er, wo man nach 
dem Sieg ein Besatzungsregime vermei-
den muss, weil lokale Aufständische hohe 
Verluste absorbieren können, die eigenen 
Truppen jedoch nicht, weil der Kriegsin-
dex bei 1 (1000 Junge auf 1000 Alte) oder 
gar darunter liegt . Da sich alle übrigen 
kriegswichtigen Faktoren zu den betroffe-
nen Ländern schnell finden lassen, bleibt 
der Index von ihnen unbelastet .

Einschlägige Beobachtungen zu den psy-
chischen Dispositionen kampfeslustiger 
Jünglinge, nach denen Historikern selten 
suchen, liefert Friedrich Nietzsche (1844-
1900) bereits im Jahr 1882 . In Die fröhliche 
Wissenschaft mit dem Titel „die Explosiven“ 
(Aphorismus 38) wendet er sich direkt an 
Analytiker politischer Konflikte: „Wie ex-
plosionsbedürftig die Kraft junger Män-
ner daliegt . […] Das, was sie reizt, ist der 
Anblick des Eifers, der um eine Sache ist, 
und gleichsam der Anblick der brennenden 
Lunte, - nicht die Sache selber . Die feineren 
Verführer verstehen sich deshalb darauf, 
ihnen die Explosion in Aussicht zu stellen 
und von der Begründung ihrer Sache ab-
zusehen: mit Gründen gewinnt man diese 
Pulverfässer nicht!“

Nietzsche muss sich mit dem Gespür 
des Genies begnügen . Statistiken stehen 
ihm nicht zur Verfügung . Anders steht es 
ein Jahr später bei Europas einflussreichs-
tem Infanterie-Lehrer, Colmar von der 
GOLTZ (1843-1916), Autor von Das Volk 
in Waffen. Der General erlebt persönlich 
den stetig stärkeren Andrang zu den Mus-
terungen . Warum immer von neuem Jüng-
linge an die Fronten drängen, mag dem Va-
ter von fünf Kindern verborgen geblieben 
sein . Warum er sie aber ganz nach vorne 
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stellt, lernt er aus ihrem Verhalten in der 
Schlacht: „Leicht trennt nur die Jugend 
sich vom Leben . […] Die Sehnsucht nach 
Erlebnissen macht sie kriegslustig . […] Sie 
tritt mit Freude und Sorglosigkeit in den 
Kampf, die beide zu der blutigen Arbeit 
notwendig sind . Die Stärke eines Volkes 
liegt in seiner Jugend” (Goltz 1883) .

Nietzsche und Goltz schreiben – nach den 
deutschen und italienischen Einigungen – 
mitten in den europäischen Friedensjahren 
1871-1914 . Die Prokopfeinkommen steigen, 
die Qualität von Bildung und Ernährung 
wird besser . Und doch kommt es zwischen 
1914 und 1918 zu Trennungen vom Leben 
in der Größenordnung von zehn Millionen . 
Das wird registriert, aber kaum begriffen .

Einen neuen Schritt voran kommt die 
Forschung über die Kriegsbereitschaft 
durch Gaston Bouthoul (1896-1980), der 
allerdings Außenseiter bleibt . Er fragt in sei-
ner Studie Nachgeholte Kindestötung: 

„Ist es möglich, den Prozentsatz jun-
ger Männer zu bestimmen, bei dem es den 
Massen wie den Regierungen notwendig 
scheint, einen kriegerischen Ausflug ins 
Auge zu fassen? [ . . .] Gibt es einen Kriegsin-
dex? / Die großen kriegerischen Vorstöße er-
geben sich aus der Tatsache, dass der Anteil 
an jungen Männern zwischen achtzehn und 
fünfunddreißig Jahren […] eine besonders 
große Zahl umfasst . / In der Dritten Welt, 
zum Beispiel in Salvador, ist die Hälfte der 
Bevölkerung unter fünfzehn Jahre alt . Nur 
zwei Ältere lasten auf einem jungen Men-
schen . Aber umso härter ist die [horizontale] 
Konkurrenz unter den Jungen . / Die demo-
graphische Inflation zieht den Völkermord 
nach sich“ (Bouthul 1972, 86/82/201) .

Bouthoul findet nicht mehr zu einem mit 

allem Recht geforderten Kriegsindex . Doch 
sein beiläufiger Hinweis auf El Salvador 
wird zur ersten demografischen Kriegsvor-
hersage, die sich alsbald wuchtig erfüllt . Al-
lerdings kommt dabei ein zusätzlicher Fak-
tor ins Spiel, den er nicht erfasst . Es geht um 
den Anstieg des Prokopfeinkommens, der 
die Geburtenexplosion des kleinen Landes 
begleitet . Gehen extreme Gebärzahlen ein-
her mit Hunger und absolutem Elend, er-
reichen viele Kinder nicht einmal das tra-
ditionelle Kampfalter von rund 15 Jahren . 
Je besser die nichterbenden Brüder jedoch 
ernährt, gebildet und medizinisch versorgt 
sind, desto ehrgeiziger drängen sie voran 
und desto mehr soldatisches Durchhaltever-
mögen entwickeln sie . Bei blockierter Aus-
wanderungsmöglichkeit, einem Kriegs-In-
dex um 3 und ausreichender Ernährung be-
ginnt die Gewalt der überzähligen Söhne: 
Um Brot wird gebettelt, um Positionen wird 
geschossen .

Im akademischen Mainstream erlaubt 
sich – ganz ohne Kenntnis von Bouthoul 
– ein Altmeister der Weltkriegsforschung, 
Michael Salewski (1938-2010), nachdenk-
liche Reflexionen über die Megatötungen 
von 1914-1918 . Er spürt, dass den Histori-
kern der vielleicht wichtigste Faktor immer 
wieder entgangen sein muss: 

„Das Rätsel der zehn Millionen Kriegs-
toten wird nicht gelüftet . […] Jederzeit war 
diplomatisch gesehen alles möglich . […] Als 
der Krieg zur Verblüffung aller wirklich da 
war, wollte niemand schuld gewesen sein . 
[…] Alles lief prachtvoll, die Zeiten wurden 
immer besser, die Massen immer friedlicher, 
weil satter . […] Es scheint, dass wirklich und 
wahrhaftig allein dieser Mann [Gavrilo Prin-
cip, 1894-1918] am 28 . Juni 1914 den Ersten 
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Weltkrieg nicht nur ausgelöst, sondern ver-
ursacht hat . Ist das nicht eine absurde Vor-
stellung? […] Die Sache ist buchstäblich ver-
rückt, unerklärlich . […] Es gibt nichts mehr 
in der Wirklichkeit der Welt von 1914, das 
wir nicht zu wissen glauben . Und trotzdem 
wissen wir das Wesentliche nicht .“

Nun gibt es zu Gavrilo Princip ein Detail, 
das in der Kriegsursachenforschung gerne 
beiseitegelassen wird . Der Todesschütze hat 
acht Geschwister . Und hohe Kinderzahlen 
gelten für die meisten Familien seiner ser-
bischen Ethnie . Das fehlende „erkenntnis-
theoretische oder geschichtsphilosophische 

Schema“ (Salewski) benötigt mithin eine de-
mografische Tabelle . Sie zeigt, dass die Na-
tionalitäten im Habsburger-Reich rebellie-
ren, weil sie demografisch explodieren . Für 
immer mehr Söhne müssen Posten her, aber 
die „Herrenvölker“ (Ungarn und Deutsche) 
können nicht teilen, weil sie die ebenfalls im-
mer zahlreicher werdenden eigenen Söhne 
auch nicht mehr unterbringen können .

Die Großmächte stehen den rebelli-
schen Minoritäten bei den Kinderzahlen 
nicht nach . Man kann sagen, dass – mit 
der Ausnahme Frankreichs – die Gefallenen 
aus den demographischen Portokassen der 

Bevölkerungs-Explosion separatistischer Minderheiten im Habsburger-Imperium [Populstat 2006]
Polen
(Kongress-Polen)

Tschechen
(ohne ca . 500 .000
[1914] in Wien)

Serben Ungarn
(Trianon-Grenzen)

Deutsche
(ohne Sudeten)

 4,4 (1838) 4,7 (1820) 1 (1844) 5 (1869) 3,6 (1840)

13,4 (1914) 10,4 (1914) 3,3 (1914)  8 (1914) 7,4 (1914)

+305% +220% +330% +160% +206%

El Salavador: Kriegsdemografie 1960-2030

Jahr Bevölkerung 
Kriegsindex: 
15-19 zu 55-59-jährige Männer
In Klammern: Kinder/Frauenleben .

Männer im Kampfalter 
von 15-29 Jahren

Prokopf-Einkommen
(Wechselkurs-US-$)

1960 2,76 Millionen 4 .14 (6,67) 0,34 Millionen 277

1960-
1972

1960-1972 wächst Prokopfeinkommen um 27% . (1965: 6,85 K ./Fr .) . 130 .000 fliehen als Siedler nach Hondu-
ras, was 1969 in einem Kleinkrieg (ca . (2000 Tote) resultiert .

1970 3,67 Millionen 4 .78 (5,95) [Bouthouls Analyse] 0,46 Millionen 309

1980 4,58 Millionen 4 .46 (4 .75) 0 .60 Millionen 780

1981-
1993

Hochphase der Kämpfe mit 70 .000 Toten . Umgerechnet auf Deutschland (80 Mill . Einwohner gegen 4 Mill . 
[1975] in El Salvador) wären hier 1,5 Mill . Gefallene und 4 Mill . Flüchtlinge zu beklagen gewesen . Friedens-
schluß 1993 . Rechte und linke Führer teilen sich Machtpositionen .

1990 5,25 Millionen 3 .79 (3,78) 0,69 Millionen 914

2000 5,87 Millionen 3 .36 (2,72) 0,75 Millionen 2238

2010 6,16 Millionen 3 .51 (2,17) 0,81 Millionen 3474

2013 ff . Allein 2 Millionen Salvadoreaner nehmen Druck aus dem Kessel durch Auswanderung in die USA, wo sie aller-
dings das Kompetenzniveau senken 

2015 6,31 Millionen 3 .02 (2,05) 0,86 Millionen 4127

2020 6,48 Millionen 2 .61 (1,95) 0,88 Millionen

2025 6,64 Millionen 2 .29 (1,87) 0,84 Millionen

2030 6,79 Millionen 1 .84 (1,81) 0,79 Millionen
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Regierenden genommen werden .
Während man sich damals gegenseitig 

Posten tödlich abjagen muss, um die Ehr-
geizigen zu versorgen und dafür komplett 
neue Staatsapparate schafft, jagt man sich 
heute – im war for foreign talent – die immer 
selteneren Könner ab, um Stellen in den ent-
scheidenden Zukunftstechnologien zu be-
stücken . Die Differenz zwischen beiden Zu-
ständen ist ein Kriegsindex von damals 3 bis 
5 gegen heute deutlich unter 1 .

Man könnte noch weiter in die Geschich-
te zurückgehen, aber das Zahlenmaterial 
wird dann unzuverlässiger . Ein aufschluss-
reicher Zugang ergibt sich immerhin durch 
Vergleiche aktueller Kriegs-Jahrzehnte mit 
entsprechend langen Zeiträumen in der 
Vergangenheit . So kann man beispielsweise 
65 Jahre irakischer Kriegsgeschichte (1950-
2015) konfrontieren mit der Geschichte der 
USA von 1800 bis 1865, an deren Ende der 
Bürgerkrieg von 1861-1865 steht . Über ihn 

Bevölkerung der Großmächte (in Millionen) zwischen 1800 und 1914 (Populstat 2006)

Jahr USA Russland Groß-Brit . Deutsches R . KuK-Reich Frankreich

1800  6 35 10 22 23 27

1914 100 92 42 67 56 33

haben wir Details in fast beliebiger Menge, 
ohne doch zu verstehen, warum man gegen 
die Sklaverei Hunderttausende von jun-
gen Männern in den Tod schickt, aber die 
Dollars für Sklaven-Freikäufe nicht anbie-
tet, die manchen Pflanzer vielleicht umge-
stimmt hätten . Vieles könnte der damalige 
US-Kriegsindex erklären, den man mangels 
Daten zwar nicht direkt berechnen, aber 
aus den vorliegenden irakischen Daten ein 
Stück weit interpolieren kann . 

Man sieht, dass in beiden Staaten die 
Menschenzahlen fast im Gleichschritt vor-
ankommen und man auch bei der Zahl der 
Gefallenen nahe zusammenliegt . Eine weite-
re Spur legt der Held und Märtyrer des Nor-
dens, der Südstaatler John Brown (1800–
1859) . Unter seinen zwanzig Kindern hat er 
elf Söhne . Sieben davon erreichen das Er-
wachsenenalter, sechs helfen dem Vater bei 
tödlichen Überfällen auf Pflanzer, die ihn 
dafür als Mörder hinrichten lassen . Doch 

Bevölkerungs- und Kriegsentwicklung in 65 Jahren 
amerikanischer (1800-1965) und irakischer Geschichte (1950-2015)
[Daten aus Populstat 2006]

Bevölkerung der USA 1800-1865
(Kriegsindex unbekannt; bei Interpolation über Irak zwi-
schen 3 und 5-6)

Kriegs-Index und Bevölkerung Iraks 1950-2015

1800  5,3 Mill . 1950 (3 .15)  5,0 Mill .

1810  7,0 Mill . 1960 (2 .84)  7,0 Mill .

1855 27,7 Mill . 2005 (5 .40) 28,2 Mill .

1861 32,0 Mill . 2011 (5 .50) 30,4 Mill .

Ca . 625 .000 Tote im Bürgerkrieg 1861-1865 Ca . 800 .000 Tote seit 1961

1865 35,2 Mill . 2015 (5 .80) 35,0 Mill .
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das ihn ehrende „Glory, glory, Halleluja“ ist 
bis heute The Battle Hymn of the Republic . 

Der Irak muss auch 2030 noch einen 
Kriegs-Index von 3 .6 aushalten und wird 
bis dahin wohl alle Interventionsmächte zur 
Aufgabe gebracht haben . Die USA hinge-
gen werden dann bei einem Index von 1 .10 
stehen und mit den Söhnen und Töchtern 
noch sparsamer als heute umgehen . Noch 
stellen Eiferer die große Demokratie als 
kriegslüsternen Einmischer dar . Doch alle 
Operationen der Gegenwart wirken läp-
pisch gegenüber dem Zweiten Weltkrieg, als 
man – mit nur 150 Millionen Einwohnern 
– zwei Weltreiche (Großbritannien und die 
Sowjetunion) über Wasser hält und zugleich 
zwei Großreiche (Deutschland und Japan) 
unterwirft . 

III. „Ihr werdet zehn von uns töten“
(Ho Chih Minh 1946)
Sieger oder auch nur angelsächsisch durch-
geschleppte Mitsieger des Zweiten Welt-
kriegs à la Frankreich sind 1945 verständli-
cherweise davon überzeugt, dass ihnen von 
neuem die halbe Welt gehören wird . Bis 
in das 21 . Jahrhundert hinein begreifen sie 
nicht, dass ihr asymmetrischer Demografie-
vorteil verschwunden ist . Die gegnerische 
Bereitschaft, bis zum Tode zu kämpfen, ist 
eine gut verstandene asymmetrische Be-
drohung für Mächte, die mit ihren eigenen 
Soldaten sparsam umgehen müssen . Doch 
Europas Vorteil von 1500 bis in den Ers-
ten Weltkrieg hinein besteht in überzähli-
gen Söhne, die der außereuropäische Geg-
ner schlichtweg nicht hat . Wenn ein „wei-
ßes“ Regiment einmal aufgerieben wird, 
feiern die überlegenen Stämme ihren Sieg 
und gehen an die Adoption anderer Stäm-
me, die ebenfalls zu viele ihrer raren Söhne 

verloren haben . Wenn die Europäer dann 
umgehend eine frische Kavallaerieeinheit 
zum Einsatz bringen, rätseln die Stammes-
krieger noch im Untergang, woher die bloß 
kommen mögen . Ihre eigenen Sqaws haben 
zwei oder drei Kinder . Sie können sich nicht 
einmal vorstellen, den Geburtenraten der 
europäischen Einwanderer nachzueifern . 
Hingegen bringt etwa die Mutter Napole-
ons (1769-1821) dreizehn Kinder zur Welt . 
Victoria (1819-1901), britische Königin und 
Kaiserin Indiens, muss in achtzehn Jahren 
durch neun Schwangerschaften . Ihre Ne-
mesis, Karl Marx (1818-1883), ist eines von 
zehn Geschwistern .

Heute liegt der asymmetrische Vorteil – 
der Fähigkeit zur Absorption von Verlusten 
– in den ehemaligen Kolonien . An Sub-Sa-
hara-Afrika sei das exemplarisch gezeigt . 
Obwohl man dort seit Vertreibung der „Wei-
ßen“ rund 18 Millionen Menschen in Krie-
gen und Völkermorden verliert (nach Whi-
te 2014), bleibt die demografische Dynamik 
davon vollkommen unbeeinträchtigt .

In Europa beginnt das gegenseitige Ad-
optieren, wie wir es aus geburtenarmen 
Stämmen kennen, zwischen den vermeint-
lichen Erbfeinden Frankreich und Deutsch-
land . Im zweiten Weltkrieg sterben nämlich 
alle beteiligten Nationen zunehmend aus 
der Substanz . Immer mehr Familien verlie-
ren einzige Söhne, weil sich der Geburten-
rückgang seit 1915/16  stetig fortsetzt und 
die Raten aus der Zeit davor selbst im Ba-
by-Boom der 1950er/60er nirgendwo wie-
der erreicht werden . Weil Paris 1945 das zu-
vor von Japan besetzte Indochina zurückbe-
kommt, die Soldaten für das Niederwerfen 
der Viet Minh aber nicht finden kann, greift 
es vor allem zu Überlebenden aus Hitlers 
Armeen – gerne auch zu den Geächteten der 
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Kriegsindex 1970 in der Hochperiode der sog. Entkolonisierung (15-19-jährige zu 55-59-jährigen Männern)
[errechnet aus WWP 2017; mit Farbmarkierung ausgewählter Mutterländer und ihrer Kolonien]

Cambodia 
5.00

Taiwan 4.50 Oman 4.24 Sao Tome 
3.86

Fr . Polynesia 
3.46

Georgia 2.74 Romania 
1.97

Ohne Fiji 4.98 Yemen 4.49 Ecuador 4.23 Tunisia 3.84 Mali 3.45 N . Caledonia 
2.71

Finland 1.97

Mini-Staaten Zimbabwe 
4.97

Azerbaijan 
4.48

Afghanistan 
4.21

Comoros 
3.83

Aruba 3.43 Belarus 2.69 Netherlands 
1.89

und Macao 4.94 Mauritania 
4.48

Lesotho 4.21 Brunei 3.80 Trini+Tobago 
3.43

Cuba 2.64 Australia 
1.86

Territorien Mexico 4.94 Armenia 
4.47

Brazil 4.20 Montenegro 
3.78

Syria 3.19 Russia 2.64 Estonia 1.81

Botswana 
7.46

Micronesia 
4.93

Bosnia&H . 
4.47

Togo 4.19 Chad 3.76 Seychelles 
3.40

Serbia 2.59 Spain 1.79

Rwanda 7.11 Uganda 4.93 Ghana 4.47 Peru 4.18 Burkina Faso 
3.75

Turkey 3.36 Iceland 2.57 Ireland 1.77 

U . Arab Em . 
7.09

Paraguay 
4.88

Suriname 
4.47

Turkmestian 
4.17

Egypt 3.75 Albania 3.35 Malta 2.54 Portugal 1.70

Qatar 6.41 Colombia 
4.86

Tajikistan 
4.46

Laos 4.13 Iraq 3.73 Benin 3.32 Fr . Guiana 
2.52

Uruguay 
1.69

Kuwait 6.19 Swaziland 
4.86

Réunion 
4.43

Panama 4.13 Chile 3.71 Bangladesh 
3.28

Maldives 
2.51

Latvia 1.67

Niger 6.05 Congo DR 
4.84

Kenya 4.41 Bhutan 4.12 Singapore 
3.71

Eq . Guinea 
3.26

Poland 2.51 France 1.60

Nicaragua 
6.04

Honduras 
4.84

Timor Leste 
4.39

Namibia 
4.10

Rep . Congo 
3.68

Guinea Bis . 
3.23

Cyprus 2.42 Hungary 
1.54

Samoa 5.92 Angola 4.82 S . Vincent 
4.37

S . Korea 4.10 Lebanon 
3.68

Bahamas 
3.21

Moldova 
2.36

Greece 1.53

Palestine 
5.69

El Salvador 
4.78

W . Sahara 
4.37

Belize 4.05 Liberia 3.68 Macedonia 
3.21

Israel 2.35 Bulgaria 1.46

Kiribati 5.58 Venezuela 
4.68

Iran 4.36 Nigeria 4.03 Myanmar 
3.66

C . African R . 
3.17

Lithuania 
2.35

Switzerland 
1.45

Mauritius 
5.42

Zambia 4.67 Senegal 4.35 Saudi Arabia 
4.03

India 3.65 Vietnam 
3.17

Japan 2.30 Czechia 1.44

Morocco 
5.42

Eritrea 4.65 Bolivia 4.32 Kazakhstan 
4.03

Guinea 3.64 Sierra Leone 
3.12

Canada 2.27 Germany 
1.39

Tonga 5.32 Burundi 4.64 Cabo Verde 
4.32

C . d’Ivoire 
3.94

South Africa 
3.58

Hong Kong 
2.98

Ukraine 2.26 Norway 1.37

Syria 5.28 Dominican 
R . 4.64

Ethiopia 
4.32

Antigua&Bar 
3.93

Cameroon 
3.58

Puerto Rico 
2.91

New Zealand 
2.10

Denmark 
1.37

Bahrain 5.22 Sudan 4.64 Guyana 4.32 Guadeloupe 
3.91

Madagascar 
3.58

Pakistan 2.89 Slovenia 2.10 Belgium 1.35

Malawi 5.19 Vanuatu 4.64 Nepal 4.32 Somalia 3.90 Haiti 3.55 Barbados 
2.87

Gabon 2.09 Italy 1.34

Philippines 
5.16

Papua N .G . 
4.61

Grenada 
4.30

Costa Rica 
3.89

S . Lucia 3.55 N . Korea 
2.80

Croatia 2.08 Austria 1.32

Guatemala 
5.14

Djibouti 
4.57

Mozambique 
4.30

Guam 3.89 Indonesia 
3.53

Gambia 2.79 Slovakia 2.07 Luxembourg 
1.23

Tanzania 
5.02

Solomon Is . 
4.53

Thailand 
4.27

South Sudan 
3.89

Sri Lanka 
3.50

Mongolia 
2.78

Argentina 
2.04

UK 1.18

Algeria 5.01 Uzbekistan 
4.51

Malaysia 
4.24

Libya 3.87 China 3.47 Jamaica 2.75 USA 1.99 Sweden 1.12
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Waffen-SS – und steckt sie in Uniformen 
der Fremdenlegion . Noch heute gibt es in 
Deutschland rund 40 Veteranenverbände, 
die als „Amicales“ die Feste der Legion mit-
feiern (Amrehn 2017) .

Ein besseres Bild der Lage als Paris hat 
damals Ho Chi Minh (1890-1969) . Von 
1919 bis 1923 wird er in Frankreich poli-
tisch sozialisiert . 1946 warnt er Paris: „Ihr 
werdet zehn von uns töten, und wir werden 
einen von euch töten . Ihr aber werdet zuerst 
erschöpft sein“ (Ingraham 2015) . „Onkel 
Ho“ liefert dazu keine Berechnungen . Doch 
im Rückblick wissen wir, dass Vietnam 
1950 einen Kriegsindex von 3 und 1970 von 
3,2 aufweist (gegen 1,80 und 1,60 in Frank-
reich), während die Bevölkerung gleichzei-
tig von 25 auf 43 Millionen steigt, obwohl 
320 .000 Vietnamesen im Befreiungskrieg 
umkommen . Als 1975 die USA – seit 1955 
Erben der Franzosen – fluchtartig abziehen, 
steht Vietnams Kriegsindex schon bei 4, der 
amerikanische dagegen bei 2 (Heinsohn 
2018, 24) . Demografisch blind läuft man 
ins Verderben .

Während der Kriegsindex für die Zu-
kunft angeben kann, welchen Krieg man 
vermeiden sollte, weil der eigene Kriegsin-
dex fällt, der gegnerische aber steigt, kann er 
für die Vergangenheit immerhin ein „hätte“ 
liefern . Frankreich hätte 1945 auf Vietnam 
verzichten sollen, weil Indochina seinen bis 
dahin höchsten Kriegsindex erklommen 

hatte . Amerika hätte 1955 nicht überneh-
men sollen, weil Vietnam einen neuen 
Höchsstand beim Kriesgindex erreicht hat-
te . Erst der Abzug der Amerikaner erweist 
sich – allerdings ohne Kenntnis der Nixon/
Kissinger-Regierung oder der weltweiten 
studentischen Antkriegs-Bewegungen – am 
Ende als weitsichtig, weil Vietnams Kriegs-
index bis 2000 sogar fast 5 erreicht (Hein-
sohn 2018, 24) . Man ist zwar nicht recht-
zeitig herausgekommen, hätte aber ein noch 
viel größeres Debakel erleben können .

Dass gleichwohl immer noch wenig be-
griffen war, zeigt exemplarisch der vier-
zigjährige Afghanistankrieg . Dort steht 
1979 beim Einmarsch der Sowjetunion der 
Kriegsindex bei 4 .7, beim Einmarsch der 
Amerikaner (2001) bei 5 .6, heute bei 6 und 
selbst 2030 noch bei 4 .2 (Heinsohn 2018, 
25) . Ihren Höhepunkt erreicht die westliche 
Ignoranz im Jahre 2006, als die Baker/Ha-
milton-Kommission aufklären soll, warum 
die Lage der US-Truppen im – bereits ange-
sprochenen – Irak immer unhaltbarer wird . 
Man engagiert 44 der besten Aufstandsex-
perten der Welt, die schließlich resigniert 
erlären: „Our government still does not un-
derstand very well either the insurgency in 
Iraq or the role of the militias“ (Baker/Ha-
milton 2006, 61) . 

Auf einen Demografen hatte man ver-
zichtet . Der hätte den Zulauf zu den Mi-
lizen womöglich daraus erklärt, dass Iraks 

Bevölkerung in Subsahara-Afrika und alten „Mutterländern“ von 1950 bis 2030 (Populstat 2006 [historisch]; 
WPP 2017 [Gegenwart und Zukunft])

Jahr

Subsahara-Afrika Relation

(gerundet)

Belgien, Frankreich, Niederlande,

Portugal, United Kingdom

1950  180 Millionen 1,5:1 120 Millionen

2018 1100 Millionen 6,5:1 170 Millionen

2030 1418 Millionen 8,8:1 162 Millionen
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Kriegsindex schon im Jahre 2000 bei 5 .3 . 
steht, heute 5 .8 erreicht und selbst 2030 
noch 3 .6 betragen wird (Heinsohn 2018, 
28) . Immerhin erteilten James A . Baker 
(*1930) und Lee H . Hamilton (*1931) dem 
Autor eine Lektion in Bescheidenheit . Sein 
Artikel „Babies win wars“ – im Wall Street 
Journal neun Monate vor ihrem Report er-
schienen – war vollkommen wirkungslos 
verpufft (Heinsohn 2006 als Destillat aus 
ders . 2003) .

IV. Zukunft
Bis 2030 wird die Ländergruppe mit einem 
Kriegsindex über 2,5 von 81 (2017) auf 66 
Nationen fallen . Die Index-Klassen 7 und 8 
werden gar nicht mehr vertreten sein . Rein 
muslimische Nationen sind dabei mit nur 
noch sechs Fällen in der Minderheit . Das 
klingt ermutigend, wird allerdings dadurch 
eingeschränkt, dass 2030 nicht mehr nur 
1,7, sondern 2,2 Milliarden Menschen mit 
einem Index oberhalb von 2,5 fertig werden 
müssen . Der Rückgang bei der Zahl der be-
troffenen Länder wird durch schnell steigen-
de Bevölkerungen in ihnen mehr als wettge-
macht . Mindestens ein Land, Pakistan, wird 
über Atomwaffen verfügen, während die 
meisten übrigen Regierungen – ganz über-
wiegend im Subsahara-Raum – ohne Flot-
ten, Luftwaffen und Raketen für Fernbedro-
hungen auskommen müssen . Demografisch 
ähneln die neuen Kriege den alten der Euro-
päer . Bei der Reichweite allerdings bleiben sie 
weit dahinter zurück . Deshalb werden inter-
ne Tötungen und regional begrenzte Kriege 
dominieren . Entsetzen und moralische Em-
pörung werden mithin noch auf Jahrzehnte 
hinaus die Diskurse beschäftigen .

Dabei weicht die traditionelle Angst 
vor hochbewaffneten feindlichen Armeen 

dem Schrecken vor vielfach größeren Hee-
ren, die mit erhobenen Händen kommen, 
in denen sie weinende Babys halten . Ihre 
Hilflosigkeit macht gerade deshalb einen 
so tiefen Eindruck, weil genau sie es ist, 
die lebenslange Versorgung durch Sozial-
hilfe einbringen kann . Wie die bezahlt und 
gleichzeitig die nie endende Konkurrenz 
mit den – so gut wie niemanden herein-
lassenden Ostasiaten – bestanden werden 
kann, weiß im Westen niemand . 

