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Koniec „końca filozofii”

Każdy, kto decyduje się napisać manifest dla jakiejś dziedzi-
ny, jest przekonany, że czas, w którym żyje, jest dla niej nie-
sprzyjający. Ogłaszanie manifestu zawsze wiąże się z odrzu-
ceniem obecnego stanu rzeczy, z krytyką dotychczasowego 
porządku. Z jednej strony manifest formułuje koncepcyjne 
niezadowolenie, neguje obowiązujący paradygmat, z dru-
giej przedstawia nowe propozycje, nowy program działania. 
Dokładnie taka jest poetyka manifestów Alaina Badiou.

Pierwszy został opublikowany w 1989 roku, kiedy sytu-
acja we francuskiej filozofii była dość klarowna. Bezsprzecz-
nie rządziła filozofia ponowoczesna, której przedstawiciele 
zanegowali jakąkolwiek możliwość uprawiania tradycyj-
nej metafizyki. Napisali całe stosy papieru o jej granicach, 
niemożliwości, o wyczerpaniu się tradycyjnych narzędzi czy 
braku uniwersalnego języka. Efektem owego dyskursu było 
zanegowanie kluczowych pojęć filozofii, takich jak prawda, 
byt czy podmiot. Badiou ostentacyjnie staje jednak po dru-
giej stronie intelektualnej barykady i tworzy od początku do 
końca metanarrację, kompletny, w pełni racjonalny system, 
nie zważając przy tym na tezy obwieszczające niemożliwość 
takiego przedsięwzięcia1. 

Gdy filozofia została doprowadzona do ruiny, a jej fila-
ry mocno podważone, samo odwoływanie się do klasycz-
nej tradycji jest niewystarczające. Należy ponownie wylać 
1  Mimo wszystko wiele ponowoczesnych idei pozostaje dla niego in-
teresujących. Z owych zbieżności spowiada się w książce Petit Panthéon 
portatif [Podręczny panteon], gdzie na przykład odnajduje wspólne punk-
ty z Lyotardem, czyli jednym z głównych wrogów Manifestu dla filozofii: 
„Przede wszystkim – i pod tym względem głęboko zgadzam się z Lyotar-
dem – istnieje mnogość” A. Badiou, Petit Panthéon portatif, Paris 2008, 
s. 95. 
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fundamenty. I wydaje się, że nie ma lepszego środka na odbu-
dowywanie podstaw dla danej dziedziny niż publiczne wystą-
pienie z manifestem, który w takim przypadku stanowi uciecz-
kę do przodu. Można pokusić się o stwierdzenie, że Badiou 
najzwyczajniej wyciągnął wnioski z „logiki końca”. Skoro to 
filozofia ponowoczesna obwieściła koniec klasycznej filozofii, 
to równie dobrze musi nastąpić jej koniec, a co za tym idzie, 
i koniec owego „końca filozofii”. Najwyższy czas, twierdzi 
Badiou, zakończyć rozważanie o agonii metafizyki. Najwyż-
szy czas, aby filozofowie zamiast wyrywać własne korzenie – 
co samo w sobie jest przecież zajęciem mało produktywnym – 
zaczęli wykonywać ciężką filozoficzną robotę: „Jeśli chodzi 
o mnie, to wierzę, że należy zaanonsować, czyli wypowiedzieć 
koniec tego Końca”2. Manifesty Badiou nie są jednak tylko 
i wyłącznie manifestami. Pełnią podwójną funkcję – progra-
mową oraz popularyzatorską. Z jednej strony definiują ab ovo 
filozofię, z drugiej zaś są prolegomenami do wcześniejszych 
od nich, fundamentalnych dzieł ontologicznych. 

Filozofia Badiou jest wyjątkowo trudna i hermetyczna. 
Inkrustowana wieloma formułami matematycznymi oraz lo-
gicznymi, co czyni ją niedostępną dla każdego, kto nie gu-
stuje w formalnych rejestrach. Badiou zdaje sobie z tego 
sprawę. Po ukazaniu się głównego dzieła publikuje więc 
swoiste streszczenia wyrażające eksplicytnie i niematema-
tycznie główne tezy pierwotnego opus magnum. I tak Ma-
nifest dla filozofii należy łączyć z Bytem i zdarzeniem a Dru-
gi manifest dla filozofii z Logikami światów [Logiques des 
mondes]3. Opublikowanie dwóch niezależnych tekstów 

2  Tenże, Conditions, Paris 2009, s. 64.
3  Tenże, Byt i zdarzenie, tłum. P. Pieniążek, Kraków 2010; tenże, Logi-
ques des mondes, Paris 2006.
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w jednej książce pozwala nam zapoznać się z filozofią 
Badiou wyrażoną w sposób bardziej bezpośredni. 

Patronem jego myśli jest przede wszystkim Platon4. 
W końcu to ten fundator ontologii okazał się nie tylko we-
dług Nietzschego i Heideggera, ale i ich ponowoczesnych 
kontynuatorów wcieleniem całego zła, ustanawiając szko-
dliwy paradygmat myślenia. Badiou, chcąc zrestytuować 
klasyczną filozofię, wskrzesza zatem nową formę neopla-
tonizmu. Całe jego postępowanie przeciwstawia się post-
modernistycznej filozofii, a swój system konstruuje  jako 
sprzeciw wobec współczesnych „antyfilozofów”, jak bę-
dzie ich nazywał, przejmując ten termin od Lacana. Dlatego 
też bierze w obronę główne, wyrugowane z filozoficznego 
dyskursu kategorie. Skoro cały wiek próbuje się wyleczyć 
z platonizmu, to Badiou proponuje, abyśmy się wyleczyli 
z sofistyki i dokonali „gestu platońskiego”; skoro katego-
ria prawdy nie ma już racji bytu, to należy sprawić, aby to 
właśnie prawda znalazła się ponownie w epicentrum filozo-
ficznego namysłu; skoro wszyscy powtarzają za Kantem, że 
nie ma dostępu do noumenu, to pytanie o byt jako byt znów 
powinno stać się kwestią wiodącą; skoro podmiot stał się 
zakładnikiem całej sieci determinantów, to należy ukonsty-
tuować nową teorię podmiotu. Summa summarum prawda, 
byt oraz podmiot stanowią fundamentalne kategorie dla jego 

4  Myśl Badiou jest niezwykle złożona i różnorodna. I choć Platon jest 
rzeczywiście jedną z głównych inspiracji dla jego twórczości, to bez wąt-
pienia Badiou znajduje się również pod wpływem Lacana, Sartre’a i Al-
thussera. Jak podkreśla Tristan Garcia: „Możemy stwierdzić, że Badiou 
jest filozoficznym produktem czterech wpływów, czyli absolutnych wier-
ności: matematyce formalnej; antyhumanizmowi Althussera, Sartre’owi, 
od którego przejmuje heroiczną moralność oraz komunistyczne zaanga-
żowanie; psychoanalizie Lacana”, T. Garcia, Le casse-tête métaphysique, 
„Philosophie Magazine” 2010, nr 44, s. 29.
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teorii. Z tej perspektywy wydaje się, że Badiou nie zamierza 
ustanowić nowego porządku, a raczej zrekonstruować utra-
cony. I rzeczywiście, cały intelektualny zabieg tego francu-
skiego myśliciela można w gruncie rzeczy sprowadzić do 
aktu przywracania obalonych kategorii, jego koncepcję zaś 
można określić jako powrót do klasycznej filozofii racjonali-
stycznej. W żaden jednak sposób nie odbiera to jej nowator-
stwa. „Wypowiedzenie końca Końca, właśnie tego Końca, 
sprowadza się nieuchronnie do ponownego otwarcia sprawy 
Platona. Ale nie po to, aby restaurować konieczną figurę, od 
której nowoczesność chce się oderwać, lecz aby przebadać, 
czy nasza przyszłość nie powinna się oprzeć się na innym 
platońskim geście”, wyraźnie podkreśla Badiou5.

