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RYSZARD WINIEWSKI
Uniwersytet Miko³aja Kopernika
Instytut Filozofii

Wina jako wêze³ moralnoci
Guilt as the Knot of Morality

Co mo¿na jeszcze powiedzieæ wa¿nego o winie po wiekach intelektualnego i moralnego prze¿ywania Biblii, dramatów Sofoklesa, Szekspira, powieci Dostojewskiego, po wyk³adach Jaspersa, hermeneutycznych studiach winy
u Ricoeura? Czy w³aciw¹ drogê analiz winy oferuje nam wspó³czesna filozofia analityczna, skupiaj¹ca siê na rozbiorze problemowym i semantycznym
eksperymentów mylowych, na ukazywaniu ich paradoksalnych czasem konsekwencji? Wymienione i inne tropy problemu winy ujawniaj¹ jej wêz³owe
znaczenie nie tylko dla prawa karnego, ale i przede wszystkim dla analizy
istoty zjawiska moralnoci. Fenomenologiczna analiza winy ujawnia generatywn¹ i o¿ywcz¹, tym samym kluczow¹ dla moralnoci funkcjê dowiadczenia winy, zarówno jej ród³owe zakotwiczenie w prze¿yciu moralnoci, jak
i poprzez to prze¿ycie mechanizmu moralnego rozwoju lub upadku cz³owieka. Cz³owiek wkracza do wiata moralnoci poprzez prze¿ycie winy, a rozwija siê moralnie lub rozpada (dezintegruje) poprzez swoj¹ relacjê do winy w³asnej i winy cudzej.
Aby jednak móg³ wkroczyæ do wiata moralnoci, musi winê rozpoznaæ
i zrozumieæ. Pojêcie to jest uwik³ane w ró¿ne konteksty. Ksi¹dz Antoni Siemianowski pisze o tej trudnoci w nastêpuj¹cy sposób i trudno z nim siê nie
zgodziæ:
Wina wymyka siê poznaniu, a tym bardziej s³owom, trudno j¹ bowiem w sposób
mo¿liwie adekwatny rozpoznaæ i bli¿ej okreliæ jej w³aciwe imiê; trudno uchwyciæ,
czym w istocie jest. Wina nie wystêpuje samodzielnie i niezale¿nie od innych zja-
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wisk, w zadziwiaj¹cy sposób splata siê z innymi zjawiskami ¿ycia, za którymi zdaje
siê ukrywaæ1.

Spróbujmy owe wêz³y i zapêtlenia wokó³ pojêcia winy uchwyciæ i przynajmniej niektóre z nich poddaæ analizie. Metodologicznie poprawna robota
nakazuje bowiem najpierw rozpoznaæ znaczenie s³owa wina, wystêpuj¹ce tu
chwiejnoci semantyczne, a nastêpnie wyjaniæ zjawisko winy.
I. SEMANTYCZNY WÊZE£ WINY
Zacznijmy od analizy semantycznego ujêcia winy. S³owniki i encyklopedie odsy³aj¹ nas przede wszystkim do prawa karnego, traktuj¹cego winê jako
istotny element struktury przestêpstwa, za które sprawca ponosi odpowiedzialnoæ. Wina jest podstaw¹ do przypisania odpowiedzialnoci; winny jest
ten, komu mo¿na przedstawiæ zarzut zachowania niezgodnego z norm¹ prawa2. Wed³ug prawa rzymskiego i póniejszej nauki prawa nie ma przestêpstwa bez winy (nullum crimen sine culpa), ale tak¿e nie ma przestêpstwa bez
ustawy (nullum crimen sine lege), a to znaczy, ¿e nie ma winy bez prawa.
W tej perspektywie jest ona negatywn¹ relacj¹ czynu do prawa, przy czym
nie jest tu istotne, czy postêpowanie niezgodne z wymogami prawa by³o wiadome. Rozró¿nia siê wprawdzie winê umyln¹ i nieumyln¹, ale mimo to wina oznacza przyporz¹dkowanie sprawstwa do normy. Byæ winnym, znaczy
byæ sprawc¹ czego zabronionego przez prawo czy powszechnie uznany obyczaj. O prawniczym ujêciu zagadnienia winy nale¿y wiêc na pocz¹tku wspomnieæ, ale i trzeba zaznaczyæ, ¿e nie jest ono g³ównym przedmiotem tych
rozwa¿añ. Dlatego nie bêdziemy wchodziæ w skomplikowan¹ materiê winy
nieumylnej, choæ warto zauwa¿yæ, ¿e to, co nieumylne w perspektywie prawa, staje siê przedmiotem g³êbokiego prze¿ycia i namys³u w perspektywie egzystencjalno-moralnej. Z tematem tych rozwa¿añ wi¹¿e siê natomiast prze¿ywanie i analiza winy w³asnej cz³owieka pod wp³ywem kary lub obwinienia.
Próby etymologicznej analizy polskiego s³owa wina wpisuj¹ jego znaczenie w tradycjê prawn¹, a klasyczna i póniej nowo¿ytna etyka problemu winy
równie¿ postrzega³y j¹ w perspektywie stosunku postêpowania do normy.
W S³owniku etymologicznym jêzyka polskiego Aleksandra Brücknera czytamy przy s³owie wina: „kara s¹dowa, poena i zarzut, od 14 wieku: «dawa
winê»; winiæ, obwiniony; prze- i zawiniæ”3. Jest to obiektywistyczny nurt roA. Siemianowski, Piêtno Kaina. O naznaczeniu win¹, Ethos nr 90-91 (2010), s. 248.
Dla przyk³adu has³o wina w: Wielka encyklopedia PWN, t. XXIX, Warszawa 2005, s. 338-339.
3
A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Warszawa 1976, s. 622.
1

2
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zumienia winy. Próby jej subiektywizacji to ju¿ czasy wspó³czesne. Podobnie
z Wielkiego s³ownika etymologiczno-historycznego jêzyka polskiego Krystyny D³ugosz-Kurczabowej dowiadujemy siê, ¿e wina – to ‘wystêpek, b³¹d,
przyczyna, powód z³ego’; ¿e dawniej s³owo to oznacza³o ‘grzywnê, karê pieniê¿n¹’; ¿e to wyraz staros³owiañski, obecny w Ojcze nasz („i odpuæ nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”)4.
Z pojêciem winy wi¹¿e siê s³owo powinnoæ. To tak¿e ujawnia etymologia. W powo³ywanym s³owniku znajdujemy potwierdzenie, ¿e „od wyra¿enia
przyimkowego: po winie pochodzi powinien, powinne, powinno, to znaczy
obowi¹zkowy, nale¿ny”5. Zatem etymologicznie wina jest pierwotna wzglêdem powinnoci, która oznacza³a pocz¹tkowo zobiektywizowany efekt relacji winowajcy do zawinienia jako powinnoci „po winie”, obowi¹zek naprawienia szkody, zadoæuczynienia krzywdzie wyrz¹dzonej komu. Powinnoci
wynikaj¹ w tym kontekcie z naruszenia prawa lub innych regu³, ale z drugiej strony wpisane s¹ ju¿ jako w to prawo, s¹ jego treci¹ normatywn¹ jako
nakazy b¹d zakazy, których niespe³nienie rodzi w³anie winê. S¹ wiêc powinnoci przed win¹ (czyli zawinionym czynem) i po nim, a ich natura jest
inna. Kto ignoruje powinnoæ prawa (wzglêdnie obyczaju), nabywa obiektywnie winê i jeli j¹ subiektywnie odrzuca, obarcza siê now¹ win¹. Ta nowa wina
by³a wpierw nazywana powinnoci¹. Etymologiczny zwi¹zek winy i powinnoci wart jest z pewnoci¹ g³êbszych studiów, ale w tych rozwa¿aniach stanowi kontekst semantycznej analizy winy, która bynajmniej nie ogranicza siê
do relacji winy i powinnoci.
II. WÊZE£ WINY I ODPOWIEDZIALNOCI
Historycznie rzecz bowiem bior¹c, problem winy zwi¹zany jest z zagadnieniem odpowiedzialnoci. Czasem trudno te pojêcia oddzieliæ. Winê traktuje siê
na ogó³ jako semantyczny ekwiwalent odpowiedzialnoci sprawczej i jako opozycjê moralnej zas³ugi. Powinnoæ jest istotnym wyznacznikiem odpowiedzialnoci. Ilekroæ pytamy o odpowiedzialnoæ kogo za co, dociekamy, kto jest
zaistnia³emu stanowi rzeczy winien. A winien, czyli odpowiedzialny jest ten,
kto nie uczyni³ tego, co powinien by³ uczyniæ, b¹d kto uczyni³ to, czego nie
powinien by³ czyniæ. Wina jest znakiem negatywnym w relacji nieadekwatnoci miêdzy czynem a prawem, z³amaniem prawa (tkwi¹cych w nim powinno4
K. D³ugosz-Kurczabowa, Wielki s³ownik etymologiczno-historyczny jêzyka polskiego, Warszawa 2008, s. 714nn.
5
Tam¿e.
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ci). Wina obci¹¿a sprawcê tej nieadekwatnoci, a w pewnym znaczeniu nieodpowiedzialnoci (jeli kto nie odpowiedzia³ na wezwanie do spe³nienia adresowanej do niego lub ci¹¿¹cej na nim powinnoci). Oba pojêcia maj¹ d³ug¹
historiê w rozwoju prawa i etyki, oba te¿ wymagaj¹ teoretycznego ugruntowania w antropologii, ale tym teraz nie bêdziemy siê zajmowaæ. Najprociej
– i jak siê zdaje – zgodnie z potocznymi intuicjami jêzykowymi by³oby wiêc
powiedzieæ, ¿e wina poci¹ga za sob¹ odpowiedzialnoæ6.
Zwi¹zek pojêæ winy i odpowiedzialnoci ma ró¿ne konteksty: (1) prawny,
(2) bliski mu etyczno-normatywny, a tak¿e (3) moralny, czyli niekoniecznie
identyczny z etycznym, bo siêgaj¹cy w g³¹b ludzkiego poczucia powinnoci czy
odpowiedzialnoci za drugiego cz³owieka i za siebie samego. Nie musz¹ one
byæ zgodne ze sob¹ w praktyce, co znaczy, ¿e inaczej pojmujemy winê i odpowiedzialnoæ prawn¹, inaczej czasem etyczn¹ (kodeksow¹), a inaczej moraln¹.
Do tego jednak wrócimy w opisie zjawiska winy. Konteksty u¿ycia s³owa odpowiedzialnoæ wydaj¹ siê te¿ szersze ni¿ s³owa wina, a przynajmniej siê nie
pokrywaj¹, bo wina ³¹czy siê w zasadzie ze sprawstwem, a odpowiedzialnoæ
w niektórych wspó³czesnych koncepcjach etyki sta³a siê centraln¹ kategori¹
ujêcia wiêzi cz³owieka z przyrod¹, osob¹ drugiego (innego) i rodowiskiem
spo³ecznym. W tych ujêciach odpowiedzialnoæ poprzedza winê, wyznacza
powinnoæ, a bywa ¿e staje siê w nastêpstwie sprawczej nieodpowiedzialnoci
(winy) podstaw¹ poci¹gania do odpowiedzialnoci. Tote¿, jakkolwiek w mowie
potocznej oraz w semantycznej tradycji deontologicznej i prawnej wina kojarzy siê z odpowiedzialnoci¹, a s³owo winny ze s³owem odpowiedzialny, to
w aksjologiczno-fenomenologicznej, a w szczególnoci w personalistycznej
i dialogicznej linii etyki zwi¹zek obu pojêæ przybiera bardziej z³o¿ony charakter.
Wemy dla przyk³adu dwie g³oniejsze koncepcje filozofii odpowiedzialnoci formu³owane z nieco innych pozycji przez Karla Jaspersa i Romana
Ingardena. U obu mylicieli nie znajdziemy precyzyjnych rozró¿nieñ s³ów
wina i odpowiedzialnoæ i raczej tylko kontekstowo mo¿emy je odczytywaæ.
Jaspers w s³ynnym wyk³adzie Problem winy, odnosz¹cym siê do winy Niemców w obliczu zbrodni nazizmu, w d¹¿eniu do uporz¹dkowania pojêæ dokona³ wielce u¿ytecznego rozró¿nienia na winê: kryminaln¹, polityczn¹, moraln¹ i metafizyczn¹. Pierwsza z nich: „polega na dzia³aniach obiektywnie
stwierdzalnych, które s¹ wykroczeniem przeciw jednoznacznym prawom”7.
Wina polityczna dotyczy dzia³ania mê¿ów stanu i ich skutków, ale tak¿e
Tak to te¿ rozumie A. Siemianowski, gdy pisze: Jeli kto zawini³, to powinien odpowiadaæ
za czyny zewnêtrzne, których jest sprawc¹, i w takim zakresie, w jakim jest ich sprawc¹. A. Siemianowski, Piêtno Kaina, s. 256.
7
K. Jaspers, Problem winy, t³um. J. Garewicz, „Etyka” nr 17 (1979), s. 152.
6
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wspó³odpowiedzialnoci obywateli za to, jak s¹ rz¹dzeni. Wina moralna jest
zawsze indywidualna i dotyczy wszystkich czynów cz³owieka, tak¿e politycznych i wojskowych, a jej instancj¹ jest sumienie i wiê z bliskim duchowo
otoczeniem. Wina metafizyczna opiera siê na „solidarnoci miêdzy ludmi
jako ludmi, na mocy której ka¿dy obarczony jest wspó³odpowiedzialnoci¹
za wszelkie z³o i niesprawiedliwoæ na ziemi, a zaw³aszcza za przestêpstwa
dokonane w jego obecnoci lub z jego wiedz¹. Jeli nie uczyniê wszystkiego,
co w mojej mocy, by im zapobiec, jestem wspó³winny”8. Wczytuj¹c siê tekst
Jaspersa, znajdujemy tam pewn¹ wymiennoæ terminów wina i odpowiedzialnoæ, ale wydaje siê, ¿e wina jest pojmowana przez niego bardziej wewnêtrznie,
jako psychologiczno-moralna podstawa do ujawnienia i przyjêcia odpowiedzialnoci ex post w wymiarze spo³eczno-historycznym. Nie mo¿na jednak
odrzuciæ i takiej interpretacji, ¿e gra pojêæ winy i odpowiedzialnoci inaczej
rozwija siê w ka¿dym z jej wymiarów. By³oby wdziêcznym zadaniem badawczym przeprowadziæ dok³adn¹ analizê i odpowiedzieæ na pytanie, gdzie u Jaspersa mowa jest o winie, a gdzie o odpowiedzialnoci, i w jakim zakresie te
pojêcia nie s¹ ekwiwalentne semantycznie. Na pierwszy rzut oka rozpoznanie
winy ma za zadanie uwiadomienie Niemcom zakresu ich odpowiedzialnoci
za nazizm, za jego zwyciêstwo polityczne, wojnê i zbrodnie, ale tak¿e ma
wskazywaæ na metafizyczne praród³o winy i moralne podstawy winy i odpowiedzialnoci politycznej. Wina kryminalna jest zawsze jednoznaczna
w obliczu prawa. Wina jawi siê tu jako podstawa odpowiedzialnoci.
Roman Ingarden w rozprawie O odpowiedzialnoci i jej podstawach
ontycznych odró¿ni³, jak wiadomo: (1) ponoszenie odpowiedzialnoci, (2) branie odpowiedzialnoci, (3) poci¹ganie do odpowiedzialnoci, (4) odpowiedzialne dzia³anie  ale obok podstawowego terminu odpowiedzialnoæ pojawia siê w tekcie sporadycznie s³owo wina. W pierwszym znaczeniu, gdzie
ponoszenie odpowiedzialnoci dotyczy czynów w³asnych cz³owieka (wiadomych i niewymuszonych), mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e terminy odpowiedzialnoæ i wina cile przylegaj¹ do siebie znaczeniem, co wyra¿a pogl¹d, ¿e jeli
na kim ci¹¿y obowi¹zek, a go nie wype³nia, to jest za swój czyn zaniechania
odpowiedzialny. Dok³adniej Ingarden pisa³ tak: „Jeli go [obowi¹zku  RW]
nie wype³nia, to obci¹¿a siê now¹ win¹ i w³anie za to jest po raz drugi odpowiedzialny”9. Podobnie z braniem odpowiedzialnoci. Kto siê od niej uchyla,
„obci¹¿a siê now¹ win¹”. Trudno doszukiwaæ siê tu ladów analizy relacji
winy i odpowiedzialnoci, eksplikuj¹cej ró¿nicê miêdzy nimi i zachodz¹cy
Tam¿e, s. 151-153.
R. Ingarden, O odpowiedzialnoci i jej podstawach ontycznych, w: ten¿e, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1972, s. 100.
8

