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próbować rozstrzygnąć, czy odległe obiekty-cele determinują cele bliższe, czy 
też jest odwrotnie. Problemy te Jonas pozostawia otwarte, podkreślając jednak, 
że pomimo tych trudności można niewątpliwe twierdzić, iż struktura ludzkiego 
działania jest rzeczywiście celowa w sensie subiektywnym, determinowana 
przez intencje, wyobrażenie celu całego wieloetapowego działania. Można to 
nazwać antycypacyjnym oglądem ostatecznego celu działania lub subiektywną 
antycypacją celu8. 

Łańcuch środek–cel, służący do opisania działania, jest inaczej interpre-
towany w odniesieniu do zwierząt. Tradycyjna (na przykład cybernetyczna) 
interpretacja działania zwierząt polega na przeformułowaniu subiektywne-
go (w sensie intencjonalności) łańcucha środek–cel w łańcuch obiektywny 
środek–cel, przy czym wyeliminowane zostaje wszelkie odniesienie do su-
biektywnych treści typu: udział „zainteresowania” (niem. Anteilnahme des 
Interesses), zachowania „woluntarne” (niem. willkürliche Handeln), „głęboka 
emocjonalność” (niem. tiefe Emotionalität), „uczucia” (niem. Gefühl), „chce-
nie” (niem. Gewollten)9. Obiektywna mechanika łańcucha środek–cel w za-
chowaniu zwierząt pozbawiona jest czynników subiektywnych; na wszystkich 
etapach działania determinuje ją obiektywna przyczynowość, a subiektywnym 
zdarzeniom odmawia się siły przewodzenia i ustanawiania celów (ogólnie: siły 
przyczynowania)10.

Posłużmy się podanym przez Jonasa przykładem kota polującego na mysz 
i przedstawmy możliwe interpretacje takiego działania w modelu subiektyw-
nym i obiektywnym. Przykład kota polującego na mysz, poddany interpretacji 
na różnych poziomach, obrazuje kwestię zasadniczą – kwestię roli subiektyw-
ności w przyczynowaniu działania. Wnioski, które wyciąga z tej interpretacji 
Jonas, mają szeroki zasięg, obejmują nie tylko najbardziej wyraźny przykład 
subiektywności w postaci ludzkiej świadomości, ale odnoszą się także do by-
tów pozaludzkich.

Schemat opisujący polującego kota w pewnym uproszczeniu można przed-
stawić następująco: kot czatuje na mysz, by na nią skoczyć; skacze, by ją zabić; 
zabija, by ją zjeść; zjada, by zaspokoić głód. Od strony formalnej schemat ten 
jest łańcuchem środek–cel, w którym każde kolejne ogniwo stanowi środek 

8  Badania z zakresu antropologii porównawczej i etologii poznawczej wskazują, że w świecie 
zwierząt nie występuje planowanie antycypacyjne, ponieważ nie posiadają one określonych kompe-
tencji poznawczych, na przykład nie mają oderwanych od aktualnych determinacji środowiskowych 
reprezentacji swoich potrzeb. Można jedynie mówić o takich zdolnościach zwierząt do planowania, 
które są określane przez wyobrażenia formułowane w systemach poznawczych „tu i teraz”. Por. 
P. G ä r d e n f o r s, Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, tłum. T. Pieńkowski, Czarna 
Owca, Warszawa 2010, s. 107-124.

9  Por. J o n a s, dz.cyt., s. 117. 

10  Subiektywne zdarzenia w języku psychologicznym są wyrażane przez takie pojęcia, jak: 
„głód”, „satysfakcja”, „lęk”, „ból”.
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do następnego celu, aż do celu końcowego. Nie oznacza to jednak, że kot ma 
antycypacyjny ogląd celu końcowego, antycypacja sięga przypuszczalnie tylko 
najbliższego celu (danego etapu). Mamy zatem do czynienia z zawężeniem su-
biektywnej antycypacji do najbliższego celu. Cel całościowy (końcowy), czyli 
zaspokojenie głodu, osiągany jest poprzez zjednoczenie celów cząstkowych 
(niem. überleitende Einzelzwecke), a nie poprzez antycypację celu końco-
wego (wiedza, wyobrażenie stanu końcowego – zaspokojenie głodu), ale jest 
spajany przez uczucie głodu, które uruchamia procesy w kolejnych ogniwach 
łańcucha. Czynności składające się na proces polowania nie mają na względzie 
jego końca (nasycenia głodu), ale postępują „krok po kroku”. W określonych 
sytuacjach, przy zadziałaniu określonych bodźców, popęd wymusza realiza-
cję kolejnych kroków. Każdy z tych kroków jest nastawiony na zaspokojenie 
wyłącznie siebie i w tym sensie jest „ślepy”, to znaczy nie „widzi” nic poza 
sobą. Gdy uwzględni się jednak obszar zachodzenia pojedynczego etapu pro-
cesu polowania, wyraźnie widoczne staje się działanie uczucia i „chcenia”, 
co można określić „widzeniem” jednostkowego celu danego etapu. W sumie 
opis łańcucha środek–cel w zachowaniu zwierząt zawiera mieszaninę „wi-
dzenia” i „ślepoty”: widzenia jednostkowego celu przy braku widzenia celu 
końcowego działań11.

