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1.

Za podstawowe elementy ontycznej struktury człowieka Kartezjusz uznała

substancję. Jest więc kontynuatorem tradycji sięgającej początków filozoficznej refleksji nad
człowiekiem. Autor Rozprawy o metodzietraktuje zarówno ciało, jak i duszęjako elementy realne,
nie sprowadzając jednego do drugiego[1]. Przy tym sądził, iżte elementy podmiotu
mogąwystępować jako oddzielne substancje. Tym samym filozof lokuje sięwśród myślicieli o
proweniencji odmiennej aniżeli zwolennicy koncepcji arystotelesowsko-tomistycznej, którzy
istotęludzkąrozumieli jako złożenie bytowe istniejące w sobie, ale nie przez siebie, czyli ens per
se[2].
Kartezjusz przyjmuje, że podstawąciała jest rozciągłość. Jednak w systemie francuskiego
filozofa pojecie materia ma wiele znaczeń. Autor odnosiłje zarówno do określenia ciała człowieka,
jak i na oznaczenie materii. Nie czułpotrzeby posłużenia sięinnym terminem [3]. Konieczność taka
pojawiła sięnieoczekiwanie i wiązała sięz Misterium Eucharystii. Wówczas autor Rozprawy, in
extenso musiałdokonaćrozróżnienia między corpus personae, a corpusrozumianej jako materia.
Byłrównieżzmuszony wziąćpod uwagęsam fakt cielesności jako pewnego rodzaju bytu w sensie
metafizycznym. Stąd też, kiedy pisałlist do Ojca Meslanda dotyczący misterium corporis et sanguis,
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mówiło ciele w ogóle i rozumiałprzez to określonączęśćmaterii, czyli wielkość, która dotyczyła
całego świata[4].
Zgodnie z tym ujęciem, jeśli od wielkości zostanie odjęta najmniejsza część, to natychmiast
podmiot stykający sięz tąrzeczywistościąosądzi, że ciało jest mniejsze i nie jest jużcałkowite.
Inaczej mówiąc, jeśli jakaścząstka tej materii zostanie zmieniona, wówczas należy sądzić, że ciało
nie jest już całkowicie takie samo, czyli idem numero[5]. W wyniku tego ciało jest nie tylko
wieloznacznym wyrażeniem, ale i najkrócej ujmując jest układem mechaniczno-cieplnopneumatyczno-hydraulicznym[6].
Nasz autor zwraca także uwagęna to, że materia jest w ciągłym ruchu «ciało ma jeden tylko
właściwy sobie ruch, (…) i w spoczynku będących do niego ciał, (…) uczestniczyćmoże w
niezliczonych innych ruchach» [7]. Wprawdzie ciało, jak zauważyłKartezjusz, posiada formy, ale
tylko przejściowe, plastyczne. Cechująje zatem pełne atrybuty, które mogą byćopisane adekwatnie,
wyczerpująco, w odizolowaniu od res cogitans[8]. Ciało podlega prawom fizyki, sąto: prawo
bezwładności, prawo ruchu prostoliniowego i prawo zderzeń [9].
To, że Kartezjusz uznaje substancjęrozciągłąi myślącąza punkt wyjścia w analizie struktury
ontycznej człowieka i przyznaje im tak wiele funkcji, nie oznacza, że według niego, podobnie, jak
w tradycji arystotelesowsko-tomistycznej dusza jest formąciała[10].
Kartezjusz uważa duszęza element odrębny od ciała. Określa jąjako substancjęrozumną,
samąprzez

sięzrozumiałą.