9
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zwi¹zek. Tekst Ingardena dowodzi, ¿e w intuicyjnym u¿yciu s³owa odpowiedzialny i winny w zasadzie oznaczaj¹ to samo, a co najwy¿ej wina le¿y
zawsze u podstaw odpowiedzialnoci jako daj¹cego siê zobiektywizowaæ
zwi¹zku cz³owieka i jego czynu z porz¹dkiem aksjonormatywnym. Dopiero
w czwartym znaczeniu, podstawowym dla etyki, odpowiedzialnoæ staje siê
fundamentalnym rysem dzia³ania osobowego, poprzedzaj¹cym problem winy.
Cz³owiek zaci¹ga winê skutkiem swego nieodpowiedzialnego dzia³ania. Cz³owiek postêpuj¹cy odpowiedzialnie unika popadniêcia w ni¹. Mamy tu znowu¿ grê pojêæ w pewnym zapêtleniu, w którym z kolei terminem wiod¹cym
jest odpowiedzialnoæ.
Wydaje siê, ¿e oba pojêcia – wina i odpowiedzialnoæ  s¹ w ró¿noraki
sposób tak splecione, ¿e trudne jest ich dok³adne rozdzielanie. Mo¿na dopatrywaæ siê ró¿nicy miêdzy nimi, gdy ustalenie winy staje siê racj¹ poci¹gania
do odpowiedzialnoci, ale ³atwo te pojêcia odwróciæ i uznaæ, ¿e zlekcewa¿enie odpowiedzialnoci (brak wyobrani i wra¿liwoci aksjologicznej) czyni
znowu¿ kogo winnym. Zadowólmy siê wiêc mo¿e tym, ¿e z poczynionych
rozró¿nieñ wynika, i¿ pojêcie winy rozwija siê z jej twardego znaczenia, wi¹zanego w dawnych czasach z kar¹, z zawinieniem w obliczu prawa, z obiektywnie stwierdzalnym faktem sprawstwa, a st¹d sta³o siê ród³em s³ownym
dla terminu powinnoæ. Ten sposób u¿ycia terminów wina, winny dominuje
w jêzyku prawa i jêzyku potocznym. Studentom, a nawet doktorantom prawa, wina kojarzy siê przede wszystkim z ustaleniem sprawstwa i podobnie
kojarzony jest termin odpowiedzialnoæ. Dopiero niejako wewn¹trz winy
sprawczej pojawia siê problem uznania i prze¿ycia winy przez podmiot
sprawczy. To ostatnie znaczenie wydaje siê natomiast kluczowe dla wspó³czesnych filozoficznych teorii winy. Ich cech¹ jest rozpatrywanie jej nie tylko
w kontekcie prawa i deontologicznych systemów etyki, ale przede wszystkim w obliczu egzystencjalistyczno-aksjologicznych ujêæ moralnoci, czyli
z wnêtrza cz³owieka. Konkluduj¹c, trzeba powiedzieæ w pewnym uproszczeniu, ¿e wypada odró¿niæ analizê winy w obliczu norm prawa i etyki od analizy winy jako dowiadczenia uczynienia z³a, od dowiadczenia pope³nienia
b³êdu moralnego lub etycznego, zarówno w³asnego, jak i cudzego, dog³êbnie
dotykaj¹cego cz³owieka, funduj¹cego szansê na wewnêtrzn¹ przebudowê.
Prowadzi to jednak nasze rozwa¿ania do kolejnego wêz³a winy.
III. WÊZE£ ZEWNÊTRZNYCH I WEWNÊTRZNYCH UJÊÆ WINY
Semantyczny wêze³ winy ods³ania problem wêz³a zewnêtrznego i wewnêtrznego ujêcia winy i jego pochodnych kwestii. Widaæ wyranie, ¿e ze-
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wnêtrzny, czyli obiektywny lub transcendentny wymiar winy, który przez d³ugie wieki stawia³ cz³owieka w obliczu ró¿nie pojêtego i ró¿nie uzasadnianego
prawa, niezwykle silnie uformowa³ ludzk¹ wiadomoæ moraln¹ oraz praktykê jêzykow¹ w kierunku koncentracji semantycznej na winie sprawczej. Ma
to zrozumia³e i zarazem ogromne znaczenie dla utrzymania spo³eczeñstwa
w zintegrowanej wspólnocie, gdzie przestêpstwo i wykroczenie moralne jest
czynem sprzecznym z systemem wartoci i prawa. Jeli ten porz¹dek zostaje
naruszony, to sprawca naruszenia jest tego winien. Wnikanie w okolicznoci
i motywy sprawstwa, to kwestia drugorzêdna. Istotne jest, ¿e bycie winnym
prowadzi do takiej lub innej formy wykluczenia ze wspólnoty ludzi pobo¿nych, przyzwoitych czy po prostu wspólnoty odpowiedzialnych obywateli.
Prawo i etyka stanowi¹ normatywne miary poprawnoci oraz przyzwoitoci
ludzkiego postêpowania we wspólnocie.
Spo³ecznej funkcji winy odpowiada³a deontologiczna wizja etyki, formu³uj¹ca uzasadnione podstawy do badania zgodnoci zachowañ cz³owieka z normami. Jakkolwiek etyka deontologiczna z natury swej jest sk³onna do koncentrowania siê na ustaleniu winy sprawczej, to w tle tej winy pozostaje jej g³êbia
i rozmiar, czyli stopieñ i zakres zawinienia wiadomego oraz wolnego, w kontekcie opisu sytuacji wyboru dzia³ania10. Podobnie w systemach prawa ustalenie sprawstwa czynu (winy sprawczej) poprzedza analizê stopnia zawinienia,
co prowadzi do uwzglêdnienia okolicznoci ³agodz¹cych. Wskutek rozwoju etyki autonomicznej i filozofii egzystencjalnej silniej zaczê³a siê ujawniaæ podnoszona ju¿ u historycznych róde³ etyki kwestia b³êdu moralnego. Etycy ró¿nie
odnosz¹ siê do zagadnienia b³êdu moralnego, ró¿nie interpretuj¹ jego przyczyny. K³adzie siê nacisk na koniecznoæ niedopuszczenia do b³êdu, kszta³towania
sumienia pewnego, ale zostawmy ten interesuj¹cy temat. Tutaj bardziej chodzi
o to, czy b³¹d moralny mo¿e byæ w³¹czony w zakres pojêciowy winy. Czy mogê
zamiast „mój b³¹d powiedzieæ „moja wina”?
Problem relacji winy i b³êdu moralnego ods³ania wielk¹ historyczn¹ i religijn¹ narracjê lamentu nad ludzkim b³¹dzeniem, a w tej perspektywie b³¹d
stanowi o winie, czyni winnym. Zagadnienie b³êdu w problematyce winy jest
przede wszystkim wytworem myli filozoficznej, która zrodzi³a etykê, a w jej
obrêbie intelektualizm etyczny, który z³o t³umaczy³ niewiedz¹ praktyczn¹ lub
b³êdem poznania moralnego. Odk¹d jednak nie tyle w ludzkim b³êdzie, ile
10
A. Szostek, Wokó³ godnoci, prawdy i mi³oci, Lublin 1995, s. 148nn.  gdzie autor przestrzega przed skutkami usytuowania ca³ej sfery moralnoci w legalistycznej wizji etyki, s¹ nimi nie
tylko lekcewa¿enie sytuacyjnego zró¿nicowania warunków podejmowania decyzji moralnych, ale
tak¿e sk³onnoæ do asekuracji moralnej, bezdusznoci przybieraj¹cej maskê obiektywizmu i sprawiedliwoci.
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w woli cz³owieka zaczêto upatrywaæ ród³o z³a jego czynów, u¿ywamy pojêæ
z³ej i dobrej woli. Zastanawiamy siê, na czym polega z³a wola, na b³êdzie
poznania rzeczy i norm dzia³ania czy mo¿e na ukierunkowaniu woli ku ni¿szym wartociom i na realizacji ich kosztem fundamentalnych wartoci, zalecanych przez normy moralne. Wydaje siê, ¿e nie ma takiej woli, która chce
z³a dla samego z³a, ale ¿e jest taka wola, która dopuszcza z³o dla ma³ego w³asnego dobra. Tak¹ wolê nazwiemy z³¹ w podstawowym znaczeniu tego okrelenia i taka wola czyni cz³owieka winnym totalnie. Czym innym jest dzia³anie nies³uszne, ale w dobrej wierze, czyli dzia³anie w b³êdzie, które mo¿e
obci¹¿aæ sprawcê win¹ i odpowiedzialnoci¹, lecz nie odbieraæ mu tym samym godnoci, a nawet miana uczciwego cz³owieka. S¹ przecie¿ b³êdy
w jaki sposób zawinione przez sprawcê, u podstaw których nie le¿y niegodziwa (z³a) wola, lecz niedostatecznie wyrobiona dzielnoæ roztropnego dzia³ania, wra¿liwego na mo¿liwe b³êdy wiedzy i wynikaj¹cej z niej decyzji. Brak
dostatecznej wiedzy o rzeczywistoci, w jakiej dokonywa³o siê wyboru, zamkniêcie siê na mo¿liwoæ uzyskania takiej wiedzy, sprawdzenia jej, brak ostro¿noci i roztropnoci, to wszystko wyznacza obszar winy, z któr¹ osoba musi
sobie poradziæ, musi jej rozmiar i g³êbiê w sobie samej odkryæ, by nie usprawiedliwiaæ winy b³êdem, gdy¿ to nie to samo. B³¹d umniejsza winê sprawcz¹, ale jej nie eliminuje w wymiarze sumienia.
A co z win¹ w przypadku dobrej woli bezb³êdnej, ale s³abej? Niejednokrotnie próbujemy siê ekskulpowaæ argumentem s³abej woli, akrazji, która
niepokoi³a klasyków staro¿ytnej filozofii, z czasem za Owidiusza, w. Paw³a, w. Augustyna, a w rezultacie jest dyskutowana do dzi jako ludzka przypad³oæ destruuj¹ca moralnoæ i podstawa orzekania raczej o winie ni¿ niewinnoci. Nie mamy po wiekach refleksji nad s³ab¹ wol¹ w¹tpliwoci, ¿e
dobra w intencji, ale s³aba wola czyni cz³owieka winnym czynu i zarazem
tego, ¿e tak¹ wolê ma. Wina s³abej woli, woli w b³êdzie i woli z gruntu z³ej
(jeli taka istnieje?) warte s¹ jednak analiz fenomenologicznych i semantycznych. Widaæ wiêc, ¿e trzeba zdecydowanie wzmocniæ analizê wewnêtrznego
wymiaru winy jako wêz³a moralnoci, skoncentrowanego na wiadomoci
moralnej i sumieniu osoby. Zainteresowania badaczy problemu zdecydowanie przesunê³y siê w tê stronê, ale mamy powa¿ne w¹tpliwoci, czy w spo³ecznej praktyce ma to tak¿e miejsce.
IV. SPO£ECZNY WYMIAR DEPERSONALIZACJI WINY
Wspó³czesny wiat stosunków spo³ecznych charakteryzuje siê d¹¿eniem
do regulacji i ujmowania w procedury wszystkiego, co dotyczy ludzkiego
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dzia³ania. W tym wymiarze liczy siê norma, gotowoæ i umiejêtnoæ jej stosowania. Niezastosowanie siê do norm, procedur i tym podobnych przepisów
czy standardów czyni winnymi sprawców tych zaniedbañ. Funkcjonuj¹c
w ¿yciu publicznym, jestemy szkoleni i poddawani treningom. Krótko mówi¹c, wspó³czesna rzeczywistoæ cywilizacyjna wymaga postaw zautomatyzowanych, rutynowych. Pisz¹ o tym filozofowie i socjologowie kultury. To
nadal dobry klimat dla etyki deontologicznej i legalizmu. To dobry klimat dla
koncentracji na winie sprawczej, obiektywistycznie rozumianej. Jednak mimo
to, a mo¿e wskutek tego winni jestemy rozmaitych zaniedbañ w skali spo³ecznej i – bynajmniej nie dowiadczaj¹c ciê¿aru winy, bo odpowiedzialnoæ
rozp³ywa siê w strukturach organizacji – w jej swoistym substancjalnym bycie. Jêzyk w pewnym stopniu odzwierciedla wiadomoæ, odpowiada praktyce. Mówimy przecie¿, ¿e winne jest pañstwo, urz¹d, gmina, media, korporacje, ale te nie maj¹ sumienia. Mówimy: Winna jest struktura, normy, ale
ludzie dzia³aj¹cy w tych strukturach i wed³ug tych norm nie s¹ winni, choæ
akceptuj¹ manipulacyjne regu³y sukcesu czy prymat prakseologii nad etyk¹.
Etykê zreszt¹ traktuje siê w tych instytucjach jak¿e czêsto instrumentalnie,
jako element wizerunku instytucji, pragn¹cej uchodziæ za etyczn¹. Wszystko
to sprawia, ¿e zamiera odpowiedzialnoæ osobowa, zdolnoæ do refleksji nad
w³asn¹ win¹, wspó³win¹ z tytu³u uczestnictwa w procederze, w tworzeniu
klimatu lekcewa¿enia moralnoci osobistej. Nie sposób tego nie zauwa¿yæ.
W odczuciu moralnym i profesjonalnej perspektywie etycznej trudno podzieliæ powy¿sze opinie i postawy. Nakrelony obraz wspó³czesnej cywilizacji
lubuj¹cej siê w cis³ym proceduralnym regulowaniu wszystkiego i w towarzysz¹cym temu kodyfikowaniu etycznym zawodów, instytucji, organizacji, ukazuje zarazem znaczny deficyt autorefleksji moralnej. Orzeka siê winê (w³asn¹
lub cudz¹), ale rzadko zastanawiamy siê nad win¹ cz³owieka, który zawini³, lub
nad nim samym w jego zawinieniu, nad sob¹ jako winowajc¹ i wspó³winowajc¹.
Tu za dopiero otwiera siê droga do o¿ywienia sumienia jako subiektywnej, niemniej wa¿nej podstawy moralnoci. To droga do kszta³towania postawy odpowiedzialnoci z pozycji w³asnego wnêtrza, w³asnej winy, solidarnoci w winie, bo
któ¿ jest bez winy, w ci¹g³ym i niezbêdnym dialogu sumieñ. Trudno zaakceptowaæ etykê odwo³uj¹c¹ siê do cis³ego respektowania norm, do pos³uszeñstwa procedurom mimo sumienia, bo taka etyka czyni winê zewnêtrzn¹, a dyskomfort
moralny u sprawcy zamienia w dyskomfort prakseologiczny czy dyskomfort
presti¿u. Sprawca nie tyle myli o wyrz¹dzonym z³u i potrzebie jego naprawienia, ile o tym g³ównie, ¿e siê nie sprawdzi³, ¿e zawiód³, ¿e utraci³ pozycjê.
O tym, ¿e odpowiedzialnoæ sprawcza (prawna, regulaminowa), ustalona
i przyjêta przez osobê, nie musi w perspektywie wiadomoci sprawcy pro-
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wadziæ z koniecznoci do wiadomoci winy moralnej, niech wiadczy nasze
zachowanie w przypadku wykroczeñ drogowych. Zatrzymani przez policjê
drogow¹ za przekroczenie prêdkoci uwiadamiamy sobie naruszenie normy
kodeksu drogowego i czêsto poddajemy siê bez sprzeciwu karze, co nie wp³ywa na nasze samopoczucie moralne. Ma³o kto czuje siê z³ym cz³owiekiem,
a wiêkszoæ z nas postrzega siebie jako ludzi nieuwa¿nych, ma³o czujnych na
patrole drogowe czy fotoradary. Nawet nie mamy pretensji do policjantów.
Robi¹ swoje. Jest wina, ale nie ma poczucia winy. Nie apelujemy, b¹dcie
ludzcy, a jeli nawet, to apel moralny traktujemy instrumentalnie. Interesuj¹ce jest te¿, ¿e sprawcy usi³uj¹ pomniejszaæ swoje wykroczenie, podczas gdy
policjanci staraj¹ siê apelowaæ do wyobrani i wra¿liwoci na wartoci ludzkiego ¿ycia, zdrowia, bezpieczeñstwa. Jest niesamowite, ile ta prosta sytuacja
wnosi do wiedzy o nas samych w obliczu odpowiedzialnoci prawnej i moralnej. Pokazuje ona, ile pracy wychowawczej i osobistej trzeba w³o¿yæ w to,
aby zewnêtrzny aspekt winy zwi¹zaæ z wewnêtrznym, aby kara mia³a sens,
aby wzmocniæ respekt dla prawa i obyczajów oraz kodeksów etycznych na
podstawie uznania ich s³usznoci, nie za strachu przed kar¹ w jakiejkolwiek
postaci.
¯ycie spo³eczne jest istotnym zewnêtrznym czynnikiem okrelaj¹cym
warunki ludzkiej egzystencji i nie mo¿e obejæ siê bez kategorii winy. Prawo
i moralnoæ maj¹ genezê i funkcjê spo³eczn¹. Osoba ludzka, jakkolwiek mo¿e
przyjmowaæ transcendentne podstawy porz¹dku prawno-moralnego, nie mo¿e
przecie¿ zlekcewa¿yæ jego spo³ecznego wymiaru, zwanego pozytywnym.
wiadomoæ heteronomii umo¿liwia spo³eczny stygmat winy i na³o¿enie kary
poczucia zawinienia wzglêdem prawa. Wszystko to jest tak oczywiste, ¿e
dalsze mówienie o tym wydaje siê niepotrzebne. Wiemy jednak, ¿e w ¿yciu
spo³ecznym dokonuj¹ siê procesy ci¹g³ego kwalifikowania jego cz³onków
jako winnych i niewinnych, ¿e tocz¹ siê publiczne spory o winê i ¿e trudno
od nich uciec, zlekcewa¿yæ je. Zmuszaj¹ one do samoanalizy, do samoobwiniania, do uznania winy b¹d do jej odrzucenia, wzglêdnie pomniejszania.
Obok sporów powa¿nych, istotnych dla to¿samoci wspólnoty pojawiaj¹ siê
spory zastêpcze, w których szuka siê winnych. Historia i codziennoæ nie
szczêdz¹ okazji i obowi¹zków do debat i rozmylañ na temat winy. Warto je
wykorzystaæ.
Wspomniany Karl Jaspers w analizie podstaw winy kryminalnej, politycznej i moralnej, które bez w¹tpienia odnoszone by³y do procesu i otoczenia
spo³ecznego, doszed³ do jej najg³êbszej podstawy, jak¹ jest wina metafizyczna. Jej uznanie ma g³êboki sens rewitalizuj¹cy moralnoæ cz³owieka. „Na skutek winy metafizycznej  pisa³  ulega przemianie samowiedza cz³owieka
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w obliczu Boga. Duma zostaje z³amana. Ta przemiana wewnêtrzna mo¿e staæ
siê nowym ród³em aktywnoci ¿yciowej, ale wi¹¿e siê nieod³¹cznie z poczuciem winy”11. Wina moralna i jej metafizyczna podstawa ma w tym ujêciu
wymiar wewnêtrzny, indywidualny, s³u¿¹cy odbudowie moralnej cz³owieka.
P³ynie z tego wniosek, ¿e nie mo¿na uformowaæ spo³eczeñstwa wolnego od
niebezpieczeñstwa nikczemnoci i zbrodni, jeli nie osadzi siê ludzkiej moralnoci w odpowiedzialnoci za drugiego, w gotowoci uznania swej winy
za brak solidarnoci z innymi. Jaspers twierdzi³, ¿e: „Win¹ moraln¹ siebie
tylko obarczyæ mo¿na, innych nie, a jeli ju¿ kogo innego, to tylko w solidarnej, pe³nej mi³oci walce. Nikomu nie wolno s¹dziæ moralnie drugiego
cz³owieka, chyba ¿e poczuwamy siê do najg³êbszego z nim zwi¹zku, ¿e sami
stawiamy siê na jego miejscu”12.
V. WINA W WÊLE W£ASNEGO SUMIENIA
Psychologiczny wymiar winy prowadzi do analizy funkcjonowania sumienia. Jakkolwiek zewnêtrzny, spo³eczny nacisk na sumienie jest rzecz¹
oczywist¹, sumienie musi fakt, treæ i racje tego nacisku zaakceptowaæ. Etyka katolicka wypracowa³a w tej sprawie pogl¹d, ¿e sumienie jest subiektywn¹ norm¹ moralnoci13. Ksi¹dz Tadeusz Styczeñ w akcie sumienia upatrywa³
moment rozpoznania powinnoci, samouzale¿nienia i samozobowi¹zania siê
wzglêdem obiektywnej prawdy moralnej. Podobnie ks. Andrzej Szostek rozumie sumienie jako wiadka prawdy i stra¿nika osobowej godnoci cz³owieka.
Sumienie ujawnia winê, ale by to zrobiæ, musi uwzglêdniæ prawdê i godnoæ
cz³owieka14. W perspektywie personalistycznej analizy sumienia w etycznej
szkole lubelskiej sumienie jawi siê jako pozytywny funkcjonalny organ analizy winy cz³owieka, pozytywny, bo niepogr¹¿aj¹cy go w jego winie, ale zdolny do pobudzenia moralnego przez uznanie winy w prawdzie cz³owieka i jego
czynu. Id¹c ladem tej refleksji, postrzegamy sumienie nie jako organ upokarzaj¹cej destrukcji ludzkiej godnoci splamionej grzechem, ale organ rekonTam¿e, s. 155.
K. Jaspers, Problem winy, s. 157.
13
T. lipko, Ethos chrzecijañski. Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 305nn.  gdzie w rozdziale Sumienie jako subiektywna norma dzia³ania moralnego obok istotnej roli sumienia dla
zrozumienia moralnoci omawia problem sumienia w¹tpliwego i sposobów dochodzenia do sumienia pewnego jako podstawy praktycznego dzia³ania. Funkcjonowanie sumienia, jego odmiany (trafne i szerokie, w¹tpliwe i pewne, skrupulanckie i zawik³ane) cile wi¹¿¹ siê z problemem winy.
14
Rozdz. pt. Sumienie: wiadek i stra¿nik zbawczej prawdy o cz³owieku. Na marginesie
czêci II Teologii cia³a Jana Paw³a II, w: A. Szostek, W stronê mi³oci, prawdy i godnoci,
s. 133nn.
11

12
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strukcji moralnej i odbudowy godnoci osobowej w wietle prawdy mimo
winy, której przecie¿ wymazaæ siê nie da, ale z któr¹ mo¿na ¿yæ, któr¹ mo¿na
zrównowa¿yæ, wyzyskaæ w dowiadczeniu moralnym.
Poczucie winy p³ynie w rezultacie socjalizacji z uwiadomienia sobie
przez sprawcê naruszenia tych norm, które sam zaakceptowa³, uzna³ w swoim sumieniu za s³uszne, a nie tylko za narzucone. Jednak istnieje, i dobrze to
wiemy, bardziej osobisty wymiar zdolnoci do poczucia winy, oparty na g³êbokiej akceptacji wartoci osobowych, na odpowiedzialnym z nimi zwi¹zku.
Strumieñ spo³ecznej formacji sumienia i zdolnoci do poczucia winy idzie
w parze z pojmowaniem moralnoci na sposób socjologiczny, funkcjonalistyczny. Cz³owiek moralny winien jest pos³uszeñstwo obyczajom, jeli je narusza,
winien mieæ poczucie winy i ponieæ odpowiedzialnoæ. Wina jest reakcj¹ na
naruszenie obiektywnego porz¹dku moralnego, oznak¹ tak¹ sam¹, jak fa³sz w
poznaniu wiata. Leszek Ko³akowski uwa¿a³, ¿e kategoria winy jest w sferze
dowiadczeñ moralnych cz³owieka tym, czym prawda w dziedzinie poznania.
Pisa³: „Nie przywiadczamy bowiem naszych moralnych wierzeñ przez uznanie ich prawdy, lecz przez poczucie winy, gdy je gwa³cimy”15. Pogl¹d ten ma
wszak¿e g³êboki sens dla epistemologii poznania moralnego.
Psychologiczny aspekt kszta³towania siê poczucia winy bada³ swego czasu krakowski psycholog W³odzimierz Szewczuk16. Poczucie winy traktuje on
na podstawie kilkudziesiêcioletnich badañ empirycznych i teoretycznych jako
sk³adnik reakcji sumieniowej. Podstawowymi jej komponentami s¹ w szczególnoci: (1) wiadomoæ sprawstwa czynu sprzecznego z przyjêtymi zasadami i towarzysz¹ce temu poczucie winy, (2) negatywny stan emocjonalny, ogólny
niesmak, przygnêbienie, (3) negatywna ocena siebie, wstyd, poczucie ni¿szoci, (4) potrzeba odzyskania utraconego poczucia w³asnej wartoci. Kolejnoæ
wymienionych sk³adników nie oznacza, ¿e wystêpuj¹ one z równ¹ czêstoci¹.
To wynik analizy modeluj¹cej prze¿ycie sumieniowe. Poczucie winy odgrywa
w nim istotn¹ rolê i tkwi u podstaw negatywnego stanu emocjonalnego i mentalnego, co objawia siê ci¹g³ym myleniem o tym, co uczynilimy. Widaæ, ¿e
wa¿n¹ rolê odgrywa tu uwiadomienie sobie, ¿e z³amalimy jak¹ wa¿n¹ zasadê i ¿e to staje siê podstaw¹ poczucia winy. „W negatywnej reakcji emocjonalnej zawiera siê  pisa³ Szewczuk  niezwerbalizowana do koñca negatywna ocena dokonanego czynu. W wiadomoci sprawstwa czynu zawiera
siê mniej lub bardziej wyranie wiadomoæ winy”17. W wietle badañ SzewL. Ko³akowski, Jeli Boga nie ma, Kraków 1988, s. 210.
W. Szewczuk, Sumienie. Studium psychologiczne, Warszawa 1988, s. 72nn.
17
Tam¿e, s. 156.
15
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czuka empiria psychologiczna ujawnia tak¿e odniesienie do poczucia w³asnej
wartoci. Wskutek czynu negatywnie ocenionego, zawinionego, godnoæ sprawcy czynu uleg³a zakwestionowaniu lub co najmniej obni¿eniu.
W prze¿yciu sumieniowym i tym samym w sk³adowym prze¿yciu winy
Szewczuk odnajduje przede wszystkim oddwiêk jakiego pierwotnego porz¹dku spo³eczno-moralnego, którego zak³ócenie w³asnym sprawczym czynem staje siê ród³em niepokoju, obaw przed kar¹, wyrzutów sumienia, utraty poczucia w³asnej wartoci. „S¹dzê  twierdzi psycholog  ¿e pierwotnym
pod³o¿em zachowania sumieniowego jest pocz¹tkowe poczucie, a nastêpnie
stopniowo wzrastaj¹ca wiadomoæ ogólnego porz¹dku”18. Poczucie winy
okazuje siê tym samym generatorem pierwotnej wiadomoci moralnej, wiadomoci naruszenia jakiego prawa wpisanego w rzeczywistoæ, a tak¿e czynnikiem umacniania zwi¹zku cz³owieka z tym prawem. Pierwotne poczucie
uczynienia czego niew³aciwego, niezwerbalizowane, niejasne zarówno
w poszczególnym prze¿yciu sumieniowym, jak i w pocz¹tkowej fazie rozwoju moralnego ka¿dego cz³owieka, to poczucie winy wynikaj¹ce ze z³amania
zakazu Stwórcy wiata i cz³owieka, opisane w Ksiêdze Rodzaju. Jak rodzi siê
wiadomoæ winy, opisuje przyk³ad ch³opa z Podkarpacia, który zim¹ 1939/
/1940 roku chcia³ wyjawiæ Niemcom dla nagrody miejsce ukrywania siê polskich ¿o³nierzy. Mia³a byæ tylko szkoda, ale okaza³a siê krzywd¹. A krzywda
wyrz¹dzona innym, choæby tylko zamierzona, usi³owana, zosta³a tu uwiadomiona jako krzywda wyrz¹dzona sobie, jako samobójstwo moralne i powód
do samobójstwa fizycznego.
Poczucie winy wprowadza zatem w wiat moralnoci i umacnia nasz¹
w nim obecnoæ najpierw przez uwiadomienie sobie naruszenia normy, nastêpnie przez dowiadczenie obni¿enia w³asnej wartoci moralnej. Potwierdzaj¹ to analizy fenomenologiczne dowiadczenia moralnoci w lubelskiej
szkole etycznej (KUL). Porz¹dek deontologiczny, zorientowany na przestrzeganie prawa moralnego, i porz¹dek teleologiczno-aksjologiczny, rozwijaj¹cy
siê w stronê personalizmu, maj¹ w wietle takiego punktu widzenia czynnik
motoryczny w poczuciu winy. Id¹c dalej w stronê etyki odpowiedzialnoci,
mo¿emy przenieæ poszukiwanie moralnego pola dla prze¿ycia winy tak¿e na
ten obszar dowiadczeñ i postaw. Prze¿ycie winy staje siê tym samym dowiadczeniem nieodpowiednioci, niezdolnoci sprostania wyzwaniu do czynu w wietle uznanych norm i wartoci, w szczególnoci godnoci cudzej
i w³asnej. To czyni sprawstwo czynu win¹ moraln¹.
Równie¿ Ko³akowski wypowiada³ siê w tej sprawie, pisz¹c:
18

Tam¿e, s. 157.
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Mo¿noæ dowiadczenia winy nie pochodzi z uznania s³usznoci tego lub innego s¹du
wartociuj¹cego, nie mo¿na te¿, oczywicie, uto¿samiaæ jej z obaw¹ przed kar¹. Nie
jest ona aktem intelektualnym, ale aktem, w którym kwestionuje siê w³asny status
w porz¹dku kosmicznym [ ]; nie jest to strach przed odwetem, lecz poczucie grozy w obliczu w³asnego czynu, który zak³óci³ harmoniê wiata, lêk p³yn¹cy z naruszenia nie prawa, lecz tabu. Nie tylko ja zagro¿ony jestem przez okropnoæ mego czynu,
zagro¿ona jest ca³oæ wszechwiata, który pogr¹¿a siê jakby w chaosie i niepewnoci19.

Wina wydaje siê wiêc wêz³em dowiadczenia moralnego, ujawniaj¹cym
ród³owe podstawy dowiadczenia moralnoci, okazuje siê relacj¹ do nierozpoznanej przez rozum i obyczaje podstawy porz¹dku wiata, jej wewnêtrznym odczuciem. Widzimy janiej, ¿e wina prawna, wina obyczajowa, czyli
etyczna, nie jest tym samym, co wina moralna i metafizyczna, jakkolwiek je
siê okreli. Problem winy ma wiêc tak¿e g³êboki wymiar moralny, spo³ecznie
donios³y, polegaj¹cy na tym, co tu ci¹gle jest ods³aniane, ¿e wina musi byæ
adekwatnie zinternalizowana, oceniona, przyjêta z pokor¹, ¿e trzeba j¹ przyj¹æ na dalsz¹ drogê ¿ycia i wyci¹gn¹æ z niej, z jej faktu i z jej treci, konstruktywne etycznie, pozytywne dla ludzkiego ¿ycia wnioski. „Niezdolnoæ do
odczuwania winy jest moraln¹ u³omnoci¹” – pisze William Neblett20 i trudno siê w wietle naszych rozwa¿añ z nim nie zgodziæ.
Zajmijmy siê jeszcze przez chwilê ciê¿arem winy, jej realnoci¹, nieusuwalnoci¹. Marian Grabowski w studium Krajobraz winy równie¿ wychodzi
od poczucia winy, od emocjonalnoci, wstydu i dostrzega w tle emocji jej
inteligibilnoæ, zwi¹zek winy z winnym (z podmiotem winy), co umo¿liwia
uchwycenie realnoci winy. Id¹c tropem Maxa Schelera, Nicolaia Hartmanna, Karola Wojty³y, Grabowski ontologizuje winê. Twierdzi te¿, ¿e: „Wina jest
nieodwo³ana. Nieodwracalnoæ strumienia czasu tak¹ j¹ czyni. Tego, co siê
sta³o, nie mo¿na uczyniæ niepope³nionym”21. Jeli Neblett pyta, czy mo¿emy
sobie wybaczyæ, po tym jak inni nam wybaczyli, mo¿emy przyj¹æ jego pogl¹d, podtrzymywany tak¿e przez Grabowskiego, ¿e wina w naszym sumieniu, w naszej pamiêci sumieniowej jest niewymazywalna. To sk³adnik naszej
to¿samoci. Trudno odrzuciæ dane w dowiadczeniu wspomnienia winy, one
tworz¹ ci¹g naszej to¿samoci o wiele bardziej wyrany ni¿ nasze zas³ugi,
a przynajmniej lepiej dla naszej moralnoci, abymy o winie pamiêtali bardziej ni¿ o naszych zas³ugach.
L. Ko³akowski, Jeli Boga nie ma, s. 210.
W. Neblett, Etyka winy, w: Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, wybór i oprac.
J. Ho³ówka, t³um. D. Ga³ecki i in., Warszawa 2000, s. 73.
21
M. Grabowski, Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej, Toruñ 2001, s. 22.
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Z powy¿szych rozwa¿añ warto by³oby wydobyæ wniosek, ¿e kluczowa
dla pobudzenia moralnoci osoby jest kwestia w³asnej winy, spokojny do niej
stosunek pozbawiony histerii, prowadz¹cej zarówno do nieadekwatnego samoobwiniania siê, jak i nieadekwatnego samousprawiedliwienia. Wydaje siê,
¿e ludzie zachowuj¹ siê tak, jakby lepiej znali winê innych ludzi ni¿ w³asn¹.
Mo¿e co w tym jest, zwa¿ywszy, ¿e cudz¹ zajmuj¹ siê czêciej ni¿ w³asn¹. Nie
powinno siê byæ obojêtnym na przewinienia innych, na krzywdy, jakie powstaj¹ wokó³ nas bez naszego w ich udzia³u. Jednak  podkrelmy  to wiadomoæ w³asnej winy jest budulcem wra¿liwej i dojrza³ej postawy moralnej.
Mówi¹ o tym wielcy filozofowie i ci wszyscy, którzy zastanawiali siê g³êboko
nad z³em. Wêz³em moralnoci jest zdolnoæ poczucia winy w³asnej, bynajmniej niepozbawionej kontekstu spo³ecznej, winy moralnej, bynajmniej niepozbawionej kontekstu etycznego.
SUMMARY
The author analyzes the main problems in defining semantic, psychological and social
dimensions of conscience. Starting with etymology and the research of linguistic tradition he
distinguishes causative fault and guilt. Internalisation of guilt is treated as the most important issue
for morality. This issue essentially creates a major „knot” of morality, however, it points to the
objectified, social sense of guilt. From the perspective of conscience guilt reveals and enables
genuine morality and the chance to adapt a human’s own guilt in view of their personal
development and of preserving dignity. The perspectives of the conscience analysis distinguished
in the article require a thorough examination and discussion.

Keywords
guilt, causative fault, a sense of guilt, experience of guilt, conscience, responsibility
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Sk¹d przychodzi wina? Aksjologiczne i dialogiczne ród³a zawinienia
Where the Guilt Comes from? The Axiological and Dialogical Sources of Fault

Pojêcie winy, nader rozwiniête, znaleæ mo¿na ju¿ w najbardziej prymitywnych znanych formach spo³ecznych [ ] brzemiê winy dwiga ten, kto
³amie prawo rz¹dz¹ce spo³eczeñstwem, a wywodzone z regu³y od boskich
za³o¿ycieli1  pisze Martin Buber w ksi¹¿ce Das Problem des Menschen,
polemizuj¹c w ten sposób z przytoczon¹ wczeniej tez¹ Friedricha Nietzschego (sformu³owan¹ w drugim rozdziale Zur Genealogie der Moral), ¿e g³ówne
pojêcie moralne  wina [Schuld] wziê³o swoje pochodzenie z materialnego
pojêcia  d³ugi [Schulden], za spo³eczeñstwo ludzkie wszystkimi rodkami
rozwija³o utworzon¹ w ten sposób w³aciwoæ, by przywieæ indywiduum do
wype³nienia jego obowi¹zków moralnych i spo³ecznych2. Z kolei w Wille zur
M. Buber, Problem cz³owieka, t³um. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 54.
Tam¿e, s. 53. Przytaczany przez Bubera fragment Z genealogii moralnoci i jego kontekst
brzmi (w przek³adzie Grzegorza Sowinskiego) nastêpuj¹co: z góry mo¿na zgadn¹æ, ¿e pojêcie
sumienia [ ] ma za sob¹ d³ugie dzieje swych przeobra¿eñ. Cz³owiek, który z dum¹ mo¿e za siebie rêczyæ s³owem, który zatem mo¿e równie¿ mówiæ: «Tak!» wobec samego siebie, jest [ ]
dojrza³ym owocem, ale te¿ pónym owocem:  jak¿e d³ugo owoc ten musia³ wisieæ na drzewie!
[ ] A jak przysz³a na wiat inna ciemna sprawka, wiadomoæ winy, ca³e to «nieczyste sumienie»? [ ] g³ówne pojêcie moralne, pojêcie winy [Schuld] wywodzi siê z nader materialnego pojêcia «bycia winnym jakiego d³ugu» [Schulden]. [ ] Owa tak dzi banalna i na pozór tak naturalna,
tak nieunikniona myl, ¿e zbrodniarz zas³uguje na karê, poniewa¿ móg³ inaczej post¹piæ, [ ] stanowi nader póno osi¹gniêt¹, ba, wyrafinowan¹ formê ludzkiego wnioskowania; kto przenosi j¹ na
pocz¹tek ludzkich dziejów, ten ma zbyt grube paluchy, by zabieraæ siê za psychologiê dawniejszej
ludzkoci. [ ] prastara, g³êboko zakorzeniona idea  idea równowa¿noci szkody i bólu  wziê³a
sw¹ moc [ ] ze stosunku umowy pomiêdzy wierzycielem i d³u¿nikiem, który to stosunek jest równie stary jak w ogóle «podmioty prawa» i który z kolei wskazuje na podstawowe formy stosunków
1

2
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Macht Nietzsche napisa³: Jest to wyrazem warunków zachowania spo³eczeñstwa, ¿e wartoci moralne s¹ odczuwane jako niepodlegaj¹ce dyskusji3.
W przytoczonym sporze zderzaj¹ siê z sob¹ dwie ró¿ne koncepcje pochodzenia winy jako kategorii moralnej: Nietzsche, atakuj¹c tradycjê chrzecijañsk¹, w myl której wina jest stanem duszy wywo³anym przez uwiadomienie
sobie (dziêki posiadaniu sumienia) w³asnego sprawstwa s³owa, czynu lub
pragnienia przeciwnego prawu wiecznemu4, relatywizuje pojêcie winy do
zjawiska pochodnego wobec szczególnego rodzaju umowy spo³ecznej, której
celem jest powstrzymywanie indywidualnych cz³onków okrelonej wspólnoty od pope³niania czynów wywo³uj¹cych niepo¿¹dane skutki w obrêbie owej
wspólnoty. Rolê sumienia w subiektywnym orzekaniu o popadniêciu cz³owieka w stan winy (wskutek wiadomoci pope³nienia wystêpku) wyjania Nietzsche nastêpuj¹co:
Wystêpek jest doæ dowolnym odgraniczeniem pojêciowym w celu ujêcia razem pewnych nastêpstw zwyrodnienia fizjologicznego. [ ] Niegdy wnioskowano: sumienie
odrzuca ten postêpek, a wiêc ten postêpek jest godny potêpienia. W rzeczy samej
sumienie odrzuca pewien postêpek, poniewa¿ ju¿ od dawna jest on potêpiony. Sumienie [ ] nie stwarza ¿adnych wartoci. To, co ongi sk³ania³o do odrzucenia pewnych postêpków, to by³o nie sumienie, lecz przewiadczenie lub przes¹d co do ich
nastêpstw5.