Skoro głównym celem jest reaktywowanie filozofii, to 
nie można proponować zużytych, nieskutecznych już sche-
matów. Nie ma najmniejszego sensu wznawianie czy też 
powtarzanie modernizmu. Nie po to przecież pisze się ma-
nifesty, żeby powielać tradycję. Chce się ją tworzyć. Dla-
tego też Badiou odwołuje się z jednej strony do porzuconej 
tradycji, z drugiej zaś dostosowuje ją do nowych czasów. 
Nie należy się cofać, tylko zrobić kolejny krok naprzód. Fi-
lozofia jest dzisiaj możliwa, „co znaczy: zrobić jeden krok 
więcej. (…) Krok w nowoczesnej konfiguracji, która od 
Kartezjusza łączy z uwarunkowaniami filozofii trzy zwią-
zane koncepty, którymi są byt, prawda i podmiot” – pod-
kreśla Badiou pod koniec pierwszego rozdziału Manifestu 
dla filozofii.

5  Conditions, s. 64.
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Byt

Pierwszym takim krokiem jest odzyskiwanie kategorii Bytu. 
„Wyjściowa teza mojego przedsięwzięcia (…) jest następu-
jąca: nauka o bycie jako bycie istnieje od czasów Greków, 
gdyż taki jest status i sens matematyki” – pisze w Bycie i zda-
rzeniu6. Badiou niejako przyznaje rację swoim oponentom. 
Zgadza się, że ontologia nie jest możliwa w obrębie filozo-
ficznej refleksji, ale jednocześnie zaprzecza, że jest niemoż-
liwa w ogóle. Ontologią jest bowiem matematyka. Centrum 
filozofii leży więc gdzie indziej. Nauka o bycie jako bycie 
jest samodzielną, niezależną, dedukcyjną dziedziną. Takie 
utożsamianie matematyki z ontologią jest z gruntu rzeczy 
czymś innym niż modernistyczne odwoływanie się do nauk 
formalnych. Dla Kartezjusza, Spinozy czy Leibniza matema-
tyka była wzorcem myślenia, metajęzykiem, natomiast dla 
Badiou jest językiem czystego bytu. Wszystko, co możemy 
wiedzieć o bycie, jest wyrażone w matematyce. Nie chodzi 
więc ani o inspirowanie się jej klarownością, ani o aplikowa-
nie matematycznych odkryć. Byt jawi się podmiotowi jako 
obiekt matematyczny. Badiou przejmuje w pewnym sensie 
intuicje Pitagorasa, niemniej nie twierdzi, że byt składa się 
z przedmiotów matematycznych, ale że matematyka jako je-
dyna wyraża to, co możemy wiedzieć o bycie jako takim. 
„Teza, przy której obstaję, nie głosi bynajmniej, że byt jest 
matematyką, czyli że składa się z przedmiotów matematycz-
nych. Jest to teza dotycząca nie świata, lecz dyskursu. Twier-
dzi ona, że matematyka w całym jej rozwoju historycznym 
wypowiada to, co można powiedzieć o bycie-jako-bycie”7. 

6  Byt i zdarzenie, s. 13.
7  Tamże, s. 17.
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Księga natury jest napisana językiem matematyki, jak po-
wiedział Galileusz. I tak też myśli Badiou, cytując często 
ową sentencję8. 

Ponowny zwrot ku matematyce jest zdaniem Badiou ko-
niecznością. „Ontologię poetycką (…) trzeba zastąpić onto-
logią matematyczną, w której poprzez zapis urzeczywistnia 
się brak określania i nieprezentacja”9. Czym jest byt jako byt 
zgodnie z matematycznym myśleniem? Odpowiadając na to 
pytanie, Badiou odwołuje się do teorii mnogości, zapocząt-
kowanej przez niemieckiego matematyka Georga Cantora. 
Dopiero prace współczesnych matematyków pozwoliły nam 
zrozumieć prawdziwy sens tej nauki: matematyka jest teorią 
mnogości,  byt więc jest czystą mnogością, która nie skła-
da się z żadnych atomów, lecz tylko z mnogości złożonych 
z innych mnogości. Filozofia Badiou jest filozofią subtrak-
tywną, co oznacza, że wychodząc od utożsamienia ontologii 
z matematyką, dochodzi do bytu samego w sobie  na drodze 
subtrakcji wszystkich jego empirycznych, czyli przygod-
nych własności. To, czym byt jest, nie może zależeć od feno-
menologicznego wyglądu. Chodzi tu więc o pewien rodzaj 
oczyszczania przedmiotów z ich jakości. Na samym końcu 
takiego procesu jest właśnie czysta „mnogość nie posiada-
jąca jakiegokolwiek innego predykatu niż jej mnogość”10. 
Byt jest bez właściwości, tak jak tytułowy bohater słynnej 

 8  Badiou inspiruje się tutaj również Lacanem, który twierdził, że do 
Realnego ma dostęp jedynie matematyka. Najważniejszą książką Ba-
diou inspirowaną Lacanowską psychoanalizą jest Théorie du sujet, czego 
zresztą nigdy nie ukrywał: „Często pisałem o Lacanie czy też powoływa-
łem się na niego. Jest on istotnym odniesieniem w mojej pierwszej «wiel-
kiej» książce filozoficznej, czyli w Théorie du sujet (1982)” – Petit Panthéon 
portatif, Paris 2008, s. 171. 
 9  Byt i zdarzenie, s. 19.
10  Tamże, s. 38.
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książki Musila, na którą zresztą Badiou często się powołuje. 
Mnogość tego rodzaju może być jedynie pustką: „Pustka jest 
mianem bytu”11.

Rozpatrywanie bytu jako czystej mnogości prowadzi 
ostatecznie do przeciwstawienia się całej metafizycznej tra-
dycji, zgodnie z którą byt jest traktowany jako jedno. Owa 
tradycja wywodzi się jeszcze z filozofii starożytnej, a jej po-
czątki można znaleźć u Parmenidesa. Kolejnym etapem ta-
kiego myślenia była metafizyka religijna, tłumacząca świat 
jako wytwór jednego Boga. „Równoznaczność jednego 
i bytu jest z pewnością inauguracyjnym aksjomatem dyskur-
su filozoficznego, który doskonale wyraża Leibniz: «To, co 
nie jest jednym bytem, nie jest bytem»”12. Pojmowanie bytu 
jako jednej całości wyklucza możliwość rozpatrywania go 
pod kątem esencjonalnej mnogości, a zdaniem Badiou byt 
zawsze prezentuje się właśnie jako wielość: „Mnogość jest 
absolutnie bez jednego, czyli jest złożona jedynie z mnogo-
ści”13. Mnogość jest faktem, co uniemożliwia zrównywanie 
bytu z jednym. Dlatego Badiou twierdzi, że „jedno nie istnie-
je”14. Jest jedynie wynikiem operacji liczenia, którą nazywa 
liczeniem-jako-jedno. Tezy te pociągają za sobą dość istotne 
konsekwencje. Otóż nieistnienie jednego uniemożliwia de 
facto totalizację bytu, nie pozwala myśleć o nim jako o spój-
nej, koherentnej całości. Dlatego Badiou wprowadza zasad-
nicze rozróżnienie pomiędzy mnogością spójną i niespójną. 
I tylko ta ostatnia będzie bytem jako bytem. Twierdzi, że 
„ontologia może być tylko teorią mnogich niespójnych jako 

11  Tamże, s. 64. 
12  Tamże, s. 33. 
13  A. Badiou, Court traité d’ontologie transitoire, Paris 1998, s. 34.
14  Byt i zdarzenie, s. 33.
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takich”15. Operacja liczenia-jako-jedno jest odpowiedzialna 
za strukturyzowanie tego, co prezentuje się jako spójność. 
Jedno jest jedynie wynikiem owej operacji, która narzuca 
ład temu, co się pojawia. Byt jako byt jest niespójny, nie-
policzalny, nadmiarowy wobec każdej koherentnej całości, 
a jego niespójność może wyrazić jedynie teoria zbiorów. 
Mnogość jest to zatem „ogólna forma prezentacji, skoro 
przyjmuje się, że Jednego nie ma”16. Jest ona podstawowym 
stanem najgłębszej rzeczywistości. 

