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O DZIELE I POSTAWIE FILOZOFICZNEJ
PROFESORA PÓŁTAWSKIEGO
Prace profesora A ndrzeja Półtawskiego m ożna zaliczyć do
trzech dziedzin: epistemologii i ontologii, etyki oraz antropologii.
Pierwsza książka A ndrzeja Półtawskiego, Rzeczy i dane zmysło
we. Świat i spostrzeżenie u G. E. M oore’a, dotyczyła zagadnień spo
strzeżenia, świata zewnętrznego i jego istnienia, oraz założeń epi
stemologii i ontologii M oore’a. D ruga książka była analizą teorii
poznania i ontologii klasycznego dzieła E dm unda Husserla, Badań
logicznych, i stała się podstawowym w języku polskim, wielokrotnie
cytowanym kom entarzem , przekonująco ukazującym genezę trans
cendentalnego idealizm u twórcy fenomenologii.
W obu książkach, jak i licznych późniejszych artykułach doty
czących zagadnień epistemologicznych, m ożna wyróżnić dwa za
sadnicze nurty, którym i podążała myśl A ndrzeja Półtawskiego:
krytyczny i konstrukcyjny. Krytyczny doprowadził do zakwestio
nowania założeń empirystycznej i kartezjańskiej teorii poznania:
dualizmu treści zmysłowej i pojęciowego ujęcia oraz przekonania
o istnieniu ostatecznych i dostępnych refleksji elem entów (cegie
łek), które w odpow iednim powiązaniu miały służyć jako podsta
wa uzasadnienia naszych pojęć (wiedzy). Z ałożenia te, jak pokazał
Andrzej Półtawski, przejęła także fenom enologia Edm unda H u 
sserla i R om ana Ingardena. O becne są one w koncepcji poznania
jako wypełniania intencji, pojęciowego ujęcia zmysłowej treści,
w czysto opisowej a następnie transcendentalnej koncepcji feno
menologii, w idei czystej teorii poznania. Krytyka wspomnianych
założeń doprow adziła do odrzucenia opozycji danych m ateriało
wych i pojęciowego opracow ania, linearnego obrazu świadomo
ści, koncepcji procesu poznawania jako czysto świadomościowego

oraz bezpośredniego widzenia jako absolutnej podstawy form uło
wanych twierdzeń.
N urt konstrukcyjny przejm uje realistyczne wątki analiz poznania
z fenom enologii i rozwija je w oparciu o wyniki takich nauk, jak:
psychologia postaci, psychiatria, itd. Zasadniczą rolę pełni w niej
koncepcja odczuwania zmysłowego oraz pojęcie osobistego m ode
lu świata. Z astępują one empirystyczne pojęcie doświadczenia
i transcendentalne pojęcie świadomości. U podstaw procesów po
znawczych Andrzej Półtawski umieszcza całość doświadczenia, któ
ra służy do wyjaśnia elem entów, struktury i funkcji świadomości.
Pierw otną warstwą owej całości jest odczuwanie zmysłowe, total
na więź ze światem istoty żywej. Kolejną warstwę stanowi spostrze
żenie. Jest ono pierwszym krokiem w poznawaniu, przekształca
więź odczuwania, wnosząc czas obiektywny i obiektywną prze
strzeń, i w ten sposób umożliwia nastawienie na fakty. W spo
strzeganiu i poznawaniu bierze już udział język, obiektywizujące
m edium, w którym form ułow ane są rezultaty poznawania.
Andrzej Półtawski szkicuje teorię świadomości jako funkcjonują
cego m odelu świata. Świadomość cechuje hierarchiczna, warstwo
wa budowa i swoista dynamika, wyrażająca się w możliwości przy
jęcia przez poznający podm iot różnorodnych nastawień, typów do
świadczenia i rodzajów przedmiotów. Łącząc definicję świadomo
ści podaną przez H enri Ey’a - być świadomym, to mieć do dyspozy
cji osobisty m odel świata - z analizami H usserla i Ingardena, daje
podstawy realistycznej teorii ludzkiego poznawania.
O bok głównego n u rtu rozważań epistem ologicznych Andrzej
Półtawski poświęcił szereg mniejszych rozpraw zagadnieniom
m oralnym i antropologicznym , przede wszystkim statusowi w ar
tości m oralnych. Jego rozw ażania etyczne podążają drogą pośred
nią pom iędzy skrajnymi stanowiskami K anta i Śchelera. K ant
głosił, że podstaw ą czynu m oralnego jest jego zgoda z rozum nym
praw em ; akcentując powinność, K ant potraktow ał w artości m o
ralne jako zbyteczne. Scheler, przeciwnie, uzależni! dobro m oral
ne od autentycznego doświadczenia wartości; nie docenił jed n ak 
że roli powinności.
Andrzej Półtawski, inspirując się analizami fenom enologów
i odkryciami współczesnej biologii, zwłaszcza etologii, pokazuje, że
wartości zakorzenione są w bardziej pierwotnym fenom enie waż
ności. Straus i Buytendijk wykazali, że ważność bodźców i sytuacji