Momentan übersetzt sich das hohe 
Kriegs-Index-Niveau etwa im Subsaha-
ra-Raum in rund 550 Millionen Menschen, 
die für die dringende Übersiedlung nach 
Westeuropa bereitstehen . Um 2050 wären 
es bei unveränderten Wünschen knapp 1,2 
Milliarden (PEW 2017) . Sie kommen mit ei-
ner Cognitive Ability (CA) [breiter und vor-
urteilsfreier als IQ] von knapp 70 (2010), die 
aufgrund steigender Zuwendungszeit bei we-
niger Kindern allerdings nach oben tendiert . 
Aus dem arabischen Raum (CA 84) wollen 
– nach 2009 erhobenen Auswanderungs-
wünschen (Esipova/Ray 2009) – weitere 150 
(heute) bzw . 270 Millionen (2050) kommen . 

Aufgrund des westeuropäischen CA von 
knapp 99 (Rindermann 2018a, 417) stei-
gern die Neuankömmlinge die Ungleich-
heit . Sie senken also nicht nur die heimische 
Innovationsfähigkeit, sondern treiben zu-
gleich das gesamtgesellschaftliche Stress-Ni-
veau nach oben . In sehr ungleichen Gesell-
schaften erreich das Stressgefühl selbst der 
Reichsten lediglich das Niveau der zweitun-
tersten Einkommensschichten in stark ega-
litären Systemen vom skandinavischen Ty-
pus (Wilkinson/Pickett 2018) . 

In Europas vergreisenden Nationen mit 
einem Kriegs-Index unter 0,8, die in Afrika 
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Swaziland 
6.38 Guinea 4.27 Mayotte 3.00 Mongolia 

2.04 Libya 1.45 S . Lucia 1.17 Barbados 
1.00 Croatia 0.77 

Mozambique 
6.31 S .-Sudan 4.19 Samoa 3.00 Nicaragua 

2.03 
Myanmar 
1.45 Uruguay 1.17 Brunei 1.00 China 0.76 

Niger 6.10 C . d’Ivoire 
4.17 Tonga 3.00 Algeria 2.01 Bhutan 1.43 Bahamas 1.15 Chile 1.00 Qatar 0.76 

Micronesia 
6.00 

Sierra Leone 
4.17 Laos 2.99 Turkmenistan 

1.96 Malaysia 1.42 Saudi Arabia 
1.14 Curacao 1.00 Slovakia 0.76 

Chad 5.98 Afghanistan 
4.16 

Solomon I . 
2.93 Fiji 1.95 Guam 1.40 Guadeloupe 

1.14 
Montenegro 
1.00 

Germany 
0.75 

Gambia 5.97 Togo 4.10 Kyrgystan 
2.87 Maldives 1.90 Iran 1.39 Lebanon 1.13 France 0.99 Austria 0.74 

Burundi 5.81 Kenya 4.01 Pakistan 2.85 Dominican R . 
1.89 Kuwait 1.36 W . Sahara 

1.13 Ukraine 0.99 Thailand 0.72 

Uganda 5.75 Congo R 3.93 Vanuatu 2.83 Fr . Guiana 
1.89 Turkey 1.35 Finland 1.11 Canada 0.97 Hungary 0.71 

Angola 5.69 Guinea Biss . 
3.91 Egypt 2.81 Morocco 1.88 Viet Nam 

1.34 
Martinique 
1.11 Belgium 0.94 Malta 0.71 

Somalia 5.51 Benin 3.90 Haiti 2.80 El Salvador 
1.84 

Antigua+B 
1.33 

New Zealand 
1.11 

Lithuania 
0.94 Bulgaria 0.70 

Mali 5.31 Liberia 3.88 Papua NG 
2.69 Ecuador 1.79 Colombia 

1.33 Oman 1.11 Norway 0.92 Greece 0.69 

Malawi 5.27 Ethiopia 3.82 Syria 2.66 Azerbaijan 
1.78 

Saint Vincent 
1.33 

Fr . Polynesia 
1.10 

Mauritius 
0.90 

Romania 
0.68 

Lesotho 5.12 Comoros 
3.80 

Botswana 
2.53 Israel 1.76 Seychelles 

1.33 
Mauritius 
1.20 Cyprus 0.88 Channel Is. 

0.67 
Burkina F . 
5.11 

Madagascar 
3.80 

Cambodia 
2.50 India 1.73 US Virgin 

1.33 
U . Arab Em . 
1.17 

Denmark 
0.86 

Bosnia+Herz. 
0.66 

Zimbabwe 
5.11 

C . African R . 
3.70 Djibouti 2.45 Venezuela 

1.73 Jamaica 1.31 Guadeloupe 
1.14 

Luxembourg 
0.86 

Chech R. 
0.66 

Senegal 5.06 Palestine 3.67 South Africa 
2.31 

Bangladesh 
1.72 

Sri Lanka 
1.29 

Montenegro 
1.10 Macao 0.86 Singapore 

0.65 

DR Congo 
5.05 Iraq 3.57 Bolivia 2.27 Grenada 1.67 Costa Rica 

1.25 N-Korea 0.86 Portugal 0.62 

Zambia 5.04 Ghana 3.55 Philippines 
2.27 Peru 1.66 Albania 1.24 Australia 1.09 Estonia 0.84 Taiwan 0.62 

Eritrea 4.90 Kiribati 3.50 Paraguay 2.26 Guyana 1.60 N . Caledonia 
1.22 USA 1.09 Hong Kong 

0.84 Italy 0.59 

Tanzania 4.83 Namibia 3.50 Cabo Verde 
2.25 

Argentina 
1.53 Brazil 1.20 Puerto Rico 

1.07 Latvia 0.84 S-Korea 0.59 

Rwanda 4.77 Sudan 3.50 Nepal 2.23 Armenia 1.51 Georgia 1.20 Bahrein 1.06 Macedonia 
0.84 Japan 0.58 

Sao Tome+P . 
4.67 

Guatemala 
3.31 Belize 2.22 Indonesia 

1.51 Iceland 1.20 Sweden 1.06 Netherlands 
0.84 Spain 0.58 

Timor Leste 
4.50 

Mauritania 
3.31 

Uzbekistan 
2.19 

Suriname 
1.50 

Trinidad&To . 
1.20 

United Kingd . 
1.04 Poland 0.84 Un. Arab Em. 

0.55 

Nigeria 4.49 Equ . Guinea 
3.26 

Kazakhstan 
2.18 Mexico 1.49 Réunion 1.19 Moldova 1.03 Serbia 0.80 

Cameroon 
4.47

Tajikistan 
3.22 Jordan 2.17 Panama 1.48 Russia 1.19 Ireland 1.02 Slovenia 0.78

Yemen 4.38 Gabon 3.03 Honduras 
2.16 Tunisia 1.48 Belarus 1.18 Aruba 1.00 Switzerland 

0.78

Kriegs-Index 2030 [15-19-jährige zu 55-59-jährigen Männern errechnet aus WWP 2017]
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(4-8 heute; 3-6 in 2030) oder Vorderasien 
humanitär intervenieren sollen, stellt sich 
eine elementare Frage: Wie oft kann man 
den – statistisch – einzigen Sohn oder gar 
das einzige Kind in Todesgefahr schicken, 
um in der Ferne zehn dritte oder vierte 
Brüder von Massakern oder Verschleierun-
gen ihrer Schwestern abzuhalten? Ein Ge-
fallener von hier löscht seine Familienlinie 
für immer aus, während dort auch nach 
schweren Verlusten Erzeuger neuer Gene-
rationen bereitstehen .

Neben die Unfähigkeit zur Absorption 
von Verlusten tritt in Europa die Angst vor 
nationaler Dequalifizierung durch bildungs-
ferne Neubürger . Dieses Gefühl wird oft als 
Ausländerfeindlichkeit oder Islamophobie 
missdeutet . Ein Blick etwa auf Singapur wi-
derlegt solche Etikettierungen . Seine Bevöl-
kerung umschließt 14 Prozent Muslime und 
45 Prozent Migranten (World Bank 2015) . 
Gleichwohl hat es global den höchsten CA-
Wert von 105 und schafft bei den Einwande-
rern sogar CA 106 (Rindermann 2018b, 21) . 

Der rationale Kern der Angst nicht etwa 
vor Fremden, sondern vor zu viel Lern-
schwachen führt aktuell zu drei Bewegun-
gen . Die zahlenmäßig stärkste will Fremde 
vor den Grenzen auswählen, um kognitiv 
nicht weiter abzurutschen (Populismus) . 
Komplementär laufen Bestrebungen, öko-
nomisch noch starke Teilregionen einzu-
hegen und wenigstens sie vor Gewalt si-
cher und auf den globalen Märkten kon-
kurrenzfähig zu halten (Separatismus) . 
Am unauffälligsten, aber folgenreichsten 
erweist sich der Weggang von Talenten, 
die aufgrund der enormen Zahlungen für 
die Neuankömmlinge den Mut verlieren 
(Emigration) . Sie fliehen in sogenannte 

Kompetenzfestungen, die eigene Talen-
te binden, fremde Talente anwerben und 
Leistungssenker abwehren .

Unter den Zufluchtsländern ragen Aust-
ralien, Kanada und Neuseeland heraus . Als 
knapp 70 Millionen Menschen auf beinahe 
18 Millionen Quadratkilometern wissen sie, 
dass sie nur dann eine Chance etwa gegen 
die ebenfalls 70 Millionen Menschen in Chi-
nas Perlfluss-Delta haben, wenn sie ihr Kom-
petenzprofil durch selektive Einwanderung 
verbessern . Australien wird unter ihnen zum 
ersten westlichen Land, in dem die Einwan-
derer mit CA 100 besser abschneiden als die 
Einheimischen (CA 99) . Das EU-Doppel-
herz aus Deutschland (CA 99) und Frank-
reich (CA 98) dagegen hat Neuankömmlin-
ge mit CA 92 (Rindermann 2018b) . 

Das Vereinigte Königreich (Einwande-
rer CA 97) will über den Wiedergewinn sei-
ner Grenzhoheit qua Brexit den ehemaligen 
Kronkolonien wieder näherkommen . Der 
aktuelle US-Präsident (Einwanderer CA 95) 
will Herr über seine Südgrenze werden . Bei-
de kommen spät und sind Gejagte, weil sie 
Talente an andere Angelsachsen verlieren . 

Bei ihren militärischen Potentialen wer-
den die Festungen auf Containment und 
die Fähigkeit zu Fernschlägen umschwen-
ken . Das rare Personal für womöglich ver-
lustreiche Einsätze in der Ferne muss für 
die Absicherung der eigenen Räume bereit-
stehen . Allerdings wird Subsahara-Afrika 
– mit global jedem zweiten Neugeborenen 
bald nach 2050 – seinen demografischen 
Triumph nicht in entsprechende Macht um-
setzen können . Mit CA 70 bleibt der Raum 
gegenüber Europäiden (CA 95-102) und vor 
allem gegenüber Ostasiaten (CA 102-105) 
chancenlos (Rindermann 2018b) .
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Gunnar Heinsohn War Index des Islam

Between 1900 and 2015, Islam’s global po-
pulation increased by a factor of nine, from 
200 million to 1 .8 billion people . Christia-
nity, though still the largest religion world-
wide, only quadrupled (560 million to 2 .3 
billion) . Since 1950, Islam has added nearly 
1 .4 billion people – one China or four times 

The Islamic War Index
(summary)

the population of the USA – to its fold . The 
unrest in the Middle East results primarily 
from the discrepancy between its explosively 
growing youth and its declining economy .

Keywords: demography; war index; war 
history; religion as pretext

GUNNAR HEINSOHN: rocznik 1943, 
jest niemieckim socjologiem, ekonomistą, 
demografem; założycielem Instytutu Badań 
nad Ksenofobią i Ludobójstwem im . Rafa-
ła Lemkina, pierwszego w Europie ośrodka 
analiz porównawczych ludobójstwa . W la-
tach 1973–2009 wykładał na uniwersyte-
cie w Bremie . Opublikował wiele prac o te-
matyce związanej z ekonomią, demografią, 

polityką bezpieczeństwa, ludobójstwem 
oraz teoriami Immanuela Velikovskiego . 
Wykładał m .in . na Management Zentrum 
St. Gallen, Bundesakademie für Sicherheit-
spolitik Berlin oraz NATO Defense Colle-
ge, Rzym . Po polsku ukazała się jego książ-
ka, pt . Synowie i władza nad światem. Ter-
ror we wzlotach i upadkach narodów (War-
szawa 2009) .

W latach 1900–2015, światowa populacja 
muzułmanów wzrósła dziewięciokrotnie: od 
200 mln do 1,8 mld osób . Mimo że chrześci-
jaństwo jest nadal największą religią na świe-
cie, to populacja wewnatrz tej grupy religijnej 
wzrosła tylko o cztery razy (z 560 mln do 2,3 
mld) . Począwszy od 1950 roku islam, jako 

Islamski index wojenny
(streszczenie)

religia, powiekszył liczbę swych wyznawców 
prawie do 1,4 miliarda osób (to tylu ludzi, ilu 
żyje w Chinach lub czterokrotna liczba lud-
ności USA) . Zamieszki na Bliskim Wscho-
dzie są skutkiem, przede wszystkim, gwal-
townego wzrostu liczby dorastającej młodzie-
ży i jednoczesnego upadku gospodarki . 
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Hanna Lubowicz

Widzenie aspektu 
a percepcja według

Ludwiga Wittgensteina

1. Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawie-
nia, pojawiającej się w ramach późnej filozofii 
Wittgensteina, problematyki widzenia aspek-
tu, jako mającej na celu naświetlenie zagad-
nienia percepcji . Chodzi tu przede wszystkim 
o pokazanie, w jaki sposób, poprzez analizę 
nieporozumień nagromadzonych wokół po-
jęcia widzenia-jako, Wittgenstein odsłania 
przed czytelnikiem obraz postrzegania, skła-
niający do wniosku, że jest ono nierozerwal-
nie powiązane z wiedzą pojęciową postrze-
gającego podmiotu . Podstawą do wyciągnię-
cia takiego wniosku jest analiza uwag Witt-
gensteina, w których rozważa dwa tradycyjne 
stanowiska w kwestii natury percepcji, przy 
czym punktem wyjścia jest tu opis gry języ-
kowej z czasownikiem „widzieć-jako” . Oczy-
wiście, wybór analizowanych koncepcji nie 
jest całkiem wolny od arbitralności, można by 
nawet powiedzieć, że Wittgenstein skupia się 
raczej na dwóch różnych grupach teorii (wy-
wodzących się bądź to z filozofii introspekcyj-
nej, za głównego poprzednika której można 
uważać Williama Jamesa, bądź to z psycholo-
gii postaci, rozwijanej m . in . przez Wolfganga 

Köhlera) . Jak się okaże, każda z nich ma sobie 
właściwe, wspólne źródła zamętu pojęciowego, 
który skutkuje mylnym rozumieniem tego, jak 
funkcjonuje pojęcie percepcji . Ponieważ wspo-
mnianych koncepcji w ramach każdego z tych 
głównych nurtów jest sporo, z uwagi na ogra-
niczoną objętość artykułu, nie wymieniam 
konkretnych przedstawicieli każdego z pod-
grup . Z góry również przepraszam potencjal-
nych czytelników za brak szczegółowych od-
niesień bibliograficznych, uznając za bardziej 
istotne i uzasadnione poświęcić więcej miejsca 
ideom promowanym przez głównych teorety-
ków zjawiska postrzegania, których koncepcje 
zajmowały dominującą pozycję w czasie, gdy 
Wittgenstein spisywał swoje uwagi na temat 
widzenia-jako . Odwołuję się tu do pism same-
go autora, chcąc ukazać jego sposób myślenia, 
który dziś może zdawać się czymś oczywistym, 
swego czasu jednak doprowadził do zrewolu-
cjonizowania rozumienia percepcji i nie tylko1 . 

1 Zainteresowanych pozostałymi funkcjami, jakie pełni wi-
dzenie aspektu w rozważaniach Wittgensteina, odsyłam 
do mojego wcześniejszego artykułu, pt . Problematyka wi-
dzenia aspektu w filozofii Wittgensteina – wybrane interpre-
tacje, w: „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2009, R . 18, 
Nr 2 (70), s . 173–190 .

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 52‒70
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Pomijam również współczesne ujęcia i kon-
cepcje, nie roszcząc sobie żadnych praw 
do znajomości wszystkich ujęć percepcji, 
jakie kiedykolwiek powstały . Zdaję so-
bie także sprawę z tego, że uwagi spisane 
w drugiej części Dociekań powstały póź-
niej, jednak powołuję się na uprzednio obo-
wiązujący podział (w tym wypadku wyda-
nie PWN z 1972 roku w przekładzie Bogu-
sława Wolniewicza), ze względu na pewną 
(choć nie zawsze dostrzeganą) ciągłość roz-
ważań, pomimo niewątpliwych różnic po-
między obiema częściami . Zarówno pierw-
sza, jak i druga część, należą nieodłącznie 
do tzw . późnej filozofii Wittgensteina, któ-
rej jedną z najistotniejszych charaktery-
styk jest nowa koncepcja języka . W części 
pierwszej poruszane są ogólniejsze proble-
my filozoficzne, a jej lektura wydaje się nie-
jako niezbędnym przygotowaniem do stu-
diowania różnego rodzaju bardziej szczegó-
łowych kwestii, którymi autor zajmował się 
później, w szczególności z zakresu filozofii 
psychologii (między innymi zagadnienia 
percepcji) . Niemniej jednak pewne uwa-
gi dotyczące filozofii psychologii pojawia-
ją się już w części pierwszej, a wiele wcho-
dzących w jej skład sformułowań autora 
zawiera określenie „aspekt”, choć w nieco 
bardziej potocznym, ogólniejszym znacze-
niu (w drugiej części słowo to staje się ra-
czej technicznym określeniem, które ma 
bardziej określony, specyficzny sens . Moż-
na zarazem wysunąć tezę, że dla pełniej-
szego zrozumienia problematyki pierwszej 
części, rozważania z dziedziny psychologii 
są dość ważne – pojawia się tu zależność 
przypominająca funkcjonowanie koła her-
meneutycznego, opierająca się na współ-
istnieniu zarówno różnicy, jak i ciągłości 
(swego rodzaju tożsamości), a polegająca 

na naprzemiennym przechodzeniu od czę-
ści do całości i od całości do części, dzięki 
któremu możliwy jest postęp w interpreta-
cji tego właśnie dzieła . 

2. Wyjaśnienie podstawowych terminów
Jak pisze Wittgenstein na początku XI 
rozdziału drugiej części Dociekań filozo-
ficznych, są dwa sposoby użycia słowa „wi-
dzieć”, między którymi istnieje różnica ka-
tegorialna: „widzenie”, charakteryzujące się 
tym, że jego przedmiot oddać można przy 
pomocy opisu, rysunku lub kopii, oraz „wi-
dzenie-jako”, np . postrzeganie podobień-
stwa między dwiema twarzami, wyróżnia-
jące się tym, że jego przedmiot – „aspekt” 
- może pozostać niezauważony pomimo 
dokładnego odtworzenia na rysunku rze-
czy, do której „przynależy”, tj . pomimo 
obecności widzenia w pierwszym znacze-
niu tego słowa2 . 

Wiele uwag Wittgensteina ma na celu 
wskazanie istniejących między nimi różnic 
gramatycznych, wśród których szczególnie 
istotną jest to, że stwierdzenie „teraz widzę 
to jako  . . .”, będące typową formą ekspre-
sji widzenia aspektu, nie ma zastosowania 
w przypadku „zwykłego”3 widzenia:

Powiedzieć: „Widzę to teraz jako . . .” miałoby 
dla mnie równie mało sensu, jak powiedzieć 
na widok noża i widelca: „Teraz widzę to jako 
nóż i widelec” . Wypowiedź ta byłaby dla 
innych niezrozumiała . – Tak samo jak ta „ 
Teraz jest to dla mnie widelec” albo „Może 
to być także widelec” .

2 L . Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł . 
B . Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1972, s . 270 (w dalszej części artykułu dzieło to będzie 
oznaczane skrótem DF, po dwukropku podaję numer stro-
ny, do której się odwołano; numer paragrafu zaś podaję 
bezpośrednio po skrócie DF) .

3 
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Tego, kto mówi: „Teraz jest to dla mnie 
jakaś twarz”, można zapytać: „Jaką zmianę 
masz tu na uwa dze?”4 

Kolejnym ważnym terminem wprowa-
dzonym przez Wittgensteina jest zatem 
„zmiana aspektu” . Pojęcie widzenia-jako 
związane jest ściśle z pojęciem zmiany aspek-
tu . Można o widzeniu-jako mówić tylko 
wówczas, gdy mamy do czynienia z uświa-
domieniem sobie różnych aspek tów przed-
miotu, do czego dochodzi podczas ich zmia-
ny5 . Ktoś, kto widzi obrazek kaczko-zająca 
najpierw w otoczeniu kaczek, a następnie 
- w otoczeniu zajęcy, nie zdając sobie spra-
wy z tego, że zarysy widzianej przez niego 
figury są za każdym razem identyczne, nie 
powie „Teraz widzę to jako . . .”, ponieważ nie 
doświadczył tego rodzaju zmiany, choć inni 
mogą o tej osobie powiedzieć, że widziała 
kolejno oba wchodzące w grę aspekty6 . 

Posługując się wspomnianym przykła-
dem Wittgenstein wprowadza rozróżnienie 
między tzw . „stałym widzeniem” aspektu 
a jego „rozbłyśnięciem”7 . Bliższej charakte-
rystyce tego pierwszego, określanego rów-
nież „chronicznym/statycznym widzeniem-
-jako”8, służy wprowadzenie pojęcia „przed-
miotu-obrazu” . Ma ono zastosowanie do ta-
kiego wizerunku, do którego odnosimy się 
tak, jak do przedstawionego na nim obiektu, 
np . „twarzą-obrazem” jest rysunek twarzy, 
który traktujemy podobnie – lecz nie iden-
tycznie - jak rzeczywistą twarz9 . (Trzeba za-
znaczyć, że w nowszych przekładach Docie-
kań użyto określeń „przedmiot obrazkowy”, 
„twarz obrazkowa”, lecz takie tłumaczenie 

4 DF : 273 .
5 LWPP I 169; RPP I 1034 .
6 LWPP I 165, 166 .
7 DF : 272 .
8 LWPP I 462 .
9 DF : 272 .

wydaje się oddalać czytelnika od intencji 
autora, który chciał przypuszczalnie pod-
kreślić szczególną reakcję odbiorcy na tego 
rodzaju przedmiot, inną niż na jakikolwiek 
inny, w tym również narysowany obiekt) . 

Warto na chwilę zatrzymać się przy 
owym rozróżnieniu na dwa rodzaje „widze-
nia-jako”, można bowiem dwojako inter-
pretować uwagi dotyczące stałego widzenia 
aspektu jako mające na celu, w zamierzeniu 
Wittgensteina, dostarczenie charakterysty-
ki „zwykłego” postrzegania . Faktem jest, że 
z punktu widzenia podmiotu postrzegają-
cego nie ma różnicy między jednym a dru-
gim – osoba z wyżej opisanego przykładu, 
zapytana, co widzi, „opisałaby po prostu 
swe spostrzeżenie”10 . Różnica ta, tj . świa-
domość, że w przypadku stałego widzenia 
aspektu rzecz można widzieć na różne spo-
soby, pojawia się dopiero z perspektywy osób 
trzecich . Zarazem, jak pokażą dalsze anali-
zy, możliwość przeżywania „rozbłyśnięcia” 
aspektu wymaga zdolności do stałego wi-
dzenia go, do doświadczania przedmiotów-
-obrazów . Zbadanie tego pierwszego mo-
głoby więc stanowić podstawę do charak-
terystyki „zwykłego” postrzegania . Chcąc 
jednak zająć w tej kwestii ostrożne stanowi-
sko, można uznać, że oba pojęcia, tj . stałe-
go widzenia aspektu i widzenia w potocz-
nym sensie, są odrębne, choć zarazem spo-
krewnione ze sobą (stałe widzenie aspektu 
byłoby czymś pomiędzy „rozbłyśnięciem” 
aspektu a „zwykłym” widzeniem, wykazu-
jącym podobieństwo do obu) . Niezależnie 
od tego, która interpretacja jest słuszna, nie 
podlega wątpliwości, że dla Wittgensteina 
doniosłość badań nad widzeniem-jako tkwi 
w tym, że zwracają one uwagę na problemy 

10 DF : 272 .
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z widzeniem w zwykłym sensie11 . Podważa-
jąc błędne założenia odpowiadające za trud-
ności, jakie tradycyjnym teoriom sprawia 
wyjaśnienie tego zjawiska, pozwalają wycią-
gnąć wnioski na temat tego, czym normal-
nie, zanim zaczynamy filozofować, jest dla 
nas postrzeganie .

3. Ogólna charakterystyka problemu
Zrozumienie tej rozjaśniającej funkcji roz-
ważań na temat widzenia-jako wymaga 
wyjścia od podkreślanej przez autora at-
mosfery paradoksu, towarzyszącej temu 
zjawisku, której oznaką są sformułowania 
osób doświadczających zmiany aspektu: 
„Jak to możliwe!”, „To samo, a jednak nie 
to samo” (LWPP I 174)12, „Coś się zmieniło 
i nic się nie zmieniło” (RPP I 966)13 . Propo-
nowane przez teorie percepcji próby wyja-
śnienia tego zjawiska, okazują się nietrafne 
przez to, że nie dostarczają wytłumaczenia 
owej skłonności do opisywania go w taki 
właśnie sposób . 

Jednym z ważnych powodów nieporo-
zumień, które uniemożliwiają zrozumie-
nie wspomnianego paradoksu, jest dążenie, 
właściwe wielu psychologicznym teoriom 
percepcji i wynikające z chęci naśladowania 
podejścia nauk przyrodniczych, do szukania 
przyczyn rozważanego zjawiska . Nie doty-
ka ono rzeczywistego problemu: „Pojęcie 

11 
12 Dla odróżnienia od widzenia aspektu, widzenie jako takie 

(bez zmiany aspektu) nazywam umownie, z braku lepszego 
określenia, „zwykłym”, a cudzysłów pochodzi stąd, że zda-
niem Wittgensteina widzenie (a także postrzeganie zmysło-
we w ogóle) właśnie nie jest takie zwykłe i nieproblematycz-
ne, jak by się to wydawało – por . Tenże, Last Writings on the 
Philosophy of Psychology, t . I, przeł . C .G . Luckhardt, M . A . 
E . Aue, Basil Blackwell, Oxford 1982, § 17 (dalej cytowa-
ne: LWPP – nr tomu – nr paragrafu, a w przypadku bra-
ku numeracji uwag – numer strony poprzedzony zostanie 
dwukropkiem) . 

13 LWPP I 172 .

psychologiczne unosi się nad tym tłumacze-
niem nietknięte, ale natura naszego proble-
mu staje się przez to jaśniejsza” (DF : 297), 
tj . takie wyjaśnienia uwydatniają grama-
tyczny charakter problemu .

Dążenie do wyjaśniania rozważanego 
zjawiska znajduje wyraz w próbach rozkła-
dania postrzegania na czynniki: zmysłowy 
i in telektualny, oraz sprowadzania zmiany 
aspektu do jednego z nich . Jako egzemplifi-
kacja tych tendencji przedstawione zostaną, 
jak zaznaczono, wyżej, opozycyjne stano-
wiska psychologii introspek cyjnej oraz psy-
chologii postaci . Uwagi krytyczne wobec 
propozycji sformułowanych przez te dwa 
podejścia są jednak aktualne w odniesieniu 
do wielu współczesnych teorii percepcji, któ-
re, mimo odmiennych szczegółowych roz-
wiązań, podzielają z wymienionymi pewne 
wspólne założenia . 

Wspólne dla obu tych koncepcji jest wy-
chodzenie od rozumienia widzenia aspektu 
i widzenia w zwykłym sensie, jako prywat-
nego przeżycia, do którego dostęp ma jedy-
nie sam postrzegający podmiot, mogący ob-
serwować treści własnej świadomości (DF : 
274)14 . Przy takim podejściu aspekt wydaje 
się odnosić do czegoś w rodzaju „wewnętrz-
nej materializacji” (LWPP II : 13)15 . Ma ona 
stanowić efekt oddziaływania widzianego 
przedmiotu na nasze zmysły, swego rodzaju 
jego reprodukcję w umyśle: 

„Tym, co we właściwym sensie widzę, musi 
być z pewnością coś, co jest wytwarza-
ne we mnie pod wpływem przedmiotu” – 
W tym wypadku to, co jest wytwarzane 

14 DF : 274
15 L . Wittgenstein Last Writings on the Philosophy of Psychology, 

t . II : 13, przeł . C . G . Luckhardt i Maximilian A . E . Aue, 
Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, 1994; niżej cy-
towane jako LWPP II : nr strony (w wymienionym tomie 
poszczególne uwagi nie są numerowane) .
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we mnie, jest czymś podobnym do kopii, 
czymś, na co można z kolei samemu patrzeć, 
mieć przed sobą . Czymś takim prawie jak 
mate rializacja . (RPP I 1075)16 . 
Oba te stanowiska podzielają założenie 

o istnieniu w umyśle tego rodzaju bezciele-
snych „kopii”, choć służy ono w przypadku 
każdego z nich odmiennemu ujęciu widze-
nia-jako: zgodnie z pierwszym zmiana aspek-
tu jest zmianą czysto sensoryczną, tj . dotyczy 
samej owej „materializacji”, zgodnie z dru-
gim – ma charakter intelektualny, tj . stano-
wi zmianę jej interpretacji . Wittgenstein ma 
tu na uwadze te teorie, które traktują (tak 
rozumiane) wrażenie wzrokowe jako zasad-
niczy składnik naszych spostrzeżeń, a zara-
zem postulują rzekomą „czynność”, która jest 
na nim dokonywana, i którą wymienione 
koncepcje w różny sposób charakteryzują . 