W ten sposób Badiou opracowuje nowy rodzaj mate-
rializmu, jak zauważa Fabien Tarby. Materializm był za-
wsze wiązany czy to z fizyką, jak u Demokryta i Epiku-
ra, czy biologią, jak u La Mettrie’go, czy też z procesami 
społecznymi, jak u Marksa, ale nigdy nie był oparty na 
matematyce. „Jest to wynalezienie nowej formy materia-
lizmu. Głębia materii nie jest objawiona poprzez biologię 
czy fizykę, ale przez prawa matematyki oraz fizyki, które 
organizują jej wieczną kompozycję” – podkreśla Tarby17. 

Filozofowie nie mogą być zatem ontologami, ponieważ ich 
pełen sensu język nie jest w stanie wyrazić pustki bytu. 
Czysty byt pozbawiony jest bowiem jakiegokolwiek sensu, 
jakiegokolwiek atrybutu, przez co opisać może go jedynie 
formalny język matematyki. Matematyczny znak nie od-
syła do niczego poza sobą. Jest zawsze prezentacją pustki, 
prezentacją czystej, pozbawionej wszelkich jakościowych 
cech mnogości. A skoro teoria mnogości jest w stanie opi-
sać nieskończoność, to byt jako taki musi być również 

15  Tamże, s. 38.
16  Tamże, s. 515.
17  F. Tarby, Courte introduction à la philosophie d’Alain Badiou, 
w: A. Badiou, F. Tarby, La philosophie et l’événement, Paris 2010, 
s. 157.
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nieskończony: „nieskończoność stanowi predykat, któ-
ry stosuje się do bytu tylko jako bytu. Jeśli bowiem tylko 
w matematyce znajdujemy jednoznaczne konceptualizacje 
nieskończoności, to dlatego, że pojęcie owo jest stosowal-
ne jedynie do tego, czym zajmuje się matematyka, a co jest 
bytem jako bytem”18.  

Koncepcja ta opiera się zatem, jak podkreśla to Peter 
Hallward, na trzech kluczowych decyzjach: „Pierwsza jest 
preliminarną (preontologiczną) decyzją, która stawia liczby 
ponad rzeczy. (…) Druga jest centralną decyzją, która sta-
wia mnogość ponad jedno. (…) Kolejna decyzja wymaga 
z kolei, by nieskończony wszechświat matematyki uznać za 
rzeczywiście, faktycznie nieskończony”19. 

Badiou nie kończy swoich filozoficznych dywagacji na 
tym poziomie. Pisze drugą część Bytu i zdarzenia zatytu-
łowaną Logiques des mondes [Logiki światów]20. Dopiero 
w tej książce udowodni, że nie jest myślicielem zamknię-
tym w idealistycznej formule, że cała jego doktryna jest 
tak naprawdę afirmacją konkretnej rzeczywistości, a nie 
18  Byt i zdarzenie, s. 152.
19  P. Hallward, Badiou. A Subject to Truth, Minneapolis 2006, s. 75.
20  Osobnym zagadnieniem jest relacja Théorie du sujet do obu części 
Bytu i zdarzenia. Jest to pierwsza fundamentalna książka Badiou, w której 
formułuje on w sposób dialektyczny materialistyczną koncepcję podmiotu. 
Bruno Bosteels zauważa, że „Badiou aprobuje czasami spostrzeżenie swo-
jego przyjaciela Yves’a Duroux, według którego nową książkę [Logiques des 
mondes] możemy odczytywać jako przeredagowanie Théorie du sujet przez 
pryzmat Bytu i zdarzenia” – B. Bosteels, Pour une nouvelle théorie du sujet, 
w: D. Rabouin, O. Feltham, L. Lincoln (red.), Autour de Logiques des mon-
des d’Alain Badiou, Paris 2011, s. 64.
Na marginesie zaznaczmy, że Badiou ogłosił, iż pracuje obecnie nad trze-
cią i ostatnią częścią swojej ontologii. Podał już jej tytuł: L’immancence des 
vérités [Immanencja prawd]. I tak pierwsza część zajmuje się bytem jako 
bytem, druga byciem-tu, trzecia natomiast ma być analizą bytu i egzy-
stencji z punktu widzenia prawdy. Zob. A. Badiou, F. Tarby, La philosophie 
et l’événement, s. 125–138 oraz przedmowa Badiou do polskiego wyda-
nia Manifestów dla filozofii.
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świata formalnej pustki. Przechodzi w niej z poziomu czy-
stych mnogości na poziom istniejących mnogości. Myśl, 
która krąży między tymi rejestrami, nazywa ontologią 
przejściową (ontologie transitoire)21. „Mój gest zmierza 
od ontologii do relacyjnego układu oraz logiki, od języ-
ka do ciała, od matematyki czystych mnogości do logiki 
relacji, od wydarzenia jako czystego zerwania do systemu 
spójności konsekwencji”22. Jeżeli subtraktywna ontologia 
dążyła do pozbawienia świata jego przechodnich właści-
wości, to fenomenologia umieszcza je z powrotem w cen-
trum rozważań. Chodzi o zbadanie bycia, które znajduje się 
w określonym miejscu. „Cały byt jest byciem-tu: oto isto-
ta pojawiania się”23. Jest to więc pozycja, która uzupełnia 
poprzednie dzieło. 

W ten sposób Badiou akceptuje różnicę ontologiczną 
Heideggera, choć sam będzie odwoływał się do Hegla: „Lo-
giques des mondes jest wobec Bytu i zdarzenia tym, czym 
Fenomenologia ducha jest dla Nauki logiki”24. Najpierw 
określa, czym jest  noumen, później zaś dokonuje deskrypcji 
świata fenomenów. Takie przejście jest konieczne, ponieważ  
„pojawianie się jest istotnym określeniem bytu”25. Wynika 
ono też z problemu spójności pojawiającego się świata. Ba-
diou próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pojawiają-
cy się świat jest uporządkowany, skoro byt jest niespójną 
mnogością. 
21  „Nazywam «ontologią przejściową» taką ontologię, która rozwija się 
między nauką o bycie jako bycie, czyli teorią czystej mnogości, a nauką 
o pojawianiu się, czyli logiką spójności światów rzeczywiście przedstawio-
nych” – Court traité d’ontologie transitoire, s. 7.
22  A. Badiou, Épilogue, w: Autour de Logiques des mondes d’Alain 
Badiou, s. 174.
23  Court traité d’ontologie transitoire, s. 191.
24  Logiques des mondes, s. 16.
25  Court traité d’ontologie transitoire, s. 192.
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Najpierw centralnym pojęciem był byt, później staje się 
nim świat. „Możemy więc stwierdzić, że świat jest miejscem, 
w którym pojawiają się obiekty”26. Badanie relacji między 
przedmiotami w ramach tych światów Badiou określi zaś jako 
logikę, a dokładnie Wielką Logikę. „Nazywam logiką ogól-
ną teorię pojawiania się, czy też bycia-tu, co oznacza teorię 
światów albo spójności tego, co egzystuje”27. Badiou odrywa 
logikę od jej gramatycznego statusu i sprawia, że „jest w koń-
cu zarządzana przez ontologię, a nie język”28. Logiques des 
mondes można zatem odczytać jako deskrypcję ogólnych 
warunków wpisywania się mnogości w świat bez zakładania 
jakiejkolwiek świadomości. Według Badiou możemy dotrzeć 
do transcendentalnej strukturyzacji świata, która wykazuje, że 
świat pojawia się obiektywnie sam z siebie. Opisywany przez 
niego wymiar transcendentalny jest nie tylko uprzedni wobec 
podmiotowego aktu, ale jest też immanentny wobec każdej sy-
tuacji. „Nazywamy transcendentalnym operacyjny zbiór, który 
pozwoli nam mniej więcej nadać sens identycznościom oraz 
różnicom w określonym świecie”29. Badiou twierdzi, że każda 
rzecz pojawiająca się w świecie jest różna od innej rzeczy, ale 
nie w takim samym stopniu. Jeden przedmiot może być bardzo 
podobny do drugiego, albo pod pewnym względem podobny, 
a pod innym zaś nie, albo podobny w stopniu minimalnym. 
Intensywność różnorodności przedmiotów określa tak zwany 
stopień identyczności rzeczy. W ten sposób każdy przedmiot 
pozostaje w jakiejś relacji z innym przedmiotem. „Istotą poja-
wiania się jest relacja”30. Są to relacje różnicy i identyczności 