W myl proponowanego tu rozumienia mechanizm obci¹¿enia cz³owieka
poczuciem winy jest ka¿dorazowo pochodn¹ okrelonego porz¹dku spo³ecznego, a wiêc zmienn¹ historyczno-kulturow¹: to, co w jednej formacji spo³eczno-kulturowej jest win¹, gdy¿ zagra¿a jakim istotnym elementom konstytuuj¹cym po¿¹dany ³ad spo³eczny, w innej konfiguracji kulturowej mo¿e byæ
czym moralnie obojêtnym lub wrêcz zas³ug¹. To, czy jestem winny czy nie,
zale¿a³oby zatem ca³kowicie i wy³¹cznie od mojego ustosunkowania siê do
systemu regu³ funduj¹cych okrelon¹ formê spo³ecznej koegzystencji, której
jestem wspó³uczestnikiem.
Buber zdecydowanie odrzuca stanowisko swego poprzednika, twierdz¹c
stanowczo: wszystko, co w tych wywodach Nietzschego jest odpowiedzi¹,

miêdzyludzkich, takich jak kupno, sprzeda¿, wymiana i handel. F. Nietzsche, Z genealogii moralnoci, t³um. G. Sowinski, Kraków 1997, s. 68-69.
3
F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartoci, t³um. S. Frycz, K. Drzewiecki, Warszawa 1911, s. 195.
4
Katechizm Kocio³a katolickiego, Poznañ 1994; oprac. internetowe M. Baranowski, Art. 8,
http://www.katechizm.opoka.org.pl/ [dostêp 1.10.2012].
5
F. Nietzsche, Wola mocy, s. 188.
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jest fa³szywe”6  chodzi miêdzy innymi o odpowied na pytanie o ród³o zawinienia. Podstawowy zarzut przeciwko Nietzschemu dotyczy datowania
przezeñ pocz¹tków powszechnej wiadomoci winy. Skoro pojêcie d³ugu,
zakorzenione w obszarze relacji ekonomicznych i zwi¹zane z wymian¹ dóbr
materialnych, mia³oby byæ pierwotne i wczeniejsze chronologicznie ni¿ wina
w sensie moralnym, musia³oby to oznaczaæ, ¿e pojêcie winy w dyskursie
etycznym mog³o siê pojawiæ dopiero na dostatecznie zaawansowanym etapie
rozwoju spo³ecznego, takim, gdzie istnieje ju¿ handel, a byæ mo¿e nawet pieni¹dz. Tymczasem, w przekonaniu Bubera, moment ten nast¹pi³ znacznie
wczeniej: pojêcie winy [ ] znaleæ mo¿na ju¿ w najbardziej prymitywnych
znanych formach spo³ecznych, dla których stosunek wierzyciela i d³u¿nika
jest czym zgo³a obcym7.
Jednak¿e równie¿ Buber podziela zasadnicze przekonanie Nietzschego, ¿e
pojêcie winy ma genezê spo³eczno-prawn¹, skoro pisz¹c o najstarszych znanych jego przejawach, podkrela fakt, ¿e brzemiê winy dwiga ten, kto ³amie prawo rz¹dz¹ce spo³eczeñstwem8. Nie wszyscy jednak podzielaj¹ tê opiniê. Innego zdania jest na przyk³ad Jacek Ho³ówka, który we wprowadzeniu
do ksi¹¿ki Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, pisze:
Odpowiedzialnoæ jest czasem pewn¹ konstrukcj¹ spo³eczn¹, podczas gdy wina tak¹
konstrukcj¹ nie jest nigdy. [ ] Wziêcie na siebie odpowiedzialnoci to og³oszenie,
¿e bêdzie siê wystêpowaæ w funkcji wy³¹cznego podmiotu decyzyjnego i moralnego.
Wziêcie winy to decyzja inna i ze wszech miar zagadkowa [ ] na przyk³ad rodzice
chc¹ wzi¹æ na siebie winê za wystêpki swoich dzieci. [ ] Taka propozycja rodzi
zdumienie. Zwyk³ymi, naturalnymi rodkami nie mo¿emy przenieæ winy z cz³owieka na cz³owieka. W tym w³anie sensie wina jest czym obiektywnym i nie jest konstrukcj¹ spo³eczn¹9.

Zastanówmy siê, w jakim sensie prof. Ho³ówka u¿ywa terminu co
obiektywnego w stosunku do winy. Czy chodzi mu o to, ¿e czyn, po którego
pope³nieniu podmiot moralny czuje siê winny, w tak wyranym stopniu zmienia strukturê ontyczn¹ wiata przedmiotowego (obiektywnego), ¿e owa przemiana nak³ada na sprawcê obiektywny ciê¿ar fizycznego sprawstwa, równowa¿ny z win¹ moraln¹? Nie s¹dzê. Dopatrywa³bym siê tu raczej analogii ze
M. Buber, Problem cz³owieka, s. 54.
Tam¿e.
8
Tam¿e. Rozwiniêcie tych myli zob. w: M. Buber, Schuld und Schuldgefühle, in: M. Buber,
Werke, 1. Band: Schriften zur Philosophie, München  Heidelberg 1962, s. 475-502; fragmenty
w przek³adzie polskim: Wina i poczucie winy, Znak nr 19 (1967), s. 3-26.
9
J. Ho³ówka, Wprowadzenie, w: Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, red. ten¿e,
Warszawa 2000, s. 7-8.
6

7
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stwierdzeniem przywo³ywanego wczeniej Martina Bubera, który  ju¿ nie
w odniesieniu do winy, lecz opisuj¹c znacznie szerszy zakres relacji miêdzyosobowych  pisa³:
tym, co specyficznie charakteryzuje wiat cz³owieka, jest przede wszystkim to, ¿e
w tym wiecie miêdzy istot¹ a istot¹ zachodzi co, czego nie da siê znaleæ nigdzie
w przyrodzie. [ ] Trzeba siê strzec, by do rozumienia takich wydarzeñ nie wnosiæ
motywów uczuciowych: to, co tu siê ujawnia, nie jest dostêpne dla pojêæ psychologicznych, bo jest to c o  o n t y c z n e g o. [ ] Tê sferê, ustanowion¹ wraz z egzystencj¹ cz³owieka jako cz³owieka, lecz nie ujêt¹ jeszcze w pojêcia, nazywam sfer¹
p o m i ê d z y. Jest to pierwotna kategoria rzeczywistoci ludzkiej [ ]. P o m i ê d z y
to nie jaka konstrukcja pomocnicza, lecz rzeczywiste miejsce i nonik akcji miêdzyludzkiej10.

Przyjmijmy wiêc, ¿e obiektywnoæ winy polega na jej umiejscowieniu
w owej ontycznie realnej przestrzeni pomiêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem,
bêd¹cej nie tylko nonikiem, lecz zarazem ród³em antropologicznego sensu
wszystkich wydarzeñ, które siê w owej przestrzeni rozgrywaj¹. Jest zatem
wina zawsze jak¹ spraw¹ miêdzyludzk¹, lecz niedaj¹c¹ siê zrelatywizowaæ
do mniej czy bardziej konwencjonalnego porz¹dku spo³ecznie ukonstytuowanych regu³ wspó³¿ycia w konkretnej wspólnocie  wówczas bowiem nie by³aby czym obiektywnym. Có¿ to zatem za sprawa i gdzie szukaæ jej istoty?
Pod¹¿aj¹c tropem, wyznaczonym przez Buberowskie intuicje dotycz¹ce
istnienia obiektywnej przestrzeni miêdzyludzkiej, która konstytuuje siê w zale¿noci od ludzkich spotkañ, lecz siêga poza w³asne obszary ich obu
[uczestników spotkania  przyp. K.W.], i od której zaczynaj¹c, nauka filozoficzna o cz³owieku bêdzie mog³a z jednej strony kroczyæ ku przemienionemu zrozumieniu osoby, z drugiej za  ku przemienionemu rozumieniu wspólnoty11, przyjmijmy perspektywê antropologii dialogicznej. W jej ramach
warto siêgn¹æ po inspiracjê do przemyleñ Józefa Tischnera. Poszukuj¹c mo¿liwie najbardziej uniwersalnej cechy konstytuuj¹cej cz³owieka jako osobê,
Tischner dochodzi do sformu³owania: najogólniej mówi¹c, osoba jest bytem
zdolnym do wiernoci12. Wiernoæ  w opinii cytowanego myliciela  to
stan zak³adany i po¿¹dany, ale nietrwa³y, poniewa¿ cz³owiek, ze wzglêdu na
sw¹ ska¿on¹ naturê, w gruncie rzeczy nie jest w stanie konsekwentnie w niej
wytrwaæ. Józef Tischner pisze: sk¹d wiadomo, ¿e podmiot jest zdolny do
wiernoci? Bo byli ludzie, którzy potrafili byæ wierni. By³ wiêty Piotr, wiêM. Buber, Problem cz³owieka, s. 128-130 passim. Podkrelenie w tekcie moje  K.W.
Tam¿e.
12
J. Tischner, Spotkanie. Z ks. J. Tischnerem rozmawia A. Karoñ-Ostrowska, Kraków 2008,
s. 133.
10
11
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ty Pawe³, ksi¹dz Popie³uszko, ojciec Kolbe. Je¿eli kto by³ zdolny do wiernoci, to znaczy, ¿e ja te¿ mogê, ¿e ka¿dy mo¿e13.
Skoro wed³ug Tischnera wiêty Piotr jest wzorem wiernoci (wymienionym
na pierwszym miejscu wród przyk³adów), to znaczy, ¿e w tym rozumieniu istoty cz³owieczeñstwa chodzi nie tyle o niez³omn¹, heroiczn¹ wiernoæ, zdoln¹
przetrwaæ wszystkie, nawet najciê¿sze próby, ile raczej o zasadnicz¹ zdolnoæ
do wiernoci  nawet wtedy, gdy zostanie ona w jakim momencie zak³ócona
lub zerwana przez zdradê; wówczas bowiem  dziêki owej zasadniczej i trwa³ej
sk³onnoci do bycia wiernym  mo¿e byæ przywrócona na drodze duchowej
pracy nad w³asn¹ postaw¹ (w przypadku wiêtego Piotra  dziêki osobistemu
spotkaniu i wejciu w dialog, zainicjowany przez Chrystusa14). W relacji Piotra z Jezusem, do której nawi¹zuje Tischner, wyeksponowane zostaj¹ zarazem
dynamika i napiêcie miêdzy wiernoci¹ a aktem zdrady (trzykrotnego zaparcia siê), jak te¿ potrzeba wytrwa³oci i cierpliwoci (trzykrotne powtórzenie
pytania Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? [J 21,15-18]).
Podobnie prezentuje siê, analizowana w tej perspektywie, sytuacja winy.
Zawinienie jest zawsze zerwaniem jakiej wiernoci, a wiêc rodzajem zdrady.
W nawi¹zaniu do rozumienia winy i odpowiedzialnoci w kontekcie przyjmowania na siebie funkcji podmiotu decyzyjnego i moralnego, o czym pisa³
Jacek Ho³ówka, tak¿e wiernoæ, o któr¹ tu chodzi, mo¿na nazwaæ  za Johnem K. Millsem  podmiotow¹ zdolnoci¹ moralnego sprawstwa15. Z jednej strony w owym zerwaniu stosunku wiernoci chodzi o sprzeniewierzenie
siê okrelonym wartociom (poziom abstrakcyjny), z drugiej strony  ka¿da
wina polega na niedochowaniu wiernoci komu okrelonemu (poziom konkretny). Tak jak Tischner podkrela nierozerwaln¹ wiê miêdzy wiernoci¹
a bytem osobowym, tak Marian Grabowski w Krajobrazie winy zauwa¿a:
wina pojawia siê tylko tam, gdzie jest osoba”16. Doda³bym: gdzie s¹ co najmniej dwie osoby, bo winnym jest siê zawsze w o b e c k o g o . Nie sposób
Tam¿e.
Por. wypowied biskupa Grzegorza Rysia: Chrystus [ ] z t³umem nie rozmawia. Kobieta,
o której wspomina Ewangelia w. £ukasza [£k 8,43-48  przyp. mój, K. W.], równie¿ stoi w t³umie. A przecie¿ [ ] jest co, co j¹ z t³umu wyró¿nia  owa kobieta przysz³a na spotkanie z Jezusem, które jest spotkaniem osobistym. [ ] Chrystus nie spotyka siê z t³umem, ale po kolei z ka¿dym z nas. Wiara jest osobistym spotkaniem z Bogiem  to jedna z ulubionych myli w. £ukasza.
Jego Ewangeliê wype³niaj¹ opisy osobistych spotkañ Jezusa z ludmi. [ ] Najwa¿niejsze pytania,
jakie Chrystus zadaje cz³owiekowi, s¹ przecie¿ g³êboko osobiste. G. Ry, We wspólnocie, „Tygodnik Powszechny” nr 42 (3301) z 14 X 2012, s. 8.
15
J.K. Mills, Wybaczanie sobie i przedstawienia w³asnego ja moralnego, w: Filozofia moralnoci. Postanowienie i odpowiedzialnoæ moralna, red. J. Ho³ówka, Warszawa 1997, s. 483.
16
M. Grabowski, Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej, Toruñ 2001, s. 19.
13

14
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wyobraziæ sobie sytuacji, by czyja wina dokona³a siê w pustej, bezludnej
przestrzeni, nie dotykaj¹c nikogo swymi niszcz¹cymi skutkami. O przestrzennoci winy pisze dalej Grabowski: W momencie dowiadczenia zawinienia zwielokrotnia siê «przestrzennoæ» ludzkiego wnêtrza. Cz³owiek
[ ] znajduje siê w przestrzeni niezliczonych odniesieñ, które ods³ania prze¿ycie winy: ja, inni, sumienie, skutek, ofiara. Jest tak, jakby ujawnia³ siê nowy
horyzont, który w sobie w³aciwy sposób wprowadza wymiar g³êbi17.
Horyzont winy, w którym odnajduje siê cz³owiek, gdy uwiadomi sobie, ¿e zawini³, jest wielowymiarowy, bo prze¿ycia winowajcy kieruj¹ siê ku:
 sobie samemu (uczucia zniechêcenia do siebie, pogardy, wstrêtu),
a w szczególnoci  ku w³asnemu ja aksjologicznemu: winny rozpoznaje aksjologiczne piêtno, którym naznaczy³o go przewinienie, postrzega siebie jako kogo, kto utraci³ co istotnego [ ] z w³asnej wartoci;
 moralnej wartoci pope³nionego czynu: w prze¿yciu winy ronie wra¿liwoæ moralna osoby;
 utraconym lub zniszczonym dobrom (za Schelerem rozró¿niamy dobra i wartoci): winowajca prze¿ywa [ ] uczucie smutku i ¿alu
nad zniszczonym dobrem;
 poszkodowanemu: winny odczuwa litoæ nad ofiar¹ swego czynu18.
Uwiadomienie sobie swojej winy polega zatem na zrozumieniu, ¿e swym
dzia³aniem (myl¹, mow¹, uczynkiem lub zaniedbaniem) naruszy³em lub zerwa³em relacjê, która dotychczas budowa³a wspólnotê z kim drugim. Wina
bowiem (podkrelmy jeszcze raz) jest zawsze w o b e c k o g o . Nie polega
na przekroczeniu jakiej abstrakcyjnej, bezosobowej, kosmicznej zasady, tylko na wyrz¹dzeniu komu realnego i wymiernego z³a, krzywdy, uszczerbku.
W wiadomoci winy zawiera siê fakt, ¿e to ja jestem sprawc¹ z³¹, które kogo dotyka i rani (o tym mowa w przytoczonym wczeniej sformu³owaniu, ¿e
winowajca charakteryzuje siê podmiotow¹ zdolnoci¹ moralnego sprawstwa). Aby poczuæ siê winnym, muszê ponadto uznaæ fakt, ¿e z w³asnej woli
uczyni³em co z³ego przeciw drugiemu, maj¹c do wyboru inn¹ mo¿liwoæ.
Tak wiêc, choæ poczucie winy zjawia siê przede wszystkim jako emocja;
dolegliwa, a wielokszta³tna, jednak poczucie winy to zasadniczo i pierwszorzêdnie wiadomoæ winy19, a jej sk³adnikami s¹: samowiedza w³asnej
Tam¿e, s. 17.
Tam¿e.
19
Tam¿e, s. 16.
17

18
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podmiotowoci sprawczej20, afirmacja w³asnej wolnoci (choæ  jak zauwa¿a
Grabowski  zdarza siê, ¿e wiadomoæ wewnêtrznej przestrzeni wolnoci
wygasza siê lub zostaje wygaszona w cz³owieku21, a mimo to odczuwa on
winê; ten swoisty typ winy autor okrela mianem wina niewolnej woli
i poddaje subtelnej, fenomenologicznej analizie), zdolnoæ oceny moralnej
w³asnych czynów (sumienie) i wreszcie empatia (zdolnoæ wspó³odczuwania
z pokrzywdzonym). Wydaje siê, ¿e dopiero zaistnienie wszystkich czterech
czynników umo¿liwia dowiadczenie poczucia winy, podczas gdy brak któregokolwiek z nich pozwala subiektywnie usprawiedliwiæ czyn, a wiêc  we
w³asnym odczuciu  pozostaæ niewinnym.
Jeli wina jest rodzajem niewiernoci, a fundamentalnym rysem charakteryzuj¹cym byt osobowy jest zdolnoæ do wiernoci, to znaczy, ¿e wina jest
zarazem zaci¹gniêciem moralnego zobowi¹zania wobec pokrzywdzonego,
a jej naturaln¹ konsekwencj¹ powinno byæ d¹¿enie do zadoæuczynienia, do
odbudowania zniszczonej lub naruszonej relacji, przywrócenia wiêzi zaufania
i wzajemnej ¿yczliwoci lub przynajmniej  neutralnej akceptacji drugiego, to
znaczy przyjêcia postawy, któr¹ mo¿emy nazwaæ za Gabrielem Marcelem pozwoliæ drugiemu byæ. Grabowski zauwa¿a: W poczuciu winy odczuwamy
chêæ przemiany, a nie kontynuacji lub tylko odtworzenia poprzedniego stanu.
[ ] Ludzki czyn co zmienia w g³êbi cz³owieka, co przydaje osobie w jej
wnêtrzu22. Karl Jaspers natomiast pisze: Dopiero ze wiadomoci winy
wy³ania siê wiadomoæ solidarnoci i wspó³odpowiedzialnoci, bez których
nie ma wolnoci23.
Poczucie winy, zw³aszcza w kontekcie potrzeby jej naprawienia, rodzi
pytanie o przyczyny i ród³a w³asnego zawinienia, a tak¿e  o stopieñ osobistej winy. Kiedy pytam: dlaczego zawini³em, muszê w konsekwencji spróbowaæ zrekonstruowaæ motywy, które kierowa³y moim postêpowaniem. Zgodnie z ustaleniami wspó³czesnej psychologii, ka¿dy wiadomie spe³niony
ludzki czyn jest motywowany chêci¹ osi¹gniêcia jakiego wartociowego
celu. Zdaniem Jacka Ho³ówki, ród³em wiêkszoci czynów jest jakie pragnienie, przejawiaj¹ce siê jako impuls do dzia³ania, d¹¿enie do wybranego
celu. [W zwi¹zku z tym] pojawiaj¹ siê specyficzne problemy zwi¹zane z koniecznoci¹ pogodzenia pragnieñ, woli i rozumu”24.
Por. cytowany wy¿ej tekst Johna K. Millsa.
M. Grabowski, Krajobraz winy, s. 137.
22
Tam¿e, s. 23.
23
K. Jaspers, Problem winy, t³um. J. Garewicz, Warszawa 1982, s. 62-63.
24
J. Ho³ówka, Wprowadzenie, w: Filozofia moralnoci. Postanowienie i odpowiedzialnoæ
moralna, s. 5.
20
21
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Na te same problemy natkn¹³ siê, jak wiemy, Immanuel Kant w swej filozofii moralnoci. Próbuj¹c uporz¹dkowaæ ów zagmatwany splot pragnieñ,
woli i rozumu, dokona³ w Grundlegung zur Metaphysik der Sitten wa¿nego
rozró¿nienia impulsów kieruj¹cych ludzkim postêpowaniem, wyró¿niaj¹c
w szczególnoci motywacjê auto- i heteronomiczn¹. Przypomnijmy, co pisa³
o autonomii i heteronomii woli: autonomia woli jest w³aciwoci¹ woli, dziêki której ona sama sobie jest prawem [ ]. Zasada autonomii woli brzmi: nie
nale¿y wybieraæ inaczej, jak tylko tak, ¿eby maksymy w³asnego wyboru by³y
zarazem w tej samej woli zawarte jako ogólne prawo; w przeciwnym przypadku natomiast, to znaczy
je¿eli wola szuka prawa maj¹cego j¹ sk³aniaæ w czymkolwiek innym ni¿ w zdatnoci
swych maksym do w³asnego powszechnego prawodawstwa, [ ] wyp³ywa z tego
heteronomia. Wtedy nie wola sama sobie, lecz przedmiot poprzez swój stosunek do
woli nadaje jej prawo i [ ] umo¿liwia tylko hipotetyczne imperatywy: powinienem
co zrobiæ dlatego, ¿e chcê czego innego25.

W wietle Schelerowskiej krytyki okazuje siê jednak¿e, ¿e w obu przypadkach motywacja podmiotu woli i dzia³ania ma w rzeczywistoci charakter
aksjologiczny, gdy¿ tym, co wybierane, jest albo realizacja dobra powszechnego poprzez dobrowolne podporz¹dkowanie siê uniwersalnemu prawu moralnemu, albo wartoæ zawarta w przedmiocie (Wertträger), ku któremu zwraca siê wola. Wartoæ motywuj¹ca czyn mo¿e byæ albo wspólnototwórcza, jeli
jej realizacja przynosi korzyæ wszystkim znajduj¹cym siê w horyzoncie jej
oddzia³ywania, albo alienuj¹ca, jeli korzyæ sprawcy jest osi¹gana kosztem
czyjej krzywdy lub straty. Realizuj¹c swój cel cudzym kosztem, podmiot
popada w stan winy, bêd¹cej skutkiem  jak pisze Ho³ówka  nieumiejêtnoci pogodzenia pragnieñ, woli i rozumu.
W innym swoim tekcie polski etyk formu³uje nastêpuj¹cy problem: Co
mamy zrobiæ, gdy ju¿ wiemy, ¿e kto jest winny  choæbymy to byli my
sami? [ ] Czy nale¿y karaæ, czy zawsze trzeba wybaczaæ, czy powinno siê
robiæ jedno i drugie równoczenie?26. Z tym dylematem w wyrazistej postaci
spotykamy siê w biblijnej przypowieci o synu marnotrawnym (£k 15,11-32).
W owej ewangelicznej perykopie zarysowane s¹ trzy mo¿liwe postawy wobec winy: m³odszy syn, powracaj¹cy jako skruszony winowajca (Ojcze,
zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem); ojciec, wychodz¹cy mu naprzeciw z bezwarunkow¹
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralnoci, t³um. M. Wartenberg, Warszawa 1984, s. 78-80 passim.
26
J. Ho³ówka, Wprowadzenie, w: Filozofia moralnoci. Wina, kara, wybaczenie, s. 12.
25
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mi³oci¹ i przebaczeniem (gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec
i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go); i wreszcie starszy syn, pragn¹cy sprawiedliwej (w jego mniemaniu) kary dla winowajcy (Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em
twojego rozkazu; ale mnie nie da³e nigdy kolêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek
z nierz¹dnicami, kaza³e zabiæ dla niego utuczone cielê). Przyjrzyjmy siê pokrótce ka¿dej z tych postaw.
Toma Halik poddaje przypowieæ nastêpuj¹cej interpretacji:
[Syn marnotrawny] wraca do domu  i oto nastêpuje kluczowy moment nie tylko dla
niego, ale tak¿e dla jego ojca i brata. Gdyby ojciec chcia³ moralnie zatryumfowaæ,
gdyby zasypa³ go wymówkami, gdyby na powitanie powiedzia³: Teraz siê w koñcu
okaza³o, kto mia³ racjê!, to w pewnym sensie zabi³by swego syna. Ju¿ definitywnie
straci³by w nim syna i rzeczywicie mia³by [w nim] tylko kolejnego najemnika. Ojciec jednak nie pozwoli³ mu nawet dopowiedzieæ pokutnej formu³y i wzi¹³ go w ramiona. Swoj¹ wielkoduszn¹ mi³oci¹ wskrzesi³ go i ocali³.
Ten sam moment stanowi³ tak¿e wspania³¹ szansê nawrócenia dla drugiego syna:
gdyby w podobny sposób przyj¹³ swego brata, nast¹pi³by prawdziwy happy end: obaj
zrozumieliby, ¿e tak jak wolnoæ pozbawiona ³adu zawsze w koñcu upada, tak te¿
i ³ad nie mo¿e istnieæ bez wolnoci. Starszy brat nie potrafi jednak przyj¹æ m³odszego jak brata. Mówi o nim do ojca (czyni¹c przy tym ojcu wyrzuty i okazuj¹c sw¹
zazdroæ): skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek [ ]
a ojciec w odpowiedzi nazywa starszego syna dzieckiem, bo podczas gdy m³odszy
 nie tylko przez fakt, ¿e mia³ odwagê wyruszyæ na poszukiwanie przygody, a potem
prze¿y³ swój upadek, ale przede wszystkim przez swe nawrócenie i powrót  sta³ siê
doros³y, starszy w swoim protecie pozosta³ infantylny, zale¿ny i niedojrza³y. Myla³
tylko o sobie, pozosta³ jak dziecko kr¹¿¹ce wokó³ w³asnych zainteresowañ
i pragnieñ, a o przysz³oci swego brata nie pomyla³; spisa³ go na straty; podobnie
jak Kain nie czu³ siê stró¿em swego brata, nie chcia³ byæ za niego odpowiedzialny27.