Źródłem tego rodzaju pomieszania pojęć 
jest, jak to Wittgenstein wielokrotnie pod-
kreśla, przenoszenie gramatyki słów, opisu-
jących świat fizyczny, na rzeczywistość psy-
chiczną . Typowym dla rozmaitych teorii 
percepcji przejawem tej tendencji jest wy-
korzystanie okre śleń, które w uprawniony 
sposób można stosować do opisania widzia-
nego przed miotu, w celu scharakteryzowa-
nia samego wrażenia wzrokowego . Prowa-
dzić ono może do konieczności przyznania, 
że wrażenie wzrokowe schematu sześcianu 
samo ma kształt sześcianu, i że kiedy wi-
dzimy pędzącego konia, to „subiektywny 
koń” w naszym umyśle również pędzi (DF 
: 283)17 . Takie absurdalne stwierdzenia 
są konsekwencją brania za punkt wyjścia 
„treści świadomości” w kategoriach, w któ-
rych tradycyjnie próbowano wyjaśnić isto-
tę postrzegania .
16 RPP I 1005 .
17 DF 283 .

Jak to jednak pokaże badanie pojęcia wi-
dzenia-jako, wychodzenie od subiektywnych 
przeżyć podmiotu nie prowadzi do trafnej re-
prezentacji gramatyki słów związanych z per-
cepcją . To właśnie zjawisko zmiany aspektu 
wymusza skupienie się na „zewnętrznych 
kryteriach” naszych spostrzeżeń, a więc „za-
chowaniu” w rozumieniu proponowanym 
przez Wittgensteina, tj .  obejmującym za-
równo określoną sytuację, jak i zachowanie 
w węższym sensie (RPP I 314)18 . Rozważa-
nia dotyczące tego doświadczenia sugeru-
ją uznanie „prywatnych” przeżyć za zaled-
wie symptomy (a nie kryteria) doświadczeń 
percepcyjnych, a więc coś przypadkowego 
i mało istotnego, jeśli chodzi o możliwość 
zrozumienia natury percepcji . 

Krytyka przedstawionych poniżej dwóch 
mentalistycznych interpretacji widzenia 
aspektu, które można określić mianem tzw . 
teorii „wewnętrznej rzeczy” (RPP I 692)19, 
nie oznacza jednak przyznania słuszności 
koncepcjom behawiorystycznym, skupia-
jącym się wyłącznie na zachowaniu lub fi-
zjologicznych korelatach rozważanego do-
świadczenia . Proponowanie tego rodzaj wy-
jaśnień, np . poprzez ruchy gałek oczu, jest 
równoznaczne z wprowadzeniem nowego, 
fizjologicznego kryterium widzenia (LWPP 
I 777)20 . To, co stanowi jego faktyczne kry-
terium, tj . ekspresja w zachowaniu podmio-
tu, nie zawiera żadnych stwierdzeń na temat 
ruchów oczu, a raczej wiąże się z wykorzy-
staniem pojęć, które wykraczają poza sam 
opis następstwa optycznych obrazów figu-
ry (RPP I 990, 1030-31)21 . Punktem wyj-
ścia rozważań mających pokazać możliwość 

18 RPP I 314 .
19 RPP I 692 .
20 LWPP I 777 .
21 RPP I 990, 1030–31 .
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innego pojmowania doświadczeń percep-
cyjnych niż opartego na założeniu, że mu-
szą one być albo czymś, albo niczym (DF 
304)22, powinno być zrozumienie tego, że 
istota każdego zjawiska psychologicznego 
leży w użyciu naszych pojęć (RPP I 212)23, 
a więc drogą ich rozjaśnienia są badania 
gramatyczne . 

 
4. Stanowisko psychologii 
introspekcyjnej
Zgodnie z proponowanym przez introspek-
cjonistów ujęciem percepcji, polega ona 
na tym, że pierwotne, zmysłowe „dane” (roz-
maicie w ramach różnych szczegółowych 
sformułowań tego stanowiska nazywane) 
poddawane są działaniu intelektu i w ten 
sposób, stając się konkretnymi spostrzeże-
niami, zyskują określone znaczenie . Widze-
nie, o ile wykracza poza tego rodzaju „czyste” 
doznania, przybiera, ogólnie rzecz biorąc, 
na gruncie tej koncepcji postać rozszyfrowy-
wania ich zgodnie z nawykami wytworzony-
mi za sprawą przeszłych doświadczeń wzro-
kowych . Zmiana aspektu równoznaczna jest 
ze zmianą interpretacji owych „danych”, bę-
dącą skutkiem wytworzenia się skojarzeń 
między nimi a określonym obiektem . Przy-
padek widzenia-jako stanowi dla tej koncep-
cji szczególnie atrakcyjny przykład zjawiska 
percepcyjnego, na pierwszy rzut oka po-
twierdzający jej słuszność, a więc wykazanie, 
że dostarcza ona błędnego jego ujęcia, co 
stanowi sposób zakwestionowania trafności 
charakterystyki „zwykłego” postrzegania, 
proponowanej przez to stanowisko . 

Wątpliwości, jakie rodzi opisane podej-
ście, zostają przez Wittgensteina sformuło-
wane w postaci pytania, czy w przypadku 
22 DF 304 .
23 RPP I 212 .

zmiany aspektu mamy do czynienia z sy-
tuacją, w której za każdym razem widzimy 
co innego, czy raczej tylko interpretujemy 
tę samą rzecz inaczej? (RPP I 1)24 . Za tą drugą 
ewentualnością wydaje się przemawiać fakt, 
że interpretowanie może doprowadzić do na-
głej zmiany aspektu (LWPP I 179, 430)25 . 
Jest to ważny fakt, trzeba jednak wyciągnąć 
z niego właściwe wnioski, a do nich nie na-
leży utożsamienie widzenia-jako ze zmianą 
interpretacji . Przeciwko temu przemawia 
gramatyczna charakterystyka wchodzących 
w grę pojęć, zgodnie z którą interpretowanie 
jest czynnością, natomiast widzenie jest sta-
nem (K 208)26 . Poza tym w przypadku inter-
pretowania mówimy o  formułowaniu pew-
nego domysłu lub hipotezy (RPP I 8)27, na-
tomiast reakcja osoby, która zauważa aspekt, 
nie wyraża jedynie domysłu, ale widzenie ob-
razka w pewien sposób: 

I rzeczywiście: trójkąt może na jednym obra-
zie stać, na drugim wisieć, na trzecim przed-
stawiać jakiś przewrócony przedmiot – tak 
mianowicie, że ja – obserwator – nie powie-
działbym: „To mogłoby też przedstawiać coś 
przewróconego”, lecz: „Szklanka przewró-
ciła się i leży oto stłuczona” . Tak reagujemy 
na obraz (DF : 281)28  .
Zazwyczaj nie mamy poczucia, że w sy-

tuacji dostrzeżenia aspektu dokonujemy in-
terpretacji lub jakiejkolwiek innej operacji 
umysłowej (RPP II 37)29 . Twierdzenie, że 

24 RPP I 1 .
25 LWPP I 19, 430 .
26 K 208 (L . Wittgenstein Kartki, przeł . S . Lisiecka, 

Wydawnictwo KR, Warszawa, 1999; w dalszej części dzie-
ło będzie oznaczane K – nr paragrafu) .

27 RPP 1 8 .
28 DF 281 .
29 L . Wttgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology, t . 

2, § 37, przeł . C . G . Luckhardt M . A . E . Aue, B . Blackwell, 
Oxford; w dalszej części artykułu cytowane za pomocą 
skrótu RPP II nr paragrafu .



» 58 «

Hanna Lubowicz Widzenie aspektu a percepcja…

taka „czynność” towarzyszy każdemu z na-
szych spostrzeżeń może niekiedy wydawać 
się absurdalne:

Interpretuję słowa; dobrze – ale czy interpre-
tuję również miny? Czy interpretuję pewien 
wyraz twarzy jako groźny bądź jako przyja-
zny? – Może się to zdarzyć .
Gdybym powiedział: „Nie wystarczy, że 

postrzegam groźny wyraz twarzy, muszę go 
najpierw zinterpretować” . – Ktoś dobywa 
na mnie noża, a ja mówię: „Pojmuję to jako 
groźbę” (K 218)30 .

Ta i inne właściwości użycia wspomnia-
nych pojęć nie pozwalają na sprowadzenie 
widzenia-jako do interpretowania . Jednak 
wchodzący w grę gramatyczny związek mię-
dzy nimi jest bardziej złożony:

Zagadka jest następująca: są rzeczy prze-
mawiające na rzecz powiedzenia, że ‘widze-
nie jako’ jest doznaniem . Musimy jednak 
opisywać to doznanie tak, jakbyśmy opisy-
wali interpretację (LPP : 332)31 . 

Istotne dla przeżycia zmiany aspektu 
jest to, że w celu zdania sprawy z tego, co 
w jej wyniku postrzegamy, używamy słów 
takich, jak w przypadku interpretowania . 
Istnieje jednak pokusa, by sformułowania 
te uznać za jedynie pośredni opis tego do-
świadczenia, tj . wyszczególniając kilka in-
terpretacji rysunku prostopadłościanu (DF : 
270)32, np . interpretację A – „blok szkła”, in-
terpretację B – „przewrócona skrzynia”, oraz 
interpretację C – „druciany szkielet”, zakła-
damy, że istnieją również trzy bezpośrednie 
doświadczenia, czyli trzy sposoby widzenia: 
A’, B’, C’, na które te interpretacje się później 
nakładają . Doświadczenie A’ daje pierw-
szeństwo interpretacji A, doświadczenie 

30 K 218 .
31 LPP : 332 .
32 DF : 270 .

B’- interpretacji B, a doświadczenie C’ – in-
terpretacji C (RPP I 9)33 . Nie mamy jednak 
kryterium, które by pozwoliło wyróżnić to, 
co w naszym doświadczeniu pierwotne, i nie 
jesteśmy w stanie podać bardziej bezpośred-
niego opisu naszego spostrzeżenia niż sfor-
mułowania, wykorzystujące jedną z powyż-
szych interpretacji:

„Widzę tę figurę jako skrzynię” znaczy: mam 
określone doznanie wzrokowe, które – jak 
uczy doświadczenie – łączy się zawsze bądź 
z interpretacją figury tej jako skrzyni, bądź 
z widokiem skrzyni . Gdyby jednak powiedze-
nie to miało taki sens, to musiałbym o tym 
wiedzieć . Musiałbym mówić o doznaniu bez-
pośrednio, a nie jedynie pośrednio . (Podobnie 
jak o czerwieni nie muszę koniecznie mówić 
jak o kolorze krwi .) (DF : 271)34 . 
O tym, że rozważanego zjawiska nie 

daje się rozłożyć na czynniki, świadczą re-
akcje osoby, która dostrzega zmianę aspek-
tu . Pokazują one, że w sytuacji tej docho-
dzi do całkowitej zmiany spostrzeżenia i ma 
mowy o doświadczaniu żadnego jego skład-
nika, który musiałby pomimo odmiennej 
jego interpretacji pozostać (jako umysłowa 
reprodukcja postrzeganego przedmiotu) 
przynajmniej częściowo niezmieniony: 

Zmiana aspektu . „A przecież rzekłbyś, że 
obraz zmienił się teraz całkowicie!” 

Ale co jest teraz inne: moje wraże-
nie? Moje nastawienie? – Czy potrafię 
na to odpowiedzieć? Opisuję zmianę tak, 
jak gdybym opisywał postrzeżenie; jak 
gdyby przedmiot zmienił się w  moich 
oczach (DF : 274)35 .
Posługując się następującym obrazowym 

porównaniem Wittgenstein krótko streszcza 

33 RPP I 9 .
34 DF : 271 .
35 DF :274 .
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przedstawione wyżej stanowisko oraz pro-
ponuje alternatywne rozwiązanie zagadnie-
nia widzenia-jako, a zarazem takie rozumie-
nie percepcji, które uwzględnia całościowy 
charakter spostrzeżenia jako nierozerwal-
nej jedności tego, co zmysłowe, i tego, co 
intelektualne: 

Wyobraźmy sobie teraz następujące wyja-
śnienie: Jeżeli ktoś zatyka nos podczas jedze-
nia, pożywienie traci cały swój smak, z wyjąt-
kiem słodkiego, gorzkiego, słonego i kwaśne-
go . A zatem chcemy powiedzieć, że szczegól-
ny smak chleba, powiedzmy, polega na tym 
‘smaku’ w węższym sensie i aromacie, który 
zostaje utracony, kiedy nie oddychamy przez 
nos . Dlaczego coś podobnego nie miałoby za-
chodzić w związku z widzeniem? Być może 
w ten sposób: Oko nie odróżnia figury jako 
drucianego szkieletu od figury jako pudełka, 
etc . Jest to, by tak rzec, aromat, który mózg 
nadaje temu, co się widzi . Z drugiej strony 
oko faktycznie odróżnia rozmaite aspekty: 
ono, by tak rzec, frazuje obraz wzrokowy; 
i jedno frazowanie zgadza się bardziej z jed-
ną interpretacją, drugie z drugą (RPP I 22)36 .
Widzenie-jako to w rzeczy samej widze-

nie w zgodzie z pewną interpretacją (LWPP 
II : 15)37, a więc nie daje się zredukować 
do zjawiska o charakterze intelektualnym . 
Widzenie zgodne z interpretacją należy od-
różnić od interpretowania, słowa te nie de-
notują bowiem żadnej umysłowej „czyn-
ności”, ani nie charakteryzują widzenia 
aspektu jako połączenia widzenia i myśle-
nia . Tak właśnie chcielibyśmy powiedzieć, 
jednak „Kwestia polega na tym, czemu chce 
się to rzec?” (DF : 277)38 . Użycie sformu-
łowania „widzieć w zgodzie z interpretacją” 

36 RPP I 22 .
37 LWPP II :15 .
38 DF : 277 .

wskazuje raczej na to, że nasza wiedza poję-
ciowa nie daje się oddzielić od „frazowania” 
przez nasze oko tego, co widzimy, tj . nieod-
łącznie tkwi w samym postrzeganiu: „Na-
sze oko wydaje się rysować za każdym ra-
zem odmienny kształt w tych liniach (na pa-
pierze)” (RPP II 532)39 . To dlatego, mówiąc 
o rozważanym doświadczeniu, posługuje-
my się słowami takimi, jak te, których uży-
wamy podczas interpretowania, a przyjście 
na myśl określonej interpretacji może wy-
wołać zmianę aspektu, tj . sprawić, że widzi-
my rzecz inaczej . W tym również jest źródło 
pokusy błędnego rozumienia percepcji, opi-
sanego powyżej:

Pytanie, czy to, co wchodzi w grę, jest wi-
dzeniem czy aktem interpretowania, powsta-
je dlatego, że interpretacja staje się ekspresją 
doświadczenia . Interpretacja nie jest pośred-
nim opisem; nie, jest ona pierwotną ekspresją 
doświadczenia (RPP I 20)40 .
Odrzucając empirystyczne wyjaśnienie 

widzenia aspektu w kategoriach zmiany 
interpretacji, Wittgenstein podważa obec-
ne w nim założenie, że nasze spostrzeżenia 
konkretnych rzeczy i zjawisk, jako nie po-
krywające się z tym, co „naprawdę” widzi-
my, można sprowadzić do wiedzy: 

„To, co widzę, nie może być ekspresją, 
ponieważ rozpoznanie ekspresji zależy 
od mojej wiedzy, od ogólnej znajomości 
ludzkiego zachowania .” Czy jednak nie 
jest to tylko historyczne spostrzeżenie? 
(RPP I 1073)41 .
Spostrzeżenie to, które nie ma charak-

teru pojęciowego, a raczej psychologiczno-
-genetyczny, nie stanowi trafnej reprezen-
tacji gramatyki pojęcia widzenia . Zbadanie 

39 RPP II 535 .
40 RPP I 20 .
41 RPP I 1073 .
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jej prowadzi do wniosku, że „widzieć” 
i „wiedzieć” to czasowniki w zupełnie róż-
ny sposób osadzone w naszych grach ję-
zykowych . O wiedzy można raczej mówić 
w takich przypadkach, jak odczytywanie 
fotokopii (LWPP I  648)42 . Różnicę mię-
dzy tymi dwoma pojęciami Wittgenstein 
pokazuje w swoich rozważaniach na temat 
przedmiotów-obrazów:

Wieszamy obrazy, fotografie krajobrazów, 
wnętrz, ludzi, i nie uważamy je za rysunki 
techniczne . Patrzymy na nie jako na same 
obiekty; uśmiechamy się do fotografii jak 
do człowieka, którego ona pokazuje . Nie 
uczymy się rozumieć fotografię tak, jak rozu-
miemy fotokopię (RPP I 1028)43 .
Musisz pamiętać o roli, jaką w naszym 

życiu grają obrazy typu malowideł (w prze-
ciwieństwie do rysunków technicznych .) 
Nie ma tu bynajmniej jednolitości .

Porównaj z tym: wywieszamy czasem 
na ścianach przysłowia, ale nigdy twierdze-
nia mechaniki . (Nasz stosunek do jednych 
i drugich .) (DF : 287)44 .

Proponowane przez introspekcjonistów 
ujęcie postrzegania jako odczytywania czy-
stych „danych” w świetle naszej wiedzy znaj-
duje egzemplifikację w postaci tzw . „ślepo-
ty na aspekty” . Ludzie nią dotknięci byliby 
niezdolni do przeżywania „przeskakiwania” 
jednego aspektu rysunku w inny (DF : 298-
299)45, tj . do doświadczeń, których ekspresja 
jest analogiczna do sposobu, w jaki mogliby-
śmy wyrazić spostrzeżenie zmiany samych 
przedmiotów na nich przedstawionych: 
„Teraz to jest zając!” Nie potrafiliby rów-
nież i w przypadku „zwykłych” spostrzeżeń 

42 LWPP I 648 .
43 RPPI 1028 .
44 DF : 287 .
45 DF : 298–299 .

widzieć obrazu w kategoriach obiektu, który 
na nim widnieje (RPP II 479; RPP I 170)46 . 
Nie byłby on dla nich przedmiotem-obra-
zem (mogliby jedynie wiedzieć, że rysunek 
ma przedstawiać to a to):

Ludzie ci być może nie czerpaliby z fotogra-
fii przyjemności tak, jak my . Nie mówiliby 
„Patrz na jego uśmiech!” i tym podobnych 
rzeczy; często nie rozpoznawaliby osoby bez-
pośrednio z jej wizerunku; musieliby uczyć się 
odczytywać fotografię, i musieliby czytać ją; 
mieliby trudność w rozpoznaniu dwóch do-
brych ujęć tej samej twarzy jako obrazów nie-
co odmiennych pozycji (RPP I 1019)47 .
Osobie takiej obce byłoby więc po-

czucie paradoksu i zdumienie związane 
ze zmianą aspektu, ponieważ pojawia się 
ono tylko wtedy, gdy widzimy tę zmianę 
i mamy wrażenie, że to sam przedmiot wi-
dziany się zmienia, a nie wtedy, gdy wie-
my, dzięki określonej operacji intelektual-
nej, że obraz może przedstawiać zarówno 
kaczkę, jak i zająca:

Po osobie, która widzi rysunek jako zwierzę, 
spodziewam się czegoś innego niż po takiej, 
która jedynie wie, co rysunek ma przedsta-
wiać (DF : 287)48  .
Opisane ujęcie nie jest zatem w stanie 

wytłumaczyć paradoksu związanego z wi-
dzeniem-jako, choć wychodzi od trafnej in-
tuicji, że pojęcie widzenia wchodzi w powią-
zania z pojęciami wiedzy oraz interpretacji, 
np . widząc obraz człowieka pogrążonego 
w smutku, „widzimy tak, jak byśmy wie-
dzieli to o nim” (RPP II 385, 386)49 . W obu 
przypadkach można mówić o podobnym 
sposobie wyrażania ich, tj . analogicznych 

46 RPP II 479; RPP I 170 .
47 RPP I 1019 .
48 DF : 287 .
49 RPP II 385, 386 .
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sformułowaniach wykorzystywanych przez 
podmiot . Powiązania te sugerują, że (o czym 
będzie mowa w rozdziale 6) w tym, co wi-
dzimy, znajomość pojęć odgrywa ogromną 
rolę, choć nie jako dający się wyabstraho-
wać z naszego doświadczenia odrębny jego 
składnik, jak sądzą zwolennicy przedstawio-
nej koncepcji .

5. Stanowisko psychologii postaci
Na gruncie tej koncepcji widzenie polega 
na organizowaniu pola wzrokowego przez 
łączenie niektórych jego części w całości – 
„gestalty” – i odgraniczanie ich od innych . 
Zmianę aspektu stanowi zmiana tak rozu-
mianej „organizacji”, sprowadza się ona za-
tem do faktu o charakterze czysto sensorycz-
nym . Zdaniem zwolenników tego podejścia 
wyjaśnienie percepcji proponowane przez 
introspekcjonistów, wyróżniających w niej 
warstwę czystych „danych”, które nie tworzą 
pierwotnie żadnych określonych konfigura-
cji, nie zdaje sprawy z tego, czym jest nor-
malne postrzeganie . Według nich, w rzeczy-
wistości widzimy od razu pewne całości, któ-
re są efektem działania nie intelektu, oddzia-
łującego na pierwotnie „niezorganizowane” 
doświadczenie, ale samych zmysłów .

Wittgenstein zgadza się z krytyką, jakiej 
psychologowie postaci poddają podejście in-
trospekcjonistów, zaprzeczających temu, że 
możemy widzieć ekspresję twarzy, a nie tyl-
ko jej cechy czysto optyczne, tj . podstawo-
we „dane”, jednak pod pewnymi względami 
również i to stanowisko nie oddaje gramaty-
ki naszego pojęcia percepcji:

„Jeśli tylko wyzbędziesz się swoich fizjolo-
gicznych uprzedzeń, nie będzie cię dziwiło, 
że można też widzieć spojrzenie oczu” . Prze-
cież mówię, że widzę spojrzenie, które rzu-
casz w czyjąś stronę . I gdyby ktoś chciał mnie 

poprawić i powiedział, że właśnie go nie wi-
dzę, uznałbym to za głupotę .
Z drugiej strony nie jest tak, bym moim 

sposobem mówienia coś przyznał, i zaprze-
czam, jeśli ktoś mi mówi, że widzę spojrze-
nie „tak samo” jak kształt i kolor oczu .

Albowiem „naiwne mówienie”, tzn . nasz 
naiwny, normalny sposób wyrażania się, nie 
zawiera teorii widzenia – nie ukazuje ci teo-
rii, tylko pojęcie widzenia (K 223)50 .

Zgodnie ze tym, co ukazują nasze zwykłe 
gry językowe, mamy równe prawo do tego, 
by mówić o widzeniu cudzego spojrzenia, 
jak o widzeniu, np . geometrycznych cech 
oczu, jednak nie jest tak, że mamy w tym 
wypadku do czynienia z tymi samymi spo-
sobami użycia słowa „widzieć” . Konsekwen-
cje ich ujednolicania Wittgenstein rozwa-
ża, posługując się przykładem rozwiązania 
zagadki wzrokowej, które polega na tym, 
że na nagle dostrzegamy postać człowie-
ka w miejscu, gdzie przedtem były tylko 
gałęzie . W związku z tym, że nie nastąpi-
ła żadna zmiana kształtu ani barwy, poja-
wia się pokusa wyciągnięcia wniosku, że 
musiało zmienić się coś innego, co nazwa-
libyśmy „organizacją” . Zgodnie z ujęciem 
psychologii postaci, organizacja stanowi 
obiektywną własność rzeczy, zatem zmiana 
jej jest czymś podobnym do zmiany barwy 
lub kształtu (LWPP I 448)51 . Skoro jednak 
podczas zmiany aspektu przedmiot pozo-
staje całkowicie niezmieniony, sposobem 
uzgodnienia sprzecznych stwierdzeń: „Nic 
się nie zmieniło” i „Coś się zmieniło”, jest 
uznanie, że to pierwsze odnosi się do fi-
zycznego przedmiotu, to drugie natomiast 
– do wrażenia wzrokowego . W tym ujęciu 
postrzeganie różnych aspektów tej samej 
50 K 223 .
51 LWPP I 448 .
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rzeczy jest widzeniem odmiennych „przed-
miotów wzrokowych” (RPP I 1035)52 . Wit-
tgenstein wykazuje jednak niespójność tego 
rozwiązania:

Moje wrażenie wzrokowe zmieniło się; 
uświadamiam sobie teraz, że miało nie tyl-
ko barwę i kształt, lecz również ściśle okre-
śloną ’organizację’ . – Moje wrażenie wzroko-
we zmieniło się; -- jakie było przedtem; jakie 
jest teraz? – Jeżeli przedstawię je za pomocą 
dokładnej kopii – bo czyż nie jest to dobry 
sposób przedstawiania? - to żadna zmiana nie 
uwidoczni się (DF : 274)53 .
Zestawiając ’organizację’ wrażenia wzro-

kowego z barwą i kształtami, wychodzi 
się od wrażenia wzrokowego traktowane-
go jako przedmiot wewnętrzny . Ale przed-
miot ten staje się wskutek tego chimerą, ja-
kimś tworem dziwnie dwuznacznym . Po-
dobieństwo z obrazem zaczyna się bowiem 
rwać (DF : 275)54 .

Zakładanie obecności w umyśle tego ro-
dzaju prywatnego przedmiotu stwarza za-
męt pojęciowy, ponieważ modelem jest dla 
niego to, co potocznie nazywamy obrazem 
(LWPP I 442)55 . Jednak zmian w nim za-
chodzących nie daje się pokazać, tak jak 
można to zrobić w przypadku obrazu ma-
terialnego, co sprawia, że jesteśmy w efekcie 
zmuszeni przypisać obrazowi wewnętrzne-
mu, jako zarazem podobnemu i niepodob-
nemu do swego „zewnętrznego” odpowied-
nika, sprzeczne właściwości . To nie pozwala 
na traktowanie organizacji jako cechy z tego 
samego poziomu, co barwa i kształt .

Wychodząc od rozumienia wrażenia wzro-
kowego jako tego rodzaju bytu wewnętrznego, 

52 RPP I 1035 .
53 DF : 274 .
54 DF : 275 .
55 LWPP I 442 .

przedstawiciele rozważanego stanowiska 
zastępują pojęcie interpretowania, znajdu-
jące się w centrum uwagi psychologów in-
trospekcyjnych, pojęciem umysłowej „czyn-
ności” zwanej „organizowaniem”, „braniem 
razem”, dzięki której dokonuje się zmia-
na wrażenia wzrokowego, odpowiadają-
ca za zmianę aspektu . W mowie potocznej 
jednak czasownik „zorganizować” używany 
jest w znaczeniu „uporządkować”, „nadać 
pewien ład”, itp . (RPP I 1122)56 . Kiedy na-
tomiast spostrzegamy aspekt, faktycznie 
niczego takiego nie robimy z widzianym 
przedmiotem, nie odkrywamy w sobie żad-
nej czynności „brania razem” elementów 
w celu utworzenia z nich odrębnej całości . 
Raczej jest tak, że na pytanie, co „robimy”, 
widząc rzecz jako to lub tamto, nie potrafi-
my odpowiedzieć (RPP II 3757) . 

W ujęciu przedstawicieli rozważanego 
stanowiska „organizowanie” wrażenia jest 
czymś odrębnym od nadawania znaczenia 
wyodrębnionym na tej drodze „postaciom”, 
ponieważ ich powstanie poprzedza i wa-
runkuje jakikolwiek udział treści pojęcio-
wych w naszym postrzeganiu . Wittgenste-
in kwestionuje ten podział, zadając pytanie, 
czy przypuszczenie to znajduje potwierdze-
nie w tym, jak przebiega nauka mówienia 
o tym, co się widzi, i czy pokazuje ona, że 
najpierw uczymy się postrzegać przedmioty 
jako neutralne, nieokreślone „gestalty”:

Czy Köhler nie mówi w przybliżeniu czegoś 
takiego: „Nie można by uznać czegoś za to lub 
tamto, jeśli nie można by widzieć tego jako 
tego lub tamtego?” Czy dziecko zaczyna od 
widzenia czegoś w ten lub tamten sposób, za-
nim nauczy się to uznawać za to lub tamto? 
Czy najpierw uczy się odpowiadać na pytanie 

56 RPP I 1122 .
57 RPP II 37 .
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„Jak to widzisz?”, a dopiero później „Co 
to jest?” (RPP I 97758) .
Odpowiedź jest przecząca: „Wbrew 

temu, co sądzi Köhler, to właśnie znacze-
nie jest tym, co widzę” (RPP I 869)59 . To, 
co widzimy, jest od razu czymś znaczącym, 
stanowi określoną, konkretną rzecz . Poka-
zuje to przykład widzenia aspektu: wyklu-
czone jest, żeby ktoś znający takie zwierzę 
jak zając, jednak nie mający pojęcia o istnie-
niu kaczek, reagował na widok figury Jastro-
wa: „Widzę ten rysunek jako zająca i jesz-
cze w inny sposób, chociaż nie mam słowa 
na opisanie tego drugiego aspektu”, zanim 
w wyniku zyskania odpowiedniej wiedzy 
byłby zdolny stwierdzić: „Wtedy widziałem 
rysunek właśnie jako to” (RPP I 7060) .