26  Logiques des mondes, s. 612.
27  Tamże, s. 611.
28  Court traité d’ontologie transitoire, s. 189.
29  Logiques des mondes, s. 128.
30  Court traité d’ontologie transitoire,s. 192.
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do innego przedmiotu. System reguł odnoszących się do stop-
ni identyczności jest nazywany transcendentalnym świata. Tak 
więc „transcendentalne, przedmiot, relacja: taka jest zawartość 
Wielkiej Logiki”31.

Świat jest uporządkowany zgodnie z takim obiektyw-
nym systemem logicznych relacji. Pojawianie się oznacza 
jedynie fakt, że dany obiekt jest wpisany w ów system, 
dzięki któremu możemy go zlokalizować i umiejscowić. 
Należy uznać, że istnieje nieskończona ilość porządków, 
a więc i różnorodnych światów. W ramach takich porząd-
ków zawsze występują pewne granice, skrajne przypadki. 
Dwa elementy mogą być absolutnie identyczne i absolutnie 
różne. A więc każdy porządek stopni identyczności posiada 
swoje maksimum oraz minimum. Mnogość, która się obja-
wia, jest więc bardzo złożoną siecią stopni identyczności 
między jej elementami, częściami i atomami. Taka mnogość 
nie jest zatem chaotyczna. Jej porządek nie jest deistycznej, 
a logicznej natury, i ujawnia się z różną intensywnością. 
I to właśnie intensywność pojawiania się poświadcza o egzy-
stencji przedmiotów. Intensywność istnienia jednego obiek-
tu jest jednocześnie silna i słaba. Wszystko zależy od świata, 
w którym obiekt się pojawia, w którym jest dostrzegany. Coś, 
co jest istotne w Polsce, pojawia się w niej z dużą intensyw-
nością, jednakże ten sam obiekt charakteryzuje się małą in-
tensywnością istnienia na przykład w Mongolii – i vice versa. 
Każda bohater narodowy egzystuje na polskich ziemiach 
w sposób maksymalny. Wszyscy go znają, rozpoznają, ce-
nią. Jednakże gdzieś w Afryce czy Azji jego intensywność 
jest minimalna. 

31  Logiques des mondes, s. 474.
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Badiou próbuje w ten sposób przekroczyć epistemo-
logiczne granice narzucone przez kantowską rewolucję. 
W Bycie i zdarzeniu prowadzi rozważania o rzeczy samej 
w sobie, w Logiques des mondes opisuje świat fenomenów 
bez odwoływania się do podmiotu32. Nie potrzebuje kon-
stytuującej świat świadomości do deskrypcji zjawiających 
się fenomenów. Wystarczy mu teoria kategorii, czyli dział 
logiki formalnej, który zajmuje się opisem struktur matema-
tycznych i relacji, w jakie owe struktury wchodzą. Jest ona 
alternatywną teorią dla teorii zbiorów i może być na rów-
ni traktowana jako fundament matematyki. Innymi słowy, 
Badiou przechodzi z poziomu ontologii do fenomenologii 
obiektywnej, której nie należy wiązać z tradycją wywodzą-
cą się od Husserla. Jest to fenomenologia obliczeniowa. 
„Zamierzamy tutaj uprawiać fenomenologię obliczeniową. 
Metoda użyta do przykładów może rzeczywiście być po-
krewna fenomenologii, ale fenomenologii obiektywnej”33. 
Jeżeli Husserl niwelował rzeczywisty byt fenomenu, uzależ-
niając go od podmiotu, to Badiou postępuje dokładnie na 
odwrót – niweluje jego wymiar intencjonalny, skupiając się 
na przedmiotowym. 

Prawda

Byt i zdarzenie oraz Logiques des mondes są oczywiście 
książkami stricte ontologicznymi, odnoszącymi się do bytu 

32  Ten moment jest szczególnie ważny dla filozofów związanych z re-
alizmem spekulatywnym, którego przedstawicielem jest m.in. były uczeń 
Badiou, Quentin Meillassoux. 
33  Logiques des mondes, s. 48.
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i świata, jednakże ich zasadniczym celem jest odnowienie, 
a raczej ustanowienie nowej koncepcji prawdy. To właśnie 
Prawda łączy obie pozycje, jest mostem zbudowanym po-
między nimi. Pierwsze dzieło próbuje na nowo wprowa-
dzić pojęcie prawdy do filozofii, drugie natomiast dąży do 
jej zmaterializowania. W ten sposób Badiou toczy zażarty 
bój na dwóch płaszczyznach – przeciwko współczesnej so-
fistyce oraz przeciwko opinii jako dogmatowi demokracji. 
Z jednej strony filozofia ponowoczesna zanegowała istnie-
nie uniwersalnej prawdy, z drugiej strony system demokra-
tyczny opiera się na fundamencie opinii. Jeżeli Manifest dla 
filozofii jest wymierzony przeciwko współczesnej sofistyce, 
to Drugi manifest dla filozofii walczy właśnie ze współcze-
snym panowaniem opinii. Badiou neguje obydwa porządki 
i przeciwstawia nim własną koncepcję prawdy twierdząc, że 
wszelka prawda jest postwydarzeniowa.

Ontologia pustki Badiou mogłaby się wydawać mocno 
nihilistyczna. I rzeczywiście byłaby taka, gdyby nie jego 
teoria wydarzenia. Koncepcja zimnego bytu, który jest nie-
skończoną pustką, nie brzmi optymistycznie. Jednakże wraz 
z działalnością człowieka coś na tym świecie zaczyna się 
dziać, coś, co nie jest określone, ustrukturyzowane, coś, co 
nie mieści się w prezentowanych strukturach, które Badiou 
nazywa sytuacją. Otóż byt jest tak uformowany, że nieustan-
nie coś go przekracza, coś odrywa się od jego pojawiającej 
się struktury. Jest tak, gdyż „mnogość podzbiorów zbioru 
zawiera z konieczności co najmniej jedną mnogość, która 
nie należy do początkowego zbioru”34. Teoria mnogości po-
zwala na matematyczną formalizację takiej nadmiarowości 
każdego zbioru wobec siebie za pomocą teorematu, który 
34  Byt i zdarzenie, s. 92.