Inn¹ próbê psychologicznej rekonstrukcji uczuæ, które obudzi³y siê w starszym bracie, narzucaj¹c mu tê w³anie liniê postêpowania, któr¹ znamy
z przypowieci, podejmuje niemiecka teolo¿ka Christa Spilling-Nöker, czyni¹c to w apokryficznej formie listu-zwierzenia do m³odszego brata:
W gruncie rzeczy wszystko zaczê³o siê ju¿ w dniu twoich narodzin: nagle wszystko
siê zmieni³o, wszystko zaczê³o siê krêciæ wokó³ ciebie, s³odkiego dzieci¹tka. [ ] Ja
znalaz³em siê na boku. [ ] Mia³em nadziejê, ¿e postêpuj¹c uk³adnie, zaskarbiê sobie
mi³oæ rodziców [ ] i w koñcu tobie zaczêto stawiaæ mnie jako przyk³ad. Ale to nie
27

T. Halik, Cierpliwoæ wobec Boga, t³um. A. Babuchowski, Kraków 2011, s. 90-91.
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przynios³o mi szczêcia, bo teraz pozostawa³em pod narastaj¹c¹ presj¹, ¿e muszê
zawsze zachowywaæ siê wzorowo. Przypomina³o to diabelski kr¹g: im bardziej siê
stara³em byæ dzielnym i grzecznym ch³opcem, tym czêciej spotyka³y mnie niepowodzenia. I ta reakcja rodziców! Za ka¿dym razem, gdy dosiêg³o mnie ciche, pe³ne
wyrzutu spojrzenie z domieszk¹ smutku i rozczarowania, czu³em siê jeszcze mniejszy, gorszy i bardziej winny, ni¿ naprawdê by³em. [ ] Ty mog³e robiæ, co chcia³e,
wybaczano ci wiele, zawsze te¿ mog³e tuliæ siê do matki, szukaj¹c u niej pociechy.
A gdy mnie co nie wysz³o, nie by³o nikogo, kto by pomóg³ i wzi¹³ mnie w ramiona.
[ ] Jeszcze teraz, gdy pomylê o tobie, ogarnia mnie wciek³oæ. Tyle jej nazbiera³o
siê we mnie od dzieciñstwa [ ] brakuje mi ca³kowicie pewnoci i przekonania co do
s³ów: DOBRZE, ¯E JESTEM!28.

Oprócz znamiennej i wymownej konfrontacji postaw w przypowieci
o synu marnotrawnym dotykamy jeszcze jednego, wa¿nego i zaskakuj¹cego
zjawiska: mo¿na je nazwaæ zainfekowaniem win¹. Dotyczy ono starszego,
dobrego brata, który  postawiony w zbyt trudnej dlañ sytuacji  ugina siê
pod presj¹ nagle odkrytego resentymentu. Krzysztof Maliszewski pisze: o ile
m³odszy [brat] reprezentuje ludzk¹ drogê upadku moralnego i dezintegracji
¿ycia [a nastêpnie  odrodzenia przez nawrócenie], o tyle los starszego symbolizuje pu³apki dobra  spiralê zagubienia, które bierze siê z zaanga¿owania
i wiernoci29. O powodach owego zagubienia w pu³apce dobra (czy rzeczywicie dobra, a nie tylko jego z³udnego pozoru?) pisze Henry J. Nouwen:
Ka¿dy z nas, kto powiêca ¿ycie dla bliskich, ciê¿ko pracuje i obiektywnie
posiada wiele godnych pochwa³y zalet, nosi czêsto brzemiê urazy w sercu.
[ ] Uraza  przekleñstwo wiernych, cnotliwych, pos³usznych i pracowitych,
zagnie¿d¿a siê w ludzkim sercu i czyni wielkie spustoszenie30. Dlatego –
komentuje Maliszewski  praca przebaczenia obejmuje nie tylko przezwyciê¿anie p³omieni gniewu, ale mo¿e bardziej  lodu urazy31.
Dlatego te¿, zdaniem T. Halika, trzeba nauczyæ siê precyzyjnie odró¿niaæ
przebaczenie  niezwykle wa¿ne zdarzenie w relacjach miêdzyosobowych 
od pob³a¿ania z jednej strony, a od pojednania  z drugiej. W stosunku do
tych, co zawinili, trzeba wybraæ drogê miêdzy Scyll¹ i Charybd¹. Trzeba
uchroniæ siê przed niebezpieczeñstwem polowañ na czarownice, ale te¿ unikn¹æ bagatelizowania winy32. Przebaczenie to jeden z najtrudniejszych czyG. Lünninghöner, Ch. Spilling-Nöker, Abraham & Spó³ka, Warszawa 1994, s. 6-7.
K. Maliszewski, Powrót syna marnotrawnego – pedagogiczne laboratorium przebaczenia,
w: O przebaczeniu, red. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów [w druku], s. 13.
30
H.J. Nouwen, Wieczorem w domu. Dalsze rozwa¿ania nad przypowieci¹ o synu marnotrawnym. t³um. J. Grzegorczyk, Kraków 2010, s. 85.
31
K. Maliszewski, Powrót syna marnotrawnego, s. 15.
32
T. Halik, Nieodzowny ciê¿ar winy, Teologia Polityczna nr 1 (2003-2004), s. 54.
28
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nów, na jaki cz³owiek mo¿e siê zdobyæ wobec drugiego; równie¿ przyjêcie
czyjego przebaczenia przez winowajcê nie jest bynajmniej proste. Paul
M. Hughes pisze, ¿e z jednej strony wybaczenie mo¿liwe jest dopiero po
przezwyciê¿eniu gniewu na sprawcê, z drugiej strony na wybaczenie nie
mo¿na zas³u¿yæ, poniewa¿ wybaczenie ani nie wymazuje winy, ani nie wyklucza kary33. O tym, jak niezmiernie trudnym czynem moralnym i psychicznym jest przezwyciê¿enie gniewu, dobrze wiedzia³ Nouwen, skoro ostrzega³:
gniew jest czym realnym. Nie mo¿na go po prostu wy³¹czyæ i to przepe³nia nasz¹
wewnêtrzn¹ przestrzeñ dodatkowym niepokojem. Tak wiêc, co mo¿emy zrobiæ ze
swoim gniewem? [ ] Kiedy, chc¹c byæ pobo¿nymi, t³umimy gniewne uczucia i nie
mówimy o nich, zaczyna siê roz¿alenie. Z czasem gniew, pozostawiony sobie, narasta w jakiej relacji albo sytuacji ¿yciowej i cz³owiek staje siê coraz bardziej rozsierdzony. Stopniowo gniew [ ] zagnie¿d¿a siê g³êboko w najskrytszych zakamarkach
serca. Na d³u¿sz¹ metê roz¿alenie zmienia siê w sposób bycia34.

Widzimy wiêc, jak d³uga i trudna droga prowadzi od gniewu do przebaczenia. Samo przebaczenie tak¿e jednak nie koñczy drogi do przywrócenia
w³aciwych stosunków miêdzy ludmi. Skoro wina poci¹ga za sob¹ opuszczenie swojego miejsca w przestrzeni miêdzyludzkich obcowañ  jak zauwa¿y³ Józef Tischner, gdy «normalne obcowanie» ulega jakim zak³óceniom,
wtedy pytamy: Jak siê naprawdê ma rzecz z tym cz³owiekiem? [ ] Dlaczego drugi zachowa³ siê inaczej, ni¿ wskazywa³o zajmowane przezeñ miejsce
w przestrzeni sensu?35  zatem z sytuacji winy konieczny jest powrót. Trzeba zapytaæ: dok¹d (do jakich wartoci) i którêdy wracaæ, a tak¿e  samemu
czy z czyj¹ pomoc¹.
Koniecznym warunkiem takiego powrotu jest, wed³ug Halika, pojednanie.
W tekcie Nieodzowny ciê¿ar winy czytamy:
Przebaczenie jest zwykle aktem jednorazowym. Mogê przebaczyæ w moim sercu
temu, kto wyrz¹dzi³ krzywdê mnie samemu (co nie oznacza, ¿e mogê wybaczaæ
w imieniu innych). Takiego jednorazowego aktu mogê dokonaæ nawet wtedy, kiedy
winowajca nie przyznaje siê do winy i nie oczekuje ode mnie ¿adnego gestu. Pojednanie jest natomiast procesem obustronnym. Wymaga przede wszystkim tego, by
winowajca wyzna³ swoj¹ winê, wyrazi³ skruchê i przeszed³ wewnêtrzny proces przemiany. [ ] Czasem zdarza siê, ¿e ten, kto niesie w sobie dowiadczenie winy i dokonuje przemiany, staje siê kim bardziej pozytywnym ni¿ ci, którzy zachowali czy-
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ste rêce. [ ] Wspó³czesna psychoanaliza niestety przyczyni³a siê trochê do tego, ¿e
problem winy przestalimy w naszych czasach traktowaæ powa¿nie. Jeli jednak nie
potraktujemy powa¿nie problemu winy, nie bêdziemy powa¿nie traktowaæ równie¿
ludzkiej odpowiedzialnoci i wolnoci, [poniewa¿] sprawiedliwoci nie mo¿na
obejæ36.

O trudnociach w wypracowaniu przez wspó³czesnego cz³owieka adekwatnego poczucia winy w sytuacji braku pe³nej wiadomoci w³asnej odpowiedzialnoci pisze tak¿e Krzysztof Maliszewski: cz³owiek najczêciej gubi
siê niepostrze¿enie, wyrz¹dza krzywdê (sobie i innym) zapl¹tany w poszukiwanie szczêcia lub samodzielnoci albo uciekaj¹c przed poni¿eniem i z³ym
losem. Nierzadko sprzyjaj¹ temu globalne tendencje kulturowe [ ] jak pokazuje Z. Bauman, p³ynna nowoczesnoæ, w jakiej siê znalelimy, sprzyja
postawom dryfu i tu³aczki37.
W sytuacji, gdy winowajca nie zamierza przyznaæ siê do winy ani dokonaæ przemiany wewnêtrznej, lecz trwa w z³ej woli, realizuje siê inny scenariusz. Jedn¹ z jego wersji jest ta, któr¹ analizuje Tischner, odwo³uj¹c siê do
postaw bohaterów tragedii Szekspira Ryszard III  Ryszarda Gloucestera
i Lady Anny, córki hrabiego Warwick. Mamy tu do czynienia z bardziej perfidn¹, bo przeprowadzon¹ z premedytacj¹, sytuacj¹ zainfekowania win¹
przez pierwotnego sprawcê z³a, który nie doæ, ¿e dopuszcza siê k³amstwa
i zdrady, to jeszcze wci¹ga w horyzont z³a sw¹ ofiarê, perfidnie obwiniaj¹c j¹
o wspó³sprawstwo w³asnych zbrodni. Wed³ug interpretacji Tischnera, Gloucester w swych dzia³aniach opiera siê na fakcie, ¿e z³o istotne nie przychodzi
do cz³owieka jako przemoc, lecz jako mo¿liwoæ przedstawiona cz³owiekowi
do wyboru, oparta na perswazji. Cz³owiek musi siê zgodziæ na z³o, musi sam
wybraæ z³o [ ] wa¿ne s¹ warunki mo¿liwoci takiego wyboru: wolnoæ cz³owieka, zdolnoæ do podejmowania decyzji, jaki stopieñ niedoskona³oci poznania, niekiedy s³aboæ woli38. W rezultacie diabolicznie inteligentnego
i dog³êbnie cynicznego dzia³ania Ryszard doprowadza do sytuacji, w której
dokonuje siê  przynajmniej w subiektywnej ocenie uczestników dramatu 
swoiste odwrócenie perspektywy: winni staj¹ siê niewinnymi, a niewinni
winnymi39. Mê¿obójca oskar¿a owdowia³¹ ¿onê: z³o, które uczyni³em
w wiecie, nie jest moj¹, lecz twoj¹ win¹. W myl tej pokrêtnej logiki jeli
winny jest Gloucester, to i Anna jest winna. Chodzi tu o pokazanie, ¿e nie

36
37
38
39

T. Halik, Nieodzowny ciê¿ar winy, s. 55.
K. Maliszewski, Powrót syna marnotrawnego, s. 5.
J. Tischner, Filozofia dramatu, s. 247-248.
Tam¿e, s. 251.

SK¥D PRZYCHODZI WINA? AKSJOLOGICZNE I DIALOGICZNE RÓD£A ZAWINIENIA

35

ma ró¿nicy miêdzy poziomem aksjologicznym kuszonego a kusiciela. W gruncie rzeczy, wszyscy jestemy tacy sami40.
Dalszy krok, którego celem jest  w myl analiz Tischnera  radykalna
zmiana w obszarze zawierzeñ41 – polega na stworzeniu z³udnej mo¿liwoci
przezwyciê¿enia skutków dokonanego z³a dziêki powiêceniu osoby, ku której kieruje siê intencja kusiciela: si³¹ istotn¹ kuszenia jest obietnica, ¿e dziêki aktowi powiêcenia on, kusiciel, pozwoli siê ocaliæ42. Jednak w tej propozycji od samego pocz¹tku kryje siê zdrada; jeli ofiara intrygi nie dostrze¿e
pu³apki, w któr¹ chce j¹ wci¹gn¹æ kusiciel, znajdzie siê ostatecznie w takiej
sytuacji, ¿e dobrowolnie (choæ ulegaj¹c fa³szywemu rozpoznaniu okolicznoci) wybierze z³o, tym samym obci¹¿aj¹c siê rzeczywist¹ win¹  tyle ¿e
w stopniu nieporównanie mniejszym ni¿ kusiciel; jednak z dostateczn¹ si³¹,
by we wra¿liwym sumieniu odczuæ bolesny ciê¿ar wspó³zawinienia.
Rozpatrzmy jeszcze pokrótce trzeci przypadek zainfekowania win¹.
Jego egzemplifikacj¹ niech bêdzie Axel von dem Bussche  major Wehrmachtu, baron, potomek hrabiny Cosel, w czasie II wojny wiatowej przypadkowy
wiadek egzekucji grupy ¯ydów w miejscowoci Dubno. Podczas spotkania
z Hann¹ Krall opowiada pisarce: nadzy ludzie, SS-mani, wielki dó³ [ ]
przeje¿d¿a³em tamtêdy na koniu [ ]. Nie rozebra³em siê do naga, nie stan¹³em w kolejce do do³u, nie wyrwa³em karabinu SS-manowi. ¯yjê. Proszê mi
nie wspó³czuæ. Ofiary nie powinny wspó³czuæ mordercom. Tak, jestem morderc¹. Wszyscy jestemy”43. W tym miejscu przypomina siê wnikliwa obserwacja prof. Ho³ówki: Wziêcie na siebie winy to decyzja ze wszech miar
zagadkowa44. Co zrobiæ z tak niestandardowo przyjêt¹ na siebie win¹, jak
w opisanym przez Hannê Krall przypadku? W odró¿nieniu od przyk³adu Ho³ówki, w którym rodzice chc¹ wzi¹æ na siebie winê za wystêpki swoich dzieci45  taki gest, choæ tajemniczy i zaskakuj¹cy, budzi jednak odruch pewnego
zrozumienia, sympatii i solidarnoci  tu nie mo¿na powiedzieæ, by pruskiego barona i esesmañskich oprawców ³¹czy³y jakiekolwiek osobowe wiêzi, generuj¹ce poczucie wspólnoty. A jednak major von dem Bussche czuje siê
wspó³winny i widaæ wyranie, ¿e nie jest to tylko poza, przybrana na u¿ytek
chwilowej, przypadkowej rozmówczyni. Dlaczego tak siê dzieje? Na to pytanie spróbujmy poszukaæ odpowiedzi u Karla Jaspersa, który w imieniu ca³e40
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go pokolenia swego narodu deklaruje: My, Niemcy, stoimy przed alternatyw¹: albo przyjmiemy na siebie winê, której pozosta³y wiat nie pojmuje, a o której nam nieustannie przypomina sumienie  jeli to siê stanie, wkroczymy na
drogê przemiany duchowej  albo pogr¹¿ymy siê w przeciêtnoci zwyk³ego,
obojêtnego ¿ycia46. Oprócz tych dwóch sk³adników moralnej alternatywy,
które wskaza³ z wielk¹ duchow¹ odwag¹ Jaspers, jest jednak, niestety, jeszcze trzecia mo¿liwoæ, na któr¹ zwraca uwagê Zdzis³aw Krasnodêbski:
[wskutek b³êdów] w rozliczaniu win Niemców [ ] przyjê³a siê interpretacja, ¿e Trzecia Rzesza by³a dzie³em Hitlera i garstki zbrodniarzy, a wiêkszoæ
Niemców zosta³a «uwiedziona»; wojna i jej konsekwencje uczyni³y wiêc ich
samych ofiarami47  dlatego, jak wyjania dalej cytowany autor, tak popularne by³y i s¹ nadal postulaty zwi¹zków przesiedleñczych, by równowa¿yæ
winy niemieckie nie mniejszymi winami Polaków, Czechów i innych spo³ecznoci wci¹gniêtych przemoc¹ w wir wojennych wydarzeñ, wobec niewinnych
ofiar narodowoci niemieckiej. Dodatkowym utrudnieniem w spe³nieniu Jaspersowskiego postulatu wkroczenia na drogê rzeczywistej przemiany duchowej, wiod¹cej ku pojednaniu, jest specyficzna postaæ historiografii narodowej:
uto¿samianie siê spo³eczeñstwa [niemieckiego] z Hitlerem jako figur¹ ojca
(w sensie Freudowskim) sprawi³o, ¿e Niemcy nie s¹ w stanie prze¿yæ smutku
¿a³oby, wypieraj¹c przesz³oæ i odrealniaj¹c narodowy socjalizm”48.
Wy¿ej przytoczone przyk³ady dobitnie pokazuj¹, jak powa¿ne konsekwencje i reperkusje mo¿e nieæ z sob¹ sytuacja zainfekowania win¹ w ¿yciu
ludzi, a nawet ca³ych narodów. Dlatego niezmiernie wa¿nym i pilnym zadaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o terapiê wówczas, gdy mamy
do czynienia z tego rodzaju infekcj¹. Kontynuuj¹c tê medyczn¹ metaforê,
musimy przypomnieæ, ¿e wszelkie zalecenia terapeutyczne musz¹ byæ poprzedzone postawieniem trafnej diagnozy. W sytuacji zawinienia chodzi wiêc
przede wszystkim o to, by w ka¿dym konkretnym przypadku, z jakim mo¿emy mieæ do czynienia, umieæ udzieliæ w³aciwej odpowiedzi na pytanie o ród³o zawinienia, to jest  zidentyfikowaæ sposób, w jaki dosz³o do zrodzenia
siê stanu winy w duszy cz³owieka. Bardzo czêsto, zw³aszcza oceniaj¹c postêpowanie innych, mamy sk³onnoæ dopatrywaæ siê jako motywu perfidii
sprawcy, czyli wyrafinowanej z³ej woli, poci¹gaj¹cej za sob¹ decyzjê ca³kowicie dobrowolnej i spontanicznej zdrady podstawowych wartoci konstytuuj¹cych zasady wspó³¿ycia. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e taka sytuacja zdarza
K. Jaspers, Problem winy, s. 62-63.
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siê niezmiernie rzadko, a jeli ju¿, to zostaje poprzedzona d³ugim procesem
degeneracji zmys³u moralnego u dotkniêtego ni¹ podmiotu czynu rodz¹cego
winê. Kiedy rzeczywicie co takiego siê zdarzy, trzeba wówczas zapytaæ, jak
post¹piæ wobec winowajcy. Wbrew do niedawna panuj¹cym pogl¹dom, zarówno w psychologii wychowawczej i pedagogice, jak i w teoriach prawa
karnego, penalizacja w tego rodzaju przypadku by³aby zabiegiem przeciwskutecznym, gdy¿ kara, wymierzona g³êboko zdemoralizowanemu winowajcy,
nie pe³ni ¿adnej funkcji wychowawczej, a jej jedynym racjonalnym celem
mo¿e byæ wymierzenie aktu spo³ecznej sprawiedliwoci i zaspokojenie w ten
sposób poczucia przywrócenia moralnego ³adu w przestrzeni spo³ecznej. Jak
twierdzi Jacek Ho³ówka, w przypadku jakiegokolwiek czynu moralnie z³ego
skutecznoæ wymierzenia kary jest w¹tpliwa, gdy¿
pope³nienie z³a moralnego jest zachowaniem nieracjonalnym. Przestêpca lekcewa¿y
uczucia, interesy i uprawnienia innych osób; najczêciej dzia³a skrycie i niekonsekwentnie. [ ] Jego nieracjonalnoæ stawia spo³eczeñstwo w trudnej, mo¿e nawet równie nieracjonalnej sytuacji. Ka¿de uzasadnienie kary wydaje siê niewystarczaj¹ce. Retrybutywizm [ ] stawia niespe³nialne ¿¹dania na temat proporcjonalnoci winy i kary, nasila
okrucieñstwo i mciwoæ. Inne teorie s¹ jeszcze gorsze. [ ] Karaæ jako trzeba, choæ
i wybaczaæ trzeba, tylko trudno znaleæ zasady pozwalaj¹ce nam karaæ i wybaczaæ
w sposób racjonalny, systematyczny i konsekwentnie sprawiedliwy. Nieracjonalnoæ zachowañ wystêpnych zmusza ludzi uczciwych i wra¿liwych do przyjêcia stanowiska
pragmatycznego i instrumentalnego. Musimy byæ bardziej surowi, ni¿bymy chcieli,
i akceptowaæ inercjê i bezdusznoæ prawa, bo nie potrafimy wymierzaæ sprawiedliwoci w sposób precyzyjny i nieomylny [ ] i powinnimy wyrabiaæ w sobie gotowoæ
do wybaczania skruszonym, a tak¿e bezradnym, otumanionym i s³abym49.

Przywo³any wywód zarysowuje przed nami dwie drogi mo¿liwego postêpowania wobec winowajcy: jedna, pragmatyczna, bierze pod uwagê problem
skutecznoci podjêtych rodków prawnych, wychowawczych i innych, zmierzaj¹cych do zapobiegania pope³nianiu przez sprawcê dalszych z³ych czynów;
na tej drodze staramy siê stosowaæ, na ile to mo¿liwe, racjonalne kryteria
oceny prawdopodobieñstwa powodzenia przedsiêwziêtych dzia³añ. Druga,
ca³kowicie nieracjonalna (przynajmniej w dobrze ugruntowanym znaczeniu
pojêcia racjonalnoci), to pora¿enie winowajcy si³¹ wielkodusznoci, którego
skutkiem mo¿e byæ radykalna wewnêtrzna przemiana, je¿eli siê uda siêgn¹æ
dostatecznie daleko w g³¹b okaleczonej i zdeprawowanej duszy.
Czêciej jednak w sytuacji winy mamy do czynienia nie z perfidi¹, lecz
z jakiego rodzaju zagubieniem  b³¹dzeniem w ¿ywio³ach prawdy, dobra
i piêkna, rozmyciem kryteriów mylenia preferencyjnego, bezkrytycznym ule49
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ganiem modnym pr¹dom kulturowym. W tych przypadkach jest niezbêdna
(ale tak¿e jeszcze mo¿liwa, w odró¿nieniu od sytuacji g³êbokiego zdemoralizowania) praca nad sumieniem i pomoc w odnalezieniu odpowiedzialnoci za
w³asne czyny i postawy. Fundamentem, na którym ka¿dy cz³owiek, równie¿
dotkniêty dramatycznym poczuciem winy, mo¿e odbudowaæ sw¹ pozycjê
podmiotu moralnie odpowiedzialnego, jest to, co Maurice Blondel nazwa³
punktem wiêtoci, obecnym w ka¿dym cz³owieku50. Marek Wójtowicz
nastêpuj¹co komentuje ow¹ myl: z tego punktu wiêtoci wyp³ywa pragnienie wiary, wo³anie o Boga, a jednym z jego elementów jest pragnienie ³adu
moralnego51. Poczucie winy mo¿na w tym Blondelowskim kontekcie odczytywaæ jako wewnêtrzne wo³anie o przywrócenie ³adu moralnego w przestrzeni miêdzyludzkiej. Sam winowajca, nawet jeli tego pragnie, nie mo¿e nic
uczyniæ ze sw¹ win¹ tak d³ugo, dopóki (z jego udzia³em, ale niekoniecznie
z jego inicjatywy) nie dokona siê rzeczywista przemiana w relacjach miêdzyosobowych, zak³óconych faktem zawinienia. Marcia Cavell Aufhauser uwa¿a, ¿e od poczucia winy nie mo¿na siê nigdy ca³kowicie uwolniæ52; mo¿na
jednak zminimalizowaæ dalsze negatywne skutki tego zranienia moralnego,
odbudowuj¹c moralny obraz w³asnej osoby w oczach innych i staraj¹c siê
naprawiæ krzywdy. Jednym ze sposobów pracy nad przywróceniem moralnego ³adu oraz szacunku do samego siebie u winowajcy mo¿e byæ wymierzenie
sprawiedliwej (raczej nie nazbyt surowej, jeli ma ona byæ instrumentem
uzdrawiaj¹cym z ran duchowych) kary, która pomo¿e w dokonaniu samooczyszczenia przez sprawcê z³ego czynu.
SUMMARY
The article searches for the sources of guilt. It evokes Nietzsche’s notion of guilt as
a derivative of unpaid mercantile debts. In opposition to this is Buber’s socio-divine origin of fault.
J. Tischner and J. Ho³ówka are also cited; they ascribe to guilt an objective status. There is an important distinction between guilt and reconciliation, as well as a description of the possible contamination by guilt. The article also deals with Jasper’s call to accept one’s own fault, otherwise
there is a risk of trivialisation of life. The source of fault lies in relations between people and in the
„point of holiness” mentioned by M. Blondel.

Keywords
culpability, blame, forgiveness, sphere of the between, pollution with guilt
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Wina i sumienie.