zależy od całościowej, indywidualnej i gatunkowej struktury za
równo zwierzęcia, jak i człowieka. W przypadku człowieka, twier
dzi Andrzej Póltawski, nawiązując do rozważań Karola Wojtyły, ta 
ką całościową strukturą warunkującą poczucie ważności i wartości
jest osoba.
Stanowisko to pozwala zakwestionować przekonanie, że w arto
ści są jakościami samych rzeczy lub też nadbudowują się na rela
cjach rzeczy do człowieka. W arunek dostateczny bycia wartością
m oralną wiąże się bowiem z czymś pierwotniejszym ontycznie,
z dobrem jako takim, danym w doświadczeniu sumienia. D obro
m oralne dane w doświadczeniu sum ienia ściśle łączy dobro czynu
z dobrocią działającej osoby. To podstawowe doświadczenie m o
ralne jest stałym tłem, warunkiem poznawania świata wartości. Z a 
wiera ono także świadomość pewnej normy, ponieważ doświadcze
nie sum ienia wiąże się z wykroczeniem moralnym. Andrzej Półtawski pokazuje, w jaki sposób m oralność doświadczana przez nas
w doświadczeniu sum ienia prowadzi do zrozum ienia dynamiki
osoby ludzkiej, jak działanie m oralne jest jednocześnie doskonale
niem się człowieka. Idzie w tym względzie za twierdzeniem Karola
Wojtyły: „Owocem czynu m oralnego jest m oralność (...) Przez swo
je czyny człowiek staje się m oralnie dobrym lub m oralnie złym jako
człowiek. Owo stawanie się, fieri człowieka pod względem m oral
nym przesądza o realistycznym charakterze samego dobra”.
W ten sposób właśnie dobro czynu odzwierciedla się w dobru oso
by i odwrotnie.
Twierdząc, że każdy czyn ludzki charakteryzuje się podwójną tełeologią (term in K arola Wojtyły): skierowaniem na dobro czynu
i doskonałość osoby, Andrzej Półtawski unika jednostronności ety
ki Schelera. M ożna jednocześnie realizować wartości i dążyć
do własnej doskonałości. Pomiędzy tymi dążeniami nie m a sprzecz
ności. Twierdzenie to nawiązuje do antropologii wartości D ietriecha von H ildebranda, który umieścił wartości w strukturze osoby,
aby zrozum ieć ich obiektywność. Wartości, twierdzi Andrzej Pół
tawski, zakorzenione są w głosie sumienia, odwołują się do wspól
nej wszystkim ludziom godności bycia człowiekiem. To „zobowiąza
nie w sum ieniu” jest podstaw ą obiektywności wartości, ich obecno
ści we wzajemnych relacjach między ludźmi. Sama zdolność do per
cepcji obiektywnego świata wartości wzrasta wraz z postępem m o
ralnym osoby.