Jedność tego, co w doświadczeniu per-
cepcyjnym zmysłowe i tego, co intelektual-
ne, można wykazać odwołując się do pojęcia 
„stosunku wewnętrznego” . Przy jego pomo-
cy Wittgenstein podważa zasadność zrów-
nywania doświadczenia zmiany aspektu 
z postrzeganiem prostych jakości i utożsa-
miania widzenia-jako z dokonywanymi bez 
udziału wiedzy pojęciowej modyfikacjami 
wrażenia wzrokowego, pokazując, że rozwa-
żane zjawisko jest bezpośrednio powiązanie 
z aktywnością myślową podmiotu:

Barwie obiektu odpowiada barwa we wraże-
niu wzrokowym (bibułka wydaje mi się ró-
żowa i jest ona różowa), kształtowi obiektu 
– kształt we wrażeniu wzrokowym (coś wy-
daje mi się prostokątne i jest też prostokąt-
ne) . Natomiast to, co postrzegam w olśnieniu 
aspektem, nie jest własnością obiektu, lecz 
pewnym stosunkiem wewnętrznym między 
nim a innymi obiektami .

58 RPP I 977 .
59 RPP I 869 .
60 RPP I 70 .

Jest prawie tak, jak gdyby ’widzieć znak 
w tym powiązaniu’ było echem jakiejś myśli .

„W widzeniu brzmią echa myśli” – chcia-
łoby się rzec (DF : 29661) .
Odwołanie się do terminologii Traktatu 

logiczno-filozoficznego wskazuje, że człony 
relacji, określonej w powyższym fragmencie 
mianem stosunku wewnętrznego, pozostają 
w niej z koniecznością: „Ta barwa niebieska 
i tamta pozostają w stosunku wewnętrznym 
jaśniejsza-ciemniejsza eo ipso. Jest nie do po-
myślenia, by te dwa przedmioty nie pozosta-
wały w tym właśnie stosunku” (teza 4 .123) . 
Poza tym istotne jest to, że relacja ta wyraża 
się w języku (TLP 4 .124, 4 .125)62 . To suge-
ruje, że wchodzące w grę w widzeniu-jako 
stosunki wewnętrzne należy traktować jako 
związki gramatyczne, których manifestacją 
są wypowiedzi podmiotu postrzegającego, 
np . „Teraz widzę to jako zająca”, zawierające 
porównanie doświadczenia zmiany aspektu 
do spostrzeżenia jakiegoś innego obiektu:

We wszystkich tych przypadkach można 
powiedzieć, że doświadczamy porównania . 
Bowiem ekspresja tego doświadczenia pole-
ga na tym, że skłaniamy się ku porównaniu . 
Skłaniamy się ku parafrazie . 
Jest to doświadczenie, którego ekspresją 

jest porównanie (RPP I 317)63 .
Porównanie, o które chodzi w przypad-

ku, np . widzenia rysunku Jastrowa jako 
zająca, dotyczy tego, co widzimy, oraz ży-
wych zwierząt należących do tego gatun-
ku, ich fotografii, obrazków, itd . Określenie 
widzenia-jako mianem postrzegania „sto-
sunków wewnętrznych” sugeruje, że to, co 
widzimy, jest od razu i w całości określone 
61 DF : 296 . 
62 TLP, 4 .123; 4 .124; 4 .125 (L . Wittgenstein, Tractatus 

Logico-Philosophicus, tłum . B . Wolniewicz, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1972 .

63 RPP I 317 .
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przez czynnik myślowy . Widzenie aspek-
tu jest widzeniem, które można by nazwać 
„niemym pogłosem myśli” (RPP I 1036)64 . 
To, że bezpośrednim wyrazem naszego spo-
strzeżenia jest porównanie, podważa założe-
nie o istnieniu ogniw pośredniczących w ro-
dzaju pozbawionych znaczenia „gestaltów” . 
Widzimy rzecz wprost, jako mogącą podpa-
dać pod konkretne pojęcie, a nie za pośred-
nictwem w określony sposób „zorganizowa-
nego” wrażenia wzrokowego . Tego rodzaju 
związki gramatyczne, choć stale wyrażają 
się w naszej praktyce językowej, wychodzą 
na jaw w sposób wyraźny w postrzeganiu 
aspektu, kiedy to, co widzimy, odsyła do róż-
nych miejsc w sieci naszych pojęć . Jako wy-
magające przyswojenia sobie tych powiązań 
nasze spostrzeżenia określone są przez kon-
ceptualizację, ale nie jako amalgamat widze-
nia i myślenia, czysto sensorycznych „posta-
ci” i znaczenia . Jedność tego, co zmysłowe, 
i co intelektualne, uwidacznia się w nagłej, 
skokowej zmianie całego naszego doświad-
czenia, które stanowi dostrzeżenie aspektu, 
porównywalnej z „olśnieniem” czy przeży-
ciem „rozbłyśnięcia” . 

Podsumowując, przedstawione podej-
ście unika błędu sprowadzania spostrzeżeń 
do tego, co intelektualne oraz uwzględnia 
to, że o widzeniu mówimy nie tylko w przy-
padku najprostszych jakości, jak barwa 
i kształt, zarazem jednak pomija różnice 
między odmiennymi sposobami użycia sło-
wa „widzieć” . Mimo, że uznaje postaciowy 
charakter postrzegania, rozkłada je na od-
rębne czynniki, tj . oddziela wiedzę pojęcio-
wą od czysto zmysłowej „organizacji” . Tym 
samym nie oddaje w pełni gramatycznej 
charakterystyki naszego pojęcia percepcji .

64 RPP I 1036 .

6. wnioski z badań nad widzeniem 
aspektu dla rozumienia percepcji 
Jak wyżej zaznaczono, badania dotyczące 
widzenia-jako mogą pomóc w naświetleniu 
tych właściwości percepcji, których oba opi-
sane stanowiska nie uwzględniły, a których 
dostrzeżenie pozwala zrozumieć wspomnia-
ny paradoks związany ze zmianą aspektu .

Najważniejszy wniosek z tych rozważań 
dotyczy roli, jaką odgrywają pojęcia w do-
świadczeniu percepcyjnym . Przedstawio-
ne wyżej koncepcje, wychodzące w swych 
wyjaśnieniach od powstającej bez naszego 
udziału, wolnej od wpływu uczenia się „we-
wnętrznej materializacji”, pominęły to, że 
postrzeganie jest związane z nastawieniem 
podmiotu . Nie uwzględniając jego aktyw-
nej roli, skupiały się na anatomiczno-fizjolo-
gicznych uwarunkowaniach percepcji, któ-
re miały wytłumaczyć, jak to możliwe, że 
dochodzi w umyśle do tworzenia się tego 
rodzaju reprodukcji „zewnętrznych” przed-
miotów, pośredniczącej w dostępie do nich, 
a zarazem pierwotnie niezależnej od wiedzy 
pojęciowej . Rozważania Wittgensteina do-
tyczące widzenia-jako pozwalają podważyć 
ten mylący obraz percepcji . Można na ich 
podstawie spróbować opisać, czym jest po-
strzeganie, w którego zdolność wyposażone 
muszą być istoty będące w stanie doświad-
czać zmieniających się aspektów, biorąc 
za punkt wyjścia takiego opisu gramatyczną 
charakterystykę wchodzących w grę pojęć . 

Przede wszystkim, przyjrzenie się grze ję-
zykowej z czasownikiem „widzieć aspekt” 
pozwala dostrzec, że jej pojawienie się musi 
być poprzedzone nabyciem pewnej umie-
jętności (LWPP I 734)65, przy czym chodzi 
tu zwłaszcza o znajomość zastosowania słów 

65 LWPP I 734 .
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charakterystycznych dla gier językowych, 
do których nawiązujemy, chcąc wyrazić na-
sze doświadczenie . I tak, np . temat muzycz-
ny odsyła do szeregu gier językowych, bo-
wiem gdy słuchając go mówimy: „to tak, jak 
gdyby dochodzono tu do pewnej konkluzji”, 
albo „tak jakby coś tutaj potwierdzano”, albo 
„jak gdyby to była odpowiedź na to, co było 
wcześniej”, to nasze rozumienie utworu za-
kłada zaznajomienie się z czymś takim, jak 
konkluzje, potwierdzenia, odpowiedzi (RPP 
I 433)66 . Przyswojenie sobie użycia tych po-
jęć jest warunkiem zaistnienia rozważanej 
gry językowej, przy czym wiedza ta nie jest 
czymś, co nakłada się na nasze „czyste” do-
świadczenie, a raczej bezpośrednio stanowi 
o tym, co postrzegamy, uniemożliwiając od-
różnienie w naszej percepcji składnika po-
zbawionego znaczenia i znaczącego . 

Jeśli chodzi o widzenie aspektu, udział 
czynnika pojęciowego wykazuje wyższy sto-
pień złożoności w związku z tym, że mamy 
tu do czynienia z nadbudowywaniem się tej 
gry językowej nad innymi (RPP II 541)67, co 
czyni jej praktykę bardziej skomplikowaną 
niż w wypadku widzenia w zwykłym sensie . 
Jednak rozważania dotyczące widzenia-jako 
prowadzą do wniosku, że również i „zwy-
kłe” postrzeganie zakłada przyswojenie so-
bie określonych umiejętności . Ukazują one 
wpływ uczenia się, o jakim można mówić 
w przypadku tego ostatniego, w dwojaki 
sposób . 

Po pierwsze, uwagi te pokazują 
w szczególnie wyraźny sposób, że jeśli cho-
dzi o doświadczenia percepcyjne, „’Zjawi-
sko wewnętrzne’ wymaga zewnętrznych 
kryteriów” (DF 58068) . Jest tak dlatego, że 

66 RPP I 433 .
67 RPP II 541 . 
68 DF 580 .

– w odróżnieniu od „zwykłego” widzenia, 
w przypadku którego zmianie spostrzeżenia 
towarzyszy zmiana samego postrzeganego 
przedmiotu – w sytuacji zmiany aspektu nie 
ma innej możliwości rozróżnienia między 
odmiennymi sposobami widzenia rzeczy niż 
reakcja podmiotu . W wielu przypadkach 
widzenia-jako, jak np . widzenie figury kacz-
ko-zająca w jeden lub drugi sposób, zazwy-
czaj to ekspresja werbalna pozwala rozstrzy-
gnąć, który aspekt przedmiotu jest widzia-
ny . Badanie pojęcia postrzegania aspektu, 
zwracając uwagę na istnienie gramatyczne-
go powiązania między widzeniem a zacho-
waniem, czyni niepotrzebnym założenie, że 
coś musi pośredniczyć między postrzegają-
cym a tym, co postrzegane . Zamiast na su-
biektywne przeżycia podmiotu, każe zwró-
cić uwagę na konieczność przyswojenia so-
bie przez niego bardziej złożonych zacho-
wań, zastępujących pierwotne reakcje, jak 
np . gest wskazujący, przy pomocy którego 
sygnalizuje on otoczeniu, co widzi . Reak-
cje werbalne stanowią najczęstsze kryterium 
różnicujące także i „zwykłe” doświadczenia 
percepcyjne: sam gest wskazujący w górę, 
nie pozwoli rozstrzygnąć, czy osoba, która 
chce nam w ten sposób zakomunikować, co 
widzi, ma na myśli księżyc, przesuwające się 
w jego świetle chmury, wulkany na nim, czy 
pobliską konstelację gwiazd, itd . Kryterium 
tego, że dana osoba widzi to, a nie co in-
nego, będzie w tym wypadku słowny wyraz 
jej doświadczenia, a to wymaga przyswo-
jenia sobie pojęć, których użycie zastępuje 
pierwotną, niewerbalną reakcję . Wraz z po-
jęciem widzenia, przyswajamy sobie jego 
gramatykę, zgodnie z którą wymagające tre-
ningu zachowania werbalne są, jako kryte-
ria doświadczenia wzrokowego, nieodłącz-
nie z nim związane . 
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Po drugie, badanie widzenia-jako zwra-
ca uwagę na to, że znajomość użycia pojęć 
modyfikuje nasze przeżycia, nastawienie 
określa nasz sposób widzenia (LWPP I 670, 
772)69 . Ujmować rozważane doświadczenie 
jako rodzaj „postrzegania wewnętrznych” 
to tyle, co uznać, że widząc różne aspek-
ty przedmiotu „umieszczamy” go w relacji 
do odmiennych obiektów, a więc „nastawia-
my się” na inne pojęciowe powiązania: 

To tak, jak gdybyśmy wprowadzili pojęcie 
do tego, co widzimy, a teraz widzimy poję-
cie wraz z rzeczą . Ono samo jest ledwo wi-
dziane, a jednak rozciąga swój władczy welon 
na przedmioty (RPP I 961)70 . 
Dostrzeżenie obecności pojęć w tym, co 

widziane, umożliwia właśnie zmiana aspek-
tu, podczas której określona interpretacja 
„ucieleśnia się” bezpośrednio w tym, co wi-
dzimy (RPP I 33)71 . Doświadczenie to ujaw-
nia, że pojęcia tkwiły w postrzeganej przez 
nasz rzeczy wcześniej, choć nie zdawaliśmy 
sobie z tego sprawy . Pokazuje to, że wpływ 
uczenia się na nasze przeżycia, dotyczy rów-
nież tych codziennych sytuacji, w przypad-
ku których nie wchodzi w grę dwuznacz-
ność charakterystyczna dla zmiany aspektu . 
Na przykład doświadczenia wzrokowe osób 
widzących przebiegające zwierzę, o którym 
jedna z nich wie, że to jest zając, druga na-
tomiast nie, będą różne, ponieważ prawdo-
podobnie inne będą ich reakcje na to, co 
każda z nich widziała, a także inaczej będą 
brzmiały opisy tego (DF : 276)72 . Każde 
słowo charakteryzują „daleko rozgałęzione 
powiązania”, czyli tzw . „pole słowa” (DF : 
307)73 . To ono decyduje, że dla jednej osoby 
69 LWPP I 670, 772 .
70 RPP I 961 .
71 RPP I 33 .
72 DF : 276 . 
73 DF : 307 .

nagle dostrzeżone stworzenie jest płochli-
wym zwierzęciem z długimi uszami, dla in-
nej – wcieleniem ducha jakiegoś przodka, 
zwiastunem deszczu, itd . Pojęcia, jakie każ-
da z nich sobie przyswoiła, stanowią o tym, 
że ich doświadczenia będą różne . Dzięki tak 
rozumianemu nastawieniu nasze oko „fra-
zuje obraz wzrokowy” w określony sposób 
(RPP I 22)74, wyodrębniając w  strumieniu 
tego, co postrzegane, określone obiekty, 
właściwości, itd . Istotne jest to, że odgry-
wa ono rolę od początku i dotyczy całości 
postrzegania, a nie niektórych, dających się 
rzekomo w nim wyodrębnić komponentów: 

„Dla mnie jest to zwierzę przeszyte strzałą” . 
Tak to ujmuję, takie jest moje nastawienie 
wobec figury . Oto jedno ze znaczeń, w jakich 
można tu mówić o ‘widzeniu’ (DF : 287)75 .
Nastawienie, które w znacznej mierze 

odpowiada za charakter naszych spostrze-
żeń, pozostaje w związku nie tylko z wie-
dzą i umiejętnościami podmiotu, ale także 
z tym, co stanowi jego przedmiot zainte-
resowania . Fakt, że nieraz przykuwają nasz 
wzrok jakieś plamy na murze, ma przyczynę 
w tym, że owe kształty, w których próbuje-
my dopatrzyć się znajomych obiektów, przy-
ciągają nas, ponieważ odkryliśmy w nich 
coś interesującego (LWPP II : 12)76 . Poka-
zuje to, że nasze postrzeganie nie polega 
na biernym odbieraniu oddziaływania „ze-
wnętrznych” przedmiotów na nasze zmysły, 
w sposób prowadzący do powstania w umy-
śle czegoś w rodzaju niematerialnych ich od-
powiedników, ale jest kształtowane przez 
to, co nas interesuje . Doświadczenie kogoś, 
kto, widząc szlochającą osobę, „nastawia 
się” na obserwację zjawiska fizjologicznego, 

74 RPP I 22 .
75 DF : 287 .
76 LWPP II : 12 .
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będzie inne niż kogoś, kto widzi w płaczu 
ekspresję smutku (LWPP I 770-773)77 . Mo-
tywacja podmiotu postrzegającego jest tym, 
co „wykrawa” z ogromnej różnorodności 
tego, co mogłoby być spostrzeżone, te rze-
czy, które faktycznie się widzi . Można po-
wiedzieć, że pełni rolę skupiającą spojrzenie 
na ważnych dla nas aspektach rzeczywisto-
ści i przyczynia się do powstawania nowych 
pojęć (LWPP II : 46)78, wraz z którymi okre-
śla to, co staje się przedmiotem naszego wi-
dzenia, nadając temu konkretne znaczenie . 

Ogólny wniosek z rozważań dotyczących 
pojęcia widzenia-jako jest taki, że samo to, 
czym są widziane przez nas rzeczy i ich wła-
ściwości, jest w znacznym stopniu zdeter-
minowane przez podmiot, w tym zwłaszcza 
zależy od przyswojonych przez niego reguł 
użycia słów: 

Istota znajduje wyraz w gramatyce (DF 371)79 .
Gramatyka mówi nam, z jakiego rodzaju 

przedmiotem mamy do czynienia (DF 37380) .
Pojęcie koloru, na przykład, jest czymś, 

co musimy sobie przyswoić, dlatego mó-
wiąc, że „czerwony” nie daje się zdefinio-
wać, że barwa ta jest czymś specyficznym, 
mówimy nie o fakcie empirycznym, ale gra-
matycznym (RPP I 602, 619)81 . Rozróżnia-
nie najprostszych jakości, takich jak kształ-
ty, barwy, odcienie barw, jest czymś, czego 
uczymy się poprzez uczestnictwo w rozma-
itych grach językowych (LWPP II : 13)82 . 
Istotne jest przy tym to, że znaczenia, któ-
re przypisujemy temu, co widzimy, nie mają 
charakteru jednostkowego, tj . nie są czymś 
subiektywnym, nakładanym na pierwotnie 

77 LWPP I 770–773 .
78 LWPP II : 46 .
79 DF 371 . 
80 DF 373 .
81 RPP I 602, 619 .
82 LWPP II : 13 .

neutralne „treści doświadczenia”, ale 
są czymś podzielanym przez użytkowników 
języka . Ich arbitralność nie jest całkowita: 
pojęcie, podobnie jak styl malarski, nie jest 
czymś dowolnym (DF : 321)83 . Wyobraże-
nie sobie pewnych ogólnych faktów natury, 
psychologicznych i fizycznych, jako innych, 
pozwala uznać pojęcia inne niż te, które po-
siadamy, za zrozumiałe . Na przykład, gdyby 
ludzie nigdy nie rysowali, ale zawsze tylko 
malowali, a więc np . „pociągnięcia” ołów-
kiem itp . nie byłyby składnikiem ich spo-
sobu przedstawiania, wtedy słowo „linia” 
miałoby inne znaczenie, tj . odnosiłoby się 
do granicy dwóch kolorów (RPP I 47)84 . 
Uczenie się tego rodzaju, podzielanych 
przez członków danej społeczności, reguł 
użycia słów, idzie w parze z nauką widzenia 
rzeczy w taki, a nie inny sposób .

Tego rodzaju gramatyczne rozstrzygnię-
cia ostatecznie zakorzenione są w prakty-
ce pozajęzykowej, określonej formie życia: 
„wyobrazić sobie jakiś język, znaczy wyobra-
zić sobie pewien sposób życia” (DF 19)85 . 
Pojęcie widzenia, które sobie przyswoili-
śmy, odsyła w ostateczności do określonego 
sposobu życia, tj . takiego, na gruncie któ-
rego doświadczanie aspektów jest możliwe . 
Chodzi tu o taki, a nie inny sposób reago-
wania na wizerunki rzeczy, tj . w normal-
nych okolicznościach (w których nie mamy 
do czynienia z dwuznacznością, niewyraź-
nym przedstawieniem, nieznajomością re-
prezentowanych obiektów, itp .) widzimy je 
w kategoriach tego, co na nich widnieje . 
Można by jednak wyobrazić sobie społecz-
ność, która miałaby zupełnie inny stosunek 
do obrazów:

83 DF : 321 . 
84 RPP I 47 . 
85 DF 19 .
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Czy nie można by uznać tego za szaleństwo, 
kiedy istota ludzka rozpoznaje rysunek jako 
portret NN i wydaje okrzyk: „To jest pan 
NN!” – „On musi być obłąkany”, mówi się, 
„Widzi kawałek papieru z czarnymi liniami 
i bierze go za człowieka!” (RPP I 965)86 .
Cechą naszego stosunku do obrazów jest 

bezpośredni, spontaniczny, natychmiasto-
wy charakter reakcji percepcyjnych, które 
dokonują się bez żadnej refleksji podmio-
tu: „Jej obraz uśmiecha się do mnie ze ścia-
ny”, „Spójrz, jak on patrzy!” (DF : 288)87 . 
Podkreślanie przez Wittgensteina tego, że 
nie chodzi tu o żadne operacje intelektual-
ne (interpretowanie) ani pozaintelektual-
ne (organizowanie) dokonywane na czymś 
w rodzaju „kopii” widzianych rzeczy, likwi-
duje przepaść między „światem świadomo-
ści”, a światem rzeczy fizycznych, którą po-
zwalałyby przekraczać wrażenia wzrokowe, 
pośredniczące przy pomocy dokonywanych 
na nich „czynności między tym, co subiek-
tywne, a tym, co obiektywne .

To, że postrzeganie nie daje się w taki spo-
sób oddzielić od wiedzy pojęciowej, odpo-
wiada za atmosferę paradoksu i zdumienie 
towarzyszące zmianie aspektu . Rozpoznając 
na zagadce obrazkowej postać ludzką, mo-
żemy o widniejącej przed nami plątaninie 
kresek powiedzieć: „widzę, że się nie zmie-
niła, a jednak widzę ją inaczej” (DF : 270)88 
właśnie dlatego, że nasze doświadczenie 
w momencie „olśnienia aspektem” od razu 
i bez żadnych pośrednich ogniw przenika-
ją i określają inne treści pojęciowe, chociaż 
pod względem czysto optycznym obraz po-
zostaje identyczny . Doświadczenie to uświa-
damia więc ten zapomniany na skutek swej 

86 RPP I 965 .
87 DF : 288 .
88 DF : 270 .

codzienności i oczywistości fakt, jakim jest 
decydujący, wszechobecny udział w tym, co 
widzimy, przyswojonych pojęć, tworzących 
z naszymi spostrzeżeniami nierozerwalną 
jedność . „Zwykłe” widzenie nie ukazuje 
tego w tak wyraźny sposób, a raczej skłania 
do myślenia o percepcji, jako odzwierciedla-
jącej obiektywne właściwości rzeczy, „pro-
cesie”, który przy pomocy skomplikowanej 
umysłowej maszynerii tworzy pomost mię-
dzy umysłem a światem . Badania dotyczą-
ce widzenia aspektu zawdzięczają swą wagę 
między innymi temu, że przypominają nam, 
co normalnie nazywamy postrzeganiem, za-
nim zaczynamy filozofować na jego temat 
lub tworzyć naukowe jego teorie . 

7. Podsumowanie
Uwagi Wittgensteina dotyczące widzenia 
aspektu oddają sprawiedliwość złożoności 
i niejednolitości tego, co określamy jako 
„widzenie”, choć zarazem podkreślają jego 
całościowy, nierozkładalny charakter . Roz-
ważania te ukazują obraz percepcji jako nie-
rozerwalnego związku tego, co zmysłowe, 
i tego, co intelektualne: widzenia i myślenia . 
Zrozumienie tego, że postrzeganie przeni-
kają i współokreślają treści pojęciowe spra-
wia, że paradoks związany ze zmianą aspek-
tu znika i zjawisko to przestaje być zagad-
ką . Takie ujęcie percepcji charakteryzuje 
się docenianiem aktywnej roli postrzegają-
cego podmiotu, która wiąże się z jego ta-
kim, a nie innym nastawieniem . To ostat-
nie determinuje jego wiedza i umiejętności, 
zainteresowania, a w ostateczności kultura, 
w której został wychowany oraz charaktery-
styczna dla niej „forma życia” .
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The purpose of the article is to show the me-
aning of Wittgenstein’s remarks on seeing-
-as for understanding the human perception 
as determined by concepts of our language . 
As such, perceiving is holistic, undividable 
in its nature, notwithstanding that some 
theorists of perception seek out its expla-
nations by means of separating and isola-
ting the alleged „ingredients” of seeing and 
of other forms of making use of human sen-
ses . The crucial phenomenon of „the chan-
ge of aspect” inclines to undertake different 
strivings to theorize the nature of the chan-
ge in question . Aiming at its characteriza-
tion, they assume, as the starting point, the 
existence in human minds of various mental 
„internal” objects, being a sort of „copies” 
of external things, something like their „ma-
terializations” . The two main groups of the-
ories postulatng such „internal impressions”, 
differently conceptualize the phenomenon 
of a change of aspect . The introspectio-
nist approaches postulate that interpreta-
tion (an intellectual change), effectuated on 
the pure, sensory data, can be regarded as 

Aspect-seeing and perception according to Ludwig Wittgenstein
(Summary)

an intermediary link indispensable to acco-
unt for the final perception . The Gestalist 
approaches explain the change of aspect as 
a change of organization (a sensual change) 
of the preceding wholes (Gestalts), resulting 
in the appearance of a new Gestalt (a new 
ordering of what was previously seen) . Here 
the changing organization is mediatory fac-
tor . The both dualistic approaches negate the 
insoluble character of any act of seing as the 
inseparable unity of the sensual and the in-
tellectual . That’s why they unavoidably fail 
to enlighten the atmosphere of paradox and 
amazement that accompanys the appearan-
ce of a new aspect . The intricacy and com-
plexity of seeing-as, as well as of „common” 
seeing disappears when we understand that 
aspect-seeing is in fact perceiving internal, 
necessary (because grammatical) relations 
between different places in the net of our 
concepts . Additionally, we must accept that 
there is a crucial difference between symp-
toms and criterions of phenomena . Last but 
not least, when we know and practice the 
use of words in the tangled, however logical 
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in its way, multitude of language games, ro-
oted in the specific to them form(s) of life, 
and when we reject all theorisation and fo-
cus on the grammatical approach, no fal-
se image can mislead us . The remarks on 
seeing-as lead also to the conclusion that the 
perceiving subject doesn’t passively receive 
the sequence of his/her perceptions, rather: 
plays an active role in what the objects of his 
or her perception are: the knowledge, skil-
ls, attitudes and motivations, interests and 

what is important for him/her – all of his 
this has the decisive meaning for what he/
she is able to see . 

 
Keywords: Witgenstein, seeing, seeing-as, 
change of aspect, object-image, perception, 
language, grammar, Gestalt psychology, 
meaning, introspectionist approach, inter-
pretation, aspect-blindness, internal rela-
tions, conceptual investigations, language 
game, form of life
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Irena Szumilewicz-Lachman 
(1912–2002)1

 Pierwsze lata nowego wieku 
(i tysiąclecia) były da polskiej 
filozofii, a zwłaszcza filozofii 
nauki, smutne . W roku 2001 
odeszli od nas kolejno: Jan 
Żytkow, Elżbieta Pietruska-
-Madej, Edmunt Mokrzyc-
ki, Zdzisław Augustynek . 
22 lutego 2001 roku zmar-
ła w Londynie Irena Szu-
milewicz-Lachman, której 
poświęcony jest ten szkic . 
W tymże roku zmarł potem 
Wacław Mejbaum . Wszyscy 
oni należeli do czołówki pol-
skiej filozofii nauki . Dodam, 
że w tych dwóch latach umarli tacy zasłuże-
ni historycy filozofii, jak Andrzej Kasia, Jan 
Garewicz, Tadeusz Płużański .

Troje z wyżej wymienionych było mo-
imi uczniami, tzn . byłem promotorem ich 
doktoratów: Jan (Żytkow), Elżbieta i Irena 

(chociaż ta ostatnia była ode 
mnie starsza) . Co więcej, 
ta trójka to byli najbardziej 
utalentowani z pośród moich 
28 uczniów . Zarazem byli 
moimi bliskimi przyjaciół-
mi . Janek i Elżbieta zmarli 
przedwcześnie – nie można 
tego powiedzieć o Irenie – 
przeżyła 89 lat . 

Irena urodziła się w Za-
mbrowie 12 grudnia 1912 
roku . Uczyła się w Warsza-
wie, jej nauczycielem fizy-
ki w gimnazjum był słynny 
później uczony Leopold In-

feld . Potem studiowała chemię na Uniwer-
sytecie Warszawskim (wówczas im . J . Pił-
sudskiego) . W 1939 roku uzyskała dyplom 
magisterski, który podpisał ówczesny Rek-
tor UW Jan Łukasiewicz, nasz wielki logik .

Podczas wojny przebywała w ZSRR . Jej 
pierwszy mąż Józef Krueger, z którym mia-
ła syna Benedykta, został tam aresztowany 
i zamęczony przez NKWD . Potem ponow-
nie wyszła za mąż – za Leona Szumilewicza . 
Po powrocie do Polski zamieszkała wraz 

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 72‒75

 W pierwodruku artykuł ukazał się: W . Krajewski, Irena 
Szumilewicz-Lachman (1912–2002), [w:] Nauka. Świat. 
Człowiek. Księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-
Lachman, red . nauk . W . Krajewski, PTF Oddz . Gdański, 
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, s . 15–22 (przyp . 
Redakcji naukowej) .
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z nim w Gdańsku . Urodził się tam jej drugi 
syn Jerzy (Benedykta Leon też usynowił, da-
jąc mu swoje nazwisko) .