Komentarz etyczny do epilogu Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego
The Guilt and Conscience.
An Ethical Commentary to the Epilogue of Dostoyevskys Crime and Punishment

Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego ma cechy powieci psychologicznej, osadzonej w literackim gatunku krymina³u. Nale¿y ona równie¿ do
historii etyki, gdy¿ w formie narracyjnej podwa¿a pogl¹dy etyczne wypracowane przez myl XIX wieku. Motywy zbrodni pope³nionej przez Rodiona
Raskolnikowa zawieraj¹ teoretyczne w¹tki utylitaryzmu i filozofii Fryderyka
Nietzschego. Bohater powieci Dostojewskiego dopuszcza siê zabójstwa
dwóch kobiet, poniewa¿ uwa¿a, ¿e cel uwiêca rodki, oraz jest przekonany
o swej wyj¹tkowoci, któr¹ pragnie potwierdziæ, a w³aciwie ustanowiæ,
swym czynem. Odkrywczoæ Dostojewskiego jako myliciela polega na tym,
¿e przenikliwie zauwa¿y³, i¿ sk³onnoæ do z³a wyrasta nie tylko z ludzkiej natury, ale jej róde³ nale¿y równie¿ poszukiwaæ w kulturze, w wiecie idei.
wiatopogl¹d Raskolnikowa jest wiatopogl¹dem filozoficznym i bez odwo³ania siê do niego nie da siê zrozumieæ powagi dyskusji, jak¹ w swej powieci prowadzi Dostojewski.
Zanim dociekliwy historyk etyki, jakim jest Alasdair MacIntyre, wykaza³, ¿e spór, którego jedn¹ stron¹ jest etyka klasyczna, a drug¹ nowo¿ytny
utylitaryzm i Nietzscheañska etyka ¿ycia, jest nierozstrzygalny z powodu odmiennoci tradycji, nawi¹zuj¹cych do sprzecznych genealogii moralnoci1,
Fiodor Dostojewski niejako na gor¹co jako wspó³czesny autorowi Poza do1
A. MacIntyre, Trzy antagonistyczne wersje dociekañ moralnych. Etyka, Genealogia i Tradycja, t³um. M. Filipczuk, Warszawa 2009.
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brem i z³em pokaza³, ¿e przyjêcie pogl¹dów utylitarystów w po³¹czeniu
z Nietzscheañsk¹ wizj¹ nadcz³owieka prowadzi do moralnego samounicestwienia podmiotu. Dostojewski pokazuje bowiem, ¿e sumienie istotnie umiera, gdy wczeniej za³o¿y siê, ¿e w ogóle nie istnieje.
Nietzsche uwa¿a, ¿e sumienie jest wytworem choroby infekuj¹cej wiadomoæ prze¿yciem winy. Dostojewski przeciwnie, w pogl¹dzie tym widzi
ród³o destrukcji cz³owieczeñstwa. Negacja sumienia jako pierwotnego i koniecznego fenomenu cz³owieczeñstwa prowadzi do choroby, która przybiera
kulturow¹ postaæ nihilizmu. Raskolnikow nie jest w stanie rozpoznaæ i uznaæ
swej winy, dopóki nie odrodzi siê w nim sumienie. W momencie przebudzenia bohatera do egzystencji moralnej koñczy siê powieciowa narracja.
Ale tu ju¿ rozpoczyna siê nowa historia, historia stopniowej odnowy cz³owieka, historia stopniowego jego odradzania siê, stopniowego przechodzenia z jednego wiata
w drugi, zaznajomienia siê z now¹, dotychczas zupe³nie nie znan¹ rzeczywistoci¹.
Mog³oby to siê staæ tematem nowego opowiadania  natomiast niniejsze nasze opowiadanie jest skoñczone2.

Powieæ Dostojewskiego nie dotyczy procesu moralnego odradzania siê
cz³owieka, jest ona powieci¹ o moralnym upadku i o zag³uszaniu sumienia
przez w³asne wolitywne akty podmiotu, który separuje siebie od swego sumienia a¿ do momentu, w którym nastêpuje ponowna integracja woli i sumienia. Dostojewski, pokazuj¹c przypadek cz³owieka woli mocy, ukazuje
sumienie jako pierwotn¹ i niezniszczaln¹ sferê ludzkiej podmiotowoci. W pewnym sensie ca³a jego powieæ jest fenomenologicznym unaocznieniem faktu
wyra¿onego w epilogu: zaznajomienia siê z now¹, dotychczas zupe³nie nie
znan¹, rzeczywistoci¹. Nietzscheañski cz³owiek sportretowany przez Dostojewskiego odkrywa sumienie. Inaczej mówi¹c, w dowiadczenie winy wpisane jest dowiadczenie sumienia, a poprzez analizê prze¿ycia winy w przypadku, gdy jest ona negowana lub usprawiedliwiana przez podmiot, uznanie jej
za winê dokonuje siê dopiero wraz z uznaniem sumienia za ród³o osobowej
to¿samoci podmiotu.
Powieæ Dostojewskiego inicjuje krytykê Nietzscheañskiej krytyki sumienia jako choroby cz³owieczeñstwa. Autora Braci Karamazow nie nale¿y uznawaæ ani za kryptofilozofa, ani tym bardziej za kogo w rodzaju pseudofilozofa, który dyskusjê filozoficzn¹ przenosi na teren literatury piêknej.
Zbrodnia i kara pozwala poniek¹d na powrót do rzeczy samej w sobie za
spraw¹ unaocznienia, pokazania przypadku cz³owieka, który dokonuje opcji
2

F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, t³um. C. Jastrzêbiec-Koz³owski, Warszawa 1977, s. 561-562.
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ku nadcz³owiekowi, proklamuj¹c wyzwolenie moralnoci z kategorii dobra
i z³a prze¿ywanych i odczytywanych w sferze sumienia. Powieæ Dostojewskiego umo¿liwia zatem filozofowi moralnoci analizê praktycznych, egzystencjalnych i kulturowych konsekwencji stanowiska Nietzschego w sprawie
sumienia. Na znaczenie antropologicznych i etycznych implikacji zawartych
w twórczoci rosyjskiego prozaika dla rozumienia i rozwi¹zywania problemów podejmowanych we wspó³czesnej psychoterapii zwróci³ uwagê Martin
Buber. Wypadnie nawi¹zaæ w tym artykule do jego pogl¹dów ze wiadomoci¹, ¿e kulturowe procesy likwidacji sumienia wraz z zagubieniem zdolnoci do uznania i wyznania winy posz³y o wiele dalej w naszych czasach,
ani¿eli móg³ je obserwowaæ w swej epoce Dostojewski, a nawet Buber.
Wspólnie z obydwoma autorami nale¿y jednak postawiæ pytanie o trwa³oæ
i prawid³owoæ sumienia jako instancji podmiotowej, za spraw¹ której podmiot rozpoznaje siebie jako sprawcê winy moralnej.
I. KIEDY ZACZYNA MÓWIÆ G£OS SUMIENIA?
Od pocz¹tku pog³êbionej refleksji nad sumieniem zauwa¿ano intryguj¹cy
paradoks, ¿e milczy ono w obliczu dobra, natomiast napomina i boleje wobec
z³a. Pierwszy dok³adny opis g³osu sumienia zawdziêczamy Sokratesowi. Ten
mój zwyczajny g³os, wieszczy g³os (g³os ducha) zawsze przedtem, i to bardzo czêsto siê u mnie odzywa³, a sprzeciwia³ mi siê w drobnostkach nawet,
ilekroæ mia³em co zrobiæ nie jak nale¿y3. Sumienie ujawnia sw¹ obecnoæ
wtedy, kiedy cz³owiek mo¿e staæ siê sprawc¹ z³a lub kiedy ju¿ je pope³ni³.
Prze¿ycie winy jest prze¿yciem bycia sprawc¹ czego, czego nie wolno
mi uczyniæ. Podczas gdy czynienie dobra dokonuje siê, u¿yjmy wyra¿enia
Schelera, niejako na grzbiecie samego czynu i w trakcie dzia³ania, podmiot
nie zwraca siê raczej ku sobie, lecz jego uwaga jest poch³oniêta przez realizowane dobro, a kiedy zostaje zrealizowane, podmiot cieszy siê dobrem, a nie
samym sob¹ jako jego sprawc¹, nawet jeli odczuwa satysfakcjê ze spe³nienia dobrego czynu, to w przypadku z³a zwi¹zanego z win¹ ludzk¹, podmiot
prze¿ywa siebie jako sprawcê, który ani nie mo¿e, ani nie powinien odrywaæ
uwagi od siebie. Prze¿ycie winy bowiem polega na uznaniu tego, ¿e z³o nigdy by siê nie sta³o, gdyby nie mia³o miejsca moje dzia³anie. Im powa¿niejsza szkoda, im tragiczniejsze z³o, tym wiêksza wina podmiotu. Sumienie przejawia siê jako ból i skarga z powodu uczynionego z³a i staje siê g³osem
oskar¿enia, a w³aciwie samooskar¿enia podmiotu. Choæ nieszczêliwy, we3

Platon, Obrona Sokratesa, 31b, t³um. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 128.
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wnêtrznie rozdarty, zraniony wewnêtrznie przez siebie samego, uznaj¹c siebie za winnego, podmiot poprzez g³os swego sumienia prze¿ywa jednoczesne
samooskar¿enie i afirmatywne tak dla swego „ja”.
Nietzsche zrywa z uto¿samianiem ja i sumienia. Uwa¿a je za schorzenie wyniszczaj¹ce ludzk¹ wolê. Istnienie winy, w której przejawia siê g³os
sumienia, t³umaczy rzutowaniem kategorii socjologicznych, biologicznych i teologicznych na relacje miêdzyludzkie. Antropologiczny zamys³ Nietzschego
polega na wyzwoleniu cz³owieka z wszelkiego typu uwik³ania w relacje.
Z socjologicznego punktu widzenia wina jest potrzebna w celu utrzymania
³adu spo³ecznego dziêki stosowaniu systemu kar. Z biologicznego natomiast
punktu widzenia poczucie winy jako przejaw „nieczystego sumienia” jest elementem procesu ewolucji; dziêki niemu nastêpuje uwewnêtrznienie przyrody. Pojawienie siê cz³owieka w ewolucji przyrody jest skokiem jakociowym,
ale nie stanowi ono kresu ewolucji.
Odt¹d cz³owiek wspó³zalicza siê do najbardziej nieoczekiwanych i najbardziej intryguj¹cych rzutów szczêcia, którym bawi siê Heraklitowe du¿e dziecko, niechby siê
zwa³o Zeusem czy przypadkiem  budzi sam w sobie zainteresowanie, napiêcie, nadziejê, niemal pewnoæ, tak jakby co zwiastowa³, co przygotowywa³, jakby cz³owiek nie by³ celem, lecz tylko drog¹, epizodem, mostem, wielk¹ obietnic¹4.

Myl religijna podtrzymuje wiadomoæ zwi¹zku z pocz¹tkiem i dlatego
znajduje siê w niej residuum wiadomoci zad³u¿enia. Ateizm i swego rodzaju w t ó r n a n i e w i n n o  æ id¹ ze sob¹ w parze5.
Nietzsche, podobnie jak inni prorocy podejrzeñ, jak ich okrela P. Ricoeur, uwa¿a, ¿e sumienie jest wytworem cz³owieka, w tezie o istnieniu sumienia wyra¿a siê jakie zak³ócenie w rozwoju cz³owieka. W odró¿nieniu
jednak od Karola Marksa i Zygmunta Freuda nie szuka rozwi¹zania problemu sumienia w czynnikach zewnêtrznych wobec ja, jego myl nie mo¿e
inspirowaæ ani do rewolucji spo³ecznej, ani do rewolucji obyczajowej w wersji rewolucji seksualnej, lecz Nietzsche likwiduje sumienie na drodze intensyfikacji ludzkiego ja prze¿ywaj¹cego siebie jako wolê mocy. Ludzkie ja
u Nietzschego zostaje oczyszczone z receptywnoci i pojête jako absolutna
aktywnoæ, a wiêc absolutna spontanicznoæ cz³owieka w sferze dobra i z³a6.
Nietzsche nie pos³uguje siê ¿adn¹ argumentacj¹, filozofia ¿ycia niczego
nie uzasadnia, nawet krytyka zasady sumienia ma ograniczone znaczenie,
4

s. 91.

5
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przygotowuje jedynie grunt do samorealizacji, autokreacji nadcz³owieka. Filozoficzna dekonstrukcja nie dokonuje siê wy³¹cznie w sferze mylenia, jej
w³aciwym obszarem jest sfera praktyki. Nadcz³owiek, aby móg³ siê pojawiæ,
musi zwyciê¿yæ cz³owieka sumienia w samym sobie, musi sam uleczyæ siê
z choroby nie inaczej ni¿ przez ca³kowit¹ wolê zdrowia. We wspó³czesnoci,
któr¹ autor Genealogii moralnoci poddaje krytyce, nic nie wskazuje na obecnoæ cz³owieka bez sumienia, co wiêcej sumienie stanowi hamulec dla woli
mocy, skazuje wspó³czesn¹ kulturê na nihilizm objawiaj¹cy siê ludzk¹ przeciêtnoci¹. Filozofia ¿ycia nie jest oczekiwaniem na nadcz³owieka, jakby mia³
on byæ jakim wydarzeniem pozaludzkim, kosmicznym lub nadludzkim, boskim w tradycyjnym rozumieniu, dlatego filozofia ¿ycia mówi o odwadze
czynu ustanawiaj¹cego nowy paradygmat cz³owieczeñstwa.
Ów cz³owiek przysz³oci, który wybawi nas zarówno od dotychczasowego idea³u, jak
i od wielkiego wstrêtu, od woli nicoci, od nihilizmu, k t ó r e z e ñ w y r o s n ¹ æ
m u s i a ³ y, owo uderzenie dzwonu, og³aszaj¹ce po³udnie i wielk¹ decyzjê, uderzenie, które znów wyzwoli wolê, które przywróci Ziemi jej cel, a cz³owiekowi jego
nadziejê, ów antychrzecijanin i antynihilista, ów zwyciêzca Boga i nicoci  m u s i
k i e d y  n a d e j  æ 7.

Stylistyczny patos Nietzschego powinien ostrzegaæ jego czytelników
przed gwa³tem! Jeli nie mo¿na nakazaæ umilkniêcia g³osu sumienia, nale¿y
zag³uszyæ go potê¿nym uderzeniem dzwonu. Nietzsche jest a¿ nadto wiadomy g³osu sumienia, uznaje go za stan chorobowy, na który zaleca radykaln¹
terapiê. Poniewa¿ zgodnie z tradycyjnym idea³em cz³owieczeñstwa nie jest
³atwo przestaæ s³uchaæ g³osu sumienia, pozostaje og³uszyæ siê biciem w dzwon.
Nietzsche wzywa do eksperymentu z cz³owieczeñstwem w nadziei, ¿e doprowadzi on do istoty lepszej ni¿ cz³owiek.
Nic nie wskazuje na to, aby Raskolnikow by³ czytelnikiem pism Nietzschego, ale kiedy analizujemy jego wiatopogl¹d, jawi siê on jako postaæ
nietzscheañska. To, co zajmuje uwagê Dostojewskiego, nie dotyczy wprost
krytyki za³o¿eñ filozofii Nietzschego, taka krytyka zreszt¹ rozmija³aby siê
z teoretycznymi zabezpieczeniami tej filozofii, Dostojewski zamiast krytyki
teoretycznych implikacji eksperymentu nadcz³owieka przygl¹da siê samemu eksperymentowi, badaj¹c z uwag¹ obserwatora jego skutecznoæ. Zastawia pu³apkê na Nietzschego w miejscu, na które ów filozof bardzo chêtnie by
siê zgodzi³. Pokazuje cz³owieka, który postanowi³ zostaæ nadcz³owiekiem.
Wyznaj¹c Soni Marmie³adow, ¿e jest zabójc¹, Raskolnikow porównuje
swój czyn do dzia³añ Napoleona. Chcia³em zostaæ Napoleonem, dlatego te¿
7
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zabi³em8. Nie jest to wcale wyznanie pierwszego z brzegu megalomana,
streszcza siê w nim postawa cz³owieka woli mocy wybijaj¹cego siê na istotê
ponadludzk¹.
 Zrozumia³em wtedy, Soniu  ci¹gn¹³ z egzaltacj¹  ¿e w³adza tylko temu idzie do
r¹k, kto mie nachyliæ siê po ni¹ i wzi¹æ. Jeden, jeden tylko warunek obowi¹zuje:
wystarczy odwa¿yæ siê. Po raz pierwszy w ¿yciu powzi¹³em wtenczas jedn¹ myl,
której przede mn¹ nikt i nigdy nie powzi¹³. Nikt! Nagle, jasno jak s³oñce, ukaza³o mi
siê: czemu¿ dotychczas ani jeden cz³owiek nie omieli³ siê i nie omiela, id¹c obok
ca³ej tej g³upoty, najprociej w wiecie porwaæ j¹ za ogon i wyrzuciæ do diab³a! Jazapragn¹³em p o w a ¿ y æ s i ê i zabi³em Chcia³em siê tylko powa¿yæ, Soniu,
oto jedyny powód!9

W istocie zamiast doznania s³onecznej jasnoci wnêtrze Raskolnikowa
zaczê³o coraz bardziej pogr¹¿aæ siê w mroku, zamiast zdrowia p³yn¹cego
z woli mocy rodzi siê choroba. Dotyka go s³aboæ fizyczna i psychiczna.
Cz³owiek, który chcia³ zostaæ Napoleonem, nie radzi sobie z kondycj¹, jak¹
sam na siebie ci¹gn¹³ swym zuchwa³ym czynem. Narrator nie uchyla siê
przed opisaniem stanu umys³u cz³owieka, który postanowi³ przekroczyæ moraln¹ granicê, aby staæ siê kim wiêcej ni¿ cz³owiekiem.
Dziwne czasy rozpoczê³y siê dla Raskolnikowa, jakby osnu³a go mg³a, zamykaj¹c
w odosobnieniu ciê¿kim i bez wyjcia. Gdy sobie póniej, znacznie póniej, przypomnia³ ten czas, zdawa³ sobie sprawê, ¿e wówczas jego wiadomoæ jakby mierzch³a
niekiedy i ¿e z pewnymi przerwami trwa³o to a¿ do koñcowej katastrofy. Wiedzia³ na
pewno, ¿e czêsto siê wówczas myli³, na przyk³ad co do dat i terminów niektórych
wydarzeñ. A przynajmniej, gdy sobie póniej usi³owa³ wyjaniæ wspomnienia z tego
okresu, niejednego dowiedzia³ siê o sobie nie bezporednio, lecz z informacji otrzymanych od osób postronnych. Jedno zdarzenie miesza³ z innym; to za poczytywa³
za nastêpstwo wydarzeñ istniej¹cych tylko w jego wyobrani. Niekiedy ogarnia³a go
chorobliwa drêcz¹ca trwoga, czasem przechodz¹ca w paniczny strach. Lecz pamiêta³
równie¿, ¿e bywa³y minuty, godziny i mo¿e nawet dni, pe³ne apatii sp³ywaj¹cej nañ
jakby przez kontrast do poprzedniego lêku  apatii podobnej do chorobliwego obojêtnego nastroju u niektórych umieraj¹cych10.

Sumienie Raskolnikowa milczy, gdy¿ jest on cz³owiekiem, który zgodnie
z antropologicznym projektem Nietzschego, wyzwoli³ siê z mylenia w kategoriach dobra i z³a. Przyznawszy siê do pope³nienia przestêpstwa, skazany na
katorgê, nie podejmuje jeszcze moralnego rozliczenia siê z sob¹ samym, nie
zna jeszcze skruchy. Nienawidzi swego czynu nie z powodu jego moralnej
8
9
10
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szpetoty, lecz z powodu pora¿ki, chybienia, spe³nienia siê zamiaru na opak.
Wybiera cierpienie, aby unikn¹æ ob³êdu lub samobójstwa, jeszcze walczy o
siebie, o sw¹ wewnêtrzn¹ moc i spójnoæ. Sumienie obudzi siê dopiero na
gruncie przemiany pogl¹du dotycz¹cego istoty cz³owieka. Wówczas kiedy
Raskolnikow zrozumie, ¿e zachodzi konieczna proporcja, niezale¿na miara,
pomiêdzy aktywnoci¹ a receptywnoci¹ cz³owieka.
II. KONIECZNOÆ WYZNANIA WINY
W s³ynnym odczycie adresowanym do psychoterapeutów Wina i poczucie winy11 Martin Buber jako dwa wspó³konstytutywne momenty poczucia
winy przyj¹³ owiecenie sumienia, za spraw¹ którego dokonuje siê uznanie
przez osobê swej winy oraz jej wyznanie. Buber odró¿nia przy tym wymiar
spo³eczno-prawny winy, zewnêtrzny w stosunku do prze¿yæ podmiotu, od
wymiaru wewnêtrznego, w którym rozgrywa siê dramat osoby jako sprawcy
winy. Przeciwstawia siê on, wywodz¹cym siê z koncepcji psychoanalizy zarówno Freuda, jak i Junga, tendencjom obecnym w nurtach psychoterapii do
uwalniania pacjenta od poczucia winy. Wina ma charakter ontyczny, istnieje
nie tylko w wiadomoci czy podwiadomoci, ale stanowi realn¹ rzeczywistoæ w³¹czon¹ w porz¹dek moralny i religijny. Buber przestrzega jednak
przed konfuzj¹ roli psychoterapeuty i duszpasterza. Tym, czego nie wolno
ignorowaæ psychoterapeucie, jest rzeczywisty sens bólu dowiadczanego
przez cz³owieka prze¿ywaj¹cego winê. Uwolnienie od poczucia winy okazuje siê bowiem drog¹ na skróty, polegaj¹c¹ na eliminacji sumienia jako centrum ludzkiej podmiotowoci. Dlatego przestrzega.
Terapeuta musi stanowczo uznaæ, ci¹gle uznawaæ, jedn¹ rzecz, jeli chce byæ zdolny
do urzeczywistnienia tego, o czym mówilimy  a to, ¿e istnieje realna wina, zasadniczo ró¿na od wszelkich straszyde³ wprowadzonych przez niepokój i zrodzonych
w lochach podwiadomoci. Osobowa wina, której niektóre szko³y psychoanalizy odmawiaj¹ rzeczywistoci, a inne  ignoruj¹, nie pozwala siê sprowadziæ do wykroczenia przeciwko potê¿nemu tabu12.

Buber przywo³uje now¹ literaturê, która okaza³a siê sejsmografem –
ugruntowanej w kulturze pónej moderny, wspó³tworzonej równie¿ przez klimat psychoanalizy – niezdolnoci do wyznania winy. Zatrzymuje siê nad tajemniczym, niew³¹czonym do ostatecznej wersji rozdzia³em Biesów Dostojewskiego oraz nad scen¹ z Procesu Kafki skomentowan¹ w dzienniku autora.
11
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Stawrogin dokonuje falsyfikatu swego wyznania winy, które nie jest autentycznym wyznaniem wyp³ywaj¹cym z serca, lecz pozorowan¹ gr¹ literack¹.
Buber zauwa¿a:
Stawrogin pope³nia wyznanie tak samo, jak pope³nia swoje zbrodnie; jako próbê
uchwycenia prawdziwego istnienia, którego nie posiada, ale które  on, nihilista
w praktyce, a egzystencjalista w zamiarach  uzna³ za prawdziwe dobro. Jest pe³en
idei, (Dostojewski u¿ycza mu nawet swojej w³asnej!), pe³en ducha, ale nie istnieje. Dopiero w dzisiejszych czasach, a nie za Dostojewskiego, cz³owiek tego typu
odkryje zasadniczy nihilizm w formie egzystencjalnej, po przekonaniu siê, ¿e nie
mo¿e dotrzeæ do istnienia drog¹ odpowiadaj¹c¹ jego osobowoci13.