229

Posłowie do polskiego wydania

Badiou nazywa teorematem punktu nadmiaru. Twierdzi, że 
„istnieją zawsze pod-mnogości, które, mimo że zawarte są 
w sytuacji jako złożenia mnogości, nie dają się w niej po-
liczyć jako składniki, a zatem nie istnieją”35. Chodzi o to, 
że zbiór podzbiorów danego zbioru jest zawsze liczniejszy 
od samego zbioru. Dlatego w danej sytuacji istnieją takie 
elementy, które nie dają się w niej policzyć, a więc nie są 
w niej prezentowane. Żaden zbiór nie poddaje się totaliza-
cji, co jest wynikiem jego istotowej niespójności. W każdym 
znajduje się pewna nieokreśloność, nieprezentowana pustka. 
Ten punkt doprowadza Badiou do wniosku, że struktura sy-
tuacji nie jest czymś stabilnym, niezmiennym, że jest po-
datna na zmianę. W tym momencie wprowadza pojęcie sie-
dliska wydarzeniowego. „Mnogość całkowicie a-normalną, 
taką więc, której żaden element nie jest reprezentowany 
w sytuacji, nazwę siedliskiem zdarzeniowym”36. Siedlisko jest 
takim miejscem w rozpoznanej, czyli dającej się policzyć sytu-
acji, które może doprowadzić do zmian w jej obrębie, jako że 
nie daje się zaprezentować w ramach jej porządku, gdyż znaj-
duje się „na skraju pustki”. Siedlisko jest punktem, w którym 
sytuacja zostaje wystawiona na pewną ontologiczną pustkę, 
ponieważ jego elementy są niepojmowane w obrębie danej 
sytuacji. W ten sposób może narodzić się pewne novum. Jest 
nim właśnie wydarzenie. 

Pojawienie się wydarzenia jest z konieczności bulwer-
sujące z perspektywy zastanej sytuacji. Wraz z nim pojawia 
się bowiem pewna sposobność, która nie mieści się w zasty-
głych, skończonych strukturach świata. „Wydarzenie to coś, 
co sprawia, że pojawia się możliwość, która była (…) nie 

35  Tamże, s. 105
36  Tamże, s. 182.
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do pomyślenia. Wydarzenie nie jest samo przez się kreacją 
rzeczywistości; ono jest kreacją możliwości”37. Nie można 
go opisać z wnętrza sytuacji, w której zachodzi, gdyż jest 
nadmiarowe. „Wydarzenie jest w rzeczywistości mnogością 
przynależącą do samej siebie” – jak zauważa Quentin Meil-
lassoux38. Jest tym, co nie jest bytem jako bytem, jest swo-
istym „trans-bytem”39. Nie daje się zidentyfikować przez 
dotychczasową wiedzę, nie daje się zmatematyzować. Języ-
kiem sytuacji jest właśnie wiedza, czyli encyklopedia, któ-
ra opisuje i kataloguje zastany stan rzeczy. Wydarzenie zaś 
wykracza poza jej horyzonty, nie daje się scalić za pomocą 
jej dotychczasowego języka. Moglibyśmy powiedzieć, że 
wiedza opisuje to, co się zdarza na porządku dziennym. Jed-
nakże nigdy nie pojmuje wszystkiego, co istnieje. Nigdy nie 
rozstrzyga o istnieniu wydarzenia, którego pojawienie się 
przynosi na świat prawdę. Taka prawda jako absolutna no-
wość „wierci dziurę w wiedzy”, zrywa z dotychczasowymi 
nurtami myślenia. Taką teorię możemy nazwać rewolucyjną 
koncepcją prawdy. 

Kluczowe jest tutaj dla Badiou pojęcie generycznego. 
„«Generyczne» oznacza pozytywnie, że to, czego nie moż-
na rozróżnić, jest w rzeczywistości ogólną prawdą sytu-
acji, prawdą jej własnego bytu, rozważaną jako podstawa 
wszelkiej przyszłej wiedzy”40. Badiou przejmuje ten termin 
od Paula Cohena, który wprowadził pojęcie zbioru gene-
rycznego, czyli „zbioru tak słabo określonego, jak to jest 
37  A. Badiou, F. Tarby, La philosophie et l’événement, s. 19.
38  Q. Meillassoux, Destinations des corps subjectivés, w: Autour de 
Logiques des mondes d’Alain Badiou, s. 8.
39  „Stwierdzimy zatem, że o ile matematyka zapewnia myślenie 
o bycie jako takim, to teoria wydarzenia dąży do określenia trans-bytu” – 
Court traité d’ontologie transitoire, s. 57.
40  Byt i zdarzenie, s. 333.
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możliwe, tak że nie jest on dostrzegalny przez żaden pre-
dykat”41. Prawda jest subtraktywna, oderwana od poziomu 
językowego. Jest najwyższą, nierozróżnialną ogólnością, 
której nie można uchwycić w ramach lingwistycznych 
operacji. Zasadniczą kwestią jest pytanie, dlaczego gene-
ryczna mnogość miałaby być prawdą sytuacji? Przypo-
mnijmy, że byt jako taki jest niespójną mnogością. Prawda 
zaś jest z jednej strony częścią sytuacji, z drugiej jednak 
sprawia, że owa niespójność zostaje objawiona. Prezen-
tuje się jako mnogość bez predykatów, bez nazwy. Nie 
wypowiada nic szczególnego o danej sytuacji, a jedynie 
ukazuje fundamentalną niekoherencję mnogości. Pojawie-
nie się veritas w świecie wiąże się zawsze z objawieniem 
esencjonalnej pustki. Właśnie dlatego jest ona generyczna. 
Pozostaje w pewnej relacji z ontologiczną pustką niespój-
nej mnogości bytu, z tym, co w nim najbardziej ogólne 
i uniwersalne. 

Wyraźnie widać tutaj odejście od klasycznej koncepcji 
prawdy. Arystoteles jest według Badiou wielkim encyklo-
pedystą. Jego koncepcja prawdy odnosi się tylko i wyłącz-
nie do porządku wiedzy, czyli do rozpoznanej struktury. 
Jest to koncepcja prawdomówności, a nie prawdy. Ale-
theia ma charakter stricte postwydarzeniowy. Samo wy-
darzenie nie jest jeszcze prawdą. Wydarzenie pojawia się 
i znika, „jest właściwie mnogością nieufundowaną”42. Ob-
jawia pewną możliwość, ale to, czy stanie się ona prawdą 
sytuacji, zależy od innych czynników. Prawda musi zostać 
uformowana. „Wszystko będzie zależeć od sposobu, w jaki 
ta możliwość zaproponowana przez wydarzenie zostanie 

41  Logiques des mondes, s. 615.
42  Court traité d’ontologie transitoire, s. 58.
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ujęta, wypracowana, inkorporowana, rozwinięta w świe-
cie. To właśnie nazywam «procedurą prawdy»”43. Badiou 
wymienia cztery fundamentalne procedury prawdy – na-
zywane też procedurami generycznymi – które utrwalają 
prawdę w świecie. Są nimi polityka, nauka, sztuka oraz 
miłość.

W Logiques des mondes, jak wiemy, Badiou przecho-
dzi z poziomu bytu na poziom egzystencji. Problem prawdy 
pojawia się zatem w nowym świetle. O ile Byt i zdarzenie 
próbuje zdefiniować prawdę w ramach spójnej koncepcji 
bytu, to Logiques des mondes analizuje, w jaki sposób praw-
dy pojawiają się w świecie. Pierwsza książka skupia się na 
odsłonięciu uniwersalnej struktury prawdy, druga z kolei 
sprawdza, jak prawdy są tworzone w konkretnej rzeczywi-
stości. Chodzi o udokumentowanie i udowodnienie prostej 
konstatacji – prawdy istnieją. Na początku dzieła Badiou 
przeciwstawia „materializm dialektyczny”, którego jest re-
prezentantem, „materializmowi demokratycznemu”, który 
jest podstawą obowiązujących obecnie ruchów teoretycz-
nych, kulturowych i politycznych. Cała dzisiejsza wiedza 
krąży wokół następującego stwierdzenia: „Istnieją tylko 
ciała i języki”44. Taki aksjomat wyklucza realne istnienie 
prawd. Badiou chce go przeformułować. Zgadza się z jego 
materialistyczną częścią, ale uważa, że jest on niepełny. 
Główna teza materializmu dialektycznego jest następująca: 
„Istnieją tylko ciała i języki, z tym że istnieją też prawdy”45. 
Jest to dosłownie materialistyczne, empiryczne podejście 
do koncepcji prawdy. „Najważniejszą stawką Logiques 

43  A. Badiou, F. Tarby, La philosophie et l’événement, s. 19.
44  Logiques des mondes, s. 9.
45  Tamże, s. 12.
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des mondes jest bez wątpienia stworzenie nowej definicji 
ciał, rozumianych jako ciała-prawdy, czyli ciała dające się 
upodmiotowić”46. Z tym że ich egzystencja jest zależna od 
podmiotów.