Mimo przykrych przeżyć w ZSRR, Irena, 
jak wielu innych, nie wyłączając autora tych 
słów, zaangażowała się w komunizm (z którym 
później, w latach sześćdziesiątych radykalnie 
zerwała) . Początkowo pracowała w przemy-
śle (była dyrektorem fabryki kwasu siarko-
wego), potem w aparacie partyjnym jako kie-
rownik Wydziału Ekonomicznego KW PZPR 
w Gdańsku . Równocześnie interesowała się 
filozofią, w szczególności filozofią nauk przy-
rodniczych . Po pewnym czasie zaczęła praco-
wać na jednej z gdańskich uczelni w katedrze 
marksizmu-leninizmu, tylko bowiem w takich 
katedrach wówczas nauczano filozofii .

Postanowiła pisać pracę doktorską (wów-
czas zwaną kandydacką) na temat Teo-
ria śmierci cieplnej wszechświata . Oburzyło 
to kierującą nauczaniem marksizmu-leni-
nizmu w skali krajowej Walentynę Najdus, 
specjalistkę od historii ruchu robotniczego 
w Rosji i Polsce . Nie wiedziała, co to jest 
„śmierć cieplna”, ale uważała, że pracowni-
cy katedr marksizmu nie powinni zajmo-
wać się „jakąś śmiercią” . Irena Szumilewicz 
nawiązała wówczas kontakt ze mną, prosząc 
mnie, po pierwsze, o zgodę na promotor-
stwo, a po drugie, o przekonanie Najdus, że 
temat jest sensowny . Chętnie się zgodziłem 
(właśnie zostałem docentem; byłem co praw-
da o kilka lat młodszy, ale nie był to jedyny 
wypadek, gdy doktorant był starszy od pro-
motora) . Rozmawiałem z Walentyną Naj-
dus, którą szybko przekonałem, tłumacząc 
jej, o co chodzi w teorii śmierci cieplnej i mó-
wiąc jej, że pisał o tej teorii Engels, piszą też 
radzieccy filozofowie przyrody . 

Wkrótce staliśmy się z Irką przyjaciółmi . 
Przyjeżdżała często do Warszawy, ja czasem 

do Gdańska . Jej przyjazdy stały się regular-
ne od roku 1957, gdy Helena Eilstein zor-
ganizowała w Instytucie Filozofii PAN Pra-
cownię Filozoficznych Zagadnień Przyro-
doznawstwa, w której odbywały się comie-
sięczne ogólnopolskie seminaria . Jak w swo-
im czasie pisałem, „jądro” tego seminarium 
tworzyło osiem osób (wszyscy po studiach 
przyrodniczych): Helena Eilstein i piszący 
te słowa z Warszawy, Zdzisław Augusty-
nek i Zdzisław Kochański z Krakowa, Ire-
na Szumilewicz z Gdańska, Stefan Amster-
damski z Łodzi, Jan Such z Poznania, Wa-
cław Mejbaum z Wrocławia . Zauważę, że 
z tej ósemki zmarło już czworo (najwcze-
śniej w latach siedemdziesiątych) Zdzisław 
Kochański, a ostatnio drugi Zdzisław, Irena 
i Wacek . Ale wróćmy ad rem .

W 1959 roku odbyła się obrona pracy 
doktorskiej Ireny Szumilewicz na Uniwer-
sytecie Warszawskim – uczelni, którą ukoń-
czyła 20 lat wcześniej . Praca ukazała się na-
stępnie drukiem w PWN, pt . Teoria śmierci 
cieplarnianej wszechświata . Po pięciu latach 
Irena habilitowała się na tejże uczelni (by-
łem jednym z recenzentów) na podstawie 
książki: O kierunku upływu czasu . Dodam, 
że zarówno te książki, jak i wszystko, co 
napisała odznacza się jasnością i ścisłością, 
zgodnie z wymogami Szkoły Lwowsko-
-Warszawskiej, której zwolenniczką została, 
stopniowo odchodząc od marksizmu (po-
dobnie jak ja i wielu wyżej wymienionych) .

Wykładała w gdańsku, początkowo 
w Akademii Medycznej, a potem w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej, gdzie została docen-
tem i kierownikiem Katedry . Sporo publi-
kowała, brała udział w konferencjach filo-
zoficznych w kraju i za granicą, odbyła staż 
w USA . Założyła Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Filozoficznego w Gdańsku . 
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Jej kariera załamała się w fatalnym 1968 
roku, podczas przetaczającej się po kraju ak-
cji antysemickiej . Została wówczas pod ja-
kimś bzdurnym pretekstem usunięta z uczel-
ni . W ówczesnej ciężkiej atmosferze na pro-
test przeciw temu haniebnemu posunięciu 
odważyli się nieliczni (najbardziej zdecydo-
wanie protestował dr Janusz Golichowski) .

Przez długi czas Irena była bez pracy, 
utrzymywała się z korepetycji z matematyki . 
Po kilku latach udało się jej zatrudnić w In-
stytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie zo-
stała kierownikiem Samodzielnej Pracowni 
Metodologicznych Problemów Nauk Fizy-
kalnych . Plonem dyskusji w tej pracowni był 
zredagowany przez nią blok siedmiu artyku-
łów w „Studiach Filozoficznych” (1850, nr 5) . 
Autorami byli E . Pietruska-Madej, A .  Ło-
dyński, A . Motycka, E . Nekrašas, W . Kra-
jewski, W . Strawiński i sama redaktorka . Jak 
zauważa w nocie wstępnej, sygnowanej I .S ., 
tematyka większości artykułów obraca się 
wokół analizy i krytyki koncepcji Poppera .

Badała też konwencjonalizm, zwłaszcza 
dorobek Henriego Poincarégo . Owocem 
tych studiów było parę artykułów i książka 
Poincaré, wydana w zasłużonej serii Wiedzy 
Powszechnej Myśli i Ludzie .

Poza tym zajmowała się w różnych okre-
sach swej twórczości pojęciami prostoty, 
mechanicyzmu w fizyce, alienacji w nauce, 
rewolucji naukowych i racjonalności roz-
woju nauki, a także wiążącymi się z tym 
zagadnieniami aksjologicznymi, tak etycz-
nymi (moralna odpowiedzialność uczone-
go), jak i estetycznymi (piękno w nauce) 
oraz innymi2 . Wszędzie analizie pojęć 
2 Por . Bibliografia prac Ireny Szumilewicz-Lachman ukazała się 

w tomie wieloautorskim: Nauka, świat, człowiek. Księga po-
święcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, pod red . nauk . 
Władysława Krajewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego 2005, s . 23–25; (przyp . Redakcji naukowej) .

i problemów towarzyszyły własne intere-
sujące uwagi . 

Irena opowiadała mi, że przed pierwszym 
wyjazdem zagranicznym w latach siedem-
dziesiątych XX wieku (była już bezpartyjna) 
SB próbowała ją zwerbować do współpracy – 
oczywiście odmówiła (mnie zresztą spotkało 
to samo) . Mimo to paszport wówczas dostała . 

W końcu 1979 roku (parę lat po śmier-
ci Leona) Irena wyjechała na stałe do Lon-
dynu, podobnie jak jej młodszy syn Jerzy 
(Benedykt został w Gdańsku), gdzie wy-
szła trzeci raz za mąż – za Feliksa Lachma-
na . Dzieci z nim oczywiście już nie miała, 
doczekała się zaś od obu synów siedmiorga 
wnuków, a potem i prawnuków . […]

Wkrótce Irena Lachman została Rese-
arche Associate w słynnej London School 
of Economics, w jej nie mniej słynnym za-
kładzie o dość długiej nazwie Department 
of Philosophy, Logic and Scientific Method 
(zakład ten utworzył Karl Popper, po jego 
przejściu na emeryturę zakład objął Imre 
Lakatos, po śmierci tego ostatniego John 
Watkins, a potem, po jego przejściu na eme-
ryturę, Nancy Cartwright) . Nieraz wystę-
powała tam z referatami .

Wykładała też filozofię w PUNO (Polski 
Uniwersytet Na Obczyźnie) . Zajmowała się 
m . in . badaniem i propagowaniem polskiej 
filozofii, w szczególności Szkoły Lwowsko-
-Warszawskiej . W swoich wystąpieniach 
w LSE podkreślała wyższość tej szkoły nad 
Kołem Wiedeńskim, gdy chodzi o szero-
kość horyzontu filozoficznego . Jej referat 
w LSE na ten temat jeden z uczestników 
seminarium podsumował, wznosząc fran-
cuskie hasło z czasów powstań XIX-wiecz-
nych: Vive la Pologne!

W Londynie poza wieloma artykuła-
mi w języku angielskim i polskim, wydała 
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po angielsku tom prac Zygmunta Zawirskie-
go ze swoim obszernym wstępem . Przygo-
towywała, mimo zaawansowanego wieku, 
tom poświęcony Janinie Kotarbińskiej, ale 
nie zdążyła go ukończyć . Cały jej, bardzo 
wartościowy, dorobek naukowy obejmuje 
cztery książki i ponad czterdzieści rozpraw .

Wszyscy znajomi wspominają Irenę 
z dużym sentymentem . Przytoczę tu tylko 
(za zgodą Autora) wypowiedź prof . Jacka 
Jadackiego z listu do mnie, w którym wy-
jaśnia, że ze względów zdrowotnych, nie 

może napisać artykułu do Księgi pamiąt-
kowej dedykowanej prof . Szumilewicz-
-Lachman . Stwierdzając, że bardzo ceni 
publikacje Ireny Szumilewicz, a poznał ją 
także osobiście, charakteryzuje ją: „jako 
niezwykle subtelną osobę, odznaczającą się 
na tle codziennej szarości (pod tym wzglę-
dem) dobrymi manierami i miłym sposo-
bem bycia . Należała ona – z tego punktu 
widzenia – do odchodzącego już chyba 
(na naszych oczach) świata ludzi kultural-
nych (w sensie Znanieckiego)” .
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Irena Szumilewicz-Lachman 
– postać i myśl11

1. Sylwetka Filozof 2

Moja babcia Irena Szumilewicz-Lachman 
urodziła się w Zambrowie 20 grudnia 1912 
roku . W skróconym akcie urodzenia (Nr 
355/68) widnieje pod nazwiskiem Irena 
Sosnowska, a jej rodzice to Benedykt Ta-
nienbaum oraz Zofia Regernsberg, oboje 
żydowskiego pochodzenia . W 1930 roku 
ukończyła gimnazjum, a jej nauczycielem 
fizyki był Leopold Infeld, bliski współpra-
cownik Alberta Einsteina . W 1932 roku 
wstąpiła na Wydział Chemiczny Uniwer-
sytetu Warszawskiego . We wrześniu 1938 
roku ukończyła uniwersytet ze stopniem 

2 Obszerny szkic, zarysowujący sylwetkę Ireny Szumilewicz 
napisał Władysław Krajewski, który można znaleźć 
w księdze pamiątkowej poświęconej osobie Uczonej . Por . 
W . Krajewski, Irena Szumilewicz-Lachman (1912–2002), 
[w:] Nauka. Świat. Człowiek. Księga poświęcona pamię-
ci Ireny Szumilewicz-Lachman, red . W . Krajewski, Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne Oddział Gdański, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s . 15–18 . 
W księdze tej Czytelnik odnajdzie również pełną bibliogra-
fię prac Profesor Szumilewicz, opracowaną przez Benedykta 
Szumilewicza i Ewę Szumilewicz . Por . B . Szumilewicza 
i E .  Szumilewicz, Bibliografia prac Ireny Szumilewicz-
Lachman, w: Nauka Świat Człowiek, dz . cyt ., s . 23–25 . 

magistra chemii, podpisany przez rektora 
UW Jana Łukasiewicza .

Podczas II Wojny Światowej została zmu-
szona najpierw uciekać do Lwowa, a następ-
nie po śmierci jej pierwszego męża, który 
został zamęczony przez NKWD w sowiec-
kim więzieniu – Józefa Krigiera (ojca jej 
pierwszego syna Benedykta Szumilewicza), 
została wraz z nowo narodzonym synkiem 
zesłana do Kazachstanu . Od śmieci na ze-
słaniu uratowała ją praktyczna umiejętność 
wykorzystania wiedzy chemicznej, w szcze-
gólności produkcji mydła .

Powtórnie wyszła za mąż – za Leona 
Szumilewicza i zamieszkała wraz z nim 
w Gdańsku . Owocem tego małżeństwa był 
jej drugi syn Jerzy Szumilewicz (obecnie 
George Summers) .

W 1959 roku, na Uniwersytecie Warszaw-
skim, mgr Szumilewicz, obroniła pracę dok-
torską zatytułowaną: Teoria śmierci cieplnej 
wszechświata, która następnie ukazała się 
nakładem Państwowego Wydawnictwa Na-
ukowego . Pięć lat później Irena Szumilewicz 
habilitowała się, na tej samej uczelni, na pod-
stawie książki: O kierunku upływu czasu .

Była wieloletnim wykładowcą w Gdań-
skich wyższych uczelniach . Najpierw 

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 76‒86

1 W pierwodruku artykuł niniejszy ukazał się jako: 
E . Szumilewicz, Irena Szumilewicz-Lachman – postać i myśl 
(Irena Szumilewicz –Lachman – figure and thought ), [w:] 
Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (Philosophy 
at the Polish University Abroad ), Wydawnictwo von 
Borowiecky, Warszawa–Londyn, 2014 .
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na Akademii Medycznej, a następnie 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie 
została docentem i kierownikiem Kate-
dry Filozofii . Założyła również Oddział 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 
w Gdańsku . W 1968 roku została usunię-
ta z uczelni . Warto wspomnieć, że osobą, 
która najodważniej stanęła w obronie bab-
ci był doktor Janusz Golichowski . Irena 
Szumilewicz pozostała bez pracy . Utrzy-
mywała się z korepetycji z matematyki . 
Po kilku latach otrzymała zatrudnienie 
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 
gdzie została kierownikiem Samodzielnej 
Pracowni Metodologicznych Problemów 
Nauk Fizykalnych .

W 1979 roku wyjechała na stałe do Lon-
dynu . Tam też wyszła za mąż po raz trze-
ci za profesora Feliksa Lachmana . Została 
Research Assosiate w London School of Eco-
nomics w zakładzie Departament of Philo-
sophy, Logic and Scientific Metod (zakład 
ten utworzył Karl Popper, po jego przejściu 
na emeryturę kierownictwo nad nim objął 
Imre Lakatos, zaś po śmierci Imre Lakatosa 
– John Watkins, z chwilą przejścia na eme-
ryturę tego ostatniego, stery zakładu przej-
muje Nancy Cartwright) . 

Irena Szumilewicz, niedługo po przyjeź-
dzie do Londynu, została profesorem Pol-
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie, gdzie 
do końca swojego życia zajmowała się ba-
daniem i propagowaniem polskiej filozofii . 
Cały dorobek Ireny Szumilewicz obejmuje 
cztery książki i ponad czterdzieści rozpraw 
naukowych, a także liczne wykłady na mię-
dzynarodowych konferencjach . 

Trzy nurty dominowały w pracy badaw-
czej profesor Ireny Szumilewicz: zagadnie-
nie moralnej odpowiedzialności uczone-
go, w tym próba refleksji nad archetypem 

uczonego3, zagadnienie upływu czasu, a ści-
ślej zagadnienie kierunku upływu czasu4, 
oraz historia nauki (sylwetka Henri Poin-
carẻgo oraz Zygmunta Zawirskiego)5 .

2. Zagadnienie moralnej 
odpowiedzialności uczonego – próba 
refleksji nad archetypem uczonego

Zastanawiając się nad pracą uczonego i po-
słannictwem uczonego, prof . Szumilewicz 
często przywoływała przykłady Sokrate-
sa, Mikołaja Kopernika i Henri Poincarẻ-
go . Mając na uwadze słowa Sokratesa, „jest 
to jedno i to samo wiedzieć co jest spra-
wiedliwe i być sprawiedliwym”6, charak-
teryzuje uczonego jako tego, który wiedzę 
nierozerwalnie łączy z cnotą . Najmniejszy 
rozdźwięk pomiędzy nimi wskazywałby je-
dynie, bądź aż, na niewystarczającą głębię 
wiedzy . Irena Szumilewicz doprecyzowu-
je pogląd Sokratesa dodając, iż posiadanie 
wiedzy na temat moralnej postawy czło-
wieka jest co prawda warunkiem koniecz-
nym, ale niewystarczającym, dla wypełnie-
nia etosu uczonego . To, co jest potrzebne, 
to dać przyszłym uczonym a nawet szerzej, 

3 Por . I . Szumilewicz-Lachman, Czy nauka straciła swo-
ją niewinność, „Pisma Filozoficzne”, t . 75, (Między 
Przyrodoznawstwem, Matematyką a Humanistyką), 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2000, 
s . 227–232; I . Lachman, Joseph Rotblat: The moral responsi-
bility of a scientist, “Dialogue and Universalism” 1998, No . 9 .

4 Por . I . Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, PWN, 
Warszawa 1964 .

5 Por . I . Szumilewicz, Poincar, seria: „Myśli 
i Ludzie, Filozofia”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978; 
I .  Szumilewicz-Lachman, Zygmunt Zawirski: His Life 
and Work. With selected Writings on Time, Logic and The 
Mehodology of Science, translations by F . Lachman, ed . by 
R . Cohen, Boston University with the assistance of Bettina 
Berger, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht/ Boston/ 
London 1994 .

6 W . Tatarkiewicz, Historia filozofii, t . 1, PWN, Warszawa 
2005, s . 53 .
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całemu społeczeństwu, wiedzę na temat 
moralności7 .

Mikołaj Kopernik silnie akcentował po-
znanie prawdy, jako immanentny element 
pracy tego, który para się nauką i warunek 
dostateczny tego, aby móc obcować z pięk-
nem i harmonią świata . Cytat, który przy-
wołam niżej, był jednym z najchętniej i czę-
sto przez babcię przywoływanych .

Spośród licznych i różnorodnych sztuk 
i nauk, budzących w nas zamiłowanie i bę-
dących dla umysłów ludzkich pokarmem 
tym – według mego zdania – przede wszyst-
kim poświęcić się należy i te z najwięk-
szym uprawiać zapałem, które obracają się 
w kręgu rzeczy najpiękniejszych i najbar-
dziej godnych poznania . Takimi zaś są na-
uki, które zajmują się cudownymi obrota-
mi we wszechświecie i biegami gwiazd, ich 
rozmiarami i odległościami, ich wschodem 
i zachodem oraz przyczynami wszystkich 
innych zjawisk na niebie, a w końcu wyja-
śniają cały układ świata . A cóż piękniejszego 
nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, 
co piękne?

A skoro zadaniem wszystkich nauk szlachet-
nych jest odciągać człowieka od zła i kierować 
jego umysł ku większej doskonałości, to ta na-
uka, oprócz niepojętej rozkoszy umysłu, spra-
wić to może w pełniejszej mierze niż inne . Któż 
bowiem zgłębiając te rzeczy i widząc jak wszyst-
ko w nich ustawione jest w najlepszym ładzie 
i boską kierowane wolą, nie wzniesie się na wy-
żyny cnoty przez pilne ich rozważanie i stałą 
jakby zażyłość z nimi i nie będzie podziwiał 
Stwórcy wszechrzeczy, w którym się mieści całe 
szczęście i wszelkie dobro?

A także sądzi, że daleko do tego, by ktokol-
wiek mógł zostać doskonałym i zasługiwać 

7 Por . I . Szumilewicz-Lachman, Czy nauka straciła swoją nie-
winność, dz . cyt ., s . 232 .

na tę nazwę, jeśli nie posiądzie koniecznej 
wiedzy o Słońcu, Księżycu i wszystkich in-
nych planetach8 .

Henri Poincarẻ to następny przykład 
uczonego, wpisującego się w tradycję sokra-
tejską jak i tego, który identyfikuje się z tra-
dycją kopernikańską . Poincarẻ uważał, że 
celem poznania jest poznanie piękna, dobra 
i prawdy, natomiast motywy pragmatyczne 
mają charakter drugoplanowy:

Uczony nie bada przyrody dlatego, że 
jest to użyteczne, bada ją, bo sprawia mu 
to przyjemność, a sprawia mu przyjem-
ność, bo przyroda jest piękna . Gdyby nie 
była piękna, nie warto by jej poznawać, ży-
cie nie byłoby warte, aby je przeżywać . Nie 
mówię tu, oczywiście, o pięknie, które po-
strzegają nasze zmysły, o pięknie material-
nych własności i pozorów; nie żebym nim 
pogardzał, broń mnie Boże, ale nie ma ono 
nic wspólnego z nauką; mówię tutaj o owym 
wewnętrznym pięknie, płynącym z harmo-
nijnego ładu części, uchwytnym dla czyste-
go umysłu9 .

Prawda natomiast stanowi cel nadrzędny 
i uczony powinien mieć odwagę bezwzględ-
nego jej głoszenia: 

kiedy mówię o prawdzie, nie ulega wątpliwo-
ści, że mówię o prawdzie moralnej, nie tyl-
ko o prawdzie naukowej, aby znaleźć jedną, 
jak też znaleźć drugą trzeba starać się uwolnić 
całkowicie od uprzedzeń i namiętności, trze-
ba osiągnąć absolutną szczerość10 .

8 M . Kopernik, O obrotach ciał niebieskich, Wydawnictwo 
Jirafa Roja, Warszawa 2009, s . 51–55 .

9 H . Poincar, Nauka i metoda, wyd . J . Mortowicza, Warszawa 
1911, s . 242 .

10 I . Szumilewicz-Lachman, Czy nauka straciła swoją niewin-
ność, dz . cyt ., s . 229 .
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Matematyka to królowa nauk, która od-
słania uczonym odwieczną harmonię i ład 
zarówno umysłu ludzkiego, jak i świata: 

Z jednej strony nauka matematyczna musi 
rozmyślać nad samą sobą, i jest to pożytecz-
ne, bo rozmyślać nad samą sobą znaczy dla 
niej rozmyślać nad ludzkim umysłem, który 
ją stworzył, tym bardziej, że jest to ze wszyst-
kich jego tworów ten, dla którego najmniej 
czerpał on z zewnątrz . To stanowi o poży-
teczności pewnych spekulacji matematycz-
nych, jak np . tych, których przedmiotem 
są postulaty, geometryje niezwyczajne, funk-
cje o dziwnym wyglądzie . Im bardziej odda-
la się te spekulacje od najpospolitszych pojęć, 
a przeto od przyrody i zastosowań, tym lepiej 
wskażą nam, co może zdziałać umysł ludzki, 
gdy coraz bardziej uchyla się od tyranji świa-
ta zewnętrznego, tym lepiej zatym pozwolą 
nam poznać go samego w sobie11 . 

W myśl powyższych rozważań wartość 
pragmatyczna owoców badań uczonych jest je-
dynie czynnikiem konsekutywnym (a nie kon-
stytutywnym) . Z drugiej jednak strony, Irena 
Szumilewicz nie deprecjonuje pragmatycznej 
wartości pracy badawczej jako tego czynni-
ka, który mógłby wpływać i niejednokrotnie 
wpływa na rozwój społeczeństwa czy cywiliza-
cji; przestrzega ona jednak przed zagrożeniami 
jakie mogą nieść owoce badań naukowych . 

Profesor podaje za Michałem Atiyahem12, 
11 H . Poincarẻ, Nauka i metoda, dz . cyt., s . 21–22 . 
12 Tu warto wspomnieć o głębokiej przyjaźni jaka łączyła 

babcię i jej męża prof . Feliksa Lachmana z prof . Józefem 
Rotblatem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla . Józef 
Rotblat był polskim fizykiem i radiobiologiem żydowskie-
go pochodzenia, współzałożycielem i liderem pacyfistycz-
nego ruchu naukowców „Pugwash” . Nazwa „Pugwash” po-
chodzi od kanadyjskiej miejscowości, gdzie amerykańscy i 
rosyjscy naukowcy utworzyli tę organizację i zorganizowali 
pierwszą konferencję . Jej uczestnicy odwołali się do ogło-
szonego w 1954 antywojennego manifestu brytyjskiego fi-
lozofa Bertranda Russella, pod którym podpisał się Albert 

wybitnym uczonym związanym z walką 
o nierozprzestrzenianie broni atomowej na-
stępujące przyczyny13:
1 . Argument o moralnej odpowiedzialności 

uczonego: uczony ponosi odpowiedzial-
ność za konsekwencje swojej twórczej 
działalności; 

2 . Uczony lepiej niż polityk rozumie tech-
niczne problemy, a zatem ponosi większą 
odpowiedzialność .

3 . Uczony może udzielać pomocy oraz tech-
nicznych wskazówek przy rozwiązywa-
niu problemów, które pojawiają się wraz 
z odkryciami .

4 . Uczony powinien uprzedzać o przyszłych 
niebezpieczeństwach, które mogą zaist-
nieć w związku z dzisiejszymi odkryciami .

5 . Uczeni tworzą międzynarodowe bractwo 
ponad naturalnymi granicami, a zatem 
znajdują się w dogodnej sytuacji, aby oce-
niać w sposób globalny interesy ludzkości .

6 . W końcu istnieje potrzeba zapobieżenia 
powszechnej niechęci w stosunku do na-
uki . Własny interes wymaga od uczo-
nych, aby byli w pełni zaangażowani 
w publiczne dyskusje i aby nie widziano 
w nich „wrogów ludu” . 
Owa lista jest kwintesencją tego, jak mo-

ralny uczony winien postępować . Niewie-
le tutaj można dodać, co najwyżej wyarty-
kułować jak ważna jest moralna odpowie-
dzialność uczonego . Stąd przyszłym uczo-
nym winno się dać gruntowne podstawy 

Einstein . Przywołać też warto cytat, z wywiadu, jakiego 
udzielił mi prof . Rotblat w dzień po otrzymaniu nagro-
dy Nobla: „«Ci, którzy nie pamiętają przeszłości są skaza-
ni na jej powtórzenie» George Santayana” . Zarówno dzia-
dek, prof . Feliks Lachman, jak i Babcia, bardzo przyjaźnili 
się z Rotblatem i wzajemnie szanowali, ale niezupełnie się 
zgadzali z jego poglądami politycznymi . Por . „Dziennik 
Bałtycki”, 7 sierpnia 1995 .

13 I . Szumilewicz-Lachman, Czy nauka straciła swoją niewin-
ność, dz . cyt ., s . 231 .
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dotyczące moralnej problematyki . Tu-
taj Irena Szumilewicz podaje nowatorskie 
rozwiązanie:

Problematyka moralna powinna znaleźć się 
w centrum zainteresowania społeczeństwa . 
Poważną rolę ma tu do spełnienia rodzina, 
właściwa w niej atmosfera i przykład . To 
samo odnosi się do szkoły . Nauczyciel każ-
dego przedmiotu powinien uwzględniać 
w swoich wykładach problemy postawy mo-
ralnej i wpływać na kształtowanie charakte-
rów swoich wychowanków . To samo dotyczy 
nauczycieli akademickich . Poza tym należa-
łoby wprowadzić na wszystkich wydziałach, 
jako przedmiot obowiązkowy, etykę . Mam 
tu na myśli nie wąsko pojętą etykę zawodo-
wą, ale etykę w szerokim znaczeniu, jako na-
ukę o wartościach i ich znaczeniu dla społe-
czeństwa . Sądzę, że należałoby wprowadzić 
coś w rodzaju przysięgi Hipokratesa dla tych, 
którym dajemy prawo wykonywania zawo-
du fizyka, chemika, genetyka itp . Taka przy-
sięga miałaby walor nadrzędny w stosunku 
do wszystkich przyszłych zobowiązań . Sądzę, 
że każdy, kto w przyszłości podejmie decyzję 
zostania uczonym, powinien we własnym su-
mieniu złożyć przysięgę odpowiadającą starej 
rzymskiej zasadzie, którą trawestujemy: Nie-
chaj dobro ludzkości będzie prawem najwyż-
szym! Salus Humanitatis Superma Lex Esto!”14

3. Zagadnienie upływu czas

Drugie zasadnicze zagadnienie, któremu 
poświęciła się moja babcia, to problem upły-
wu czasu . Problem ten jest na tyle szerokim 
zagadnieniem, że Irena Szumilewicz celowo 
zawęża swe intelektualne badania do rozwa-
żań nad upływem czasu rozumianym jako 

14 Tamże, s . 232

strzałka czasu . Analizę strzałki czasu znaj-
dujemy w trzech aspektach – jest to próba 
rozstrzygnięcia następujących problemów:
1 . Czy struktura świata jest izotropowa 

czy anizotropowa15? (Irena Szumile-
wicz przyjmuje anizotropową strukturę 
świata) .

2 . Jakie są obiektywne własności, które leżą 
u podstaw anizotropii świata?

3 . Czym uwarunkowane jest ludzkie, su-
biektywne poczucie, że czas płynie 
w określonym kierunku .
Badaczka rozpatruje cechy takie jak: lo-

kalność, uniwersalność czy kazualność . Do-
chodzi do wniosku, że nie ma fizycznych 
podstaw, aby sądzić, że świat posiada wła-
sności lokalne bądź uniwersalne . Nie moż-
na również mówić o czasie w pełnej kategorii 
kazualnej; czas jest jedynie wynikiem okre-
ślonych więzi między zjawiskami . Irena Szu-
milewicz rozpatruje upływ czasu w obrębie 
trzech głównych teorii: kazualnych, entropij-
nych oraz opierających się na trzech mode-
lach kosmologicznych Friedmana16 . Filozof 
twierdzi, że teorie kazualne stanowią pod-
stawę do wyjaśniania upływu czasu . Są one 
prawomocne, gdy przyczynowość rozumieć 
będziemy jedynie jako funkcję uporządko-
wania, bez zwrotu . Druga zasada termody-
namiki17 umożliwia nomologiczne usankcjo-
nowanie anizotropii czasu . Analiza entropij-
nych teorii może stanowić podstawę do wy-
znaczania kierunku upływu czasu jedynie 
w skali lokalnej, jedynie na skalę naszego 

15 Gdyby struktura świata była izotropowa pod względem 
czasowym, to dwa różne zwroty czasu byłyby fizycznie 
równoważne .