Dusza

zachowuje,

mimo

swego

związku

z

ciałem,

swojąwolnośćprzyrodzoną.
Autor Namiętnościukazuje, na czym dokładnie ta odrębnośćpolega. W sposób precyzyjny
stwierdza, że dusza upodmiotowuje sferę świadomości,poznania i że jest najgłębszym podłożem
umysłu, woli, pamięci, serca, rozumienia, zmysłu estetycznego, ciągłości wewnętrznej
samorealizacji, tożsamości oraz otwierania sięna świat poza i ponadludzki. Dusza, mimo tych
atrybutów jest jednak jedynie sposobem tego wszystkiego, co realizuje, nie zaśabsolutnym i
wyłącznym źródłem [11].
Akty wyżej wspomniane w całości wykonuje tylko w łączności z res extensa. Kartezjusz
uważał, iżdusza dzięki faktowi ciała może sięujawnić poprzez działanie, ale jednocześnie nie
warunkuje ciała, czyli nie konkretyzuje go. Gdyby je konkretyzowała, oznaczałoby to, że istnieje
ona jako warunek i forma ciała, a więc francuski myśliciel zgadzałby sięz myślicielami antropologii
tomistycznej, iżindywiduum w swych aktach ukonstytuowane jest dusząduchową [12].
Autor mechanistycznej filozofii przyrody sądził, iżsama dusza też musi byćkonkretyzowana.
Podmiotowa konkretyzacja duszy, która rozumiana była jako rzecz myśląca, czyli jaźń, a także
czysta idealna i substancjalna bytowość, jest nierozciągła. Dusza – substancja myśląca musi
byćskonkretyzowana, dzięki temu wraz z substancjąrozciągłąnadaje podmiotowi formęosobową,
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czyli tworzy jego indywiduum [13].
Kartezjusz konkretyzuje, co dokładnie należy rozumiećpod pojęciem osoby. Wiele razy
wskazywał, iżpodmiot to substancja myśląca i rozciągła: «I rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że
wszystko to, o czym mnie poucza natura, zawiera cośz prawdy (…). Owa natura (…) o niczym
mnie dobitniej nie poucza jak o tym, że posiadam ciało, które źle sięczuje, gdy ja czujęból, które
łaknie jedzenia lub picia, gdy odczuwam głód lub pragnienie; dlatego nie powinienem wątpić, że
jest w tym cośz prawdy. Uczy mnie teżnatura przez owe wrażenie bólu, głodu, pragnienia, że ja nie
jestem tylko obecny w moim ciele, (…) lecz że jestem z nim jak najściślej złączony i jak gdyby
zmieszany, tak że tworzęz nim jakby jednącałość. W przeciwnym bowiem razie ja, który nie jestem
niczym innym jak rzeczą myślącą, nie odczuwałbym bólu, gdy ciało moje zostaje zranione, lecz
samym tylko intelektem ujmowałbym owo zranienie (…). Nie sąbowiem z pewnościąniczym innym
owe wrażenia (…), jak tylko pewnymi odmianami myślenia powstałymi z połączenia i jak gdyby
pomieszania umysłu i ciała» [14]. Kartezjusz wyjaśniając owe połączenie duszy i ciała
dopuszczałmożliwośćtego połączenia w funkcji mózgu, w której znajduje się zmysł wspólny[15].
Filozof stara sięrozwiązaćzasadniczy problem indywiduum, a zarazem wzajemnego
stosunku duszy i ciała, który w historii filozofii bywa określany jako problem psychofizycznej
jedności człowieka.
Kartezjańska propozycja zbliżona jest do stanowiska platońskiego dualizmu. Francuski
filozof stwierdził, iżciało rozpoznaje siępo jego rozciągłości zaśduszępo fakcie myślenia. Proponuje
przy tym by indywiduum rozumiećprzy tym jako ens per se[16], w których panuje jednośćdwóch
różnych substancji. Propozycja ta mimo wszytko sugeruje, że mamy tu do czynienia z dwoma
równorzędnymi czynnikami ontycznymi indywiduum.
Autor mechanicyzmu geometrycznego uważa, iż res cogitansmimo odrębnego sposobu
bytowania, a zarazem warunku sine qua nonpodmiotu i ponadmaterialnej bytowośćczłowieka nie
może

byćuznana

za

formęciała.