Podmiot 

W tym momencie dochodzimy do ostatniej kategorii, którą 
Badiou postanowił  przywrócić współczesności. Chodzi na-
turalnie o Podmiot. „Podmiotem nazywam wszelką lokalną 
konfigurację procedury generycznej, na której wspiera się 
prawda”47. Każde wydarzenie, jak pamiętamy, jest jedynie 
zaczątkiem nowo powstałej prawdy. Nie może być inaczej 
skoro znika, skoro przepada zaraz po tym, jak się pojawiło. 
Wydarzenie objawia nam pewną alternatywną, fakultatywną 
drogę, ale samo z siebie nie jest w stanie nic uczynić. W tym 
momencie z konieczności  musi pojawić się podmiot. Tylko 
on może potwierdzić, że coś istotnego miało miejsce. Los 
zjawiającej się prawdy zależy ostatecznie od niego. I na od-
wrót, tylko człowiek, który zwróci się ku prawdzie, stanie 
się prawdziwym podmiotem, czyli kimś, kto nie będzie zre-
dukowany do swoich biologicznych funkcji, kto nie będzie 
jedynie „zwierzęciem ludzkim”, jak mawia  Badiou.

Skoro efektem przemijającego wydarzenia jest nieroz-
różnialna i generyczna prawda, to  utrwalenie jej wymaga 
konkretnych czynów. Prawda musi zostać zrealizowana. Jest 
w pewnym sensie zadaniem do wykonania. Podmiot musi 

46  Tamże, s. 44.
47  Byt i zdarzenie, s. 393.
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podjąć konkretne decyzje rozstrzygające o jej istnieniu, po-
twierdzające, że to, co zaszło, w istocie miało miejsce. Jego 
możliwości wynikają z nierozstrzygalności wydarzenia, 
gdyż „impas bytu jest punktem, w którym Podmiot wzywa 
samego siebie do rozstrzygnięcia”48. Podmiot musi interwe-
niować, rozpocząć procedurę, której efektem będzie proces 
przekształcania sytuacji, a finalnie wiedzy ukształtowanej na 
podstawie pojawiających się prawd. Do tego potrzebne są 
nadmiarowe nazwy, które utrwalają ulatniającą się egzysten-
cję prawdy wydarzenia, zatrzymując ją na progu znikania. 

Nadrzędnym zadaniem podmiotu jest zatem nazwanie 
jej, a następnie pozostawanie wiernym wobec takiego aktu 
nazywania. Prawda jest zawsze nadmiarowa, dlatego po-
trzebna jest nowa nazwa, która ukaże to, co jest nierozróż-
nialne z punktu widzenia dotychczasowej wiedzy. Wierność 
nazywaniu jest de facto konstruowaniem nowego porządku 
przez opowiadanie się za tym, co wcześniej było nie do po-
myślenia. „Podmiot jest tym, co rekonstruuje nowe miejsce 
i nowe reguły z punktu widzenia zerwania”49. W tym mo-
mencie dochodzimy do bardzo istotnej kwestii. W jaki spo-
sób prawda może zmienić dotychczasową wiedzę, jeżeli 
jest nierozróżnialna? Jakie będą kryteria rozstrzygające 
o jej prawdziwości, skoro jest absolutną nowością? Każda 
prawda prowadzi ostatecznie do rewolucji w danym obsza-
rze wiedzy. A więc w jaki sposób wprowadzić ją w świat 
wiedzy? Jest to możliwe, gdyż „podmiot znajduje się dzięki 
językowi na skrzyżowaniu wiedzy i prawdy”50. Nadmiaro-
we nazwy używane przed podmiot do określenia nowości 

48  Tamże, s. 429. 
49  A. Badiou, Théorie du sujet, Paris 1982, s. 275.
50  Byt i zdarzenie, s. 407.
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w ogóle nie mają desygnatów w danej sytuacji. Odnoszą się 
natomiast do przyszłości, prezentują składniki, które będą 
prezentowane w nowej sytuacji – w sytuacji, w której zaist-
nieje prawda poświadczana przez te nazwy. Dzięki zdolno-
ściom języka, a dokładnie jego trybom przypuszczającym 
oraz czasom przyszłym – a szczególnie przyszłemu uprzed-
niemu – możemy założyć, że jeśli proces prawdy zostanie 
ukończony, to będzie do niego należeć określona właści-
wość. To tu rozgrywa się coś, co Badiou nazywa podstawo-
wym prawem podmiotu albo forcingiem. Podmiot forsuje, 
czyli antycypuje prawdopodobieństwo prawdy. Zakłada, 
jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby pusta dotąd 
nazwa prawdy otrzymała desygnat. W ten sposób podmiot 
wie, jakie twierdzenia mają szansę być prawdomówne 
w danej sytuacji. „Tym samym podmiot jest, z łaski nazw, 
zarazem rzeczywistością procedury (…) i hipotezą dotyczą-
cą tego, że jego niedający się zakończyć rezultat wprowadzi 
jakąś nowość do prezentacji”51. 

Problem forcingu jest bezpośrednio związany ze zmia-
nami zachodzącymi w świecie. Chodzi o ustalenie, jaka sy-
tuacja musi nadejść, aby prawda okazała się wiarygodna. Na 
tym etapie refleksji Badiou odwołuje się do matematycznej 
teorii forcingu, wprowadzonej przez Cohena, po czym prze-
chodzi do refleksji bardziej empirycznej. W Logiques des 
mondes zmiana w świecie będzie rozpatrywana z punktu 
widzenia konkretnych działań podmiotów.

Kiedy wydarzenie pojawia się w świecie, nikt nie pozo-
staje obojętny. Każdy świadek  musi się jakoś do niego usto-
sunkować. W pierwszej księdze Logiques des mondes Badiou 
dokonuje analizy różnorodnych pozycji przyjmowanych przez 
51  Tamże, s. 401.
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podmiot względem wydarzenia, którą to analizę nazwie for-
malną teorią podmiotu. „Formalna teoria podmiotu jest zatem 
(…) teorią operacji (figur) oraz kierunków (aktów)”52. Analiza 
ta ma na celu zbadanie konsekwencji wynikających z obecno-
ści wydarzenia. Wcześniej Badiou skupił się na demonstrowa-
niu tego, że prawda jest wyrwą w wiedzy, że jest nadliczbową 
mnogością. „W Logiques ds mondes wydarzenie jest jedynie 
tym, co wprowadza maksymalną egzystencję w materialność 
nieistnienia”53. Innymi słowy, wydarzenie sprawia, że to, co 
wcześniej istniało w sposób minimalny, nagle zaczyna istnieć 
w sposób maksymalny. 

A więc co się dzieje, kiedy wydarzenie pojawia się 
w świecie? Oczywiście nie każdy reaguje w ten sam sposób, 
nie każdy chce dopuścić do zmiany w zastanym porządku 
rzeczy. Znaczna część populacji przeważnie boi się trans-
formacji, boi się reperkusji wynikających z nieznanego, 
nierozpoznanego wydarzenia. Badiou wymienia trzy typy 
podmiotów: wierny, reakcyjny oraz obskurancki. Takie posta-
wy nazywa podmiotowymi formalizmami ze względu na to, że 
są to różnorodne sposoby wchodzenia w relację z teraźniej-
szością. Każdy z podmiotów tworzy inną relację z efektami 
wydarzenia, używa innych operatorów. To od decyzji podję-
tych przez wszystkie aktanty danej sytuacji zależy los prawdy, 
a więc i czasu, w którym egzystują.