Wywód Jonasa na temat obiektywnego łańcucha środek–cel, opisujący 
działanie typu woluntarnego u zwierząt, można streścić następująco: łańcuch 
środek–cel nie daje się zjednoczyć przez jeden cel – antycypowany cel koń-
cowy. Zjednoczenie to dokonuje się przez uczucie głodu (będące przejawem 
psychicznym stanu fi zjologicznego), które pełni funkcję wyzwalacza odpo-
wiedniego działania kolejnego ogniwa. Uczucie, które jest jednak ślepe, które 
prze do przodu, bez określenia, jakimi środkami należy działać, by osiągnąć 
cel, uruchamia celowy układ elementów łańcucha poprzez prowokowanie 
w poszczególnych ogniwach odpowiednich schematów reagowania na po-
wstały bodziec. Cel tkwi zatem i w bodźcu (podniecie uczuciowej – niem. 
Antrieb), i w schemacie, który jest zaprogramowany w kompleksie kolejnych 
elementów złożonego działania zwierząt. Działanie to, polegające na porusza-
niu się, postrzeganiu i odczuwaniu, jest określane przez zasadę pośredniości 
(niem. Prinzip der Mittelbarkeit), zwaną także „zasadą dystansowania się” 
(niem. Prinzip der Abständigkeit). Działania zwierząt są przejawami ich „dy-
stansującej się” natury, która wprowadza rozdział na przedmiot i podmiot, co 
odróżnia świat zwierząt od świata wegetatywnego12. W tym drugim świecie 

11  Por. J o n a s, dz.cyt., s. 116-117.
12  Por. H. J o n a s, Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, Suhrkamp, 

Frankfurt am Main 1994, s. 28-33. Na podobne własności zwrócił uwagę Helmuth Plessner, charak-
teryzując zasadę pozycjonalności (zob. H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. 
Einleitung in die philosophische Anthropologie, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1975). 
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bytów ożywionych nie pojawiają się takie fenomeny, jak cierpienie związane 
z niespełnieniem potrzeb i niepowodzeniem odpowiedniej formy ruchu czy 
głód.

Dominująca interpretacja sugeruje jednak, że można wyżej opisany sche-
mat sformułować adekwatnie bez odwoływania się do pojęć subiektywnych 
(psychicznych). Uczucie głodu będzie wówczas opisywane poprzez czynniki 
obiektywne, jako stan fi zycznego braku w systemie metabolicznym, który 
uruchamia szereg procesów w obszarze fi zyczno-chemicznym wraz z uczu-
ciowym „kostiumem”. Działanie kota można więc zinterpretować, odwołując 
się do procesów fi zycznych zachodzących w jego organizmie, a nie do tego, 
co subiektywne. Wzorcowego schematu takiej interpretacji dostarcza teoria 
cybernetyczna, która sprowadza kolejne elementy działania zwierzęcia do 
prawa końcowej równowagi, czyli mechaniki entropii (niem. Mechanik der 
Entropie)14: to, co psychiczne, jest wtórne, pierwotna jest płaszczyzna fi zycz-
na. Kostium psychiczny (uczuciowy) stanowi wtórny, subiektywny przejaw 
fi zjologicznego stanu napięcia. W przypadku głodu interpretacja cybernetycz-
na sugeruje, że ten fi zjologiczny stan napięcia w połączeniu z odpowiednim 
zmysłowym sygnałem potrafi  uruchomić odpowiedni wzorzec zachowania; na 
przykład mysz musi być najpierw dostrzeżona, aby została przyjęta postawa 
skradania, postawa ta zaś dostosowuje się do każdorazowych zmian położenia 
myszy i tak dalej. Odwołanie się tutaj do dynamiki „widzenia” i „ślepoty” 
jest pozorne. W cybernetycznej wykładni „widzenie” nie jest interpretowane 
w sensie uświadamiania sobie czegoś, ale jako obiektywny bodziec nerwo-
wy, który działa jak „wyzwalacz” (ang. trigger), do którego dostosowują się 
kolejne zachowania, także ujmowane w ramach obiektywnego sensomoto-
rycznego mechanizmu sprzężenia zwrotnego15. Cybernetyczny opis zachowań 
związanych z głodem i jego zaspokojeniem daje się przedstawić w następują-
cych etapach: napięcie fi zjologiczne (zaburzenie homeostazy spowodowane 
metabolicznym brakiem), wydzielanie wewnętrzne i pobudzenie nerwowe, 
gotowość do selektywnego wyzwolenia wzorca zachowania, sensomotoryczne 
sprzężenie zwrotne kierujące przebiegiem zachowania, pozytywny rezultat, 
który eliminuje początkowy stan stresu (przywrócenie stanu homeostazy). 

13 Por. J o n a s, Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, s. 32. Naj-
wyższą formą zasady pośredniości są transanimalne funkcje człowieka: tworzenie narzędzi i obra-
zów, oraz jego stosunek do śmierci (por. tamże, s. 34-49).

14  Por. t e n ż e, Zasada odpowiedzialności, s. 121. Organizmy żywe są układami otwartymi 
na przepływ energii. Z termodynamicznego punktu widzenia organizm, aby osiągnąć stan stacjo-
narny, musi pobierać z otoczenia energię (o niskiej entropii) oraz oddawać produkty jej przemiany 
(o wysokiej entropii). Dzięki tym procesom organizm zapobiega wzrostowi entropii wewnątrz siebie 
i utrzymuje swoje struktury, a nawet je ulepsza.

15  Por. tamże, s. 120.

Zbigniew WRÓBLEWSKI