16 Przy czym bada rozkład strzałki czasu jedynie w obrębie 
modelu rozszerzającego się wszechświata .

17 Warto wspomnieć, iż współcześnie druga zasada termody-
namiki nie jest już tak niepodważalnym prawem, np . ter-
modynamika nierównowagowa .
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wszechświata . Współcześnie, analizując za-
gadnienie entropii, nie należy zapominać, 
iż spełnia ono warunek adekwatności jedy-
nie, gdy analizowane są układy, znajdujące 
się w stanie równowagi termodynamicznej . 
Badając wszechświat w chwili jego powsta-
wania – czy to z perspektywy Wielkiego 
Wybuchu czy Wielkiego Odbicia (Big Boun-
ce) – trudno postulować o takie warunki, aby 
spełniona została druga zasada termodyna-
miki . Nowe podejście termodynamiki nie-
równowagowej18 osłabia moc entropii, jako 
niezawodnego narzędzia służącego do ana-
lizy zagadnień kosmologicznych . Układy 
nierównowagowe – takie jak wszechświat – 
posiadają fascynujące właściwości, które nie 
stoją w zgodzie z klasycznym twierdzeniem, 
iż przyroda nieuchronnie zmierza w stronę 
chaosu . Jednym z przykładów badań, któ-
re przeczą ekstrapolowaniu reguł entropii 
do skali wszechświata, są badania nad ukła-
dami samoorganizującymi się .

Przez samoorganizację rozumie się proces spon-
tanicznego formowania się przestrzennych, cza-
sowych oraz czasoprzestrzennych struktur czy 
też funkcji układu zbudowanego z kilku lub 
wielu komponentów . Zjawisko to występuje 
w fizyce, chemii i biologii w układach otwartych 
w stanach odległych od stanu równowagi ter-
micznej . Jest interesujące, że zjawisko samoor-
ganizacji występuje również w dziedzinach od-
ległych od fizyki, biologii i chemii, a mianowicie 
można się z nim spotkać w ekonomii, socjologii, 
naukach medycznych czy też technicznych19 .

Innym zjawiskiem, którego wyniki zmie-
niają cokolwiek pogląd na zagadnienie 
18 Reguera, J ., Rubi, J . M ., Vilar J . M . G ., The Mesoscopic 

Dynamics of Thermodynamic Systems, “The Journal of 
Physical Chemistry B” 2005, 109 (46), pp 21502–21515 .

19 M . Szydłowski, M . Herec M . P . Tambor, Samoorganizujący 
się Wszechświat w różnych skalach – miejsce, gdzie nauka 

entropii jest efekt Bénarda, który opisuje 
w jaki sposób regularności i symetrie cha-
rakteryzują układy znajdujące się w stanie 
nierównowagi termodynamicznej . Zjawisko 
to ukazuje, iż w układach w stanie nierów-
nowagi uporządkowanie może przechodzić 
w chaos i odwrotnie20 .

Rozważania dotyczące określonych mo-
deli kosmologicznych wymagają rozstrzy-
gnięcia czy czas stanowi kontinuum otwarte 
czy zamknięte21 . Zdaniem prof . Ireny Szu-
milewicz topologia czasu w porównaniu 
z topologią przestrzeni jest uboga, gdyż czas 
posiada jeden wymiar . Dlatego istnieją jedy-
nie dwie możliwości ujęcia czasu: linia pro-
sta bądź okrąg . Współcześnie taka sytuacja 
niekoniecznie musi zaistnieć, jeżeli wziąć 
pod uwagę współczesne hipotezy fizyczne, 
takie jak chociażby teoria superstrun, gdzie 
operuje się wieloma wymiarami . Być może 
w takim ujęciu czas można analizować jako 
obiekt wielwymiarowy .

Szokującą może wydawać się propozy-
cja czasu cyklicznego . Mimo, że propozy-
cja zamkniętych linii czasowych wydaje 
się być mało prawdopodobna, to w świetle 
praw fizyki nie można wykluczyć takiego 
stanu . Już w starożytności podejmowano 
próby opisu czasu, jako bytu cyklicznego . 
Heraklit i Parmenides – obaj, choć w dia-
metralnie różnym ujęciu – negowali ustalo-
ny kierunek upływu czasu . Heraklit sądził, 

spotyka się z filozofią, [w:] Transfer idei. Od ewolucji w bio-
logii do ewolucji w astronomii i kosmologii, red . E . Roslal, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, (online) . Dostępne w 
internecie: <http://www .kul .pl/files/57/transfer_idei/szy-
dlowski .pdf>, [dostęp: 15 grudnia 2018], s . 2 .

20 E . Brown, A . Nikolaenko, D . Funfschilling, G . Ahlers, 
Heat transport in turbulent Rayleigh-Bénard convection: 
Effect of finite top- and bottom-plate conductivities, “Journal 
of Fluid Mechanics” 2005, Vol . 523, Cambridge University 
Press, pp 251–260 .

21 Irena Szumilewicz opowiada się za otwartym kontinuum 
czasowym . 
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że rzeczywistość jest nieustannie zmienna . 
Parmenides przyjmował, że świat jest bytem 
nieruchomym .22

Platon z kolei uważał, iż czas posiada 
atrybuty przysługujące bytom matematycz-
nym . Oprócz owych atrybutów czas, w uję-
ciu tego filozofa, odpowiadał poruszaniu się 
ruchem kołowym: Owe obrazy czasu naśla-
dują wieczność, poruszając się ruchem koło-
wym według praw matematycznych .

Zatem wytoczył bóg świat na okrągło, w po-
staci kuli, on się w każdym kierunku ciągnie 
równie daleko od środka aż do krańców . To 
kształt najdoskonalszy ze wszystkich, najzu-
pełniej wszędzie do siebie podobny . Uważał, 
że taki kształt jednostajny jest bez porówna-
nia piękniejszy od niejednostajnego23 . 
[…]

Zatem czas powstał razem ze światem, aby 
razem zrodzone razem też ustały, jeśli kie-
dyś przyjdzie koniec świata i czasu . Powstał 
na wzór wieczności, aby był do niej możliwie 
jak najpodobniejszy . Pierwowzór trwa całą 
wieczność, a czas aż do końca – cały czas jako 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość . Zatem 
według myśli i zamiaru bożego w sprawie 
powstania czasu, aby powstał czas, powsta-
ło słońce i księżyc i pięć innych gwiazd, któ-
re się nazywają planetami, na rozgraniczenie 
i na straż liczb czasu . Bóg zrobił ich ciała i po-
łożył je na obręcze, którymi szedł obieg koli-
sty tego drugiego . Jest siedem tych ciał i dróg 
ich siedem . Księżyc biegnie po kole najbliż-
szym naokoło ziemi, słońce po drugim, nad 
ziemią . Jutrzenka i tak zwana święta gwiazda 

22 W . Tatarkiewicz, Historia filozofii, dz . cyt ., s . 19 .
23 Platon, Timajos, w: tenże, Dialogi, t . 2, tłum ., wstępy i ob-

jaśnienia W . Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s . 
682 .

Hermesa biegną po kole z taką samą pręd-
kością jak słońce, ale dostały prędkość jemu 
przeciwną . Dlatego doganiają się nawzajem 
i bywają doganiane, tak samo słońce i gwiaz-
da Hermesa, i Jutrzenka24 .

Fryderyk Nietzsche sformułował teo-
rię wiecznych powrotów, która opisuje cykle 
i powtarzanie się historii wszechświata . Po-
dobne stanowisko w nowszych czasach re-
prezentowali Svante Arrhenius, Abel Rey 
i Zygmunt Zawirski25 . Zamknięte linie cza-
sowe są logicznie możliwe . Ponadto nie stoją 
one w sprzeczności z prawami fizyki .

W 1949 roku urodzony w Austrii ame-
rykański matematyk Kurt Gödel stworzył 
model przestrzeni, który zakłada zamknięte 
linie czasowe . Model ten jest zgodny z rów-
naniami OTW26 . Gödel założył, że czaso-
przestrzeń wiruje wokół osi bezwładności . 
Zdaniem Profesor Szumilewicz model Gö-
dela jest homogeniczny w przestrzeni i sta-
tyczny . W modelu tym nie przyjmuje się ist-
nienia trójwymiarowej przestrzeni prosto-
padłej do linii światowych materii27 . W mo-
delu czasoprzestrzeni zmieniają się również 
właściwości czasu . Linie każdej podstawo-
wej cząstki są otwarte . W doświadczeniach 
obserwatora żadna epoka nie powtarza się . 
Mogą natomiast istnieć inne, czasowo-po-
dobne (time-like) linie zamknięte . Przy za-
mkniętych liniach czasowych nie ma pod-
staw do przeprowadzenia analizy strzałki 
czasu . Zdaniem Profesor Szumilewicz, czło-
wiek, zamieszkujący wszechświat Gödla, 
mógłby wędrować po takiej time-like linii 
do własnej przeszłości . Współcześnie, wersje 

24 Tamże, s . 687–688 .
25 Por . I . Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, dz . cyt ., s . 88 .
26 Ogólna Teoria Względności .
27 I . Szumilewicz, O kierunku upływu czasu, dz . cyt ., s . 89 .
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czasoprzestrzni z time-like liniami zostały 
potwierdzone jako prawidłowa hipotetycz-
na możliwość28 .

Nasz świat może być reprezentowany przez 
szczególny rodzaj rotacyjnych rozwiązań 
ogólnej teorii względności . Przypuszczalnie 
istnieją wszechświaty o rozwiązaniach rota-
cyjnych . W owych wszechświatach absolutny 
czas może po prostu nie istnieć . Nie jest nie-
możliwym istnienie wszechświata z rozwią-
zaniami rotacyjnymi . Być może nasz wszech-
świat jest wszechświatem owego rodzaju . 
Nikła kompatybilność praw natury owych 
wszechświatów (w których nie rozróżnia się 
absolutnego czasu, a zatem nie istnieje obiek-
tywny upływ czasu) może rzucać światło 
na koncepcje czasu również w tych wszech-
światach, w których możemy określić abso-
lutny czas29 .

Albert Einstein nie znajdywał logicznej 
sprzeczności w modelu Gödla, choć daleki 
był od bezkrytycznego przyjęcia owej teorii:

Praca Kurta Gödla stanowi, moim zdaniem, 
ważny wkład do ogólnej teorii względno-
ści, szczególnie do analizy pojęcia czasu . 

28 Por . V . M . Rosa, P . S . Letelier, Stability of Closed Timelike 
Curves in the Gödel Universe, “General Relativity 
and Gravitation”, (online): <https://arxiv .org/pdf/gr-
-qc/0703100 .pdf .>, [Dostęp: 15 grudnia 2018] .

29 „Our world, it is true, can hardly be represented by the 
particular kind of rotatong solutions reffered to above . [ . . .] 
There exist however also expanding rotating solutions . In 
such universes an absolute time also might fail to exist, and 
it is not impossible that our world is a universe this kind . 
The mere compatibility with the laws of nature of words in 
which there is no distinguished absolute time, and, therefo-
re, no objective laps of tome can exist, throws some light on 
the meaning of time also in those worlds in which an abso-
lute time can be defined”, (tłumaczenie: Ewa Szumilewicz) . 
K . Gödel, . Static Interpretation of Space-Time, in: The con-
cept of Space and Time, “Boston Studies in Philosophy of 
Science” 1976, Vol . 22, p . 457 . 

Problem, o który chodzi, niepokoił mnie już 
w czasie formułowania ogólnej teorii względ-
ności, a nie byłem w stanie go pojąć . [ . . .] Ta-
kie rozwiązanie kosmologiczne równań gra-
witacji [ . . .] znalazł pan Gödel . Interesujące 
byłoby rozważenie, czy nie da się ich odrzu-
cić z powodów fizycznych30 .

W ujęciu niektórych teoretyków, odkry-
cie przez Gödla modelu kosmologicznego, 
z zamkniętymi liniami czasowymi, pro-
wadzić może do sprzeczności . Jako przy-
kład może posłużyć następująca sytuacja: 
wyobraźmy sobie człowieka, który wraca 
do własnej przeszłości i przed swoim naro-
dzeniem zabija swoją matkę .

Idea rozwiązań równań Einsteina z za-
mkniętymi krzywymi czasopodobnymi 
nie jest wewnętrznie sprzeczna . Aby opi-
sać proces życia człowieka, nie wystarcza 
teoria pola grawitacyjnego . Michał Heller 
sądzi, że gdy będzie możliwe stworzenie 
teorii matematycznej, która opisze wa-
runki konieczne do wytłumaczenia życia, 
wówczas nałoży ona na teorię grawitacji 
dodatkowe warunki, które automatycznie 
wykluczą zamknięte linie czasowe . Przy-
puszcza on również, że poszukiwane wa-
runki istnienia globalnego czasu są zara-
zem warunkami koniecznymi do pojawie-
nia się życia człowieka31 .

W 1964 roku, gdy wydana została książ-
ka Ireny Szumilewicz, O kierunku upływu 

30 A . Einstein, Pisma filozoficzne, tłum . K . Napiórkowski, IFiS 
PAN, Warszawa 1999, s . 180 . Por . A . Einstein, Philosopher-
Scientist, Evaston 1949, s . 688 . „In that case the distinc-
tion ‘earlier-later’ is abandoned for world points which lie 
far apart in a cosmological sense, and those paradoxes, re-
garding the direction of the casual connection, arise, of 
which Mr . Gödel has spoken . It will be interesting to weight 
whether these are not to be excluded on physical ground” .

31 M . Heller . Początek jest wszędzie, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2002, s . 46 .
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czasu, filozof celowo zawęziła rozważania, 
dotyczące określonych modeli kosmologicz-
nych do namysłu nad tym, czy czas stano-
wi otwarte czy zamknięte continuum cza-
sowe, co nadal jest fascynującym zagadnie-
niem . Dziś wraz z gwałtownym rozwojem 
kosmologii współczesnej i jej współczesny-
mi hipotezami otwiera się całe nowe spec-
trum filozoficznych rozważań na naturę 
czasu i przestrzeni . Pasjonującym jest cho-
ciażby zagadnienie wszechświata cykliczne-
go, jako scenariusza rozwoju wszechświa-
ta, np . w myśl koncepcji modelu ekpyro-
tycznego32 . Warto zauważyć, że scenariu-
sze możliwego rozwoju wszechświata, które 
zakładają cykliczność, wychodząc tym sa-
mym poza osobliwość początkową, ujmu-
ją wszechświat jako czasowo nieskończony . 
W takich scenariuszach realizuje się zatem 
nieskończoność aktualna33; jest ona bowiem 
faktycznym atrybutem wszechświata . W ta-
kich wszechświatach zbadanie zagadnienia 
strzałki kosmologicznej czasu jest ciekawą 
podróżą filozoficzną, gdyż zupełnie inaczej 
jawiłby nam się czas w fazie kurczenia się 

32 Por . P . J . Steinhardt, N . Turok, A Cyclic Model of the 
Universe, “Science”, Vol . 296, No . 5572, 24 May 2002, 
p . 1436–1439; P . J . Steinhardt, N Turok, Nieskończony 
Wszechświat – Poza teorię wielkiego wybuchu, tłum . 
T . Krzysztoń, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009 . 

33 Taką sugestię wyraził prof . Marek Szydłowski w prywatnej 
korespondencji ze mną .

wszechświata (strzałka czasu płynęłaby od 
przeszłości w przyszłość) a inaczej w fazie 
rozszerzania się (od przeszłości w przyszłość) .

Zakończenie
Irena Szumilewicz zajmowała się filozo-
fią nauki, filozofią przyrody, metodologią 
nauk przyrodniczych oraz historią nauki . 
Badała konwencjonalizm, głównie w opar-
ciu o dorobek Henri Poncarégo . Niezwy-
kle oryginalne i nowatorskie były jej ko-
mentarze, analizy i uwagi dotyczące natu-
ry czasu, jak i szerzej filozofii kosmologii, 
zawarte w pracy O kierunku upływu czasu . 
Silnie akcentowała rolę kategorii piękna, 
prawdy i dobra34 rozumianej na sposób 
sokratejski, równocześnie doprecyzowując 
ową kategorię . Szczególny nacisk Badacz-
ka kładła na zagadnienie moralnej odpo-
wiedzialności uczonego . W życiu prywat-
nym kategoria piękna była bliska filozof . 
Babcia ślicznie się ubierała, dbała o pięk-
no swojego otoczenia, o dom, i do samego 
końca swojego długiego życia (żyła 89 lat) 
chodziła w szpilkach .

34 Por . I . Szumilewicz, Prostota a prawda, „Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne”, R . 7, Gdańsk 1965; por . I . Szumilewicz, 
The search for truth, harmony and beauty and the moral re-
sponsibility of a scientist, in: The Re-evaluation of existing va-
lues and the rerach for absolute values, Seventh International 
Conference on the Unity of the Science, Boston 1978 .

 Por . I . Szumilewicz-Lachman, Prostota – postulat wyboru 
czy metoda badania naukowego, w: Rozprawy i szkice z fi-
lozofii i metodologii nauk, red . nauk . J . Such J, E . Pakszys, 
I . Czerwonogóra, PWN, Warszawa 1992 .
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Irena Szumilewicz dealt with the philoso-
phy of science, philosophy of nature, me-
thodology of natural science and history 
of science . She investigated conventiona-
lism, mainly on the basis of the achieve-
ments of Henri Poncarẻ . Her comments 
and analysis on the nature of time, and 
more broadly the philosophy of cosmolo-
gy were original and innovative . They con-
tained in her work on the direction of the 
passage of time . They strongly emphasized 

Irena Szumilewicz-Lachman – figure and thought
(Summary)

the role of the category of beauty and truth 
as well as good sense on the Socratic me-
thod, while clarifying word category . Parti-
cular emphasis on the researcher placed an 
issue of moral responsibility of a scientist . 
In her private life the category of beauty 
was close to the philosopher .
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Katarzyna Pachniak  

Panteon sceptyków . 
Przegląd współczesnych 

teorii naukowych 
poświęconych genezie islamu

[Marcin Grodzki, Panteon sceptyków. Przegląd 
współczesnych teorii naukowych poświęconych gene-
zie islamu, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wy-
dział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2017, ss . 415] .

Od wielu lat początki islamu, podobnie 
jak każdej innej wielkiej religii, budzą 
wielkie zainteresowanie naukowców za-
chodnich . Jednocześnie sami muzułmanie 
uznają jedynie przyjętą w IX wieku hagio-
graficzną wersję początków swojej religii, 
pochodzenia Koranu itp ., i wszelkie próby 
krytycznej analizy wydarzeń są dla nich 
trudne do akceptacji . Na Zachodzie już 
na początku XX wieku pojawiły się wąt-
pliwości naukowe co do przyjętych przez 
muzułmanów koncepcji, jednak w latach 
70-tych XX wieku nurt rewizjonistyczny 
przybrał na sile i zaczęło się pojawiać dużo 
publikacji przedstawiających dość śmiałe 
niekiedy hipotezy odnośnie początków is-
lamu . Nadal jednak poruszanie tej proble-
matyki nie należy do łatwych, a przede 
wszystkim wymaga odwagi wobec oporów 
środowisk muzułmańskich . 

W swojej obszernej monografii (415s .) 
pt . Panteon sceptyków. Przegląd współczesnych 
teorii naukowych poświęconych genezie isla-
mu, dr hab . Marcin Grodzki podjął się, jako 
pierwszy w Polsce, przeglądu tej tematy-
ki . Wychodząc z założeń metodologicznych 
nauki zachodniej, Autor dokonuje krytycz-
nego przeglądu szeregu teorii i hipotez na-
ukowych powstałych głównie w kręgu kul-
tury zachodniej na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat, dotyczących pochodzenia 
i wczesnej ewolucji religii muzułmańskiej, 
zarówno w wymiarze kulturoznawczym, li-
teraturoznawczym, jak i religioznawczym . 
Książka stanowi uwieńczenie kilku lat inten-
sywnej pracy naukowej Autora, poświęconej 
tym zagadnieniom, której owocem jest rów-
nież kilkanaście publikacji naukowych (opu-
blikowanych zarówno w Polsce, jak i zagra-
nicą: w Niemczech, Finlandii, Słowacji, Tur-
cji, Wielkiej Brytanii i USA) .

Badania prehistorii islamu oraz poszu-
kiwania źródeł religii muzułmańskiej, za-
równo w tym wymiarze duchowym, jak 
i materialnym, od wieków stanowiły pole 
dla niezliczonych dociekań naukowych, 
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opieranych na dostępnych dowodach i prze-
słankach – zabytków literatury, sztuki, ar-
cheologii, epigrafiki, paleografii i wielu dys-
cyplin pokrewnych . Myślą przewodnią 
przewijającą się przez monografię Marcina 
Grodzkiego, stanowiącą cel jego analitycz-
nych badań, jest próba udowodnienia, że is-
lam jako religia, której geneza ginie w po-
mrokach historii, musiał posiadać w pew-
nym zakresie swoje źródła w duchowości 
wcześniejszych nurtów religijnych / filozo-
ficznych / ideologicznych późnego antyku, 
poprzedzających go chronologicznie . Jest 
to więc próba badania ciągłości całokształ-
tu procesów historycznych, które doprowa-
dziły do uformowania się zrębów muzuł-
mańskiej wiary w takiej, a nie innej formie, 
w tym, a nie innym czasie, w tym, a nie in-
nym miejscu . Bardzo często powstanie is-
lamu traktuje się bowiem jako zjawisko zu-
pełnie odrębne i wyłączne, zapominając, że 
wszystkie wielkie religie powstają w wyni-
ku pewnych procesów historycznych, któ-
re mają miejsce w konkretnym środowisku, 
osadzonym już w jakimś kontekście cywili-
zacyjnym . Tak analizie dra hab . Grodzkiego 
przyświeca wyraźnie postawiony cel badaw-
czy: jest nim nie tylko analiza najbardziej 
kontrowersyjnych i reprezentatywnych teo-
rii rewizjonistycznych ostatnich lat, ale rów-
nież próba rekonstrukcji pewnego procesu 
cywilizacyjnego: jak powstaje nowa religia, 
starając się jednocześnie wpisać, jak w przy-
padku islamu, w Abrahamowy paradygmat . 

Narodziny islamu i dwa pierwsze wieki 
jego dziejów są dla historyków religii okre-
sem niosącym nieporównywalnie więcej 
znaków zapytania i dylematów niż pewni-
ków . Patrząc na nurtujące badaczy zagad-
nienia przez pryzmat prawideł krytyki na-
ukowej, niepewności dotyczą już najbardziej 

podstawowych ustaleń powszechnie uzna-
wanych za niepodważalne aksjomaty . Jeśli 
odłożyć na chwilę na bok napiętnowane re-
ligijnym kerygmatem późne źródła tradycji 
religijnej islamu, wziąwszy na przykład Ko-
ran, nasuwają się fundamentalne pytania: 
kiedy, gdzie i w jaki sposób powstał? Z ja-
kiego środowiska pochodzi? Dla kogo został 
napisany – kto tworzył jego grupę docelo-
wą? W jakiej postaci i w jakim języku po-
wstał? W jaki sposób przekazywano Koran 
w jego najstarszej fazie? Kto, kiedy, w jaki 
sposób i w jakim celu go skodyfikował? 
Czy możliwa jest rekonstrukcja koranicz-
nego tekstu najbliższej tzw . wersji autogra-
ficznej? Dr hab . Marcin Grodzki przedsta-
wia w swojej książce i poddaje błyskotliwie 
krytycznej analizie pięć współczesnych teo-
rii naukowych, których przegląd ma na celu 
przybliżenie nas do odpowiedzi na te pyta-
nia, a przynajmniej zakreślenie tła Sitz im 
Leben i zakresu badawczego, w którym na-
leży ich szukać . Badania Marcina Grodzkie-
go, oprócz źródeł literackich, bazują rów-
nież na osobistych kontaktach z autorami 
w/w teorii naukowych (Crone, Luxenberg, 
Puin, Ohlig) w czasie pobytów badawczych 
w USA i Niemczech . 

Monografia poprzedzona jest obszernym, 
kilkudziesięciostronicowym wstępem do ba-
danej tematyki, w którym autor przedstawia 
rys historyczny badań nad pochodzeniem 
islamu, aktualny stan badań oraz przybli-
ża czytelnikowi podział na metodologiczne 
szkoły naukowe we współczesnej arabistyce 
i islamistyce, podejmujące się tego zadania . 
Właśnie ów podział na metodologie i ich 
wskazania na ich interdyscyplinarność sta-
nowi chyba najcenniejszą część wprowadze-
nia do książki, gdyż autor tą drogą nakre-
śla jednocześnie kierunek antycypowanego 
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rozwoju całej dyscypliny, co może być wska-
zówką do dalszych badań . Jednocześnie in-
terdyscyplinarność jest bardzo znaczącą ce-
chą książki Grodzkiego . Autor swobodnie 
porusza się w różnych nurtach arabistyki 
i islamistyki, jak również we współczesnej 
humanistyce, co pozwala mu stworzyć dzie-
ło prawdziwie krytyczne wobec teorii oto-
czonych w kulturze muzułmańskiej nim-
bem świętości . 

W dalszej kolejności Marcin Grodzki 
przedstawia obszernie w pięciu rozdziałach 
kolejne teorie, analizuje je i komentuje, czy-
niąc liczne cenne odniesienia do całej dys-
cypliny i jej rozwoju . Autorzy tych teorii 
bazują na doświadczeniu zdobytym w róż-
nych dziedzinach nauki i na dostępnych im 
źródłach . Z jednej strony łatwo można za-
uważyć, że każda z przedstawionych wizji 
genezy islamu jest inna i nie da się ze sobą 
pogodzić w szczegółach . Jednak przy wni-
kliwszej analizie, można wyraźnie dostrzec 
pewne cechy łączne – szeroki, wspólny mia-
nownik stanowiący o przynależności tych 
teorii do szkoły sceptycyzmu we współcze-
snej islamistyce . 

Rozdział I poświęcony jest głośnej teorii 
naukowej z lat 70-tych XX wieku, napisa-
nej przez jednego z mentorów niemieckiej 
islamistyki, przede wszystkim w zakresie li-
teraturoznawstwa i religioznawstwa - Gün-
tera Lülinga (1928-2014) . Marcin Grodzki 
zręcznie rysuje czytelnikowi suponowany 
przez Lülinga inspirujący, mistyczny obraz 
głębi duchowości mieszkańców Bliskiego 
Wschodu okresu późnego antyku oraz za-
wiłości przeżywanych przez nich dylematów 
wiary . Pokazuje wyraźnie, że życie duchowe 
w owym okresie na tym terenie było o wiele 
bardziej złożone niż zwykło się przypuszczać . 
Nieszablonowe podejście Lülinga do studiów 

nad genezą islamu od strony ewolucji myśli 
dogmatycznej i filozoficznej, hermeneutyki, 
antropologii kulturowej i antropozofii wie-
dzie czytelnika w świat hierarchii warto-
ści ówczesnego człowieka; hierarchii, która 
może być jednym z kluczy do odczytywania 
znaczenia najstarszych, zachowanych zabyt-
ków kultury islamu (w tym przede wszyst-
kim piśmiennictwa) w zgodności z intencją 
ich twórców . Poprzez ukazanie i analizę me-
todologii Lülinga (w szczególności metody 
krytyki historycznej), dr hab . Grodzki stara 
się wskazać na ciągłość rozwoju dogmatyki, 
która legła u podstaw wczesnej duchowości 
muzułmańskiej . Wskazuje trafnie, że rów-
nież myśl, choć nieuchwytna, ma swoje źró-
dło, które można starać się prześledzić meto-
dami naukowymi . Jak pisze Marcin Grodz-
ki, „Myśl nie ginie, lecz przybiera nowe for-
my i wciąż ewoluuje” . 

W rozdziale II Marcin Grodzki przygląda 
się analitycznie kolejnemu przykładowi me-
todologii z drugiej połowy XX wieku, któ-
ra trwale zapisała się w annałach współcze-
snych badań arabistyczno-islamistycznych, 
inspirując pokolenia adeptów tej dyscypliny . 
Podczas gdy wysiłki Lülinga koncentrowały 
się na poszukiwaniu tekstu Koranu Proroka 
(jako dalekiego pierwowzoru później skody-
fikowanego Koranu, najbliższego profetycz-
nemu przesłaniu Mahometa) i określeniu 
jego dogmatycznych źródeł, John Wans-
brough (1928-2002) skupia się na samym 
historycznym procesie i mechanizmach po-
wstawania kanonu Koranu z materiałów 
profetycznych – technikach ich korelowa-
nia i kompilacji, pierwszej redakcji, dalszej 
ewolucji ustnej i pisemnej przekazu, w koń-
cu harmonizacji tekstu Koranu z korpusem 
sunny, jego finalnej normatyzacji i kanoni-
zacji . Przy analizie tych rozważań, Marcin 
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Grodzki koncentruje się na kwestii zasadno-
ści stosowania w islamistyce metody kryty-
ki form i redakcji, której Wansbrough jest 
zwolennikiem . Warto zauważyć, że myśl 
tego badacza, skomplikowana i trudna, zo-
stała omówiona przez Marcina Grodzkiego 
w sposób jasny i klarowny . 