Andrzej Półtawski daje też wskazówki, jak należy uzupełnić an
tropologiczny opis doświadczenia wartości ujęciem ontologicznym
i metafizycznym. W tym zadaniu istotne są rozważania R om a
na Ingardena o odpowiedzialności i Karola Wojtyły o czynie m o
ralnym.
Dociekania teoriopoznawcze i etyczne A ndrzeja Półtawskiego
kulminują w określonej koncepcji człowieka; jej podstawą jest do
świadczenie m oralne, szerzej, więź z innymi. Tak jak człowiek ro
zumie siebie, tak też rozum ie świat i swoje w nim miejsce: „D late
go też, twierdzi Andrzej Półtawski, naturalnym punktem widzenia
filozofa jest osoba ludzka”. Wartości m oralne nie nadbudowują się
na doświadczeniu rzeczy. Andrzej Półtawski powołuje się na obser
wacje Buytendijka dotyczące pierwszego uśmiechu dziecka. Nowo
narodzone dziecko uczy się rozpoznawać twarze rodziców i odczy
tywać ich usposobienie, zanim jeszcze potrafi radzić sobie w świę
cie rzeczy. Jego pierwsze doświadczenia już m ają charakter intersubiektywny - uśmiech jest znakiem relaksacji i kom fortu, oznaką
czynnego stosunku do otoczenia, otwartości na innych ludzi. Dziec
ko zam knięte na innych nie uśmiecha się. Tak jak wyjaśnienie
uśmiechu dziecka musi uwzględnić całą fizyczną i em ocjonalną sy
tuację, w jakiej znajduje się dziecko, podobnie wyjaśnienie innych
ludzkich uczuć, wartości, postaw, świata kultury itd. również powin
no wyjść od całości m oralno-duchowej, jaką jest osoba ludzka. A n
drzej Półtawski postuluje jako punkt wyjścia „całość”, jaką stanowi
osoba ludzka. D opiero w jej świetle m ożna zrozum ieć poszczegól
ne „elem enty” tej całości.
A spektem konstytutywnym tej całości, obok stawania się osobą
dzięki doskonaleniu m oralnem u, jest otwarcie na Boga. Bez otw ar
tości ludzkiego bytu na transcendencję nie można mówić o pełni
człowieczeństwa. W tym przekonaniu Andrzej Półtawski wierny
jest stanowisku Jana Pawła II, wyrażonym w encyklikach i pi
smach filozoficznych.
Podsumowując, dwie książki A ndrzeja Półtawskiego dotyczyły
świadomości, podstaw pewności i wiedzy. Pierwsza obejmowała fi
lozofię M oore’a i Russell’a, druga fenom enologię H usserla i In 
gardena. Andrzej Półtawski podważył postulat empiryzmu brytyj
skiego budowania filozofii, wychodząc od naocznych wglądów
w sferę świadomości. Narzędziam i krytyki rozum ienia poznawania
jako procesu czysto świadomościowego oraz bezpośredniego wi

dzenia jako absolutnej podstawy formułowanych twierdzeń były
pojęcia m odelu świata i odczuwania zmysłowego. Wskazały one
na potrzebę oparcia konkretnych wyników poznawczych na kon
tekście, całości, systemie wiedzy i tym samym podważyły zasadność
poszukiwania w filozofii absolutnie pewnych twierdzeń o tym, co
realne, także o procesach poznawczych. Analizy fenom enologicz
ne rozszerzone o interpretacje wyników badań, zwłaszcza z dzie
dziny psychiatrii, etologii i nauk kognitywnych, pozwoliły umieścić
świadomość w obrębie osoby ludzkiej. W ten sposób Andrzej Półtawski wskazał drogę do jednolitej realistycznej teorii człowieka.
Jak pisze, w myśl tej teorii „podm iot świadomości (człowiek) jest
przede wszystkim podm iotem działania, a jedyną droga prowadzą
cą do adekwatnej teorii świadomości jest analiza jej miejsca w dy
namicznej strukturze zdolnego do wolnego i odpowiedzialnego
działania szczególnego bytu psycho-fizycznego, jakim jest osoba
ludzka”. Celem jest „dążenie do stworzenia podstaw jednolitej re
alistycznej teorii człowieka i rzeczywistości; teorii, która by połą
czyła w harm onijną całość wyniki współczesnej analizy subiektyw
nej i obiektywnej struktury człowieka z rezultatam i krytyki pozna
nia”. Konkretyzacją tych dążeń są mniejsze rozprawy Andrzeja
Półtawskiego. O bejm ują one rozważania nad naturą człowieka,
zwłaszcza wartościami moralnymi, wolnością, odpowiedzialnością
i otwarciem na Boga.
Dzieło Andrzeja Półtawskiego jest znakomitym przykładem twór
czej kontynuacji zamierzeń jego nauczyciela, Rom ana Ingardena,
budowania dobrze uzasadnionej realistycznej filozofii opartej o fe
nomenologiczną analizę doświadczenia. Na początku swojej filozo
ficznej drogi Andrzej Półtawski wysoko ocenił postawę M oore’a. Po
dziwiał jego „bezpośredniość, prostotę i szczerość bezkompromiso
wego dążenia do osiągnięcia prawdziwych i uzasadnionych wyni
ków, a zarazem ostrożność w przyjmowaniu ostatecznych rozstrzy
gnięć rozważanych problemów, nie cofanie się nigdy przed wyzna
niem własnej niewiedzy czy niepewności”. Dzieło Andrzeja Półtaw
skiego wyrosło z takiej samej postawy. Andrzej Półtawski jest wzo
rem nauczyciela akademickiego, odpowiedzialnego i kom petentne
go. Swoim uczniom wpoił wysokie standardy naukowości i powagę
filozoficznej pracy. Wykorzystał i uzupełnił dorobek takich myślicie
li jak Edm und Husserl, Rom an Ingarden, Dietriech Hildebrand,
H enri Ey, Jan Paweł II. Jest kontynuatorem tradycji filozoficznej