Podmiot wierny jest entuzjastycznie nastawiony do 
wydarzenia, a dokładnie mówiąc: do śladów po nim. Robi 
wszystko, aby rozwinąć i utrzymać jego konsekwencje. An-
gażuje się aktywnie, chcąc wprowadzać zmiany wynikające 
z objawionej prawdy. Podmiot reaktywny próbuje utrzymać 

52  Logiques des mondes, s, 58.
53  Épilogue, s. 175.
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stary układ sił i robi wszystko, aby zniwelować efekty wy-
darzenia. Nowa prawda wymusza na nim podjęcie konser-
wujących zabiegów, które mają doprowadzić do kontynuacji 
istniejącego ładu. Podmiot obskurancki zaś jest podmiotem 
prymitywnym, archaicznym. Jego celem jest zniszczenie za 
wszelką cenę nowej prawdy. Wymyśla więc jej zamiennik, 
w imieniu którego rozpoczyna batalię. Jego zadaniem jest 
zanegowanie pojawiającej się veritas, zaprzeczanie jako-
by miała miejsce. Podmiot jest zawsze zawieszony między 
wydarzeniem a prawdą. Wydarzenie już zniknęło a prawda 
jeszcze się nie objawiła. Trzeba ją zmaterializować. Dlatego 
podmiot znajduje się nieustannie w sytuacji wyboru, którą 
Badiou nazywa punktem. Są to momenty, w których musi 
zdecydować się na odpowiedni krok. Koniec końców praw-
da jest efektem ciągu decyzji. „Możemy więc dostrzec, że 
stawką (…) dla figur podmiotu jest teraźniejszość. Podmiot 
wierny produkuje ją, podmiot reaktywny zaprzecza jej (…), 
a podmiot obskurancki zasłania ją”54. 

Widać wyraźnie, że jedynie podmiot wierny dokonu-
je konstruktywnych aktów. Tylko on może stworzyć cia-
ło-prawdy – będące absolutną nowością – przez wcielanie, 
podtrzymywanie i konstytuowanie procesu prawdy. „W Bycie 
i zdarzeniu nowość jest samym wydarzeniem, nowatorskim 
uzupełnieniem pojawiającym się w sytuacji. W Logiques des 
mondes nowością jest ciało-prawdy”55. Jest ono rezultatem 
inkorporacji, czyli procesu grupowania się wokół śladów po 
wydarzeniu – które Badiou nazywa też wypowiedziami pier-
wotnymi – i utożsamiania się z nimi w sposób maksymalny. 

54  Logiques des mondes, s. 70.
55  Épilogue, s. 174.
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Efektem takiego procesu jest właśnie ciało prawdy, czyli ciało 
dające się upodmiotowić.

W ten sposób Badiou uzupełnia teorię podmiotu. Skoro 
„istnieją prawdy, to musi też być aktywna i dająca się ziden-
tyfikować forma, która je produkuje (ale też utrudnia oraz 
anuluje taką produkcję). Taką formę nazywam: podmio- 
tem”56. Podmiot występuje więc jedynie w relacji do praw-
dy. I nie jest ważne, w jaki sposób relacja ta jest utrzymy-
wana, czy służy prawdzie, czy ją neguje, czy też przysłania. 
Tak rozumiana kategoria podmiotu przynależy właśnie do 
materializmu dialektycznego. Materializm demokratyczny 
rozróżnia jedynie jednostki i wspólnoty, które są pasywnymi 
ciałami. Podmiot Badiou jest zawsze aktywny, a jego aktyw-
ność jest wymuszona przez istnienie prawd. Jednakże nie 
każdy podmiot żyje naprawdę. Każdy „filozof jest na koń-
cu wezwany do odpowiedzi na pytanie: co oznacza żyć?”57. 
I właśnie odpowiedź na tak postawione pytanie wieńczy nie 
tylko Logiques des mondes, ale i całą filozofię Badiou. 

Wydaje się że cały proces odzyskiwania fundamentalnych 
kategorii prowadzi koniec końców do odpowiedzi na owo za-
gadnienie. Odpowiedź jest jednoznaczna. „Życie jest więc in-
korporacją do teraźniejszości w formie wiernego podmiotu. 
Jeżeli inkorporacja jest zdominowana przez formę reaktywną, 
to nie będziemy mówić o życiu, a o prostym konserwowaniu. 
(…) Jeżeli inkorporacja jest zdominowana przez obskuranc-
ki formalizm, to będziemy mówić o umartwianiu”58. Tylko 
podmiot wierny prawdzie żyje rzeczywiście, gdyż żyje dla 
Idei. Wierność idei jest zadaniem, które ostatecznie prowadzi 

56  Logiques des mondes, s. 58.
57  Tamże, s. 529.
58  Tamże, s. 530.
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do szczęścia. W ten sposób podmiot przekracza swój ciele-
sny egoizm, swoją animalistyczną naturę oraz skończoność. 
Życie wierne idei pozwala poczuć nieśmiertelność. Neopla-
tonizm Badiou – czy też platonizm mnogości – zatacza tutaj 
koło. Od gestu platońskiego, jakim była matematyzacja bytu 
w Bycie i zdarzeniu, Badiou dochodzi w Logiques des mondes 
do wniosku, że prawdziwym życiem jest życie poświęcone 
Idei59.  Czym zaś jest idea? „Idea jest upodmiotowieniem re-
lacji, jaka zachodzi między wyjątkowością procedury prawdy 
a reprezentacją Historii”60.  Innymi słowy, jest to ogólna nazwa 
wprowadzanej możliwości, w imieniu której działa podmiot.

Filozofia filozofii 

Na koniec należy zapytać, jaka jest wizji filozofii w systemie 
Badiou, w którym matematyka została utożsamiona z ontolo-
gią. Hierarchicznie rzecz ujmując, naczelną pozycję zajmuje 
byt, który absolutnie milczy. Następnie mamy matematykę, 
która wypowiada wszystko, co możemy powiedzieć o bycie. 
Niemniej jej język jest pozbawiony sensu. Na końcu więc 
znajduje się filozofia, która nadaje sens temu formalnemu 
dyskursowi o bycie. Takie przedsięwzięcie można nazwać 
metaontologią. Badiou nie sprowadzi jednak filozofii do 
tłumaczenia matematycznych teorematów. „Możemy więc 
równie dobrze stwierdzić, że poza identyfikowaniem rze-
czywistej ontologii – które należy nieustannie wznawiać – 

59  W ten sposób można właściwie podsumować etykę Badiou, którą 
nazywa „etyką prawd”. Zob. A. Badiou, Etyka, tłum. P. Mościcki, Warsza-
wa 2009. 
60  Tenże L’Hypothèse communiste, Paris 2009, s. 185.
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filozofia jest również (…) ogólną teorią wydarzenia”61. In-
nymi słowy, filozofia zajmuje się tym, co nie jest bytem 
jako bytem, czyli tym, co zachodzi, a nie tym, co jest. W ten 
sposób prawda powraca do filozofii. „Filozofia jest ogólną 
teorią bytu i wydarzenia uwiązaną przez prawdę, ponieważ 
prawda jest pracą przy bycie wydarzenia, które zniknęło i po 
którym została już tylko nazwa”62. Powinna znów zająć się 
prawdami, które zostały przez antyfilozofów wykluczone 
z teoretycznego dyskursu. Prawdy powinny znaleźć się w jej 
centrum, powinny stać się głównym obiektem analiz. „Filo-
zofia jest taką szczególną dyscypliną, która bazuje na fakcie, 
że istnieją prawdy”, uważa Badiou63. To one warunkują jej 
istnienie. Filozofia bez prawd staje się czystą sofistyką, czyli 
pseudofilozofią. A każda „definicja filozofii powinna ją od-
różnić od sofistyki”64. Jest zatem uwarunkowana dokładnie 
tak samo jak istota biologiczna. „Filozofia jest zarządza-
na przez uwarunkowania, które są typami procedur praw-
dy, czyli procedurami generycznymi. Owe typy to nauka 
(a szczególnie matema), sztuka (a szczególnie poemat), polity-
ka (a szczególnie polityka wewnętrzna, czy też polityka eman-
cypacji) i miłość (a szczególnie procedura, która przyczynia 
się do rozłączenia pozycji seksualnych)”65.