III rozdział Marcin Grodzki poświęca 
analizie i krytyce teorii hagaryzmu autorstwa 
wybitnej postaci współczesnej islamistyki – 
Patricii Crone (1945-2015), która podejmo-
wała wciąż aktualne dla nauki rozważania 
o kwestii ciągłości ustnej przekazu tradycji, 
w zakresie wpływów judaizmu (i samaryta-
nizmu) na islam, genezie prawa religijnego 
islamu, a także zagadce przebłysku tego mo-
mentu dziejów, w którym islam ujrzał świa-
tło dzienne . Żywiołowym zamysłem Cro-
ne, na który zwraca uwagę dr hab . Marcin 
Grodzki, było – podobnie jak w przypadku 
Johna Wansbrough – przeniesienie narzę-
dzi metodologicznych powszechnie stoso-
wanych w zachodniej nauce na pole studiów 
nad wczesnymi dziejami islamu . Metodolo-
giczny eksperyment Crone spotkał się z kry-
tyką za uczynienie tego zbyt mechanicznie, 
arbitralnie i wybiórczo . Jednak autorka re-
cenzji doskonale pamięta swoją pierwszą 
lekturę książki Crone o hagaryzmie jeszcze 
w czasie studiów, która była czymś niezwy-
kle inspirującym, pokazującym, że prawdy 
powszechnie uznawane za ustalone można 
i należy odczytywać inaczej . 

W kolejnym rozdziale (IV) Marcin 
Grodzki rysuje tło uwarunkowań historycz-
nych VII wieku, w którym zrodził się islam, 
na bazie dostępnych źródeł literackich i ar-
cheologicznych . Wykorzystuje do tego celu 
zarys teorii naukowej izraelskiego arche-
ologa Yehudy (1932-1992), który poświęcił 
się rekonstrukcji wczesnej historii islamu 

na podstawie ustaleń przede wszystkim ar-
cheologicznych, epigraficznych i numizma-
tycznych . W centrum jego teorii – podob-
nie jak u Crone – nie znajduje się sam tekst 
Koranu ani mechanizmy jego powstawa-
nia, lecz raczej całokształt procesów kształ-
towania się dziejów społeczności wiernych, 
w wyniku działania licznych, nakładających 
się na siebie, długofalowych czynników .

Ostatni, V rozdział monografii dr hab . 
Grodzki poświęca opisowi i krytyce wizji 
narodzin islamu naszkicowanej przez ba-
daczy zrzeszonych w niemieckim Instytu-
cie Inârah, która jest swoistą kulminacją 
dociekań szkoły sceptyków ostatnich kil-
kudziesięciu lat . Marcin Grodzki wskazu-
je na elementy tej teorii zaczerpnięte z teo-
rii wyżej opisanych, a także na oryginalny 
wkład własny tej grupy naukowców . Mar-
cin Grodzki słusznie zauważa, że wbrew po-
wszechnemu przekonaniu (również w nie-
których kręgach naukowych), konstrukcją 
nośną i kamieniem węgielnym teorii Insty-
tutu Inârah nie jest Syroaramejska lektura 
Koranu Christopha Luxenberga, lecz in-
terdyscyplinarne rozważania Karla-Heinza 
Ohliga z zakresu religioznawstwa i histo-
rii . O ile np . John Wansbrough lub Yehuda 
Nevo dopatrywali się korzeni duchowości 
islamu w judeochrześcijaństwie i kierowa-
li swój wzrok ku wielokulturowej Mezo-
potamii, o tyle badacze z Instytutu Inârah 
wplatają w swą teorię dość niecodzienny 
wątek wschodnioperski . Jednym i drugim 
chodzi jednak w gruncie rzeczy o to samo: 
wykazanie i objaśnienie logicznej ciągłość 
i płynności dziania się naturalnych proce-
sów religiotwórczych, które legły u pod-
staw wczesnomuzułmańskiej duchowości 
(i których znaczenie tak wyraźnie akcento-
wali zwłaszcza Lüling i Wansbrough) . 
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W posłowiu Marcin Grodzki dokonu-
je podsumowania i oszacowania wartości 
wkładu, jakie szkoła sceptycyzmu naukowe-
go wniosła do dorobku dyscypliny, powsta-
jąc w reakcji na niedoskonałości warsztatów 
metodologicznych stosowanych w studiach 
nad wczesnym islamem, w szczególności Ko-
ranem . W jego uznaniu, największą warto-
ścią analizowanych teorii jest to, co je łączy 
tworząc podwaliny pod szkołę sceptycyzmu: 
niekonwencjonalność i innowacyjność instru-
mentarium metodologicznego, konsekwencja 
i racjonalizm wbrew utrwalonym aksjomatom 
bądź presji ze strony środowisk naukowych, 
odwaga i bezkompromisowość, postulowana 
ciągłość procesów historycznych i oczywiście 

postawa krytycyzmu (sceptycyzmu) naukowe-
go – nieco zaniedbana we współczesnej dyscy-
plinie badań nad wczesnym islamem . 

Uważam pracę dr hab . Grodzkiego za po-
ważne osiągniecie naukowe, które powinno 
być lekturą obowiązkową nie tylko dla ara-
bistów i orientalistów, ale również dla przed-
stawicieli szeroko rozumianej humanistyki . 
Autorowi chodzi bowiem o coś znacznie 
więcej niż tylko o próbę zebrania teorii re-
wizjonistycznych: jego książka to błyskotli-
wa i erudycyjna próba pokazania, jak moż-
na, i należy, odwołując się do szerokiego wa-
chlarza współczesnych nauk i metodologii, 
odczytywać na nowo najważniejsze dla na-
szej historii zjawiska .



Polemiki i recenzje
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(Anty)egzystencjalizm 
Jeana Améry’ego

[Jean Améry, Poza winą i karą. Próby przeła-
mania podjęte przez złamanego, tłum . R . Tur-
czyn, posł . P . Weiser, Wydawnictwo Homini, 
Kraków 2007, 244 s .; tenże, O starzeniu się. 
Bunt i rezygnacja, tłum . B . Baran, Wydawnic-
two ALETHEIA, Warszawa 2018, 155 s .; ten-
że, Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej 
śmierci, tłum . i przedmowa B . Baran, Wydaw-
nictwo ALETHEIA, Warszawa 2018, 181 s .]

Historia indywidualna 
kontra historia powszechna

Jean Améry (1912–1978), był austriackim 
Żydem, urodzonym w Wiedniu . W cza-
sie II  Wojny Światowej więziony w obo-
zach koncentracyjnych, m . in . w Auschwitz . 
Po wojnie osiedlił się w Belgii . Jako pisarz 
zasłynął w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku . Szczególny rozgłos przyniosła 
mu książka, będąca swoistą relacją, chłodną 
i analityczną opowieścią ocaleńca-świadka: 
Poza winą i karą. Próby przełamania pod-
jęte przez złamanego . Pomimo, że w swo-
jej książce Améry próbuje zachować dy-
stans do siebie, świata, obozowych przeżyć, 

to jednak bezskutecznie, ponieważ to, cze-
go doświadczył zaważyło w znacznym stop-
niu na jego dalszej percepcji świata, jego 
sposobie myślenia o nim, które można na-
zwać (anty)egzystencjalizmem, tzn . takim 
sposobem rozpoznania, które podważa do-
tychczasowe wartości intelektualne i etycz-
ne wypracowane przez społeczeństwa tzw . 
cywilizacji zachodu . (Anty)egzystencjalizm 
Améry’ego przejawia się, nie tylko jako pe-
wien manifest intelektualny, ale zarazem 
w permanentnym braku zaufania do nasze-
go dorobku intelektualnego oraz świata lu-
dzi . Jak pisze w posłowiu tłumacz Poza winą 
i karą – Piotr Weiser: „Kiedy w Monachium 
u Szczęsnego ukazało się Jenseits von Schuld 
und Sühne, Améry staje u progu sławy . Za-
służonej, ale bolesnej . Jego fenomenologicz-
ny zapis życia ofiar i myśli katów nie był pa-
miętnikiem czy wspomnieniem, ale opartą 
na własnych przeżyciach anatomią cierpień 
i zbrodni . Próbą pytania o człowieka prze-
żywającego i popełniającego zło . Zło mające 
swoją konkretną nazwę”1 . 
1  P . Weiser, Dramat ocalenia Jeana Améry’ego, w: Poza winą 

i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, tłum . R . 

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 97‒102
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 Emmanuel Levinas okres II Wojny Świa-
towej nazywa symbolicznie – „Rok 1941” . 
W tym czasie okazało się, że historia nie ma 
sensu, że nie prowadzi ludzkości ku Króle-
stwu Niebieskiemu . Dziejów historii nie mo-
żemy rozpatrywać tak, jak chciał tego Augu-
styn z Hippony, jako pola, na którym toczy 
się walka dobra ze złem, gdzie zło ma swoje 
usprawiedliwienie na końcu historii, ponie-
waż ostatecznie zwycięża dobro . Dla Lévina-
sa, z którym pod tym względem zgadza się 
Améry, żadne zło nie może zostać usprawie-
dliwione . Czym ono jest? Według Kanta jest 
odstępstwem od zasady . Z kolei jego adwersarz 
Jean Nabert mówi, iż jest ono tym, co „nie-
możliwe do usprawiedliwienia” (injustifiable) . 
Zło tak nazwane jest tym, które przekracza 
granice naszej racjonalności, sięga granic rozu-
mu ludzkiego . W obozach śmierci działo się 
coś, czego usprawiedliwić się nie da, dla cze-
go nie posiadamy racji, co stanowi zaprzecze-
nie myślenia w ogóle . Jean Améry pisał w Poza 
winą i karą, że w obozie umysł całkowicie ka-
pitulował, wykazywał swoją nieprzydatność 
i brak kompetencji, nie spełniał swoich zadań, 
lecz jednak nadawał się do autonegacji . Nie 
było bowiem tak, że intelekt myślenia zaprze-
stawał, o nie, on myślał nieustannie, jednak 
używał go tylko w jednym celu, aby negować 
siebie samego, natrafiając na każdym kroku 
na nieprzekraczalne granice własnego myśle-
nia: „Przy tej okazji pękały osie jego tradycyj-
nych systemów odniesienia . Piękno było tylko 
złudzeniem . Poznanie okazywało się igraniem 
pojęciami . Śmierć otulała się w całą swoją 
niepoznawalność”2 . 

W powieści Słowa Jean-Paul Sartre na-
pisał, że potrzebował trzydziestu lat, aby 

Tyrczyn, posł . P . Weiser, Wydawnictwo Homini, Kraków 
2007, s . 225–244 .

2  Tamże, s . 59 .

pozbyć się myślenia w kategoriach filozoficz-
nego idealizmu . Jeanowi Améry’emu, jak 
wyznaje w swojej książce, wystarczyło kilka 
tygodni w Auschwitz . Dla Améry’ego, po-
dobnie jak dla Levinasa, zło nie jest czymś 
abstrakcyjnym, lecz czymś zindywiduali-
zowanym, ono posiada twarz konkretnego 
człowieka . Nie jest ani absolutne, ani ba-
nalne, jak widziała je Hanna Arendt . Eich-
mann był konkretnym człowiekiem zna-
nym z imienia i nazwiska, być może nie na-
zbyt elokwentnym i inteligentnym, a jedy-
nie skrupulatnym urzędnikiem, którego nie 
imała się żadna refleksja, podporządkowany 
normie, zasadzie, partii i Fürerowi, ale to go 
nie zwalniało od winy i nie usprawiedliwia-
ło, jak i niczego nie tłumaczyło tym, którzy 
swego czasu trafili do obozów śmierci . 

Améry pomimo, że ocalał to już do koń-
ca swego życia zmagał się z brakiem zaufa-
nia do świata ludzi – społeczeństwa, został 
przez nie wyzuty ze swej tożsamości: „Roz-
terki metafizyczne to eleganckie zmartwie-
nie o najwyższym standardzie . I niech po-
zostaną sprawą tych, którzy zawsze wiedzie-
li, kim i czym są, dlaczego tacy są i że wol-
no im takimi pozostać”3 . Niepokój jaki to-
warzyszył Autorowi Poza winą i karą miał 
charakter społeczny: ani obecność czy nie-
obecność Boga, ani śmierć, ani nicość, lecz 
społeczeństwo, „ono i tylko ono pozbawiło 
mnie zaufania do świata”4 – pisze na ostat-
nich stronach swojej przejmującej książki . 

Rzeczywistość przerosła słowa i idee . 
Z tej racji człowiek, być może, nie powinien 
w swoim życiu opierać się tylko i wyłącznie 
na rozumie i ufać mu bezgranicznie . Istnieje 
potrzeba odwołania się nie tyle do wyższej, 
co do innej kategorii instancji poznawczej, 
3  Tamże, s . 223 .
4  Tamże .
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jak doświadczenie, wiara, intuicja, wczucie, 
zmysł obserwacji, zdrowy rozsądek, w celu 
zreflektowania się i skonfrontowania rzeczy-
wistości z ideami i nabrania pewności, czy 
aby nie dojdzie do przerostu wyobraźni nad 
rzeczywistością . Otóż rozum nie jedno nosi 
imię, a i serce ma swoje rozumy – twierdził 
Pascal – dlaczego by po nie nie sięgnąć?

„Patrzy – każde patrzenie jest głupie”5

Istnieją ludzie, którzy posiadają świadomość 
siebie na każdym etapie życia, jak i świado-
mość upływu czasu . Do nich należy Jean 
Améry, choć nie każdy w taki sposób jak on 
myśli o starości, to sądzę jednak, że znajdzie 
sporą grupę czytelników, którzy mniej lub 
bardziej jawnie zechcą przyznać mu rację .

Jak sam Améry definiuje starzenie się/
starość? – „Być starym lub tylko się sta-
rzeć, czuć siebie, oznacza: mieć czas w cie-
le i w tym, co dla krótkości można nazwać 
duszą . Być młodym to rzucać ciało w czas, 
który nie jest czasem, lecz życiem, światem 
i przestrzenią”6 . Życie uwewnętrznione jest 
czasem i im więcej jednostka go w sobie 
gromadzi, tym jest starsza . Starzec składa 
się już tylko z czasu . W wyniku procesu sta-
rzenia się „ciało staje się coraz bardziej masą, 
a coraz mniej energią”7 . Owa masa to wro-
gie, nowe ja . Uzasadnienie dla owej alienacji 
nowopowstałego „ja” starzec znajduje w tym, 
że „jest ofiarą przemocy res extensa” sam zaś 
pozostaje res cogitans . Ostatecznie odrzu-
ca on ciało jako nie jego własne . Améry ma 

5  tadeusz.kantor@europa.pl, reż . K . Miklaszewski, Studio 
Filmowe Kalejdoskop, Telewizja Kraków 2010, 53 min ., 
barwny .

6 J . Améry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, tłum . B . 
Baran, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2018, s . 
28–29 .

7  Tamże, s . 56 .

wątpliwość co do tego, czy res extensa i res 
cogitans są rozdzielne, czy nie jest tak, że 
stanowią one nierozerwalną jedność, która 
opiera się rozrywającej obie, mocy/sile po-
wstałej w wyniku starzenia się ciała . Roz-
pad istoty ludzkiej następuje już za jej życia . 
Dusza i ciało – dwa elementy konstytuują-
ce człowieka, z biegiem lat coraz wyraźniej 
zaznaczają swoje zróżnicowanie i niewspół-
mierność . Z czasem rozluźniają się wszel-
kie ich związki i relacje międzybytowe, aby 
na końcu doszło do bolesnego i unicestwia-
jącego istotę ludzką rozczłonowania, odkle-
jenia się tego, co myślące, od tego, co ma-
terialne . Ciało zostaje u-nicestwione i od-
przestrzennione . W oporze i „przeżywanym 
cierpieniu”, jaki stawia dusza i ciało próbie 
ich rozdzielenia, widzi Améry dowód na ich 
nierozdzielną jedność . 

Starość i niedogodności z nią związane, 
belgijski pisarz obserwuje i opisuje w kon-
tekście społecznym, jako to, co z góry przez 
społeczeństwo narzucone i określone . Tu 
ponownie społeczność – ludzie – jest tym, 
co pozbawia człowieka starego możliwości 
myślenia o sobie w kategoriach czasu przy-
szłego . Społeczeństwo definiuje starość jako 
„«quarantaine», która z jednej strony ozna-
cza piątą dekadę życia, a z drugiej kwaran-
tannę, higieniczną izolację obejmującą lu-
dzi, którzy nie są już młodzi”8 . Tym co czy-
ni człowieka sześćdziesięcioletniego starym, 
to „spojrzenie innych” [przywodzi on w tym 
sformułowaniu myśl Jean-Paula Sartre’a – 
MUB], to ono naznacza nas „wiekiem spo-
łecznym” . Czym jest ów „wiek społeczny”? 
Jest to czas, jak pisze Améry, w którym ja 
jako ja, nie jestem już tym, który może być, 
ale jako ten, który jest tym oto, zamkniętym 

8  Tenże, s . 70 .
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w sobie, dookreślonym byciem . On już się 
nie staje, lecz jest, wbrew egzystencjali-
stycznemu  twierdzeniu, że pojedynczego 
człowieka nie da się ująć w definicji . Ktoś 
taki, z etykietą wieku społecznego, nie pro-
jektuje swoich możliwości, nie wybiega 
w przyszłość, lecz tkwi w swej przeszłości, 
w tym co robił . On już nikim nie będzie, 
on po prostu jest, ten oto, statyczny, bytowo 
określony: „Kimkolwiek jest A, nie ustrze-
li grubego zwierza, jeśli już wcześniej tego 
nie zrobił jako mąż stanu, aktor czy noto-
ryczny przestępca”9 . I pomimo, że to śmierć 
stawia kropkę nad życiem, to jednak społe-
czeństwo już go skazało: „Przegrał, nawet 
jeśli wygrał, tzn . nawet jeśli jego byt spo-
łeczny, który w pełni stanowi jego świado-
mość […] ma wysoką wartość rynkową”10 . 
Wolni od wieku społecznego są tylko cho-
rzy psychicznie . Tym ostatnim, byt zorien-
towany na to, aby mieć, nie odbierze bytu 
„permanentnego stawania się”11 tym, którzy 
nad posiadanie przedkładają bycie . 

Zdaniem belgijskiego pisarza, na spo-
łeczne starzenie się istotny wpływ wywiera 
„świat posiadania” . Otóż starzejący się czło-
wiek „nie pięknieje” i nie nabiera bystrości, 
o czym świat wie „[…] i daje do zrozumie-
nia starzejącemu się i staremu, który nie 
ma dziś waloru rzadkości i dlatego godny 
szacunku starzec przestał być imago bosko-
ści”12 . Szacunek młodych dla starych jest je-
dynie nic nie znaczącą konwencją . Starzeją-
cy się jest słaby jak słaba sztuka, czy film, 
dlatego nie ma co mu okazywać współczu-
cia . Tym, czym określa społeczeństwo sta-
rego lub starzejącego się, to przymiotniki 

9  Tamże, s . 74 .
10  Tamże, s . 75 .
11  Tamże, s . 81 .
12  Tamże, s . 87 .

poprzedzone przedrostkiem „nie”: „nie-
zdolny do znacznego wysiłku fizycznego, 
niezręczny, nieprzydatny […] nieedukowal-
ny, nieużyteczny, niepożądany, niezdrowy, 
nie-młody” . Améry twierdzi, że w ten oto 
sposób społeczeństwo nicestwi lub „u-nice-
stwia starzejącego się człowieka”13, czyniąc 
go niewidocznym na ulicach, nicestwi igno-
rując go, pomimo, że starzejący się i starcy 
nie zniknęli z ulic miast oraz mimo, że po-
dejmują próby rozumienia świata, do które-
go już nie przystają, ponieważ ich myślenie 
o świecie jest niewspółmierne z tym jak się 
teraz myśli o nim .

Naturalnie można podjąć wysiłek pogo-
ni za stawaniem się, „pozostania młodym 
z młodymi”, co zresztą instytucje społecz-
ne i gospodarcze chętnie wspierają za po-
średnictwem nośnych haseł oraz kampanii 
reklamowych w rodzaju: życie zaczyna się 
po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdzie-
siątce itd . itp . Można się zawsze „zrobić”, 
nosić się młodo . Ten, kto ulegnie i zechce 
dać sobie „szansę” złapie kilka chwil, choć 
tym samym nie stanie się bardziej widoczny 
dla innych – tych patrzących . 

Można też do kwestii starzenia się i sta-
rości własnej inaczej podejść, mianowicie, 
„uciekając w idyllę”, godząc się na warun-
ki dyktowane przez społeczeństwo, uznaję 
za fakt to, że nie jestem w stanie dotrzymać 
kroku pędzącemu czasowi, pasuję i wycofu-
ję się z życia, oglądając go od tej pory jedy-
nie przez okna swojego mieszkania .

Starzejący się idyllicznie i idylliczny sta-
ry nie przyjmują do wiadomości istnienia 
zjawiska postępującego społecznego unice-
stwienia „tak samo jak pobudzony wiecznie 
młody”, który wmawia sobie, „że nadgoni 

13  Tamże, s . 88 .
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czas, który przepływa obok niego, ci pierw-
si po prostu go negują, przeciwstawiając mu 
poemat pojęciowy «Wieczność» . Wszyscy 
oni przeżywają czas w nieprawdzie i mauva-
ise foi [złej wierze]”14 .

Ten, kto pragnie jednak żyć w prawdzie 
i uznać swe starzenie się jako to, co dzieje się 
tu i teraz, jest skazany na sprzeczność . Mówi 
on „nie” unicestwieniu i zarazem „tak”, po-
nieważ jego negacja nie ma perspektyw, 
nie ma szans powodzenia w tym starciu, 
skazany jest on na klęskę, ale jednocześnie 
jest to jego samodzielna decyzja i wola, aby 
przyjąć owo unicestwienie dobrowolnie . 
Akceptacja tego, że jest się niczym, pozwa-
la zachować własną jaźń . Améry poddaje się 
„spojrzeniu innego” . Stawienie czoła owe-
mu negującemu spojrzeniu jest jego osobi-
stą ambicją, sprawą i protestem . Przyjmu-
je na siebie społeczny wyrok bycia niczym 
i „właśnie w tym uznaniu nie-bytu” staje 
się czymś . W tym geście buntu i rezygna-
cji z dotrzymania kroku czasowi, upatruje 
szansę na „godną starość” .

„Jeśli chcesz wypowiedzieć życie, wypo-
wiedz śmierć”15

Jednym z kluczowych pojęć (anty)egzysten-
cjalizmu Améry’ego jest kategoria sytuacji 
odskoku, dzięki której życie ludzkie, tego, 
który decyduje się na dobrowolną śmierć, 
nabiera „egzystencjalnej gęstości”, takiej 
o jaką walczą niektórzy przez całe lub więk-
szość swojego życia i najczęściej bez powo-
dzenia . W sytuacji odskoku jednostka nie 
widzi już dla siebie możliwości na dalsze ży-
cie, to czas, w którym dociera do niej prawda 
o bez-sensie i bez-celowości dalszego życia, 
14  Tamże, s . 97 .
15  tadeusz.kantor@europa.pl, dz . cyt .

które i tak czeka już tylko na wyczerpanie 
zasobów energii jakie jeszcze posiada16 . 

Śmierć tak czy inaczej terroryzuje czło-
wieka od jego urodzenia, zagraża mu nie-
ustannie . W momencie odskoku docho-
dzi do jej gwałtownego „przyciągnięcia”, 
„ucieczki w śmierć”, ponieważ jest jednocze-
śnie ucieczką donikąd, bo w nicość, do miej-
sca, którego nie ma . Czekanie na śmieć bio-
logiczną, nagłą, naturalną to sposób bierne-
go działania . Ten, kto, zdaniem Améry’ego, 
decyduje się na śmieć dobrowolną, ten ak-
tywnie podejmuje problem: „samobójca 
przemawia sam . Mówi pierwszy”17, wyła-
mując się tym samym z „logiki życia”, owego 
„niezdrowego nabrzmiewania bytu”18, które 
potwierdza ludowe przysłowie „trzeba jakoś 
żyć” . Améry stawia nam pytanie: „Czy musi 
się istnieć tylko dlatego, że raz się zaistnia-
ło?”19 To, co charakterystyczne dla logiki 
życia, to, to, że „wszelkie wnioski logicz-
ne, które wypowiadamy w wypowiedziach 
o życiu, zawsze wiążą się z faktem tego ży-
cia” . Z kolei logika śmierci, nie jest żadną 
logiką, ma ona charakter przeciwlogiczny, 
jest „niemożliwością pomyślenia czegoś, „co 
jest niczym i nie jest”20 . Dla cywilizacji za-
chodu samobójstwo jest kwestią wstydliwą, 
podobnie jak choroba i ubóstwo . A prze-
cież natura nie ma nic wspólnego z logiką: 
„Śmierć jest naturalna, buduję teraz dom, 
który w święto zawieszenia wiechy się za-
wali . Moja śmierć znajduje się poza logiką 
i typowym myśleniem, dla mnie w najwyż-
szym stopniu nienaturalnymi, jest przeciwna 

16  Tenże, Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowol-
nej śmierci, tłum . i przedmowa B . Baran, Wydawnictwo 
ALETHEIA, Warszawa 2018, s . 37 .

17  Tamże, s . 38 .
18  Tamże, s . 73 .
19  Tamże, s . 39 .
20  Tamże, s . 45 .
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rozumowi i życiu . Nie można powstrzymać 
myślenia o niej”21 .

Jako się rzekło, Améry jest (anty)egzy-
stencjalistą, nie dokonuje namysłu nad sen-
sem istnienia, logiką życia czy też bycia, lecz 
nad jego (bez)sensem, (anty)logiką życia, 
którą w pełni akceptuje i broni przed cywi-
lizacyjnym i społecznym wymogiem życia 
do końca, do tzw . naturalnej śmierci . Dla 

21  Tamże, s . 65 .

niego samego oraz wielu innych, dobrowol-
na śmierć jest śmiercią jak najbardziej natu-
ralną . Być może podobnie jak życie, śmierć 
dobrowolna jest absurdalna, jednak nie jest 
błazeńska – twierdzi Améry – „bo przecież 
jej absurdalność nie powiększa absurdalno-
ści życia, lecz ją ogranicza”22 . 

On sam popełnia samobójstwo w wieku 
66 lat .

 
 

22  Tamże, s . 177 .
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Michał Wróblewski 

Polskie wariacje 
na temat Junga

[Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, red . 
nauk . Henryk Machoń, wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2017, 288s .]

Carl Gustav Jung zmarł w roku 1961 . Był 
jednym z najbardziej znanych dwudzie-
stowiecznych psychologów i psychiatrów, 
współtwórcą psychoanalizy, twórcą psy-
chologii analitycznej . Najważniejszymi 
jego pracami są: Symbole przemiany, Psy-
chologia a alchemia oraz Odpowiedź Hiobo-
wi . Jung znalazł wielu czytelników na świe-
ce – także w Polsce . Świadczyć może o tym 
wydany w roku 2017 Przewodnik po myśli 
Carla Gustava Junga, zredagowany przez 
Henryka Machonia . Odnajdziemy w nim 
rozważania filozofów, psychologów oraz 
religioznawców, starających się przybliżyć 
interdyscyplinarne, czy wręcz transdyscy-
plinarne poszukiwania Junga, określane 
najzręczniej mianem psychologii religii . 
Z pewnością Jung poważnie traktował pro-
blemy religijne i egzystencjalne współcze-
snego człowieka, co sprawiało, że mógł on 
uchodzić za mędrca . Jednak często kwestio-
nowano jego mądrość, kierując względem 

niej szereg oskarżeń . Najważniejsze z nich 
brzmiało, że uczony pod płaszczykiem 
uprawiania psychologii zajmuje się prakty-
kowaniem okultyzmu .

Zredagowany przez Machonia tom 
w dużym stopniu pełni rolę wprowadze-
nia w kluczowe koncepcje Junga, ujmujące 
również historyczny kontekst ich powsta-
wania . O pionierskich czasach psychoanali-
zy traktują teksty Kazimierza Pajora, przy-
pominającego o fizjologicznych tendencjach 
w psychiatrii na przełomie dziewiętnastego 
i dwudziestego stulecia, kiedy powstawała, 
zainicjowana przez Sigmunda Freuda, psy-
choanaliza . Wówczas to nauki o psychice 
traktowały zaburzenia psychiczne jedynie 
jako efekt wadliwego funkcjonowania mó-
zgu i systemu nerwowego . Autor Symbo-
li przemiany zaproponował w zamian pro-
jekt badania ludzkich wyobrażeń (zwłasz-
cza marzeń sennych), który doprowadził go 
do koncepcji archetypów nieświadomości 
zbiorowej, rozpoznawalnych dzięki sym-
bolom – przede wszystkim mitom . Rela-
cji między archetypami a symbolem oraz 
mitami swoje teksty poświęcają Mirosław 

„Karto-Teka Gdańska” Nr 2(3)/2018, s . 104‒107
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Piróg oraz Ilona Błocian . Piróg zwraca uwa-
gę na fakt, że według Junga tworzenie na-
rzucających się świadomości obrazów, jest 
podstawową funkcją nieświadomej psychi-
ki . Psychologię Jungowską charakteryzu-
je postawa finalistyczna, stojąca w opozy-
cji do – reprezentowanego chociażby przez 
Freuda – podejścia redukcjonistycznego . 
Postawa finalistyczna nie tyle stara się do-
ciec, jaka jest przyczyna poszczególnych 
obrazów psychicznych, zwłaszcza wtedy, 
kiedy jawią się one w postaci męczących 
symptomów, lecz raczej skłania się do osła-
niania celu, które one odsłaniają . Zmiana 
nastawienia czyni z obrazów psychicznych 
symbol, potrafiący transformować energię 
psychiczną, przemieniając instynktowne 
reakcje w świadome dzieła, tworzące kul-
turę . Symbol łączy w sobie nieświadomość 
ze świadomością, co szczególnie uwydat-
niają przeżywane zbiorowo mity .

