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Wieża Babel

Nicholas 
Rescher
Ur. w 1928 roku, 

amerykański 
filozof związany 

z Uniwersytetem 
w Pittsburghu, gdzie 

kieruje Centrum 
Filozofii Nauki. Autor 

niemal 100 książek 
oraz 400 artykułów, 
w których porusza 

zagadnienia z zakresu 
logiki, epistemologii, 

filozofii nauki, 
metafizyki i etyki.

Problemy filozoficzne

Ilu
st

ra
cj

a:
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s, 
C

C
0 Najnowszy numer

2021 › nr 3 (39)

magazyn popularyzujący filozofię

Cena 12 zł 
(w tym 8% VAT)

Nakład 1500 egz.

IS
SN

 2
39

2-
22

49
In

d
ek

s 
nr

 4
16

85
1

Wydawnictwo

Academicon

 filozofuj.eu
 redakcja@filozofuj.eu

NIESKOŃCZONOŚĆ

Tu nas znajdziesz

Serwis Filozofuj!

Filozofuj @ facebook

Filozofuj @ twitter

Filozofuj @ instagram

Zwierzęcy 
teologowie 
Ksenofanesa
Perspektywa Ksenofanesa wywróciła do 
góry nogami biblijny opis relacji człowiek-
Bóg. Gdzie bowiem Biblia mówi, że Bóg 
stworzył człowieka na swoje podobieństwo, 
Ksenofanes twierdzi, że to człowiek 
wytworzył Boga na swój obraz. 

pierwszorzędny przykład zaczepki, 
która stała się niezwykle popularna 
w filozofii: „Co powiedziałbyś / po-
wiedziałabyś, gdyby…?”.

Ponadto, domniemanie Ksenofa-
nesa zapoczątkowuje doktrynę re-
latywizmu, czyli stanowiska, które 
głosi, że prawda o rzeczach – w tym 
przypadku o właściwych obiektach 
czci – znajduje się w oczach patrzą-
cych lub, by być bardziej dokładnym, 
w oczach określonych gatunków  
patrzących.

Kluczową sprawą jest tu teza, że róż-
nie usytuowani obserwatorzy zobaczą 
rzeczy ze swojego własnego punktu wi-
dzenia. Została ona później rozwinięta 
przez młodszego krajana Ksenofanesa 

– Protagorasa (ok. 490-420 przed Chr.) 
– który nauczał, że 

człowiek jest miarą wszystkie-
go: tego, co jest, że jest, i tego co 
nie jest, że nie jest. 

Zdanie to znowu dotyczy gatunków, 
ale późniejsi, bardziej dogmatyczni 
myśliciele rozszerzyli ten relatywizm 
gatunkowy tak, że stał się relatywi-
zmem wyraźnie osobowym, uznają-
cym każdą jednostkę za sędziego swo-
jej własnej prawdy. Oczywiście w tym 
momencie sama koncepcja bezosobo-
wej rzeczywistości przepada jak ka-
mień w wodę i zostajemy z „relatywi-
zmem studenta drugiego roku”, który 
głosi: „to tylko ty tak myślisz”.

Perspektywa Ksenofanesa wywró-
ciła do góry nogami biblijny opis re-
lacji człowiek-Bóg. Gdzie bowiem Bi-
blia mówi, że Bóg stworzył człowieka 
na swoje podobieństwo, Ksenofanes 
twierdzi, że to człowiek wytworzył 
Boga na swój obraz. Jest to nieco fru-
strujące, że Ksenofanes nie powie-
dział nam, co mamy myśleć o jego 
spekulatywnej eskapadzie. Czy pró-
buje uzasadnić tezę, że Bóg jest tylko 
fikcją, czymś, co wymyśliliśmy na 
własnych zasadach po to, by pocie-
szać się w obliczu świata, którego tak 
naprawdę nie rozumiemy? Czy też 
próbuje nam powiedzieć, że nasze 
myślenie o tej sprawie jest głęboko 
nieadekwatne, przepełnione antropo-
morfizmem, a wprowadzanie do tych 
rozważań idei związanych z człowie-
czeństwem nie jest w stanie pomóc 
w przedstawieniu bytu, którego na-
tura jest znacznie bogatsza?

Pokrótce: czy Ksenofanes próbował 
spłycić naszą ideę Boga czy ją pogłębić? 
Niestety, źródła, jakie mamy do dys-
pozycji, nie pozwalają odpowiedzieć 
na to pytanie; informacje, które mo-
żemy odtworzyć, są w tym krytycz-
nym miejscu niewystarczające. 

Przełożył Michał Buraczewski

Nicholas Rescher, Xenophanes’s Animal Theologians, 
w: tenże, A Journey through Philosophy in 101 Anec-
dotes, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 
2015, s. 15-16. Przekład za zgodą Autora i Wydawcy.

S tary grecki mędrzec Ksenofanes 
z Kolofonu (ok. 575-490 przed 
Chr.) jest znany potomnym jedy-

nie dzięki garstce krótkich cytatów. 
Oto jeden z najbardziej znaczących: 

Gdyby woły, konie i lwy miały 
ręce i mogły nimi malować 
i tworzyć dzieła tak, jak ludzie, to 
konie malowałyby obrazy 
bogów podobne do koni, a woły 
podobne do wołów i nadawały-
by bogom kształty takie, jaka 
jest ich własna postać [cyt. za 
Reale 2012, s. 131 – przyp. tłum.]. 

Ta dykteryjka jest bardzo pouczająca. 
Wprowadza do krainy filozoficznych 
rozważań nowe narzędzie myślowe: 
rozumowanie, które tu występuje, nie 
dokonuje się w oparciu o opis rzeczy-
wistości czy faktów, lecz stanowi czy-
sto spekulatywną projekcję, całkowi-
cie hipotetyczne twierdzenie. Jest to 

Warto doczytać 
   G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1. 

Od początków do Sokratesa, tłum. E. I. Zieliński, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Guido Reni, Aurora, 1612-1614
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