Zauważmy, że nie ma wśród nich prawdy filozoficznej. 
Filozofia nie wytwarza żadnej prawdy, zajmuje się natomiast 
formułowaniem koncepcji prawdy, za pomocą której będzie 
można dostrzec jej egzystencję. Stąd też znajduje się na in-
nym poziomie, w innej przestrzeni. Umożliwia rozróżnianie 

61  Court traité d’ontologie transitoire, s. 57.
62  A. Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Paris 1998, s. 45–46.
63  A. Badiou, F. Tarby, La philosophie et l’événement, s. 148.
64  Conditions, s. 62.
65  Tamże, s. 79.
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prawd, ale nie dąży do ich produkowania. Tylko na bazie 
takiej koncepcji można prawidłowo ocenić współczesną 
epokę, rozpoznać to, co nam proponuje. Filozofia nie powin-
na też podporządkowywać sobie konkretnej prawdy spro-
wadzając ją do roli obiektu. Każda prawda jest osobliwa, 
heterogeniczna i przede wszystkim niezależna. Każda jest 
wyjątkowym myśleniem, a filozofia jest jedynie jej współto-
warzyszem. Poszukuje w prawdach zagadnień stricte filozo-
ficznych. Dlatego Badiou nie będzie uprawiał estetyki tylko 
inestetykę. „W przeciwieństwie do spekulacji estetycznej, 
inestetyka opisuje ściśle wewnątrzfilozoficzne efekty wy-
twarzane przez niezależne istnienie pewnych dzieł sztuki”, 
jak deklaruje66. Nie będzie też uprawiał filozofii polityki 
tylko metapolitykę. „Metapolityka przeciwstawia się filozo-
fii politycznej, która uważa, że to do filozofii należy prze-
myśleć politykę, skoro nie jest ona myśleniem”67. Filozofia 
dywaguje na podstawie narodzonych prawd, a nie o nich. 

Jest to zatem dziedzina, która ukazuje wszystko, co 
najistotniejsze w danym momencie czasu.  „Filozofia jest 
miejscem myślenia, w którym wypowiada się «istnienie» 
prawd oraz ich współmożliwość”68. Musi być zwrócona ku 
kardynalnym wydarzeniom. Jej celem jest tworzenie po-
jęciowego schronienia dla wszystkich procedur generycz-
nych, jak i identyfikowanie, lokalizowanie oraz nazywanie 
ich. W ten sposób formułuje aktualną konfigurację prawd, 
co prowadzi w ostateczności do zdiagnozowania epoki. 
Takie analizy pomagają człowiekowi zorientować się we 
współczesnym świecie. Filozofia pozwala nam zrozumieć 

66  Petit manuel d’inesthétique, s.7.
67  A. Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris 1998, s.7.
68  Conditions, s. 79.
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czas, w którym żyjemy. A tylko wtedy, gdy go zrozumie-
my, możemy ukierunkować nasze życie w stronę wieczności 
prawd – czyli przeżyć prawdziwe życie, takie, które nie bę-
dzie sprowadzone do mechanicznego wypełniania biologicz-
nych dyrektyw. Tylko wtedy będziemy mogli żyć dla Idei. 
„Filozofia jest zatem trzema kwestiami. Jest ona diagnozą 
epoki: sprawdza, co epoka proponuje. Jest konstrukcją kon-
ceptu prawdy tworzonego na podstawie tej współczesnej 
propozycji. I w końcu jest doświadczeniem egzystencjalnym 
odnoszącym się do prawdziwego życia” – jak konkluduje 
Badiou swoją rozmowę z Fabienem Tarbym69.

Badiou nie tylko precyzuje i konkretyzuje nowe zada-
nia dla filozofii, ale i skrupulatnie je wypełnia. Całe jego 
twórcze dzieło jest de facto realizowaniem misji, jaką sam 
sprokurował. Jego dorobek twórczy jest nieprawdopodobny: 
liczy około siedemdziesięciu książek! Od początku swojej 
uniwersyteckiej pracy dokonuje diagnozy współczesności 
oraz wykazuje i opracowuje pojawiające się wydarzenia. 
Uważa, że w matematyce wydarzeniem jest teoria zbiorów, 
czyli linia prowadząca od Georga Cantora do Paula Cohena. 
W dziedzinie miłości jest nim dzieło Lacana, gdyż jest on 
pierwszym autorem, który od czasów Platona podszedł 
poważnie do analizy miłości. Pod jego wpływem Badiou 
stwierdzi, że miłość: „to (…) świat egzaminowany, prakty-
kowany, przeżywany na podstawie różnicy, a nie na bazie 
identyczności”70. Porządek polityczny zawiera różnorodne 
wydarzenia, którymi są m.in. paryska rewolucja studencka 
z maja 1968 roku, chińska rewolucja kulturalna oraz polska 
Solidarność. Na tym polu Badiou rozwija koncepcję Idei Ko-

69  A. Badiou, F. Tarby, La philosophie et l’événement, s. 150.
70  A. Badiou, Éloge de l’amour, Paris 2009, s. 30.
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munistycznej, która oznacza ogólną politykę emancypacji. 
Porządek poetycki z kolei to przede wszystkim twórczość 
Paula Celana i Fernanda Pessoi. Tutaj Badiou wprowadzi na 
przykład pojęcie „Wieku Poetów”, oznaczające konfigurację 
artystyczną, w której nastąpiło zerwanie z kategorią obiektu, 
jak i samą obiektywnością. Przedstawicielami tej konfigura-
cji są poeci, których dzieła rozpoznaje się natychmiastowo 
jako poezję, która myśli: Mallarmé, Rimbaud, Trakl, Pessoa, 
Mandelsztam i Celan71.  

Tak rozumiana filozofia musi rozwijać się na wielu 
płaszczyznach, musi odnosić się do wielu esencjonalnych 
wydarzeń. Tym samym obejmuje całościowo otaczającą 
nas rzeczywistość. Taki sposób myślenia jest bez wątpie-
nia powrotem do systemowej refleksji. „Badiou to filozof 
w najczystszym znaczeniu. Jest nim w tym samym sensie, 
w jakim byli nimi Platon, Spinoza, czy Leibniz: dzięki temu, 
że dąży do prawdy, którą daje się wyrazić przez cierpliwie 
konstruowany, niestrudzenie dowodzony system”, pisze 
Fabien Tarby72. Jednakże nie jest to redukcjonistyczny ra-
cjonalizm. Badiou nieustannie podkreśla, że każda prawda 
jest wyjątkowa. Filozofia powinna więc myśleć całościowo, 
globalnie, ale nie dążyć do zamkniętej totalności. Nie może. 
Wydarzenia cały czas były, są i będą się rodzić.  

Andrzej Wasilewski

71  Zob. A. Badiou, L‘âge des poètes, w: J. Rancière (red.), La politi-
que de poètes, Paris 1992, s. 21–38. 
72  F. Tarby, Courte introduction à la philosophie d’Alain Badiou, 
s. 153.