Rom ana Ingardena, którego był uczniem i wieloletnim współpra
cownikiem. D orobek naukowy Andrzeja Póltawskiego pozwala
umieścić go jako kolejnego ważnego myśliciela w tej tradycji.
W AŻN IEJSZE DATY ŻYCIA I TW Ó RCZO ŚCI AN DRZEJA PÓLTAW SKIEGO

1923 - urodził się 22 lutego w Warszawie.
1938 - ukończył III M iejskie Gimnazjum.
1940 - m atura, o profilu matematyczno-fizycznym, zdana w taj
nym nauczaniu (Państwowe Liceum im. T. Czackiego w Warszawie).
1941-44 i 1945 - studia techniczne.
1942 - w stąpienie do Arm ii Krajowej.
1944 - udział w Powstaniu Warszawskim (Żoliborz).
1944-45 - pobyt w obozie jenieckim Altengrabow, kolo M agde
burga.
1945/6-1949 - studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krakowie, pod kierunkiem R om ana Ingardena.
1950 - obrona pracy magisterskiej (wrzesień).
1950-56 - praca w budownictwie i przemyśle.
1956-57 - na zlecenie IFiS PAN, prowadzi badania nad łacińskimi
rękopisami filozoficznymi w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
1957 - od kwietnia tego roku do września 1970 pracuje na U ni
wersytecie Jagiellońskim jako starszy asystent.
1964 - obrona rozprawy doktorskiej, Rzeczy i dane zmysłowe.
Świat i spostrzeżenie u G. E. M oore’a, napisanej pod kierunkiem
Rom ana Ingardena.
1964 - awansuje na stanowisko adiunkta przy K atedrze Filozofii
R om ana Ingardena.
1965-1966 - wykłada teorię literatury na kierunku Filologii A n
gielskiej i Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1972 - habilituje się na Uniwersytecie Jagiellońskim na podsta
wie pracy Świat, spostrzeżenie, świadomość.
1973-1993-p ra c u je w Akadem ii Teologii Katolickiej w W arsza
wie, w Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, początkowo jako ad
iunkt, a od października 1980 jako docent.
1974 - kieruje Studium Teorii Poznania w Wydziale Filozofii.
1982 - od października zostaje Kierownikiem Katedry Teorii Po
znania.
1982 - wykłada teorię poznania w International Academy of
Philosophy w Irving (Texas).

1983/4-1992/3 - wykłada teorię poznania w Studium Zakonu
Dom inikańskiego w Krakowie.
1989 - wykłada teorię poznania w Internationale A kadem ie für
Philosophie (Liechtenstein).
1991 - wykłada teorię poznania we Franciscan University of
Steubenville (Stany Zjednoczone) i w M E D O -Institute (Rolduc,
Holandia).
1985 - 1 sierpnia otrzymuje nom inację profesorską.
1993 - odchodzi na em eryturę.
Andrzej Póltawski pełnił szereg funkcji w towarzystwach filozo
ficznych i ciałach kolegialnych. O d 1950 jest członkiem, a w la
tach 1959-1978 był skarbnikiem Oddziału Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego. O d 1992 pełnił funkcje skarbnika Z a 
rządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. O d 1974
jest członkiem D eutsche Gesellschaft für Phänom enologische For
schung. O d 1975 członkiem Sekcji Filozoficznej Krakowskiego
PAN. W latach 1981-1983, 1990-1993 i 1999-2002 byl także człon
kiem K om itetu N auk Filozoficznych PAN. Od roku 1980 jest człon
kiem Wydziału International Academy of Philosophy, Irving, Te
xas, potem Liechtenstein, a od roku 1983 również członkiem Pa
pieskiej Rady Rodziny (Watykan).
D o m arca 1993 prom otor 48 ukończonych prac magisterskich i 6
doktorskich. A utor 16 recenzji doktorskich, 4 recenzji i 2 superrecenzji habilitacyjnych, 1 recenzji i 1 superrecenzji profesorskiej.
PRACE POWSTAJE PO D K IE R U N K IE M ANDRZEJA PÓŁTAW SKIEGO
NA W YDZIALE F IL O Z O F II C H RZEŚCIJAŃSK IEJ
AK ADEM II TEO LO G II KATOLICKIEJ
R O Z P R A W Y D O K T O R SK IE