Ucieczka od uznania i wyznania swej winy staje siê ucieczk¹ od siebie.
Buber zauwa¿a, ¿e bohater opowiadania Kafki, zamiast zaj¹æ siê sob¹ samym,
zajmuje siê mówieniem o innych. Pisanie okaza³o siê dla Kafki medium, za
porednictwem którego zrozumia³ sens wyznania winy jako klucz do autentycznej, w pe³ni upodmiotowionej egzystencji. Sens przypowieci o drzwiach,
któr¹ kapelan opowiada skazañcowi w ostatniej scenie, autor Procesu zrozumia³, jak zanotowa³ w swym dzienniku, dopiero wtedy, gdy czyta³ na g³os
opowiadanie swej narzeczonej. Symbolika otwartych drzwi ewokuje moc
wyznania winy, dziêki której podmiot regeneruje sw¹ osobow¹ g³êbiê, odzyskuje intensywnoæ istnienia, mo¿liw¹ dziêki wiat³u prawdy o sobie. Szczery wgl¹d w prawdê o pope³nionej winie domaga siê wewnêtrznej skruchy,
która kruszy bariery lêku i pychy, oczyszcza psychologicznie i moralnie,
otwiera na ³askê przyjêcia przebaczenia. Aby podmiot skalany win¹, przygnieciony jej realnym ciê¿arem, móg³ siê odrodziæ, najpierw musi pêkn¹æ
pancerz oddzielaj¹cy ja i sumienie.
Dope³nieniem uwag Bubera na temat koniecznoci wyznania winy jako
warunku psychoterapii jawi siê sposób narracji przyjêty przez Dostojewskiego w Zbrodni i karze. Postawmy zatem pytanie: czy bohater tej powieci
chcia³ i potrafi³ wyznaæ sw¹ winê?
W historii Raskolnikowa zawiera siê opis ucieczki od sumienia w postawê afirmacji cierpienia przyjmowanego jako fatalnoæ zdarzeñ. W prze³omowym momencie swej historii zbli¿a siê do Soni i powierza jej sw¹ tajemnicê,
uwa¿aj¹c, ¿e ona reprezentuje cierpi¹c¹ ludzkoæ, jakby by³a indywidualn¹
ikon¹ ca³oci. W emocjonalnym gecie ca³uje jej stopy i wyjania, ¿e nie jest
to wyrazem aprobaty dla nierz¹du uprawianego przez dziewczynê. Nie tobie
siê pok³oni³em, pok³oni³em siê ca³emu cierpieniu ludzkiemu14. Ta sama idea,
13
14

Tam¿e, s. 18.
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, s. 330.
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która przywieca³a przestêpstwu, o¿ywia nadal mylenie Raskolnikowa
w momencie, gdy ju¿ decyduje siê opowiedzieæ Soni o zabójstwie lichwiarki
i jej siostry. T¹ obsesyjn¹ ide¹ jest cierpienie ludzkoci. Najpierw chcia³ je
pomniejszyæ, wrêcz wyeliminowaæ ze wiata swym czynem, a teraz kiedy
poniós³ pora¿kê, gotów jest stopiæ siê z cierpi¹c¹ ludzkoci¹, uczestniczyæ
w jej losie poprzez fatalistyczne poddanie siê. W myleniu Raskolnikowa ci¹gle obecna jest kalkulacja zysków i strat i dlatego jego opowieæ o sobie jako
zabójcy nie jest jeszcze wyznaniem swej winy, ci¹gle szuka wy¿szej racji
swego postêpku.
Epilog powieci Dostojewskiego jedynie wspomina o skoku bohatera
w now¹ rzeczywistoæ moraln¹. Nie ma opisu tego aktu, który z istoty swej
musia³ byæ aktem nawrócenia – uznania i wyznania swej w³asnej winy. Byæ
mo¿e wielki pisarz nie podj¹³ siê raportu przemiany moralnej bohatera swej
powieci, poniewa¿ uzna³ sam akt obudzenia siê sumienia za tak dalece intymny, w swej wewnêtrznoci tak niepowtarzalny, ¿e rodki, jakimi dysponuje literatura, s¹ zbyt u³omne, aby sprostaæ opisowi. Czym jest sumienie, mo¿emy prawdziwie dowiadczyæ tylko w sobie od wewn¹trz, natomiast
literatura mo¿e jedynie aluzyjnie naprowadzaæ, zatrzymuj¹c siê na progu samego dowiadczenia. Dostojewski jedynie zaznacza: mog³oby siê to staæ tematem nowego opowiadania. Zbrodnia i kara pozostaje w istocie powieci¹
bez wyznania winy.
Dodaæ jednak trzeba, ¿e pisarz zarysowuje tropy, które rzucaj¹ kilka wyranych snopów wiat³a na drogê moralnego przeobra¿enia zabójcy. Jeszcze
podczas odbywania kary katorgi Raskolnikow pozostaje przekonany o s³usznoci swego czynu, broni siê przed uznaniem siebie za zbrodniarza, uwa¿a
niezmiennie, ¿e dzia³a³ w dobrej intencji, pragn¹c szczêcia ludzkoci i przypisuj¹c sobie samemu prometejskie kwalifikacje. B³¹d sumienia dotyczy rozumienia istoty cz³owieczeñstwa. Jedni ludzie, w³anie tacy jak sam Raskolnikow, s¹ wybrañcami wezwanymi do transgresji zasad moralnych w imiê
dobra ogó³u, inni stanowi¹ jedynie tworzywo dla wznios³ych celów ludzkoci, wartoæ ich ¿ycia  jak powiada Raskolnikow z pogard¹ o lichwiarce 
nie ró¿ni siê od wartoci ¿ycia wszy. Moralna lepota nie pozwala zobaczyæ
ludzkiej twarzy starej chciwej kobiety. Raskolnikow nie okazuje ¿adnego ¿alu
z powodu jej zabicia, we wstrz¹saj¹cej Soni¹ jego opowieci o zabójstwie 
opowieci, która nie sta³a siê jeszcze wyznaniem winy – lichwiarka jest istot¹
bez twarzy, nie budzi jego wspó³czucia, litoci i ¿alu.
Jednak ju¿ inaczej Raskolnikow odnosi siê do jej siostry  nieszczêsnej
w jego opinii Lizawiety, której zabójstwa nie planowa³, sta³a siê ona przypadkow¹, niezamierzon¹ ofiar¹. Raskolnikow zachowuje w pamiêci jej twarz.
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Znowu dawne, znajome doznanie na lód ciê³o mu duszê: patrza³ na Soniê i raptem
w jej twarzy zobaczy³ twarz Lizawiety. Dok³adnie zapamiêta³ twarz Lizawiety, gdy
siê wtedy zbli¿a³ z siekier¹, a Lizawieta cofa³a siê ku cianie, wyci¹gaj¹c rêce przed
siebie, z zupe³nie dzieciêcym przestrachem w rysach, ca³kiem jak ma³e dzieci, gdy
zaczynaj¹ siê czego baæ, trwo¿liwie i nieruchomo patrz¹ na to, co je przejmuje strachem, cofaj¹ siê i wyci¹gaj¹ przed siebie r¹czkê, wnet gotowe siê rozp³akaæ15.

Trzeba podkreliæ, ¿e przytoczona scena w jakiej mierze antycypuje filozofiê ludzkiej twarzy autorstwa Levinasa. Pamiêæ twarzy Lizawiety i odkrycie jej podobieñstwa do twarzy Soni wiadcz¹ o przetrwaniu resztek wra¿liwoci na apel ludzkiej twarzy. Nale¿y s¹dziæ, ¿e u kresu swego moralnego
przeobra¿enia Raskolnikow us³ysza³ ju¿ wyranie wo³anie twarzy lichwiarki
Alony Iwanowny: nie wolno ci by³o miê zabiæ! Bêdzie móg³ wyznaæ sw¹
winê, dopiero gdy us³yszy ten apel jako g³os w³asnego sumienia, wyzwolonego ze stanu g³êbokiego zalepienia.
III. NIEZNISZCZALNOÆ SUMIENIA?
W uwagach koñcowych wypada zastanowiæ siê nad istot¹ sumienia i jego
struktur¹. Refleksja przenikaj¹ca narracjê Dostojewskiego spotyka siê z wielowiekow¹ tradycj¹ namys³u nad sumieniem. Nie znajdziemy w niej precyzyjnej
odpowiedzi na pytanie  czym w swej istocie jest sumienie. Odrzucaj¹c pogl¹d
Nietzschego, rosyjski prozaik ukazuje przede wszystkim, ¿e zagubienie sumienia w sytuacji winy moralnej powoduje chorobê i rozpad to¿samoci podmiotu. Jednak to nie wszystko, co chce powiedzieæ swym czytelnikom autor
Zbrodni i kary. Nie tylko odrzuca fa³szyw¹ antropologiczn¹ koncepcjê Nietzschego, której przyjêcie wi¹¿e siê z samounicestwieniem sumienia, ale równie¿ wskazuje na niezniszczalnoæ sumienia, traktuje je jako sta³¹ antropologiczn¹ wpisan¹ w naturê cz³owieka.
W klasycznej tradycji etyki rozró¿niano dwa poziomy sumienia: habitualny i aktualny. Wypracowano doktrynê synderezy rozumianej jako prasumienie, a wiêc wrodzone nastawienie podmiotu ludzkiego do czynienia dobra i unikania z³a. U w. Tomasza znajduj¹ siê zaawansowane systemowe
rozwa¿ania dotycz¹ce problemu, czy syndereza jest w³adz¹ czy sprawnoci¹,
oraz rozwa¿ania dotycz¹ce pytania: czy syndereza mo¿e w kim zanikn¹æ? Na
to drugie pytanie Tomasz udziela odpowiedzi implikuj¹cej pewne za³o¿enia
metafizyczne. W odniesieniu do samego wiat³a habitualnego [ ] syndereza nie mo¿e zanikn¹æ, podobnie jak dusza cz³owieka nie mo¿e utraciæ wiat³a
15

Tam¿e, s. 422.
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intelektu czynnego, dziêki któremu poznajemy pierwsze zasady spekulatywne i praktyczne, wiat³o to bowiem nale¿y do natury samej duszy16. Tomasz
przypisuje sumieniu na wskro intelektualny charakter, interpretacja ta jest
wprawdzie spójna z koncepcj¹ duszy i jej w³adz przejêt¹ od Arystotelesa, ale
napotyka na niedostatek oczywistoci. Sumienie bowiem nie ma charakteru
wiedzy, lecz jest prze¿yciem bólu zroniêtym ze wiadomoci¹ z³a.
Nawi¹zuj¹c do antropologicznej kategorii serca Dietricha von Hildebranda jako duchowego centrum osoby ludzkiej, ks. Antoni Siemianowski rozwija emocjonaln¹ interpretacjê sumienia. Sumienie budzi siê w g³êbi duchowego ja osoby jako bardzo pierwotne osobiste uczucie wstrêtu czy oporu
serca wobec z³a moralnego, jest wiêc zdolnoci¹ ludzkiego serca do prze¿ycia bólu wobec z³a moralnego17. O ile emocjonalnego wymiaru ludzkiej podmiotowoci nie uto¿sami siê z elementem irracjonalnym w cz³owieku, koncepcja ta nie odchodzi ca³kowicie od tradycji wi¹zania sumienia z ludzkim
intelektem, lecz dope³nia to tradycyjne w scholastyce podejcie poprzez osadzenie intelektu w g³êbszej warstwie ludzkiego podmiotu, jak¹ stanowi serce.
Jeszcze inn¹ kategoriê interpretacyjn¹ w odniesieniu do sumienia jako
konstytutywnego wrodzonego elementu ludzkiej natury stosuje Josef Ratzinger. Czerpi¹c z tradycji platoñsko-augustyñskiej, uwa¿anej za bli¿sz¹ Biblii
ani¿eli tradycja arystotelesowsko-tomistyczna, pojêcie synderezy zastêpuje
pojêciem anamnezy na okrelenie fundamentalnego ontycznego poziomu sumienia, na którym nabudowuj¹ siê jego funkcje.
Na mocy swego zakorzenienia w pocz¹tku byt cz³owieka stoi w harmonii z dobrem
i zarazem w sprzecznoci ze z³em. Owa anamneza pocz¹tku, która pochodzi ze skierowanej na Boga konstytucji naszego bytu, nie jest pojêciowo wyartyku³owan¹ wiedz¹, zbiorem daj¹cych siê zmieniaæ treci. Jest raczej wewnêtrznym sensem, zdolnoci¹ przypomnienia, tak ¿e cz³owiek zagadniêty o swój pocz¹tek odkrywa w sobie
jakby jego echo. Widzi on: oto to, na co wskazuje i do czego zmierza moja istota18.

Obydwie kategorie, „serca” i „anamnezy”, ods³aniaj¹ istnienie w sumieniu g³êbszego wymiaru ontycznego, który trwa i okrela naturê podmiotu
ludzkiego tak¿e wówczas, gdy na poziomie w³adz takich, jak rozum i wola,
nastêpuje zagubienie, a nawet próba negacji tego wymiaru przez sam podmiot.
Prawda ta znajduje odzwierciedlenie w narracji Dostojewskiego, jego bohater jest z wyboru ateist¹. Nawrócenie moralne poprzedza jego zainteresowaw. Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe o synderezie (Quaestiones disputatae de synderesi) art. 3, t³um. A. Bia³ek, w: w. Tomasz z Akwinu, De Conscientia. O sumieniu, red.
A. Maryniarczyk SDB, Lublin 2010, s. 39.
17
A. Siemianowski, Sumienie, Bydgoszcz 1997, s. 47.
18
J. Ratzinger, Prawda i sumienie, t³um. J. Merecki SDS, „Ethos” nr 3-4 (1991), s. 181.
16
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nie Bogiem, uznanie i wyznanie winy staje siê w¹sk¹ i strom¹ drog¹ do wiary. Nie sposób pomin¹æ antropologicznego, ogólniejszego pod wzglêdem filozoficznym sensu opisu umieszczonego w zakoñczeniu epilogu.
Pod jego poduszk¹ le¿a³a Ewangelia. Wzi¹³ j¹ odruchowo. Ksi¹¿ka ta nale¿a³a do
niej, by³a t¹ sam¹, z której kiedy czyta³a mu o wskrzeszeniu £azarza. Na pocz¹tku
katorgi przewidywa³, ¿e Sonia zamêczy go religi¹, bêdzie wci¹¿ mówi³a o Ewangelii
i wmusza³a mu ró¿ne ksi¹¿ki. Ale ku najwiêkszemu jego zdziwieniu ona nie napomknê³a o tym ani razu, ani razu nawet nie zaproponowa³a mu Ewangelii. Sam j¹
o ni¹ poprosi³ na krótko przed swoj¹ chorob¹ i Sonia bez s³owa przynios³a mu tê
ksi¹¿kê. Dotychczas nie otwiera³ jej wcale. Nie otworzy³ jej i teraz tak¿e, lecz pewna
myl mignê³a mu w g³owie: Czy¿ jej przekonania mog¹ teraz nie byæ moimi przekonaniami? A przynajmniej uczucia jej, jej d¹¿noci 19.

Ewangelia w rêkach Raskolnikowa pozostaje zamkniêt¹ ksiêg¹, dopóki on
sam nie uczyni aktu otwarcia siê. Przywo³ajmy jeszcze raz znaczenie symbolu
otwartych drzwi, jakie Buber na podstawie lektury Dostojewskiego i Kafki przypisywa³ psychoterapii prowadz¹cej do wyznania winy. Epilog Zbrodni i kary
wskazuje na mo¿liwoæ dalszego otwarcia podmiotu zdegradowanego przez w³asn¹ winê. U róde³ winy Raskolnikowa znajduje siê zerwanie relacyjnoci jako
wymiaru ludzkiej egzystencji. Kiedy rodzi siê i rozwija mi³oæ pomiêdzy nim
a Soni¹, budzi siê równie¿ jego sumienie jako pamiêæ utraconego Boga.
SUMMARY
Dostoyevsky’s famous novel Crime and Punishment can be interpreted as an argument with
Nietzsche’s view on the genealogy of conscience. While Nietzsche believes that conscience is
a product of a disease and inhibits the will to power, Dostoevsky shows the situation of crossing
the border as a source of moral illness and self-destruction of the human person. Crime and
Punishment, as well as Dostoevsky’s novel Demons and The Trial of F. Kafka, also criticize modern
and postmodern society, in which there is a strong trend, stimulated by psychoanalysis, to liberate
people from guilt. With reference to Martin Buber’s views, the author of the article formulates
a thesis on the ontological nature of guilt, treating its confession as a necessary act of self-enlightenment
in conscience.
Examining the structure of conscience in the context of guilt, a deeper level must be indicated,
called synderesis in the scholastic tradition. Considering the elements of experience present in the
experience of conscience, the author criticizes the intellectualist interpretation of synderesis. He
takes into account the deep level of understanding of conscience in the category of heart made by
D. v. Hildebrand and the anamnesis category of J. Ratzinger.

Keywords
conscience, culpability, Übermensch, the will to power, receptivity and activity of conscience,
confession of guilt, ontological culpability, synderesis, heart, anamnesis
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Przyznanie siê.

Teoretyczne trudnoci zwi¹zane z przypisywaniem sobie dzia³añ1
The Acknowledgment. Theoretical Difficulties Concerning Self-allocation of Acts

Przedmiotem poni¿szych rozwa¿añ s¹ warunki wa¿noci przyznania siê
do czynu. Nie rozwa¿amy pytania: po co siê przyznajemy, czyli kwestii moralnej donios³oci przyznania, uznaj¹c j¹ za oczywist¹. Rozwa¿amy warunki
mo¿liwoci i wa¿noci przyznania. Patrzymy na przyznanie siê najpierw jako
na c z y n n o  æ m o w y, która ma szczególn¹ donios³oæ jako czynnoæ
prawna. Rekonstruujemy w stylu Johna Searlea warunki fortunnoci dla
przyznania siê, wzbogacaj¹c je o szczególne warunki obowi¹zuj¹ce w aktach
prawnych. Zastanawiamy siê szczególnie nad warunkami przygotowawczymi
przyznania siê i warunkami treci propozycjonalnej tej czynnoci. Pokazujemy trudnoci zwi¹zane z opisaniem i wyjanieniem relacji przyczynowej zachodz¹cej pomiêdzy dzia³aj¹cym i dzia³aniem oraz zwi¹zek tej relacji z podmiotowym sprawstwem. Omawiamy wreszcie rolê wiedzy i wiadomoci
dzia³aj¹cego w konstytucji podmiotowego sprawstwa i w zwi¹zku z tym ich
wk³ad do warunków przygotowawczych przyznania siê. Próbujemy pokazaæ
ród³a zawodnoci i chwiejnoci intuicyjnych aktów przyznania siê, a tym
1
Praca naukowa finansowana z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pod nazw¹ Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2011-2013.
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samym wykazujemy koniecznoæ instytucjonalnej regulacji przyznania siê
(uwzglêdniania interpretacji prawnej), szczególnie wówczas, gdy chodzi o czyny moralnie naganne o znacznej wadze.
Przyznanie siê do wykonania pewnego czynu jest szczególn¹ czynnoci¹
mowy, która wywo³uje skutki przede wszystkim w samym mówi¹cym, poniewa¿ zawiera zmianê jego samookrelenia i zazwyczaj poci¹ga za sob¹ zobowi¹zania do uwzglêdniania jakoci i wartoci swego czynu w s¹dach o w³asnym dzia³aniu i sobie samym. Ta normatywna funkcja przyznania siê sprawia,
¿e jest ono trudne, nawet jeli czyny, do których siê przyznajemy, nie s¹
szczególnie drastyczne. Ju¿ samo zwi¹zanie podmiotu z czynem zawiera pewn¹ trudn¹ do anulowania identyfikacjê, która wystawia sprawcê na ocenê.
Naturalny lêk przed przyznaniem sprawia, ¿e sprawcy przyznaj¹ siê czasem
do czynu w sensie materialnym  uznaj¹, ¿e spowodowali pewien stan rzeczy, lecz nie uznaj¹ w³asnej g³êbszej podmiotowoci z tym czynem zwi¹zanej, a tym samym nie podejmuj¹ powa¿nie problemu odpowiedzialnoci.
Wydaje siê, ¿e treæ przyznania redukuje siê w tym przypadku do samej treci czynu i przyczynowej relacji pomiêdzy tym czynem i p e w n y m podmiotem. Jednak ten podmiot nie jest dok³adnie tym samym, co podmiot, który siê przyznaje, nawet jeli s¹ t¹ sam¹ osob¹. W przypadku tak wa¿nego aktu,
jakim jest przyznanie siê, oczekujemy wiêcej ni¿ przygodnej to¿samoci
sprawcy i przyznaj¹cego siê. Dzia³amy jako podmioty wiadome tego, co robi¹, i bior¹ce za to odpowiedzialnoæ, dlatego przyznaj¹c siê do czynu, przyznajemy siê zarazem do unikalnej  z tym tylko czynem zwi¹zanej  wiadomoci i samowiedzy. Tê wiadomoæ mo¿na nazwaæ wewnêtrznym uznaniem
w³asnego czynu.
1. PRZYPADEK FINNEYA
Powy¿ej zasygnalizowana zosta³a trudnoæ zwi¹zana z wewnêtrznym
uznaniem czynu. Zanim jednak podmiot zmierzy siê z t¹ trudnoci¹, musi
wiedzieæ, d o c z e g o siê przyznaje. Przyznanie siê powinno obejmowaæ ca³kowit¹ treæ danego czynu, nie³atwo jednak powiedzieæ, jaka jest ta treæ.
Rozwa¿my przyk³ad: John L. Austin w pracy Proba o wybaczenie analizuje
intryguj¹c¹ sprawê s¹dow¹. Oskar¿ony nosz¹cy nazwisko Finney by³ pielêgniarzem w zak³adzie dla umys³owo chorych2. Maj¹c pod opiek¹ chorego,
J.L. Austin, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wyk³ady filozoficzne, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1993, s. 262-266.
2
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który bra³ k¹piel, odkrêci³ gor¹c¹ wodê, co spowodowa³o poparzenie, które
doprowadzi³o do mierci chorego3. Finney przyzna³ siê do omy³ki polegaj¹cej na odkrêceniu kurka z gor¹c¹ wod¹, wywo³anej odwróceniem uwagi przez
innego pielêgniarza. Finneyowi postawiono zarzut spowodowania mierci
(manslaughter)4. Argumentacja obrony polega³a na zbiciu zarzutu o lekkomylnoæ karaln¹ (culpabale negligence) i próbie dowiedzenia, ¿e mieræ pacjenta by³a wynikiem wypadku. S¹d uzna³, ¿e Finney nie dopuci³ siê ra¿¹cego niedbalstwa ani ra¿¹cej lekkomylnoci, lecz niedbalstwa (inadvertence)5,
i wyda³ wyrok uniewinniaj¹cy.
Sytuacja, w jakiej znalaz³ siê Finney, wymaga analizy nastêpuj¹cych sk³adowych jego czynu: (1) czyn rozumiany jako fizyczny opis czynnoci;
(2) minimalna potoczna interpretacja czynu; oznaczmy j¹ Ap – czyn rozumiany potocznie, intuicyjnie; (3) czyn kwalifikowany w sensie prawnym; oznaczmy go Ak, który mo¿e przyj¹æ dwie wartoci: Ak1  czyn kwalifikowany przez
prokuraturê (oskar¿enie) i Ak2  czyn kwalifikowany przez s¹d.
Interesuj¹ce nas pytanie: Do czego mo¿e przyznaæ siê oskar¿ony w procesie karnym? dotyczy przede wszystkim ró¿nicy miêdzy Ap i Ak. Pewn¹
minimaln¹ wartoæ Ap mo¿na nazwaæ  id¹c za Johnem Searlem  nagim faktem (brute fact); Ak z kolei jest faktem instytucjonalnym (institutional fact),
którego szczególnym przypadkiem jest fakt prawny (legal fact)6. Upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e fakt nagi to zdarzenie zachodz¹ce niezale¿nie od
interpretatora. Fakt instytucjonalny jest od niego zale¿ny. W tym przypadku
nagim faktem jest odkrêcenie wody z kranu przy wannie, w której znajduje
siê pacjent, oraz pewne okolicznoci tego czynu  np. odwrócenie uwagi.
Faktem instytucjonalnym, w szczególnoci prawnym, jest kwalifikacja czynu
i tego w³anie dotyczy opisany spór s¹dowy.
Oskar¿ony (np. Finney) mo¿e zatem przyznaæ siê do danej czynnoci
w sensie nagiego faktu, ale przyznanie siê do aktu kwalifikowanego wyma-