Przyznaje

nadto

jej

własne

istnienie,

które

jest

substancjąusystematyzowanąo własnych wartościach. Jest bytem niedającym siępodzielićjak res
extensa, tym samym posiada nieodwracalnośćistnienia. Trzeba pamiętać, iżKartezjusz nie przyznaje
pierwszeństwa duszy, ale rozważa jąjako jeden z elementów swej nauki o nowym, paradoksalnie
mówiąc

świecie zastanym, w swej świadomości, tym samym próbuje rozwiązaćproblem

indywiduum, na który wcześniej natrafili filozofowie greccy, czy scholastycy.
2. Zagadnienie godności podmiotu jest jednym z kluczowych problemów filozoficznych,
antropologicznych a przede wszystkim etycznych. Jeżeli podmiot – animal rationalema
stanowićpodstawędla medycyny to filozofia oraz etyka nie może przemilczećpragnieńludzkich
dążących do wiecznego bycia tu i teraz. Godnośćpodmiotu w refleksji antropologicznej wynika z
faktu

bycia

człowiekiem.

Oznacza

to,

że
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podmiot

jest

naczelnąistotąwśród

ssaków

posiadającąrozum i wolę. Według tego byćpodmiotem oznacza, że jednostka jest indywidualna i
niepowtarzalna,

zaśw

swym

ciele

spełnia

–

akty

ludzkie

–

dlatego

nie

można

odseparowywaćgodności osoby ludzkiej jako istoty duchowej od godności ciała [17].
Niestety, we współczesnym podejściu do człowieka zaciążyła kartezjańska wizja
dualistyczna, która przeciwstawia duszę– ciału. Stąd teżpowstaje wiele niejasności w refleksji
antropologicznej a także bioetycznej. Nie wchodząc w szczegóły trzeba stwierdzić, iżczłowiek
bioniczny nie ukazuje godności ciała ludzkiego. Ciało jest jedynie jakąśczęściąlub jakimśsektorem
człowieka, zatem człowiek na tyle ma ciało, na ile to ciało można poprawić, ulepszyća czasem
zredukowaćna

potrzeby

innych[18].

redukcjonistycznych wizji człowieka,

Dlatego
czyli

też,

wiele

monizmowi

miejsca

poświęca

materialistycznemu,

siękrytyce
monizmowi

spirytualistycznemu oraz dualizmowi, które niosądeprecjacjęludzkiej cielesności.
W tym miejscu należy odwołaćsiędo Sgreccia włoskiego filozofa, bioetyka, który analizując
różne koncepcje wiecznotrwałości omawia, czym jest ciało ludzkie. Wspomniany wyżej autor
stwierdza, iżdzisiaj nikt nie neguje faktu, że osoba ludzka jest na szczycie drabiny form istnienia. W
organizmie człowieka zawarta jest bowiem cała rzeczywistość świata widzialnego; w jego sumieniu
– możliwośćrozumnego odczytania wszechświata; w jego dziełach zdolnośćdo rozumnego
panowania nad światem, który go otacza [19].
Sgreccia,