Borysiuk Zbigniew Jerzy, Poznanie wartości moralnych w ujęciu
N. Hartmana, Warszawa 1990;
Lisak Andrzej, Fenomen, Logos, Eidos: język w perspektywie filo
zofii a język filozofii w fenomenologii Husserla, Warszawa 1991;
M aciejczak M arek, Spostrzeżenie i jego przedmiot w „Fenomeno
logii percepcji” M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 1991;
Piłat Robert, Zagadnienie świadomości: dyskusja problematyki
na tle teorii Arona Gurwitscha, Warszawa 1989;

Sipowicz Kamil, Zagadnienie nieautentycznosci i degeneracji w f i 
lozofii Martina Heideggera, Warszawa 1989;
Wajs Andrzej, Koncepcja syntez w filozofa transcedentalnej Kanta
(rozważania konstytutywne), Warszawa 1977;
P R A C E M A G IST E R SK IE

Błaszczyk Beata, Pojęcie znaczenia w filozofii L. Wittgensteina,
Warszawa 1990;
Boruc M agdalena, Symbol w filozofii Paula Ricoeura, Warszawa
1989;
Chodnik Wiesław, Problem istnienia i roli jakości metafizycznych
w dziele sztuki literackiej: (Ingarden - Chwistek - Witkiewicz), War
szawa 1988;
Chrudzimski Arkadiusz, Formalne warunki odniesienia przedm io
towego w filozofii Kanta na podstawie trzech krytyk, Warszawa 1992;
Dawidziuk M arta, A kt, treść, przedmiot w koncepcji Kazimierza
Twardowskiego, Warszawa 1988/89;
Djakowska Alina, Filozofia Soerena Kierkegaarda w świetle kate
gorii wyboru, Warszawa 1988;
D utka M arek, Relacja podm iotu i przedmiotu, języka i świado
mości u Rom ana Jakobsona, Warszawa 1993;
Elwich Beata, Problematyka piękna u Platona, Warszawa 1994;
Falkowski Witold, Procesy racjonalne a procesy racjomorficzne,
Warszawa 1986;
Grzegrzółka Dariusz, Koncepcje czynników a priori Konrada L o 
renza na tle koncepcji czynników a priori I. Kanta., Warszawa 1990;
H erm an Barbara, Koncepcje symbolizmu Ernsta Cassirera i Susan
К. Langer: Studium porównawcze, Warszawa 1989;
Jabłońska Agata, Romana Ingardena koncepcja czasu, Warszawa 1989;
Jakubowska Ewa, Myślenie i mowa wedlug L. S. Wygotskiego,
Warszawa 1993;
Krysiak Beata, Problematyka interpretacji w filozofii Paula Rico
eura, Warszawa 1992;
Kwiecień Sławomir, Tragizm jako podstawowe doświadczenie filo
zoficzne według Miguela de Unamuno, Warszawa, 1990;
Łagodzka A nna, Istota procesów poznawczych według Jerome
Brunera, Warszawa 1990;
Łagodzki Włodzimierz, Redukcja transcendentalna w filozofii Ed
munda Husserla i jej krytyka przez Romana Ingardena, Warszawa 1991;

Łaniewski R obert, Rola języka w poznaniu u Johna Locke'a
na podstawie rozważań dotyczących rozumu ludzkiego, Warszawa
1989;
Maciejczak M arek, Spostrzeżenie i jego przedmiot w „Krytyce czy
stego rozum u”I. Kanta, Warszawa 1983;
Mackiewicz Elżbieta Katarzyna, Pojęcie „wyobraźnia” u D. Hume'a i I. Kanta, Warszawa 1988;
Pawińska M arzena, Gombrowicza ujęcie problemu „Ja - In n i”
w perspektywie współczesnych koncepcji egzystencjalnych, Warszawa
1991;
Peisert-Kisielewicz M aria, Zagadnienie realizmu na tle koncepcji
doświadczenia u Kanta, Warszawa 1986;
Piłat R obert, Rozum ność i wolność działania ludzkiego w „Kryty
ce praktycznego rozum u” i „Uzasadnieniu metafizyki moralności”
Immanuela Kanta, Warszawa 1984;
Pniewski Jan, Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania kon
stytucji sensu obrazu filmowego, Warszawa 1992;
Podgórska Joanna, Problematyka epistemologiczna i jej miejsce
w filozofii Fryderyka Nietzschego, Warszawal992;
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