Tam¿e, s. 262.
Polski przek³ad nieprecyzyjnie oddaje ten zarzut jako zabójstwo, które z definicji jest czynem umylnym. W prawie angielskim, manslaughter to nie tyle zabójstwo, ile na przyk³ad spowodowanie mierci. Przy tak postawionym zarzucie zapewne brzmia³ on involuntary manslaughter,
jednym ze znamion czynu jest ra¿¹ce niedbalstwo (gross negilgence) b¹d lekkomylnoæ (recklessness). Zatem w rozwa¿aniach o tym przypadku odwo³ujemy siê do tekstu oryginalnego: J.L. Austin, A Plea for Excuses, w: Philosophical Papers, red. J.O. Urmson, G.J. Warnock, Oxford 1970,
s. 195-197. Por. Oxford Dictionary of Law, Oxford 2006, s. 330.
5
S³owo to mo¿e równie¿ oznaczaæ nieuwagê.
6
Terminy te s¹ autorstwa J. Searlea, zob. ten¿e, The Construction of Social Reality, New York
1995; ten¿e, Making the Social World, Oxford 2010.
3
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ga³oby ju¿ za³o¿enia znacznych kompetencji prawnych7. Kwalifikacja prawna zawiera elementy ocenne (np. pojêcie ra¿¹cy, gross’). Nie ma tu jednak
miejsca dla swobodnej, tj. nieskrêpowanej oceny. S¹d bowiem zwi¹zany jest
definicjami kodeksowymi, orzecznictwem, precedensami. Nale¿y te¿ wzi¹æ
pod uwagê rozwój doktryny i wp³yw koncepcji filozoficznych. Ponadto podstawy kwalifikacji prawnej maj¹ charakter dynamiczny: prawo siê zmienia,
nawarstwiaj¹ siê interpretacje w przypadkach podobnych.
Przyznanie siê do winy dotyczyæ powinno pewnej koniunkcji: nagi fakt
i fakt kwalifikowany. Jednak podmiot (Finney) mo¿e przyznaæ siê tylko do
Ap (wlania gor¹cej wody) lub do Ak1 (wlania gor¹cej wody i spowodowania
mierci). W omawianym przypadku Finney przyzna³ siê do Ap, ale odrzuci³
Ak1. Gdyby przyzna³ siê do Ak1, proces by³by zbêdny, poniewa¿ nie by³oby
potrzeby ustalania odpowiedzialnoci. Wa¿ne jest to, ¿e dalszym krokiem jest
postêpowanie s¹dowe, w którym zachodz¹ dwie mo¿liwoci: (1) Ak1 = Ak2 –
s¹d uznaje kwalifikacjê prokuratury; (2) Ak1 ¹ Ak2  s¹d nie uznaje kwalifikacji prokuratury, np. zmieniaj¹c kwalifikacjê czynu  jak w przypadku Finneya,
z zabójstwa (manslaughter) na wypadek (accident). Istota postêpowania s¹dowego dotyczy przejcia od Ak1 do Ak2, poniewa¿ Ap nie jest kwestionowany przez ¿adn¹ stronê8.
W postêpowaniu karnym, takim jak sprawa Finneya, wystêpuj¹ strony,
które d¹¿¹ do pewnych celów:
1. Prokuratura (oskar¿enie) d¹¿y do zrównania Ak1 z Ak2. Sukces prokuratury ma postaæ .Ak1 = Ak2, tj. s¹d uznaje kwalifikacjê czynu i postawiony oskar¿onemu zarzut.
2. Oskar¿ony/obrona d¹¿¹ do osi¹gniêcia celu: Ak1 ¹ Ak2. Mamy tu dwie
mo¿liwoci:
a) Ak2 = ~ Ap  co oznacza uniewinnienie, tj. odpowiedzialnoæ S (mówi¹cy, w tym przypadku Finney) za A nie zosta³a udowodniona.
b) Ak2 ¹ Ak1 – s¹d zmienia kwalifikacjê czynu, w przypadku Finneya 
nie ra¿¹ce zaniedbanie (gross negligence), lecz wypadek (accident).
Konstytucja przyznania siê do czynu w rozumieniu prawa zak³ada wiele
warunków stricte prawnych. Decyduj¹c¹ rolê odgrywa kwalifikacja prawna
czynu. Hipotetycznie mo¿emy wyobraziæ sobie sytuacjê, w której oskar¿ony
przyznaje siê do niepope³nionego czynu, a nawet do udzia³u sprawczego
W polskim systemie prawnym mo¿liwe jest równie¿ przyznanie siê czêciowe, np. przyznajê siê do uderzenia kogo w g³owê, ale nie do zamiaru pozbawienia go ¿ycia.
8
Teoretycznie mo¿liwa jest sytuacja, w której podmiot nie przyzna³by siê do Ap, ale nadal
mia³by status oskar¿onego, tak jednak nie by³o w analizowanym przypadku.
7
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w wydarzeniu, które nigdy nie mia³o miejsca, i zostaje prawomocnie skazany. Chodzi tu bowiem o to, ¿e w przypadku wypowiedzi w sytuacji prawnej,
takiej jak proces karny, decyduj¹c¹ rolê odgrywa kwalifikacja prawna, a nie
potoczna czy tym bardziej nagi fakt.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na szczególny rodzaj racjonalnoci podmiotu
zak³adanej w sytuacjach prawnych. Poza przypadkami stwierdzonej niepoczytalnoci czy ubezw³asnowolnienia zak³ada siê, ¿e podmiot jest racjonalny i ma zdolnoæ racjonalnego dzia³ania i rozpoznawania dokonywanych czynów i ich konsekwencji. Racjonalnoæ podmiotu wi¹¿e siê z kwesti¹ szczeroci wypowiedzi,
choæby dlatego, ¿e racjonalny podmiot mo¿e wykonywaæ akt mowy taki, jak
przyznanie siê szczerze b¹d nieszczerze9. Rozpoznanie konsekwencji czynu
mo¿e prowadziæ do odrêbnego od przyznania siê aktu mowy, do skruchy10.
Przyznanie siê w sytuacji prawnej winno mieæ pewne podstawy. Wymieniæ trzeba nastêpuj¹ce: (1) Sam fakt oskar¿enia; nie mo¿na bowiem przyznaæ
siê, nie bêd¹c oskar¿onym11. (2) Fakt, ¿e s¹d uznaje, i¿ oskar¿ony ma wystarczaj¹c¹ wiedzê, by dokonaæ przyznania siê. Naturalnie w trakcie procesu
mo¿e okazaæ siê, ¿e jej nie ma (bo czyn przedmiotowy pope³ni³ kto inny,
itp.), ale przyznanie siê jest faktem, choæ w wietle dalszego postêpowania
ma zupe³nie inne skutki prawne. (3) Sprawstwo b¹d wspó³sprawstwo wynika z postêpowania dowodowego. Inaczej mówi¹c, zachodzi obiektywna relacja podmiotu do czynu (sprawstwo). W sytuacji prawnej nale¿y rozpatrywaæ
j¹ w wietle definicji prawdy materialnej (obiektywnej). Na przyk³ad
w polskim kodeksie karnym jest ona definiowana jako to, co wynika z postêpowania przygotowawczego i zebranych dowodów12. Czy warunkiem fortunPrzyznanie siê jest aktem illokucyjnym (aktem mowy). W teorii aktów mowy Searlea
i Vandervekena nieszczeroæ definiowana jest jako typowy przyk³ad wadliwoci aktu mowy. Zob.
J. Searle, D. Vanderveken, Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge 1985, s. 21-23. Wydaje
siê jednak, ¿e nieszczere przyznanie siê do winy nie uniewa¿nia go, tj. pozostaje ono przyznaniem
siê i ma konsekwencje prawne. Szczeroæ wypowiedzi w kontekcie prawnym w zasadzie nie odgrywa wiêkszej roli, poniewa¿ nie ma wp³ywu na konsekwencje prawne. O przyznaniu siê rozumianym jako akt illokucyjny bêdzie mowa w paragrafie 3.
10
Skrucha jako akt illokucyjny jest silnie zwi¹zana z przyznaniem siê S do Ap poprzez to, co
Searle i Vanderveken nazywaj¹ zobowi¹zaniem illokucyjnym (illocutionary commitment). Zachodzi ono wtedy, gdy wykonuj¹c akt illokucyjny A1 mówi¹cy (S) jest zobowi¹zany (committed) do
wykonania aktu illokucyjnego A2. W przypadku Finneya akt skruchy (A1) zobowi¹zuje czy te¿
raczej poci¹ga za sob¹ wykonanie innego aktu illokucyjnego, tj. przyznania siê (A2). Nie mo¿na
bowiem wyra¿aæ skruchy, nie przyznaj¹c siê jednoczenie do pope³nienia danego czynu.
11
Podejrzany mo¿e wprawdzie przyznaæ siê ju¿ w postêpowaniu przygotowawczym (tzw.
dochodzenie, prowadzone przez policjê), ale s¹d i tak zada mu pytanie: czy przyznaje siê do winy,
na rozprawie, poniewa¿ wynika to procedury procesowej.
12
Kodeks karny: art. 2 § 2: Podstawê wszelkich rozstrzygniêæ powinny stanowiæ prawdziwe
ustalenia faktyczne”.
9
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nego przyznania siê jest realne sprawstwo, co mo¿na by rozumieæ jako
obiektywne przyczynienie siê do rzeczonego czynu? Po pierwsze, sprawstwo jest konstruktem prawnym, opartym na wiedzy o faktach, ale nie jest
tu warunkiem koniecznym. Wa¿niejsze wydaje siê przypisanie faktycznego
sprawstwa (oskar¿enie o realne sprawstwo). Warto podkreliæ, ¿e czynem
mo¿e byæ te¿ zaniechanie dzia³ania, co jest szczególnie istotne w przypadku
Finneya i przypisywanego mu niedbalstwa (negligence).
Finney przyzna³ siê do wykonania czynnoci, któr¹ s¹d zakwalifikowa³
jako niedbalstwo (negligence). Zatem nie przypisa³ oskar¿onemu zamiaru
pope³nienia przestêpstwa, tj. intencjonalnego wyrz¹dzenia szkody pacjentowi, która doprowadzi³a do jego mierci. Podkrelmy, ¿e ustalenie zamiaru
przestêpczego (okrelanego w prawie angielskim jako mens rea) to proces
oparty na badaniu dowodów i zebranej wiedzy o faktach. Zatem zamiar
w sensie prawnym jest konstruktem, nie za realnym stanem psychicznym
pods¹dnego.
2. PRZYZNANIE SIÊ JAKO ILLOKUCJA
Jak pokaza³ przypadek Finneya, przyznanie siê dotyczy czynu zinterpretowanego, w szczególnoci zinterpretowanego prawnie. Taka interpretacja nie
jest nigdy trywialna. Trudnoci zwi¹zane z przyznaniem rodz¹ siê nie tylko
z w³asnoci czynu (jego struktury intencjonalnej bêd¹cej podstaw¹ kwalifikacji), lecz równie¿ z samych w³asnoci przyznawania siê jako pewnej czynnoci mowy. Zasygnalizowany wy¿ej problem mo¿na wyraziæ jêzykiem teorii
czynnoci mowy Searlea, mianowicie jako problem warunków fortunnoci
czynnoci mowy zwanej przyznaniem siê. Najprostsza rekonstrukcja tych
warunków by³aby nastêpuj¹ca:
1. Moc illokucyjna: przyznanie siê do uczynienia A.
2. Cel illokucyjny: asertyw.
3. Warunek szczerociowy: typowy dla asertywów. Niespe³nienie tego warunku wywo³uje udany (successful), ale wadliwy (defective) asertyw.
4. Status mówi¹cego: nieistotny.
5. Warunki przygotowawcze: takie, jak w innych asertywach. Najwa¿niejszy polega na tym, ¿e mówi¹cy ma podstawy (wiedzê), by twierdziæ, ¿e uczyni³ A.
6. Dodatkowe warunki przygotowawcze odró¿niaj¹ce przyznanie siê od
innych asertywów: (1) stan rzeczy opisany w treci propozycjonalnej
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(A) jest czym z³ym, niekorzystnym, itp. (2) stan rzeczy ma pewien
zwi¹zek z mówi¹cym.
Poza standardowym przyznaniem siê (admit) mamy akt mocniejszy, mianowicie wyznanie (confess), obejmuj¹cy wyraniej samozobowi¹zanie siê
podmiotu, wziêcie na siebie odpowiedzialnoci13 oraz aktywny stosunek do
samego aktu przyznania. Te trzy sk³adniki nale¿a³oby dodatkowo uwzglêdniæ
na licie warunków przygotowawczych wyznania. Jednak ostatni z wymienionych, mianowicie akt odniesienia do w³asnego przyznania, nie musi byæ explicite
spe³niony. Pojawia siê on zupe³nie otwarcie dopiero wówczas, gdy przyznanie nastêpuje w kontekcie prawnym. Tu bowiem zazwyczaj jest konsekwencj¹ odpowiedzi na pytanie: Czy oskar¿ony przyznaje siê do winy? (w procesie karnym). Pytanie zmusza do podjêcia dodatkowej decyzji zwi¹zanej
z binarn¹ opozycj¹ winny-niewinny, podczas gdy zwyk³e uznanie, ¿e siê co
zrobi³o, mo¿e siê bez tej decyzji obyæ, pozostawiaj¹c przyznanie siê w stanie
nieokrelonej mocy i stopnia. Analiza przyznania siê w kontekcie prawnym
(prawny akt mowy) wygl¹da zatem nastêpuj¹co:
1. Moc illokucyjna: przyznanie siê do winy.
2. Cel illokucyjny: deklaratyw, który zmienia sytuacjê prawn¹ oskar¿onego.
3. Warunek szczerociowy: nieistotny14.
4. Status mówi¹cego: oskar¿ony (uzupe³niaj¹cymi warunkami, które
same s¹ czynnociami mowy, s¹: o  w i a d c z e n i e: zdolnoæ do czynnoci prawnych, pe³noletnioæ; (b2) z e z n a n i e: zdolnoæ do czynnoci prawnych, pe³noletnioæ; ponadto status wiadka; (b3) w y j a  n i e n i a: zdolnoæ do czynnoci prawnych, pe³noletnioæ.
5. Warunki przygotowawcze: rozprawa karna; sformu³owany akt oskar¿enia; spe³nione wymogi proceduralne; stan oskar¿enia.
6. Dodatkowe warunki przygotowawcze: cile zdefiniowane, ograniczaj¹ce siê do potwierdzenia (tj. przyjêcia odpowiedzialnoci karnej) lub
zaprzeczenia, czyli niezgody na poniesienie odpowiedzialnoci15.
J. Searle, D. Vanderveken, Foundations of Illocutionary Logic, s. 189-190.
Jak ju¿ wspomnielimy, wydaje siê, ¿e szczeroæ b¹d nieszczeroæ w wypowiedziach dokonywanych w sytuacjach prawnych przyznania siê ma znaczenie drugorzêdne.
15
Odrêbn¹ kwesti¹ pozostaje to, czy i w jakich warunkach przyznanie siê w sytuacji prawnej
mog³oby byæ nieudane (unsuccessful), tj. nie byæ przyznaniem siê do winy. Z zarysowanych tu
warunków wynika, ¿e mog³oby do tego dojæ przy niespe³nieniu wymogów proceduralnych okrelonych przez prawo. W skrajnym przypadku oskar¿ony mo¿e przyznaæ siê do czynu niepope³nionego, a nawet do czynu, do którego nigdy nie dosz³o. W terminologii teorii aktów mowy Searlea
13

14
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Z podanych wy¿ej warunków (dla obu wersji przyznania) wynika wiele
trudnych problemów teoretycznych. Mo¿na je uporz¹dkowaæ nastêpuj¹co:
Aspekt dzia³ania

Problem

Sformu³owanie uczynienie A

Problem konstytucji czynu. Kiedy wolno powiedzieæ, ¿e dokona³o siê takiego a takiego czynu?

Przyznaj¹cy siê wykonuje asertyw

Zak³ada siê tu z regu³y zwyk³e kompetencje racjonalnego podmiotu. Na czym polega racjonalnoæ dzia³ania i podmiotu dzia³ania?16

Czyn, do którego siê przyznajemy, ma
byæ w jaki sposób z³y czy niepo¿¹dany.

Jaka jest fortunnoæ i wartoæ przyznania siê,
jeli czyn jest z³y w oczach mówi¹cego, lecz nie
s³uchacza lub odwrotnie. Taka sytuacja zak³ada
spo³eczne uzgodnienie wartoci ró¿nych dóbr,
co stanowi osobny problem.

Czyn musi mieæ obiektywny zwi¹zek
z tym, który siê przyznaje. Najlepszym
sposobem wyznaczenia tego zwi¹zku
jest ledzenie relacji przyczynowej.

Jakie obiekty s¹ biegunami tej relacji? Czyny
w odró¿nieniu od fizycznych zdarzeñ maj¹ charakter intencjonalny. Jak wiele treci intencjonalnej wchodzi w relacjê przyczynow¹ z podmiotem?

Ten bardzo pobie¿ny przegl¹d trudnoci zwyk³ego przyznania siê trzeba
uzupe³niæ specyficznymi trudnociami zwi¹zanymi z odpowiednimi czynnociami prawnymi. Wchodzi tu w grê wiele warunków ucilaj¹cych, które
same  jako osobne czynnoci mowy  wymagaj¹ sformu³owania nietrywialnych warunków fortunnoci i poprawnoci: owiadczenie, zeznanie, wyjanienie, oskar¿enie. Do niektórych z tych trudnoci odniesiemy siê w dalszej czêci tego artyku³u.

i Vandervekena by³oby to naruszenie warunków treci propozycjonalnej, czyli zdanie wypowiedziane z moc¹ illokucyjn¹ deklaratywu odnosi³oby siê do zdarzenia, w którym oskar¿ony nie bra³ udzia³u, lub do zdarzenia, które nie mia³o miejsca. Zatem, wed³ug tej teorii, by³by to nieudany akt mowy.
Jednak, wydaje siê, ¿e jest to pewne niedopatrzenie, a zarazem s³aboæ tej koncepcji. Autorzy nie
bior¹ bowiem pod uwagê decyduj¹cej w prawnych aktach mowy roli wymogów proceduralnych,
których spe³nienie wystarcza do udanego przyznania siê. Z tego powodu przy nieprawnym przyznaniu siê (admit) warunki dotycz¹ce treci propozycjonalnej odgrywaj¹ rolê decyduj¹c¹ o jego
powodzeniu, natomiast nie wymieniamy ich przy przyznawaniu siê w kontekcie prawnym.
16
Jest pewn¹ cech¹ filozofii Searlea, ¿e porusza siê niejako w centralnych, otwartych dla
zdrowego rozs¹dku, zakresach badanych zjawisk. Tymczasem czynniki, które sprawiaj¹, ¿e mo¿emy mieæ i wyra¿aæ przekonania i stwierdzenia s¹ w ca³ym swym zakresie dalekie od oczywistoci
czy pojêciowej ostroci.
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3. SPRAWSTWO I PRZYCZYNOWOÆ
Wyszlimy z za³o¿enia, ¿e nie mo¿na przyznaæ siê do dzia³ania, które nie
jest c z y n e m – to, do czego siê przyznajemy, ma treæ intencjonaln¹ i nie
da siê zredukowaæ do opisu fizycznego. Jak ju¿ wspomnielimy, relacja podmiotu do czynu jest bogatsza ni¿ tylko przypisanie dzia³ania do podmiotu.
Tradycyjnie ta bogatsza relacja opisywana by³a przez odniesienie do woli lub
chcenia. Jednak powy¿sze za³o¿enie nie by³o wcale powszechnie podzielane:
w czasach dominuj¹cego w psychologii behawioryzmu próbowano je podwa¿aæ, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e równie¿ wola powinna daæ siê sprowadziæ do
przyczynowych aspektów dzia³ania. D¹¿ono do wyeliminowania woli na
rzecz skomplikowanego ³uku odruchowego ³¹cz¹cego bodce z dzia³aniem.
Wydawa³o siê, ¿e jedynie proste prze³o¿enie aktu woli na ruch fizyczny daje
wiarygodn¹ interpretacjê relacji mój czyn. Jednak w tradycji behawiorystycznej nie sposób by³o wyjaniæ czego tak prostego, jak ruch spontaniczny. W zwi¹zku z tym musia³ byæ on interpretowany jako swoista anomalia.
Prawdziwie spontaniczny ruch pojawia³by siê mianowicie w patologicznym
przypadku zwanym apraksj¹. W normalnych przypadkach by³by on wynikiem
dzia³ania ³uku odruchowego. Wniosek taki jest dziwaczny  trzeba raczej
uznaæ realnoæ ruchu dowolnego i zrezygnowaæ z za³o¿enia g³osz¹cego, ¿e
stosunek dzia³aj¹cej istoty do otoczenia da siê sprowadziæ do stosunku systemu nerwowego do bodców17. Oczywicie sama krytyka behawioryzmu nie
jest jeszcze rozwi¹zaniem problemu. Jeli mamy powa¿nie traktowaæ czynnoci spontaniczne, musimy jednak staraæ siê podaæ ich wyjanienie odwo³uj¹ce siê jako do uk³adu nerwowego. Jeli nie wystarczy do tego hipoteza
o ³uku odruchowym, to nale¿y szukaæ subtelniejszej teorii. Nawet jeli zgodzimy siê z krytykiem behawioryzmu (w wersji Paw³owa) Erwinem Strausem, ¿e podmiotem czynnoci spontanicznej jest ca³a istota ludzka, a nie jej
mózg, to wiedza o mózgu (i innych podsystemach ludzkiego podmiotu, jak
narz¹dy zmys³ów) powinna w jakiej mierze wyjaniaæ, jak podmiot mo¿e
zarazem generowaæ i kontrolowaæ ruch spontaniczny.
W bie¿¹cej literaturze filozoficznej wci¹¿ prowadzi siê dyskusjê na temat
warunków, jakie musi spe³niæ czynnoæ, by z jednej strony by³a przedmiotem
kontroli (co zak³ada cis³y opis w kategoriach przyczynowych), a z drugiej
strony, by mo¿na j¹ by³o uznaæ za rzeczywiste dzia³anie podmiotu (a nie tylko proces w organizmie). Analogicznie do dawniejszej dyskusji o ruchu spontanicznym dyskutuje siê obecnie ró¿ne przypadki apraksji, w tym problem
17

E. Straus, Phenomenological Psychology (Selected Papers), London 1966, s. 199-200.

60

JERZY GIEBU£TOWSKI, ROBERT PI£AT

s³abej woli. S¹ one ród³em paradoksu polegaj¹cego na tym, ¿e dzia³anie,
które jest oparte na zaakceptowanych przez dzia³aj¹cego racjach i znajduje siê
w fazie wykonania (wszystkie warunki wykonania s¹ spe³nione), mimo
wszystko nie jest wykonane, lecz zostaje wyparte przez inne dzia³anie18. Tym,
co czyni z apraksji, resp. s³abej woli, zagadkê, jest fakt, ¿e owo wyparcie
pierwszego dzia³ania przez drugie nie zawiera ¿adnego aktu o d w o ³ a n i a
pierwszego dzia³ania  ¿adnej wykrywalnej rezygnacji z jego wykonania.
S¹ dwa sposoby unikniêcia paradoksu apraksji, resp. s³abej woli19. Pierwszy pochodzi od Kanta i polega na tym, ¿e dzia³anie normy obejmuje ca³y akt
zdecydowania na dzia³anie  razem z tym polem wyboru, w obrêbie którego
powstaje paradoks20. Jest to swoista ucieczka od paradoksu w kierunku specyficznego celu moralnego zakorzenionego w trancendentalnych okreleniach
dobra i racjonalnoci. Drugi sposób unikniêcia paradoksu zmierza niejako
w przeciwnym kierunku. Polega na tym, by opisaæ obie czynnoci w kategoriach przyczynowych i pokazaæ, dlaczego jedna przyczynowo przewa¿y³a nad
drug¹. Kantowskie rozwi¹zanie budzi³o w¹tpliwoci za spraw¹ skrajnie racjonalistycznych i transcendentalistycznych za³o¿eñ, rozwi¹zanie naturalistyczne ignoruje z kolei intencjonaln¹ stronê dzia³ania. Tymczasem apraksja podlega naturalistycznej redukcji tylko w tych nielicznych przypadkach, kiedy
wystêpuje na skutek uszkodzenia organizmu; rozwi¹zanie naturalistyczne nie
pomaga nam zrozumieæ naturalnego (niepatologicznego) mechanizmu s³abej
woli. Apraksja nie polega na redukcji intencjonalnoci, lecz zachodzi w³anie
w obrêbie intencjonalnej struktury dzia³ania. Zast¹pienie planowanego (rozpoczêtego) dzia³ania przez inne jest problemem pojêciowym i logicznym 
w jaki sposób mo¿na n i e d z i a ³ a æ na podstawie uznanych racji (przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie inne sk³adniki dzia³ania s¹ na miejscu).
Obserwacja przyk³adów apraksji, resp. s³abej woli, prowadzi niektórych
autorów do rozwi¹zañ dualistycznych opartych na przekonaniu, ¿e musz¹ istnieæ dwa systemy odpowiedzialne za kszta³towanie dzia³ania; pierwszy od-

18
S³owo apraksja mo¿e sugerowaæ, ¿e chodzi tu przede wszystkim o przypadki patologiczne (ruchy mimowolne zwi¹zane z uszkodzeniami neurologicznymi) umiarkowanie interesuj¹ce
z punktu widzenia filozoficznej kwestii przyznania. Jednak analogiczny paradoks cechuje powszednie i donios³e praktycznie dowiadczenia s³abej woli.
19
Zob. powiêcon¹ tej dyskusji w antologiê pod redakcj¹ J. Ho³ówki, Filozofia moralnoci,
Warszawa 1997.
20
Mieæ przekonanie normatywne to nie tylko uznawaæ je za trafne, ale tak¿e twierdziæ, ¿e
to, co przekonanie to charakteryzuje, powinno mieæ miejsce dziêki temu, ¿e kto kto mo¿e zdecydowaæ, co robiæ, w³anie to wybierze, P. £uków, Kanta odkrycie normatywnoci, „Diametros”
nr 1 (2004), s. 2.
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powiada za formu³owanie celu, drugi za kontrolê ruchu21. Jest to zasadniczy
podzia³ w obrêbie intencjonalnoci dzia³ania, którego nie da siê usun¹æ za
pomoc¹ naturalistycznej redukcji, choæ niew¹tpliwie mo¿na badaæ jego stopniowe powstawanie w rozwoju poznawczym cz³owieka. Innymi podzia³ami,
które maj¹ wp³yw na treæ aktu przyznania siê, s¹ wiedza o w³asnym dzia³aniu, resp. wiadomoæ w³asnego dzia³ania, oraz podmiotowoæ tego dzia³ania.
Ju¿ z powy¿szej pobie¿nej analizy zwi¹zku pomiêdzy sprawc¹ i dzia³aniem wynika, ¿e sformu³owanie warunków poprawnego przyznania siê musi
siê zmierzyæ z trzema pytaniami: (1) Co zosta³o uczynione? (2) Co wiedzia³
o swym dzia³aniu jego wykonawca? (3) Jak dalece dzia³anie by³o jego w³asnym dzia³aniem? Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania w odniesieniu do danego czynu mo¿emy okreliæ, czy mamy do czynienia z fortunnym i niewadliwym aktem przyznania siê. W powy¿szym paragrafie, a tak¿e
w paragrafie o sprawie Finneya, poczynilimy kilka uwag na temat pytania
pierwszego. W szczególnoci przedstawilimy tezê, ¿e ze wzglêdu na zwi¹zek pomiêdzy celowoci¹ i struktur¹ dzia³ania (ca³oæ i czêci dzia³ania) jego
naturalizacja jest niemo¿liwa z zasady. Jednak pytania (2) i (3) okazuj¹ siê
czêsto jeszcze wa¿niejsze  to one decyduj¹, czy w danym przypadku mo¿na
uznaæ (akt) i w³aciwie zrozumieæ (treæ) czyje przyznanie. Na przyk³ad
wiadomoæ w³asnego czynu jest w du¿ej mierze autonomicznym ród³em
przyznawania siê  niezale¿nie od treci dzia³ania. Przyznajemy siê na przyk³ad do niesamodzielnych sk³adników czynu; równie¿ z ich powodu mog¹ nas
drêczyæ wyrzuty sumienia, mo¿emy siê sk³aniaæ do przyznania siê i proby
o wybaczenie. Wiemy, ¿e niepo¿¹dane, choæ niesamodzielne, sk³adowe naszego czynu s¹ w nim obecne, nawet jeli nasze ogólne zamiary s¹ przez nas
samych akceptowane. Od tej wiadomoci i celów dzia³ania trzeba odró¿niæ
podmiotowoæ dzia³ania. Ta ostatnia jest w istocie jeszcze bardziej centralna
i decyduj¹ca o potrzebie przyznania siê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przypisanie
czynu samemu sobie jest ostatecznym rezultatem ka¿dej analizy czynu  nawet najbardziej nieznaczne jego sk³adowe (jak zetkniêcie siê z inn¹ osob¹
podczas poruszania siê w zat³oczonym pomieszczeniu) sk³aniaj¹ do przeprosin, nie dlatego, ¿e same czyny s¹ specjalnie wa¿ne, lecz dlatego, ¿e to j a
s a m wpad³em na kogo. W nastêpnych paragrafach zajmiemy siê w³anie
pytaniami 2 i 3: wiadomoci¹ i podmiotowoci¹ dzia³ania.

Zob. J. Proust, Perceiving Intentions, w: Agency and Awareness. Issues in Philosophy and
Psychology, ed. J. Roessler, N. Eilan, Oxford 2003, s. 307-311. Zob. J. Roessler, N. Eilan, Agency
and Awareness. Mechanisms and Epistemology, w: Agency and Awareness, s. 18.
21
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4. WIADOMOÆ W£ASNEGO DZIA£ANIA
Na pierwszy rzut oka wydaje siê, ¿e innym osobom przypisujemy czyny
na podstawie obserwacji. W istocie jednak musimy zak³adaæ co o relacji
wewnêtrznej pomiêdzy dzia³aj¹cymi i ich czynami. Przypisujemy im wiadomoæ w³asnego dzia³ania. To przypisanie nie jest jednak hipotez¹ teoretyczn¹, która podlega weryfikacji. Nale¿y raczej do nigdy nieweryfikowanego t³a
naszych interakcji. Jedynie w spekulacjach filozofów i pisarzy znajdziemy
warianty rzeczywistoci, w których kto dzia³aj¹cy po ludzku okazuje siê robotem lub innym nieludzkim osobnikiem. Dzia³amy na podstawie za³o¿enia,
¿e mamy do czynienia z ludzkimi podmiotami, a jedyn¹ wskazówk¹, jak¹ tu
mamy, jest nasza w³asna samowiadomoæ towarzysz¹ca naszym w³asnym
dzia³aniom. Jednak, jak zauwa¿y³ Louis Bermúdez22, wywo³uj¹c sw¹ diagnoz¹ interesuj¹c¹ dyskusjê, ta samowiadomoæ jest paradoksalna. Paradoks
polega na tym, ¿e przypisuj¹c sobie cele, intencje, postanowienia i inne sk³adniki dzia³ania, musimy umieæ te wszystkie elementy powi¹zaæ treciowo, co
stanowi swego rodzaju osi¹gniêcie intelektualne niemo¿liwe bez opanowania
pewnych praktyk jêzykowych. Praktyki te zwi¹zane s¹ w szczególnoci
z umiejêtnoci¹ wypowiadania zdañ w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Umiejêtnoæ ta nie jest banalna, rozwija siê doæ d³ugo i wymaga ci¹g³ych
korekt ze strony innych u¿ytkowników jêzyka. To jednak, ¿e w ogóle powstaje tu jaka osobna, spójna praktyka jêzykowa, zale¿ne jest od pewnego wewnêtrznego stanu, który praktyka ta ma wyraziæ, resp. regulowaæ (Bermúdez
pisze o posiadaniu myli w pierwszej osobie). W przeciwnym razie nie by³oby ¿adnych podstaw do uczenia siê i modyfikowania praktyki mówienia o sobie, przypisywania s o b i e myli, cech, postaw i czynów. Ów wewnêtrzny stan
nie mo¿e byæ zatem produktem praktyk jêzykowych. Jednak z drugiej strony
jest czym zbyt z³o¿onym, by ukonstytuowaæ siê bez udzia³u jêzyka  wysoce
w¹tpliwe jest to, czy potrafilibymy bez jêzyka wyra¿aæ z³o¿one pragnienia,
myli, zamiary, protesty itd., a nawet to, czy w ogóle moglibymy je mieæ.
Zdaniem Bermúdeza, w³aciwym sposobem unikniêcia kolistoci w wyjanieniu samowiadomoci jest rezygnacja z za³o¿enia, ¿e zdolnoci jêzykowe s¹ konstytutywne dla konstytucji samowiadomoci, a tym samym do
przypisania sobie stanów wewnêtrznych, w tym intencji, zamiarów i innych
intencjonalnych sk³adników dzia³ania, s³owem tego wszystkiego, co ujmuje
siê angielskim s³owem agency i co trudno równie zwiêle uj¹æ po polsku.
Rozwi¹zanie Bermúdeza polega na tym, by najpierw dowieæ istnienia
z³o¿onych treci niepojêciowych, a nastêpnie zwi¹zaæ samowiadomoæ
22

J.L. Bermúdez, The Paradox of Self-Consciousness, Cambridge 1998.
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dzia³aj¹cego podmiotu z tymi w³anie treciami zamiast z treciami jêzykowymi (pojêciowymi). Nale¿y wiêc przedstawiæ samowiadomoæ podmiotów
jako specjaln¹ intencjê komunikacyjn¹, a tê z kolei wyjaniæ, powo³uj¹c siê
na treæ niepojêciow¹ zwi¹zan¹ z dan¹ komunikacj¹. Rozumowanie Bermúdeza jest nastêpuj¹ce; zaczyna od prowizorycznej definicji:
Wypowiadaj¹cy ja odnosi siê d o s i e b i e, kiedy wypowiada ja z pe³nym zrozumieniem jednostkowej regu³y samoodnoszenia mówi¹cej, ¿e ja odnosi siê do wypowiadaj¹cego oraz posiadaj¹c trójcz³onow¹ intencjê: (a) by odbiorca komunikatu
zwróci³ uwagê na nadawcê komunikatu; (b) by odbiorca komunikatu uwiadamia³
sobie intencjê nadawcy komunikatu, (c) by odbiorca komunikatu zwróci³ uwagê na
nadawcê komunikatu; (d) by wiadomoæ wspomniana w (b) by³a czêci¹ wyjanienia tego, ¿e odbiorca komunikatu zwróci³ uwagê na nadawcê komunikatu23.