ukazuje,

w

jaki

sposób

myśl

Kartezjusza

przyczyniła

siędo

pragnieńwiecznotrwałych współczesnego człowieka. Ciało Kartezjusza pomimo zjednoczenia z
dusząw szyszynce, jest oddzielnąrzeczywistością; stanowi jedynie maszynę, natomiast dusza jest
poznaniem, sumieniem (i to decyduje o człowieczeństwie). Cielesnośćjawi sięjako coś
instrumentalnego, a zależnośćduszy i ciała w człowieku przybiera formęzależności pomiędzy
robotnikiem a maszyną. Duch ludzki nie jest konieczny do tłumaczenia funkcjonowania ciała, ale
tylko po to, aby poznawaćsiebie, aby poznawaćrozum i w sposób racjonalny interpretować świat.
Sgreccia zauważa, że dualizm ległu podstaw monizmu materialistycznego, który w fenomenach
psychicznych i duchowych widzi odbicie uporządkowania materii [20]. Ciało dla monizmu
materialistycznego jest ostatecznąi jedynąrzeczywistościączłowieka, która tłumaczy wszelkie
doświadczenia ludzkie. Ten sposób spojrzenia na ludzkącielesnośćwpłynął równieżna myśl
biologiczną [21].
Mówiąc zatem o godności ciała i cielesności należy odwołaćsiędo Tomasza z Akwinu, który
schrystianizowałArystotelesa używając jego terminów: materia, forma, esencja i egzystencja,
nadając im odrębne znaczenie. Według Doktora Anielskiego ciało ludzkie podlega animacji przez
duszę duchową. Ponieważ operari sequitur esse, towynika z tego wniosek, iż człowiek, który działa
w ciele, działa jednocześnie w formie duchowej; jest to działanie ludzkie. To, że ciało spełnia
specyficznie ludzkie akty, uwarunkowane jest swoistąformąsubstancjalną. Aby «czynić», należy
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najpierw «być»; aby działaćna sposób ludzki, trzeba byćwcześniej człowiekiem, czyli określoną
naturą [22]. Forma substancjalna wyznacza więc określone działanie; jest to działanie właściwe dla
określonej natury. Jeżeli ciało pozostawałoby czymśobcym dla duszy, a dusza dla ciała, to
czymśniewytłumaczalnym byłaby jednośćdziałania, jednośćspecyficznie ludzkich aktów.
Cielesnośćposiada następujące znaczenie: inkarnacji, dyferencji, ekspresji,relacyjności. Te
wszystkie znaczenia ludzkiej cielesności rodząokreślone konsekwencje nie tylko etyczne, ale i
antropologiczne na płaszczyźnie «wiecznotrwałości». Ponieważciało jest «kierowane, ani mowane»
przez duszęduchowąi stanowi wraz z niąjeden, żywy organizm, to równieżharmonia oraz hierarchia
znaczeńcielesności pozostaje w jedności unifikującej [23].
Takowe spojrzenie na ciało implikuje poszanowanie życia, a więc każda negacja na ciało
jest

negacjąpodmiotu.

Jeszcze

innąimplikacjąjest

poszanowanie

integralności

cielesnej,

gdyżpoprzez ciało wyraża się indywidualność. Zatem używanie człowieka i jego ciała choćby w
biznesie erotycznym, czy pornograficznym oraz tworzenie tak zwanych chimery embrionów to nic
innego, jak negacja indywidualnej jednostki i jego godności jako człowieka żyjącego ze-światem
przyrody, innym oraz sobą .
3 Konkludując należy powiedzieć, iżczłowiek, a nie tylko jakaśjego część, stanowi mikro i
makro kosmos, w którym cały wielki świat może być zawarty dzięki poznaniu. Osoba ludzka
pomimo zależności akcydentalnej od materii, istnieje dzięki samej egzystencji duszy, która panuje
nad czasem i śmiercią. Dusza nie jest przypadłością, ale integralnączęściąosoby ludzkiej, stąd
dualizm kartezjański, choćautor odżegnywałsięod przypadłościowego ujęcia ens per se, to jednak
doprowadziłdo negacji podmiotu jako psycho-fizycznej jednostki. W konsekwencji ciało jest
rozciągłe, co pozwala traktowaćje jako «coś» podlegającego prawom mechaniki.
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22 .Zob. tamże; Zob. także, E. Sgreccia, Bioetica. Manuale per medici e biologi, dz. cyt., s. 79.
23. Zob. A. J. Katolo, Status i moralne prawa nienarodzonegowe we włoskiej literaturze
teologiczno-bioetycznej po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., rozdz. I. Artykułwięc przybliża
problematykędualizmu francuskiego filozofa, który w konsekwencji doprowadził, współczesnego
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272