Błocian wskazuje na silne pokrewień-
stwo nieświadomości z tym, co w antro-
pologii nazywa się „naturalnym umysłem”, 
charakteryzującym psychikę ludów niepi-
śmiennych czy dzieci . Dzieło Junga przy-
pomina, że mity są także obecne w życiu 
współczesnego człowieka, umożliwiając 
mu odnajdywanie sensu istnienia w różne-
go rodzaju narracjach, kształtujących jego 
tożsamość . Według szwajcarskiego uczo-
nego mity stanowią to, w co: „Wszędzie, 
zawsze i wszyscy wierzą” (jest to, przyta-
czane przez autora Psychologii a alchemii, 
powiedzenie Wincentego z Lerin) . Być 
może dlatego, a także ze względu na wy-
konywany przez siebie zawód terapeuty, 
Jung szczególne znaczenie przypisywał mi-
towi bohaterskiemu . Mit bohaterski zakła-
da konfrontację jednostki ze światem, jej 
symboliczną śmierć i przemianę duchową . 

Błocian stwierdza nawet, że szwajcarski 
uczony utożsamia z mitem bohaterskim 
także inne mity, na przykład mit kosmoge-
niczny . Według niej, Jungowska koncepcja 
mitu nawiązuje do romantycznej filozofii 
Schellinga, która również wpłynęła na neo-
kantowską filozofię Ernsta Cassirera .

Oprócz tekstów właściwie wprowadza-
jących w psychologię analityczną, można 
tam znaleźć artykuły, omawiające poglądy 
Junga na temat różnego rodzaju form życia 
religijnego . O chrześcijańskich korzeniach 
myśli szwajcarskiego psychiatry, będącego 
synem kalwińskiego pastora, przypomina 
Machoń . Według niego nowatorstwo Jun-
ga polega na tym, że traktuje on dogmaty 
i sakramenty różnych religii chrześcijań-
skich jako wyraz archetypów nieświado-
mości zbiorowej . Innymi słowy, chrześci-
jańskie rytuały są w tej perspektywie sym-
bolami, szczególnie silnie oddziałującymi 
na psychikę osób wierzących . Nie można 
zatem powiedzieć, że uczestnictwo w ry-
tuałach religijnych jest namiastką czy też 
parodią doświadczenia religijnego, lecz 
ich autentyczną formą, domagającą się od 
osób zaangażowania w realizujące wiarę 
praktyki . Machoń zauważa nawet, że Jung 
stwierdzając, iż w przypadku katolików 
spowiedź jest skuteczniejsza od wyznań 
dokonywanych podczas terapii, co zda-
je się być twierdzeniem łatwym do pod-
ważenia z punktu widzenia współczesnej 
wiedzy psychologicznej . Jeszcze bardziej 
krytycznie – najbardziej krytycznie w ni-
niejszym tomie na temat Junga – wypo-
wiada się Jacek Sieradzan . Według niego 
Jungowskie poglądy na temat duchowości 
Dalekiego Wschodu są mieszaniną igno-
rancji i uprzedzeń, charakteryzujących 
wielu Europejczyków .
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Jung jednak w swoich pismach przypomi-
nał tradycje duchowe bliżej nieokreślonego 
przez siebie Wschodu i Zachodu, faworyzu-
jąc przede wszystkim alchemię, o czym wspo-
minają w swoich tekstach Izabela Trzcińska 
i Jerzy Prokopiuk . Trzcińska, powołując się 
na paradygmat Anatola Faivre’a w badaniu 
nad ezoteryzmem zachodnim, dostrzega sze-
reg podobieństw między psychologią anali-
tyczną a systemami ezoterycznymi . Zakła-
dają one między innymi praktykę wyobraź-
ni i medytacji czy też postulat całościowej 
przemiany człowieka i jego środowiska . Nie-
mniej jednak krakowska badaczka ezotery-
zmu podkreśla, że dla Junga różne systemy 
ezoteryczne nie są próbą obiektywnego opi-
su rzeczywistości, lecz są interesujące jako je-
den z przejawów aktywności nieświadomego 
aspektu psychiki . Ów psychocentryzm do-
strzega także, inspirujący się przede wszyst-
kim antropozofią Rudolfa Steinera, Jerzy 
Prokopiuk – pierwszy polski tłumacz pism 
autora Odpowiedzi Hiobowi . (Prokopiuk 
opowiada o swoim życiu i rozproszonych 
w licznych tekstach gnostyckich poglądach 
między innymi w książce Rozdroża, czyli 
zwierzenia gnostyka) . Tłumacz w swoim tek-
ście zdaje się rewidować swoje wcześniejsze 
ustalenia, każące traktować Junga jako dwu-
dziestowiecznego gnostyka – właściwie neo-
gnostyka . Dla Prokopiuka Jung nadal jest 
gnostykiem, ale reprezentowana przez niego 
gnoza jest gnozą samoograniczającą się, sta-
nowiąc próbę kompromisu ze współczesną 
filozofią i nauką .

O względnym sukcesie tego kompromi-
su zdają się przypominać teksty Tomasza J . 
Jasińskiego, dochodzącego do wniosku, że 
terapia Jungowska – jak wykazują badania 
kontrolne, pomimo koncentracji na bada-
niu marzeń sennych i fantazji, nie jest wcale 

mniej skuteczna od innych rodzajów tera-
pii . Swoistą kontynuacją, czy też uwspółcze-
śnieniem, teorii Jungowskich jest psycholo-
gia archetypowa Jamesa Hillmana, zwanego 
również „postmodernistycznym Jungiem” . 
Postmodernistycznym między innymi dla-
tego, gdyż Hillman rezygnuje z kluczowe-
go dla psychologii pojęcia integracji za po-
średnictwem archetypu Jaźni, scalającego 
procesu indywiduacji . Twórca psychologii 
archetypowej traktuje raczej indywiduację, 
jako możliwość doświadczenia wielości na-
rzucających się obrazów psychicznych . Być 
może troska o higienę wyobraźni, utrud-
nioną współcześnie przez postęp technolo-
giczny, generujący życie w świecie wirtu-
alnym sprawia, że praktyczny aspekt psy-
chologii Jungowskiej okazuje się potrzebną 
alternatywą . Wątki te szczególnie widocz-
ne są w tekście Tomasza Olchanowskiego, 
stanowiącym próbę sportretowania współ-
czesnej cywilizacji przy pomocy takich Jun-
gowskich pojęć jak enancjodromia, inflacja 
i alienacja psychiczna . Olchanowski, przede 
wszystkim, zwraca uwagę na niebezpieczeń-
stwo pomylenia indywiduacji z kompleksem 
rozdętego ego, charakteryzującego współ-
czesną kulturę manii . Jej powstanie jest 
wynikiem utraty kontaktu z treściami nie-
świadomości (stan alienacji psychicznej), re-
kompensowanej przez różnego rodzaju ma-
nie (stan negatywnej inflacji psychicznej), 
polegającej na zatraceniu świadomości i re-
fleksji w różnego rodzaju „pasjonujących” 
działaniach . Alienacja w psychologii Junga 
oznacza separację od uwznioślających treści 
archetypowych, wskazując na konieczność 
różnego rodzaju wyrzeczeń, potrzebnych 
do osiągnięcia dojrzałości psychicznej .

Można powiedzieć, że Jung jedynie 
przypomina prawdy znane antycznym 
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myślicielom, buddyjskim mnichom i chrze-
ścijańskim świętym, nawołującym w dużym 
stopniu do pracy nad sobą i przezwycięża-
niu namiętności przez ćwiczenia ducho-
we . Zasługą Junga zatem wydaje się przy-
pomnienie ludziom prawdy o zapoznanych 
tradycjach i przywołanie ich w terminach, 
roszczących sobie prawo do nazywania sie-
bie nauką empiryczną . Ów problem me-
todologicznego statusu psychologii anali-
tycznej porusza Czesław Nosal, doceniają-
cy przede wszystkim Jungowską typologię, 
stanowiącą chociażby podstawę do popular-
nych obecnie psychotestów diagnostycznych 
MBTI . Nosal także wskazuje na weryfikację 
terapeutycznej skuteczności koncepcji kom-
pleksów psychicznych . Obu koncepcji znaj-
dujących potwierdzenie w licznych bada-
niach weryfikujących . Ciągle jednak na po-
twierdzenie czekają hipotezy Junga, doty-
czące archetypów . Nosal jednak zauważa, 
że brak jednoznacznego potwierdzenia Jun-
gowskich hipotez, dotyczących archetypów, 
wcale nie oznacza, że ich nigdy nie będzie . 
Być może na wyrost porównuje on szwaj-
carskiego psychiatrę do Alberta Einsteina, 
którego teoria pól grawitacyjnych czekała 
na potwierdzenie sto lat . Nie da się jednak 
ukryć, że tego niezwykłego psychiatrę oraz 
wielkiego fizyka łączyła jedna wspólna ce-
cha: wizjonerstwo .

Brakuje w niniejszej publikacji szerszego 
omówienia przełomowego dla Junga okresu 

(1912-1919), który nastąpił po zakończeniu 
współpracy z Freudem . Wtedy szwajcarski 
psychiatra konfrontował się z własną nie-
świadomością, jednocześnie budując fun-
damenty dla psychologii analitycznej, którą 
przez resztę długiego życia rozwijał . Mimo 
tego braku książka prezentuje najważniej-
sze wątki psychologii Jungowskiej oraz licz-
ne kwestie sporne z nią związane . Różni au-
torzy, rozpatrujący wieloaspektowe dzieło 
Junga z różnych punktów widzenia, a także 
różniąc się między sobą poglądami, tworzą 
jednak spójną całość . Nie da się ukryć, że 
w większości wypadków autorzy odnoszą się 
do szwajcarskiego psychiatry życzliwie, a nie 
krytycznie, dostrzegając w jego pismach ra-
czej twórcze możliwości, a nie zagrożenia czy 
też przebrzmiałości . Praca ta też wiele mówi 
o recepcji Junga w Polsce, gdzie obok gno-
stycznego Prokopiuka, do jego popularności 
przyczynił się także Zenon Waldemar Du-
dek – autor Podstaw psychologii Junga, redak-
tor naczelny wydawanego od 1992 roku cza-
sopisma „Albo Albo: inspiracje jungowskie: 
problemy psychologii i kultury: samopozna-
nie, terapia, rozwój” . Poniekąd zastępują go 
w niniejszym tomie, a także cytują współ-
pracujący z nim autorzy, tacy jak Olchanow-
ski czy Pajor . Książka także zdaje się antycy-
pować linie przyszłych sporów interpretacyj-
nych pism Junga, traktujących go jako na-
ukowca, lub bardziej jako hillmanowskiego 
narratora „uzdrawiających fikcji” .
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Małgorzata Obrycka   

Między inkluzją a ekskluzją 
w edukacji 

Spór o aksjologię 
w badaniach 

Społeczno-edukacyjnych
(Relacja z Sympozjum Naukowego)

Dnia 25 maja 2018 roku o godz . 16:00 w 
Bibliotece Miejskiej w Słupsku, przy ul . 
Grodzkiej 3, członkowie Pomorskiego To-
warzystwa Filozoficzno-Teologicznego, a 
zarazem pracownicy Wydziału Nauk Spo-
łecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku 
– dr Małgorzata Obrycka i dr Szymon Dą-
browski – zorganizowali sympozjum nauko-
we zatytułowane: MIĘDZY INKLUZJĄ A 
EKSKLUZJĄ W EDUKACJI. SPÓR O AK-
SJOLOGIĘ W BADANIACH SPOŁECZ-
NO-EDUKACYJNYCH . Organizatorzy do 
wspólnej dyskusji zaprosili: prof . zw . dr hab . 
Mirosława Patalona (Dziekana Wydziału 
Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w 
Słupsku); dr Annę Majer (Akademia Wy-
chowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 
Zakład Socjologii, Filozofii i Etyki Sportu); 
dr Helenę Liwo (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Peda-
gogiki); dra Mariana Pułtuskiego (teologa, 
praktyka edukacji) . 

Celem sympozjum była kontynuacja dys-
kusji podjętej w 2017 roku w ramach Po-
morskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teo-
logicznego, dotyczącej cyklu wykładów 

zatytułowanych: „Edukacja – Wartości – 
Kontrowersje” . Projekt miał charakter inter-
dyscyplinarny i zakładał zespolenie autor-
skich badań w zakresie pedagogiki kultury, 
pedagogiki społecznej, pedagogii religii, pe-
dagogiki specjalnej, a także w obszarach re-
ligioznawstwa, katechetyki, filozofii wycho-
wania i socjologii wychowania . Podczas sym-
pozjum organizatorzy podjęli próbę wygene-
rowania wspólnych pomysłów na promowa-
nie idei krytycznych, a zarazem inkluzyjnych 
analiz na gruncie edukacji współczesnej . In-
spiracją dla stworzenia projektu oraz konty-
nuacji prac w ramach sympozjum była i jest 
silna potrzeba przeciwstawienia się obecnej 
dziś ekskluzji oraz fragmentaryzacji zarówno 
w obrębie praktyk, jak i teorii edukacyjnych .

Podczas dyskusji uczestnicy oraz goście 
próbowali odsłonić i zrozumieć współcze-
sny spór o sferę wartości, norm i ocen, ujaw-
niających się w procesach edukacyjnych 
społeczeństwa XXI wieku . Przyjęto stano-
wisko, zgodnie z którym diagnoza tego sta-
nu, jego szczegółowych charakterystyk, sła-
bości, ograniczeń jest kluczowa dla wska-
zania potencjalnej zmiany . Organizatorzy 
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zaproponowali dwa kluczowe hasła, które 
pojawiają się od dłuższego czasu w facho-
wej literaturze przedmiotu . Są nimi inklu-
zja oraz ekskluzja . Pierwsze kojarzone z ła-
cińskim includere: in- – „w, do”, claudere – 
„zamknąć”; łac . claudo, clavis – „klucz”, po-
wiązane jest z takimi określeniami jak: włą-
czanie kogoś lub czegoś w większą całość, 
integracja, partnerstwo, wspólnota, egalita-
ryzm czy kulturowe uwrażliwienie . Eksklu-
zja z kolei interpretowana była jako wyłącza-
nie, wykluczanie, marginalizacja, elitaryzm, 
opresja społeczna, uprzedzenia, stereotypy 
wobec odmienności i inności . 

Sympozjum było otwarte i bezpłatne dla 
wszystkich . Spotkanie trwało dwie godziny . 
W dyskusji brało udział około dwudziestu 
gości, zarówno zajmujących się pracą nauko-
wą, jak również pracujących poza uczelnią .  

FOTORELACJA
strona internetowa: https://pedagogika .apsl .
edu .pl/421-relacja-z-sympozjum-naukowe-
go-miedzy-inkluzja-a-ekskluzja-w-edukacji-
-spor-o-aksjologie-w-badaniach-spoleczno-
-edukacyjnych .html
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Katarzyna Bogdanowicz 

Chrześcijaństwo 
w różnych cywilizacjach 

Pytania o przyszłość 
i uniwersalizm chrześcijaństwa . . .

(Sprawozdanie z III edycji konferencji,  
Gdańsk-Leźno 19–20 października 2018 roku)

W dniach 19–20 października 2018 roku 
w gmachu Pałacu w Leźnie odbyła się III edy-
cja konferencji naukowej z cyklu: Oblicza sa-
crum w kulturach i cywilizacjach, tym razem 
pod tytułem: Chrześcijaństwo w różnych cy-
wilizacjach . Pytania o przyszłość i uniwersa-
lizm chrześcijaństwa w obecnej postaci cywi-
lizacji Zachodu . Organizatorem konferencji 
był Uniwersytet Gdański wraz z Pomorskim 
Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym  
oraz gdańskim oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Filozoficznego . Patronat honorowy 
nad konferencją objęło Katolickie Stowarzy-
szenie „Civitas Christiana” . Komitetowi or-
ganizacyjnemu przewodniczył dr hab . prof . 
UG Romuald Piekarski, a w skład komitetu 
weszli: dr Maria Urbańska-Bożek, dr Zby-
szek Dymarski, mgr Krystyna Bembennek 
oraz mgr Katarzyna Bogdanowicz . W Ra-
dzie Programowej konferencji zasiedli: ks . 
bp dr hab . prof . ChAT Marcin Hintz, ks . 
bp dr Jacek Jezierski, o . prof . dr hab . Jan 
Andrzej Kłoczowski, ks . prof . dr hab . Hen-
ryk Paprocki, dr hab . prof . UG Romuald 
Piekarski oraz dr hab . prof . ChAT Kalina 
Wojciechowska .

Konferencję otworzył dr hab . prof . UG 
Romuald Piekarski, który we wprowadza-
jącym przemówieniu podkreślił wagę tema-
tu konferencji, dotyczącego relacji między 
wiarą chrześcijańską a cywilizacją Zachodu 
we współczesnym świecie . Zwrócił uwagę 
na to, że to nie sekularyzacja życia publicz-
nego i społeczeństwo konsumpcyjne decy-
dują w pełni o przyszłości chrześcijaństwa, 
lecz głębia życia religijnego . Wątek ten pod-
jął, we wprowadzającym słowie, skierowa-
nym do uczestników Konferencji, ks . bp dr 
hab . prof . ChAT Marcin Hintz . Szczególnie 
zaakcentowana została, w jego wypowiedzi, 
znacząca rola religii dla wszelkich cywiliza-
cji, szczególnie chrześcijańskiej, jako najbar-
dziej uniwersalnej ze wszystkich . 

Sesja I obrad plenarnych dotyczyła pro-
blemu Perspektyw chrześcijaństwa w myśli 
Zachodu . W pierwszej części sesji prof . dr 
hab . Jacek Aleksander Prokopski z Politech-
niki Wrocławskiej przeprowadził krytyczną 
analizę pism Fryderyka Nietzschego, w któ-
rej wykazał, że postawa niemieckiego filozo-
fa wobec chrześcijaństwa jest raczej apolo-
getyczna . Nietzsche widział chrześcijaństwo 
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i tak też je prezentował, jako dotykające ją-
dra wiary, któremu obce jest jej zapośred-
niczanie w osobach kapłanów, urzędowego 
Kościoła, teologii czy dogmatów religijnych . 

Dalej, dr Miłosz Puczydłowski, z Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
przedstawił uwagi dotyczące dwóch tek-
stów Karla Bartha z jego teologii politycz-
nej: Rechtfertigung und Recht (1938) i Chri-
stengemeinde und Bürgergemeinde (1946) . 
Celem jego wystąpienia była ocena argu-
mentacji Bartha odnośnie społeczno-poli-
tycznego zaangażowania chrześcijan, jak 
również próba odpowiedzi na pytanie o ak-
tualność Barhowskiej diagnozy w perspek-
tywie ruchów sekularyzacyjnych obserwo-
wanych obecnie w Europie . 

Część drugą sesji rozpoczął referat prof . 
dra hab . Romualda Piekarskiego, reprezen-
tującego Uniwersytet Gdański, odnoszący 
się do wizji kształtu chrześcijaństwa w uję-
ciu Arnolda Toynbee’ego . Rozważania jego 
zostały ukierunkowane w stronę przeobra-
żeniowej roli Kościoła chrześcijańskiego, 
odrębnej od rozwoju cywilizacji . 

Z kolei w wystąpieniu dra Janusza Boh-
dziewicza, z Akademii Pomorskiej w Słup-
sku, analizowana była relacja między ewan-
gelicką ideą Królowania Boga a różnymi 
kulturami, cywilizacjami i globalizacją . Re-
fleksja obejmowała, z jednej strony, uznanie 
cywilizacji Zachodu za efekt chrześcijań-
skiego fermentu, jak je widział Marcel Ga-
uchet i Jean-Luc Nancy, z drugiej zaś, prze-
konanie, że pierwotne proroctwo Jezusa zo-
stało sprzeniewierzone przez Zachód, m .in . 
poprzez „wtórne ureligijnienie” (Węcław-
ski) nauczania Jezusa z Nazaretu . To 

„napięcie między postrzeganiem chrze-
ścijaństwa – zauważa Bohdziewicz – jako 
„ruchu charyzmatycznych wędrowców”, 

a „kościołem domowym/osiadłym”, na które 
być może chrystianizm jest skazany . Ten pa-
radoks jest szczególnie wyraźny w epoce post-
-piśmiennej, elektralnej globalizacji, kształtu-
jącej nowy typ wrażliwości, myślenia i dzia-
łania ludzi – pojawia się zarazem pokusa, by 
krytyczna refleksja, odsłaniająca historyczny 
kontekst narodzin chrześcijaństwa, poprowa-
dziła do prób „wcielenia” jej idei w nową for-
mę „świata” jakim jest rozszerzona cyfrowa 
rzeczywistość („e-christianitas”)” .
W trzeciej części sesji ks . dr . hab . Józef 

Kożuchowski z Wyższego Seminarium Du-
chownego w Elblągu) referował stanowisko 
Roberta Spaemanna dotyczące światowych 
ideologii nadziei, tj . marksizmu i ideologii 
przyjemności propagowanej przez Herberta 
Marcusego . Ideologie te zdaniem Spaeman-
na oddalają człowieka od religii . W następ-
nej kolejności zostało omówione stanowisko 
nadziei chrześcijańskiej, w której widziana 
jest przyszłość człowieka . 

Prof . dr hab . Piotr Przybysz z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zesta-
wił kryzys współczesnego liberalizmu z kry-
zysem współczesnego chrześcijaństwa . Po-
równanie zostało osadzane wokół pytania: 
czy wzajemne oddziaływanie owych kry-
zysów wzmacnia, czy też osłabia poczucie 
„kryzysu cywilizacji”? W końcowej części 
sesji głos zabrał, dr Michał Graban, który 
podjął się próby udowodnienia tezy, że pa-
radygmat społeczeństwa postindustrialne-
go można charakteryzować poprzez religię 
chrześcijańską i jej sekularyzację . Odwoły-
wał się do antropocentryzmu, który, jego 
zdaniem, zastąpił filozofię pozytywistyczną 
i naturalistyczną, oraz do wzrostu znaczenia 
wirtualności i postmaterializmu .

Obrady plenarne sesji II porusza-
ły problem Perspektyw chrześcijaństwa 
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na Wschodzie . W swojej prezentacji ks . mgr 
Vitaliy Kashchuk, z Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, przedstawił zarys 
kondycji religijnej społeczeństwa ukraiń-
skiego, jej stan aktualny oraz perspektywy 
rozwoju . Uwaga została zwrócona na żywy 
zmysł religijny Ukraińców, a także na wojnę 
jaka toczy się między Ukrainą i Rosją, która 
sprawiła, że Kościoły chrześcijańskie zaczęły 
ze sobą współpracować . Jako następny głos 
zabrał przedstawiciel konfesji prawosławnej, 
ks . dr Łukasz Leonkiewicz afiliowany przy 
Prawosławnym Seminarium Duchowym 
w Warszawie . Jego rozważania dotyczyły ję-
zyka dogmatów teologii prawosławnej i dez-
aktualizacji jego znaczenia wobec procesu 
sekularyzacji, który w odróżnieniu od tra-
dycji języka chrześcijańskiego innych konfe-
sji chrzescijańskich pozostał niezmienny od 
czasów bizantyjskich .

Sesja III obrad plenarnych skupiła się wo-
kół problemu Chrześcijaństwa i jego przy-
szłości w myśli polskiej . Referat dr Agniesz-
ki Bednarek ukazywał związek między 
nowym odczytywaniem wiary, jaki zapro-
ponował swego czasu Adama Mickiewicz, 
a anateizmem zaproponowanym przez Ri-
charda Kearneya, zgodnie z którym boskość 
można odnaleźć w świecie pozornie odda-
lonym od Boga . Mickiewicz staje w szranki 
z oświeceniowym „odczarowaniem” świata 
i postępującą sekularyzacją . Proponowane 
przez Poetę nowe odczytanie wiary, jest za-
sadnicze dla pojęcia anateizmu, który, jak 
referowała dr Bednarek-Bohdziewicz, Ke-
arney rozumie, jako proces odnajdywania 
boskości w świecie pozornie oddalonym 
od Boga (przedrostek „ana-” można rozu-
mieć jako „ponownie”, „na nowo”) . Następ-
nie, dr Maria Urbańska-Bożek reprezentu-
jąca Uniwersytet SWPS zrekonstruowała 

modernistyczną wizję reformy Kościoła 
katolickiego w myśli Mariana Zdziechow-
skiego . Szczególna uwaga została zwrócona 
na broszurę Pestis perniciosissima z 1905 roku 
(tytuł broszury nawiązuje do pierwszych 
słów encykliki papieskiej, Pascendi domini-
cis gregis. O zasadach modernistów, potępia-
jących modernizm religijny) oraz na dzieło 
Pesymizm, romantyzm a postawy chrześcijań-
stwa (1914–1915), w których Zdziechowski 
pisał o potrzebie stosowania właściwej me-
tody przekazywania prawdy i apologetycz-
nych wartości . 

W sesji IV obrad plenarnych podjęto pro-
blem Dialogu między religiami . W swoim 
wystąpieniu prof . dr hab . Józef Majewski 
z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentował 
spór toczący się wewnątrz Kościoła rzymsko-
katolickiego a dotyczący rozumienia religii 
niechrześcijańskich . „Wewnętrznym wymia-
rem głębokich i wielostronnych przemian 
społeczno-kulturowych – referował prof . 
Majewski – którym w skali globalnej, chociaż 
w różnym stopniu i wymiarze, podlega dziś 
świat, są zmiany w sferze religii . Determinują 
one nowe rozumienia relacji między religia-
mi” . W XX w . bezprecedensowym tego prze-
jawem okazało się spotkanie przywódców re-
ligii w Asyżu w 1986 roku, zorganizowane 
przez Jana Pawła II . Inicjatywa ta natrafiła 
na krytykę nawet wewnątrz samego Kościoła 
katolickiego, nie wyłączając Watykanu . Nie-
wątpliwe jest, że w Kościele tym nie mówi się 
dziś jednym głosem o stosunku chrześcijań-
stwa do innych religii, że w sferze tej wystę-
pują poważne napięcia . Nowe pojmowanie 
relacji między religiami znajduje się w nim in 
statu nascendi . „Nie może być pokoju między 
narodami bez pokoju między religiami . Nie 
może być pokoju między religiami bez dia-
logu między religiami . Nie będzie żadnego 
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dialogu między religiami bez badań teolo-
gicznych ich fundamentów” (Hans Küng) .

Dalej, dr Justyna Melonowska z Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie podjęła próbę 
obrony tezy, wedle której warunkiem zacho-
wania i odnowy chrześcijaństwa na Zacho-
dzie jest zdolność reaktualizacji doświadcze-
nia z przeszłości w akcie przyjaźni z Innym, 
oraz odnalezienie „jednostki sensu” działa-
jącej mobilizująco na chrześcijan przeszło-
ści . W tym celu powołano się na koncepcję 
„krytycznej filozofii historii” Henri-Irènèe 
Marrou . Istotą tak rozumianego badania hi-
storycznego jest wyjście ku Innemu, a wa-
runkiem − przyjaźń . Badanie historyczne 
to „dialektyka Mnie i Innego”, która zakłada 
braterskie porozumienie pomiędzy podmio-
tem a przedmiotem, tj . historykiem a źró-
dłem . Stanowisko Marrou, w kwestii rozu-
mienia historii, jest zbieżne z myślą Ratzin-
gera mówiącego, że niezależnie od technicz-
nych aspektów cywilizacji w pasażu czasu, 
człowiek pozostaje taki sam . Możliwe jest 
zatem porozumienie ludzi ponad historią .

Ostatnia prezentacja, dra inż . Zbyszka 
Dymarskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, 
dotyczyła roli religii w życiu społecznym . Dr 
Dymarski wyszedł z poglądu sformułowa-
nego przez Jana Andrzeja Kłoczowskiego, że 
nie ma jednej istoty religii . Przeprowadzone 
przez niego analizy doprowadziły go do wy-
różnienia trzech jej typów . Są to religie ko-
smiczne, mistyczne i prorockie . Ich charakter 

i struktura powiązana jest w dużej mierze 
z czasem i miejscem w jakim powstawały . 
W swoim wystąpieniu Prelegent przedsta-
wił trzy typy religii, które można usytuować 
w przestrzeni publicznej: religia starożytnej 
Grecji jako realizacja religii kosmicznej, reli-
gia dialogiczna związana z religią prorocką, 
która została przedstawiona w ujęciu Józefa 
Tischnera, a także religia polityczna będąca 
pewną formą quasi-religii . Tę ostatnią dr Dy-
marski zaprezentował w oparciu o badania 
Raymond Arona i Erica Voegelina . 

Konferencję zamknęła dyskusja panelowa 
z udziałem Jacka Aleksandra Prokopskie-
go reprezentującego stanowisko żydowsko-
-protestanckie, Miłosza Puczydłowskiedo 
broniącego ateizmu, Justyny Melonowskiej 
opowiadającej się za katolicyzmem orto-
doksyjnym oraz ks . Łukasza Leonkiewicza 
– duchownego Kościoła prawosławnego . 
Dyskusja toczyła się wokół pytań o możliwą 
przyszłość chrześcijaństwa, o najlepsze oto-
czenie cywilizacyjne dla przyszłego chrze-
ścijaństwa, o relacje międzywyznaniowe, 
o wymiar autentycznego dialogu między-re-
ligijnego, jak również o uniwersalną religię 
ludzkości . Głównym tematem sporu była 
opozycja między dążącym do zjednoczenia 
wszystkich wyznań ekumenizmem a dzielą-
cymi wszystkich walkami toczonymi mię-
dzy poszczególnymi konfesjami chrześci-
jańskimi . Wymieniano również poglądy 
na temat tego, czy apologetyka jest świadec-
twem, czy też schyłkiem wiary .
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