Problem z t¹ definicj¹ polega na tym, ¿e zwykle mówi¹cy nie chce zwracaæ uwagi n a m ó w i ¹ c e g o dane s³owa, tylko na s i e b i e. Zatem w³aciwe sformu³owanie warunku wymaga podstawienia w punktach (a) do (c)
wszêdzie w miejsce wyra¿enia nadawca komunikatu wyra¿enie niego/
/jego. Aby w pe³ni uzasadniæ to podstawienie, trzeba wskazaæ tak¹ treæ niepojêciow¹ nale¿¹c¹ do samego siebie (np. zwi¹zan¹ z w³asnym stanem psychicznym), co do której nadawca komunikatu móg³by chcieæ, by odbiorca
komunikatu zwróci³ n a t o c o  uwagê. Stan ten musia³by byæ oczywicie
dostêpny odbiorcy komunikatu. Powstaje jednak pytanie, czy istniej¹ takie zasoby treci niepojêciowych, które mog¹ spe³niæ ten warunek. Jeli chodzi
o proste podzielanie kierunku widzenia czy synchronizacji ruchowej uczestników interakcji, to nie spe³niaj¹ one tego warunku, poniewa¿ dana treæ nie
wskazuje tu cile na inne podmioty, a jedynie na pewn¹ wspólnie dostrzegan¹ w³asnoæ wiata. Trzeba natomiast, by podmiot by³ wiadomy siebie jako
m o ¿ l i w e g o p r z e d m i o t u c z y j e j  u w a g i. Materia³ jest tu, zdaniem Bermúdeza, dostarczony przez propriocepcjê, która wystarczy do spe³nienia warunku (a). Trudniej jest spe³niæ warunek (b), poniewa¿ mamy tu
i t e r a c j ê stanów psychicznych. Polega ona na tym, ¿e dany stan psychiczny zachodzi, poniewa¿ zachodzi inny stan psychiczny, który ma tê sam¹ w³aciwoæ, tzn. zachodzi dlatego, ¿e zachodzi inny. Aby wyjanienie Bermúdeza
by³o trafne, trzeba, by istnia³ bazowy, n i e i t e r a t y w n y stan, np. propriocepcja. Jednak trzeba tu ponowiæ pytanie: Czy mamy niepojêciowe (niezwi¹zane z jêzykiem) zasoby poznawcze pozwalaj¹ce na bycie w nieiteratywnych
stanach psychicznych?
Poszukuj¹c odpowiedzi, Bermúdez dokonuje nastêpuj¹cej analizy zachowania komunikacyjnego ma³ego dziecka. Powiedzmy, ¿e dziecko ma po23

Tam¿e, s. 282-283.
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ci¹gn¹æ zabawkê za sznurek, lecz ten nie jest przywi¹zany do zabawki i poci¹gniêcie siê nie udaje. Jednak oczekuj¹c sukcesu, w czasie wykonywania
ruchu patrzy ma matkê, która patrzy na dzia³anie dziecka. Bermúdez proponuje nastêpuj¹c¹ parafrazê wchodz¹cych tu w grê intencji komunikacyjnych.
1. Dziecko stwierdza, Mama chce, ¿ebym spojrza³a tam, gdzie ona patrzy (pierwszoosobowa treæ zanurzona w iteracji pierwszego rzêdu).
2. Dziecko stwierdza, Uda³o mi siê zrobiæ to, co mia³em zrobiæ.
3. Dziecko stwierdza Mama stwierdza, ¿e uda³o mi siê zrobiæ to, co mia³em zrobiæ.
4. Dziecko ma na myli (intends) Mama jest zadowolona, kiedy stwierdza, ¿e uda³o mi siê zrobiæ to, co mia³em zrobiæ24.
To ostatnie jest ju¿ iteracj¹ drugiego stopnia (rzêdu), co  zdaniem Bermúdeza  dowodzi tezy, ¿e dysponujemy niezale¿nymi od jêzyka zasobami
pozwalaj¹cymi budowaæ z³o¿one stany intencjonalne (stany iteratywne nadbudowane nad nieiteratywnymi). Jeli Bermúdez ma racjê25, to samowiadomoæ by³aby w jakiej mierze nonikiem czy gwarantem podmiotowego
sprawstwa (agency). Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to, co robimy, wykonuj¹c jakie dzia³anie, jest jednoczenie dzia³aniem wobec innych. Intencje komunikacyjne s¹ wbudowane w dzia³anie, zatem przyznanie siê do w³asnego czynu
jest tylko wyra¿eniem tego, co w istocie od pocz¹tku w czynie siê znajduje.
Nie wymaga osobnego, analitycznego aktu wydobywaj¹cego prawdê o w³asnym czynie. wiadomoæ bêd¹ca nonikiem tej prawdy jest bowiem czêci¹
samej zdolnoci do dzia³ania.
Jednak tak zarysowane rozwi¹zanie nie jest wcale pewne. Po pierwsze,
jeli wiadomoæ dzia³aj¹cego jest tak cile zwi¹zana z intencjami komunikacyjnymi, jak to sobie wyobra¿a Bermúdez, to ca³a konstrukcja przyznania
siê mo¿e byæ po prostu konstruktem spo³ecznym. I zapewne d o j a k i e g o 
s t o p n i a nim jest  uczymy siê w praktyce spo³ecznej, co podpada pod
obowi¹zek przyznawania oraz jakie relacje wi¹¿¹ce nas z czynem i jaka wiedza s¹ konieczne i wystarczaj¹ce dla aktu przyznania siê. Ta konstrukcja podTam¿e, s. 285-286.
Argumentacja Bermúdeza jest niew¹tpliwie wystawiona na krytykê. Przede wszystkim pojawia siê problem metodologiczny: Czy zastosowane przez niego parafrazy jêzykowe stanów
z natury przedjêzykowych s¹ uzasadnione? Autor nazywa je rozumowaniami do najbli¿szego uzasadnienia. Czy jednak w istocie jest ono najbli¿sze? Mo¿na mieæ w tej kwestii w¹tpliwoci, których jednak nie sposób w tym miejscu dok³adnie przedyskutowaæ. Do dalszego rozumowania potrzebne jest tylko ogólne wskazanie na mo¿liwoæ wewnêtrznego ukonstytuowania siê wiadomoci
czynu, zwi¹zanej z pierwotn¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹, a nie z jêzykowymi opisani swoich w³asnych stanów, rozumianych jako przedmioty refleksji.
24

25
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stawy przyznania widoczna jest szczególnie wyranie w procedurze s¹dowej.
Oskar¿ony musi tu bowiem odpowiedzieæ cile na sformu³owane pytanie: tak
czy nie?, przy czym przedmiotem tego pytania nie jest dowolny opis czynu, lecz
opis podany expressis verbis w akcie oskar¿enia. Filozofia prawa daleka jest
od zgody na temat tego, co ³¹czy oskar¿enie i przyznanie siê z osobist¹ wiadomoci¹ w³asnego czynu, podobnie jak nie ma zgody co do tego, jak wi¹¿e
siê wiarygodnoæ naszego dowiadczenia z instytucj¹ naocznego wiadka. Prawo wymaga, by nasze kompetencje umys³owe wystêpowa³y przed s¹dem w ich
n a j l e p s z e j lub przynajmniej szeroko akceptowanej postaci. Nagromadzone przez wieki dowiadczenie pozwala nam unikaæ najgorszych pu³apek przez
trzymanie siê obszaru naszych najlepszych kompetencji. Jednak filozoficzna
analiza nie mo¿e ignorowaæ marginalnych przypadków  niezale¿nie od tego,
jak rzadko wystêpuj¹ i jak nieznaczn¹ rolê odgrywaj¹ w praktyce.
Z punktu widzenia teoretycznych pytañ o podstawy przyznania siê rozwi¹zanie Bermúdeza osadza wiadomoæ dzia³ania w pobli¿u samej podmiotowej sprawczoci. Jednak pewna liczba filozofów i psychologów zabieraj¹cych g³os w tej sprawie odmawia samowiadomoci a¿ tak powa¿nej roli
w konstytucji dzia³ania. John Campbell26, na przyk³ad, twierdzi, ¿e wiadomoæ towarzysz¹ca dzia³aniu jest jedynie wtórnym ród³em informacji o dzia³aniu, które mo¿e byæ wykorzystane co najwy¿ej do rozwa¿añ teoretycznych.
Natomiast o realnym zwi¹zku dzia³ania z podmiotem (i o wiedzy podmiotu
o tym zwi¹zku), a tym samym o mo¿liwoci przyznania siê decyduj¹ zwi¹zki
przyczynowe, nie wiadomoæ. Campbell jest sceptyczny co do roli samowiadomoci podmiotu dzia³aj¹cego, lecz inni filozofowie poszukuj¹ w³aciwej formy tej samowiadomoci, formy daj¹cej wgl¹d w intencjonaln¹ strukturê dzia³ania bêd¹cego przedmiotem przyznania siê. Pewien standard tych
poszukiwañ wyznaczy³a ponad 50 lat temu Elisabeth Anscombe w ksi¹¿ce Intention, w której stawia dwuczêciow¹ tezê: (1) negatywn¹, o tym, ¿e wiedza
o w³asnej intencji nie da siê sprowadziæ ani do kartezjañskiej refleksji, ani do
postulowanej przez behawioryzm percepcji swoich w³asnych zachowañ;
(2) pozytywn¹, ¿e szczególnym typem poznania swojej w³asnej intencji zwi¹zanej z dzia³aniem jest poczucie kontroli ruchu27. Rozwi¹zanie to wywo³a³o
dyskusjê, w której jednym z kontrargumentów by³a mo¿liwoæ wiadomoci
dzia³ania bez wiadomoci jego inicjalnych faz, kiedy nie podlega ono jeszcze kontroli podmiotu. Z tego, co dzi wiemy na temat dzia³ania, zaczyna siê
ono w sposób istotny wczeniej ni¿ poczucie jego kontroli, nie w tym oczy26

s. 159.
27

J. Campbell, The Role of Demonstratives in Action-Explanation, w: Agency and Awareness,
Agency and Awareness, s. 16.
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wistym sensie, ¿e w organizmie zachodz¹ poprzedzaj¹ce je procesy przyczynowe, lecz w tym, ¿e zachodz¹ procesy istotne dla tego w³anie dzia³ania, w tym
akty woli. Typ wiadomoci postulowany przez Anscombe wydaje siê jednak
zbyt zawê¿ony (choæ jej hipoteza w istocie unika trudnoci kartezjanizmu i behawioryzmu), by s³u¿yæ za pe³n¹ podstawê aktu przyznania siê. Nie przyznajemy siê wszak do tego, co kontrolujemy, lecz do tego, co uczynilimy.
To samo nale¿a³oby powiedzieæ o innych propozycjach, które pojawi³y siê
w omawianej dyskusji, na przyk³ad o propozycji Christophera Peacockea, by
rolê wiadomoci dzia³ania przypisaæ doznaniu starania siê28, a tak¿e o tezie
Anthonyego Marcela, ¿e wiadomoæ towarzysz¹ca dzia³aniu wcale nie towarzyszy dzia³aniu jako osobne wewnêtrzne dzia³anie, lecz jest ca³kowicie
zanurzona w samym dzia³aniu; polega mianowicie na dowiadczeniu w³asnej
czynnoci w wietle powziêtej intencji. Przedmiotem wiadomoci jest samo
dzia³anie, nie za kryj¹cy siê za nim podmiot, lecz treæ owej wiadomoci
dzia³ania jest wspó³konstyuowana przez intencjê podmiotu29.
Ogólnie bior¹c, odwo³anie siê do samowiadomoci podmiotu ma ograniczyæ swobodê w interpretacji intencjonalnej treci dzia³ania, a tym samym
swobodê w ustalaniu przez dzia³aj¹cy podmiot przedmiotu jego przyznania siê
(tego, do czego gotów jest siê przyznaæ). Jeli bowiem nie odwo³amy siê do
samowiadomoci, a tylko do jêzykowego opisu, zawsze bêdziemy mogli
wskazaæ tak szeroki opis, ¿e przypisanie sobie czynu bêdzie spraw¹ trywialn¹ i w konsekwencji kwestia przyznania siê ulegnie równie¿ trywializacji.
Jeli sprowadzi³bym swój czyn do wykonania pewnej sekwencji ruchów, to
przyznanie siê sta³oby siê bezu¿yteczne. Odwo³anie siê do jakiej formy samowiadomoci dzia³aj¹cego jest wiêc konieczne. Nie umniejszaj¹c prób dalszego poszukiwania w³aciwej fenomenologii i intencjonalnoci dzia³ania,
trzeba jednak wskazaæ na ogólne ograniczenie wskazane przez Christine
Korsgaard. Otó¿ ka¿de dowiadczenie  nie wy³¹czaj¹c wymienionych wy¿ej
dowiadczeñ kontroli czy starania siê  ma nieuchronnie pewien element pasywny; dlatego dzia³anie  a wiêc dynamika podmiotu  nie mo¿e byæ w pe³ni przedmiotem dowiadczenia. Nie mo¿na jednoczenie byæ aktywnym i pasywnie doznawaæ swojej aktywnoci. Aktywnoæ musi najpierw przejæ
w fazê, w której staje siê dostêpna pasywnemu dowiadczeniu. Tym samym
jednak wiadomoæ dowiadczaj¹cego podmiotu omija niejako kluczowy moment samego z a d z i a ³ a n i a, który mo¿e zawieraæ elementy decyduj¹ce
Tam¿e, s. 19
A. Marcel, The Sense of Agency: Awareness and Ownership of Action, w: Agency and Awareness, s. 72-73.
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o charakterze danego czynu. Wynika st¹d koniecznoæ ci¹g³ego predatowania
wiadomoci w³asnego dzia³ania, co mo¿e nie byæ powa¿nym problemem na
co dzieñ, budzi jednak ogólny niepokój, rodzaj wewnêtrznego oporu, o którym pisali zarówno filozofowie (Alfred Schutz, Jean Paul Sartre), jak i psychoanalitycy (Jacques Lacan).
W nastêpnym paragrafie spróbujemy wyjæ poza samo tylko dowiadczenie w³asnego dzia³ania i zastanowiæ siê nad podmiotowoci¹ dzia³ania, które
zarazem pojawia siê jako podmiotowoæ dowiadczenia tego dzia³ania. Uchwycenie konwergencji tych dwóch form podmiotowoci mo¿e wreszcie dostarczyæ
poszukiwanej podstawy do aktu przyznania siê do w³asnego czynu.
5. PODMIOTOWOÆ W£ASNEGO DZIA£ANIA
W poni¿szych uwagach idziemy za Richardem Moranem, który  podobnie jak niektórzy z poprzednio cytowanych autorów  stara siê wykazaæ, ¿e
poznawczy autorytet, który przypisujemy stanom pierwszoosobowym (powo³ujemy siê na ten autorytet, nak³aniaj¹c kogo lub samego siebie do przyznania siê do czynu), nie pochodzi ze szczególnych logicznych w³asnoci s¹dów
formu³owanych w pierwszej osobie, resp. zdañ wypowiadanych w pierwszej
osobie. Warunki dochodzenia do uznania, ¿e ma siê przekonanie p, nie pokrywaj¹ siê z warunkami uznania p za prawdziwe. Teza Morana brzmi, ¿e
autorytatywny dostêp do samego siebie jest kwesti¹ pewnego nastawienia do
samego siebie, nie za kwesti¹ treci pewnego s¹du o sobie samym30. Ró¿nicê tê mo¿na wyraziæ w ten sposób, ¿e wewnêtrzne uznanie (avow) oddziela
siê od przypisania (attribute)  to drugie ma sens poznawczy i jego prawdziwoæ nie zale¿y od postawy podmiotu, to pierwsze jest zarazem czynnoci¹
poznawcz¹ (wewnêtrznym rozeznaniem) i pewn¹ postaw¹. Problem polega na
tym, w jaki sposób postawa i rozeznanie sk³adaj¹ siê na wewnêtrzne uznanie
w³asnego czynu (a tak¿e myli czy przekonania), a co za tym idzie, w jaki
sposób wspó³tworz¹ akt przyznania siê.
Moran zwraca uwagê na wewnêtrzne wahanie, które mo¿na by równie¿
nazwaæ dialektyk¹, w obrêbie wewnêtrznego uznania. Powo³uje siê w tej mierze na Sartrea, któremu zawdziêczamy opis sytuacji, kiedy to kto postanawia o zrobieniu czego, potem za  ju¿ postanowiwszy  obserwuje niejako
swoje w³asne postanowienie i wci¹¿ pozostaje wolny w tym, czy trwaæ przy
30
R. Moran, Authority and Estrangement. An Essay on Self-Knowledge, Princeton 2001,
s. 66-67.
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tym postanowieniu31. £atwo spostrzec, ¿e ten stan mo¿e siê tworzyæ i odtwarzaæ w nieskoñczonoæ; nie ma aktu, który wyczerpywa³by tê wolnoæ.
Ze spostrze¿enia Sartrea Moran wyci¹ga jednak pozytywny wniosek 
wa¿ne nie jest to, ¿e nie mo¿emy inaczej ni¿ arbitralnie (co implikuje fa³szyw¹ wiadomoæ) zakoñczyæ procesu postanawiania, tylko to, ¿e w jego trakcie jestemy ca³y czas w szczególnym stosunku do samego siebie, a dok³adnie wobec swych w³asnych racji dzia³ania. Akt wewnêtrznego przyznania
(avow) obejmuje to, co w dzia³aniu i s t o t n e z p u n k t u w i d z e n i a
w ³ a s n y c h r a c j i. Inaczej mówi¹c, to, co czynimy, uznajemy w wietle
w³asnych racji  tym samym uznaj¹c te racje. Wewnêtrzna postawa, o której
tu mowa, skutkuje zobowi¹zaniem  uznanie, ¿e siê co uczyni³o zgodnie
z w³asnymi racjami (nie za przez przypadek, b³¹d, przymus itd.), wywo³uje
stan, w którym ka¿da nastêpna faza dzia³ania zak³ada przyjête racje i wymaga opowiedzenia siê za nimi. Oczywicie jak ka¿de zobowi¹zanie, mo¿na je
zerwaæ, lecz pojawia siê wtedy w³anie jako zerwane zobowi¹zanie, a nie jako
ca³kowicie nowe postanowienie.
Stan wewnêtrznego uznania jest w interpretacji Morana dobrze ugruntowany, lecz niestabilny; mo¿liwoæ zerwania zobowi¹zania pojawia siê niemal
automatycznie wraz z samym zobowi¹zaniem. Moran podaje interesuj¹c¹ ilustracjê  wyobramy sobie, ¿e kto postanawia podj¹æ pewn¹ decyzjê za pomoc¹ rzutu monet¹. Po ka¿dym rzucie odczuwa zobowi¹zanie do pojêcia takiego dzia³ania, które wysz³o. Jednak rzuty monet¹ daj¹ wyniki przypadkowe,
wiêc ten kto równie dobrze mo¿ne odrzuciæ wynik pierwszego rzutu i rzuciæ
jeszcze raz  potem jeszcze raz i tak dalej. Wprawdzie zobowi¹zuje siê do
respektowania wyniku rzutu, lecz nie ma niczego, co w szczególny sposób
wi¹za³oby go z tym w³anie rzutem32. Ró¿nica pomiêdzy jednym rzutem
a drugim nie jest zwi¹zana z treci¹ postanowienia, o które chodzi. Powstaj¹
pytania: Kiedy taki g³êbszy zwi¹zek zachodzi? Kiedy zobowi¹zanie w stosunku do samego siebie staje siê nieodwo³ywane? Co ró¿ni kolejne ods³ony wewnêtrznego uznania swego czynu od rzutów monet¹? Gdyby o wewnêtrznym
zobowi¹zaniu decydowa³ tylko zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy sprawc¹
i czynem, to przypomina³oby to nieco sytuacjê z monet¹  podmiot móg³by
zawsze odwo³aæ swoje zobowi¹zanie. W wewnêtrznym uznaniu odnosimy siê
nie do zwi¹zku przyczynowego, lecz do w³asnej racjonalnej sprawczoci
(agency)33.
31
32
33

Tam¿e, s. 79.
Tam¿e, s. 96-97.
Tam¿e, s. 127.
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Stanowisko Morana jest prób¹ wyjcia poza aporie zwi¹zane z czysto
poznawczym podejciem do w³asnego dzia³ania. Akt poznawczy nie mo¿e
byæ, jego zdaniem, podstaw¹ wewnêtrznego uznania, poniewa¿ generuje zasadnicz¹ nieprzejrzystoæ podmiotu dla samego siebie. Spe³niaj¹c akt wgl¹du
we w³asne dzia³anie, nie mo¿emy jednoczenie kontrolowaæ tego wgl¹du. On
tymczasem jest sam pewnym dzia³aniem wewnêtrznym, które tak jak inne
wymaga wewnêtrznego uznania (por. przytoczona powy¿ej uwaga Sartrea).
Postawienie na p o s t a w ê, która polega na postanowieniu, by w dalszym
biegu dzia³ania podtrzymaæ uznanie systemu swojej motywacji, pozwala rzeczywicie na wyjcie poza opisan¹ aporiê. Akt zdecydowania nie jest bowiem
skierowany na samego siebie, lecz na samo dzia³anie, którego intencjonalna
struktura odzwierciedla system racji dzia³aj¹cego.
Jednak pomimo wyranych zalet stanowisko Morana równie¿ nie jest
wolne od aporii. Mo¿na najkrócej powiedzieæ, ¿e im bardziej jestemy w jego
sensie podmiotami w³asnych czynów, tym bardziej musimy kierowaæ siê nie
na podmiot, lecz na czyn. To w nim odzwierciedla siê bowiem podmiotowy
system racji  co, co czyni z nas podmiot w³asnych czynów. Tym samym
jednak tracimy z oczu szczególn¹ pozycjê podmiotu  jego zwi¹zek z pewn¹
ontologiczn¹ osobnoci¹. Stajemy siê w pewnym sensie sposobem dzia³ania.
6. KONKLUZJA
Nasza analiza aktu przyznania przesz³a przez nastêpuj¹ce fazy: (1) Na
przyk³adzie sprawy Finneya sformu³owalimy problem przedmiotu przyznania siê do czynu. Na okrelenie tego przedmiotu ma wp³yw kwalifikacja czynu, w tym kwalifikacja prawna. (2) Stwierdzilimy, ¿e odpowied na pytanie:
do czego mo¿e i powinien przyznaæ siê sprawca, zale¿y nie tylko od kwalifikacji samego czynu, lecz tak¿e od warunków podmiotowych. Jako pierwsze
przybli¿enie warunków konstytutywnych dla aktu przyznania siê przedstawilimy Searleowskie warunki fortunnoci przyznania siê jako czynnoci
mowy. (3) Uzupe³nilimy Searleowsk¹ listê o warunki przyznania siê obowi¹zuj¹ce w kontekcie postêpowania s¹dowego. (4) Sformu³owalimy dwa
podmiotowe warunki przyznania siê. S¹ nimi: wiadomoæ dzia³aj¹cego
i wewnêtrzna postawa uznania swojego czynu (podmiotowe sprawstwo).
(5) Wykorzystalimy ogólne sformu³owanie paradoksu samowiadomoci
przez L. Bermúdeza do rozwi¹zania problemu okrelenia, jak¹ wiadomoci¹
musi dysponowaæ dzia³aj¹cy, by czyni³o to poprawnym jego przyznanie siê
do czynu. (6) Wykorzystalimy niekognitywn¹ koncepcjê samowiedzy R. Mo-
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rana do opisania ostatniego warunku poprawnoci przyznania siê, czyli wewnêtrznego przywiadczenia, resp. wewnêtrznego uznania w³asnego sprawstwa.
Rozumowania te doprowadzi³y nas do z³o¿onego obrazu przyznania siê,
o którego poprawnoci i autentycznoci wiadcz¹ nie tylko poprawna treæ
s¹du wyra¿aj¹cego przyznanie siê, lecz tak¿e odpowiednie stany wiadomoci i postawy w stosunku do samego siebie. Wszystkie te elementy sk³adaj¹
siê na przes³anki przyznania siê, a tak¿e dostarczaj¹ tym, wobec których przyznanie siê dokonuje, kryteriów jego oceny jako aktu, którego g³ówn¹ funkcj¹
jest adekwatne wziêcie na siebie odpowiedzialnoci za w³asny czyn.
SUMMARY
This paper deals with validity conditions of admission to an act. We shall look at admission
first as a speech act that has a certain gravity as a legal act. We reconstruct Searle’s success conditions for admission and supplement them with particular legal conditions in legal acts of admission
and pleas. We focus on the preparatory conditions of admission and we show difficulties involved
in fulfilling these conditions.

Keywords
admission, speech acts, self-consciousness, self-knowledge, agency
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Problem trafu moralnego i winy wed³ug Thomasa Nagela
i Norvina Richardsa. Próba uzupe³nienia krytyki Richardsa
The Problem of Moral Luck by Thomas Nagel and Norvin Richards.
An Attempt to Complete Richards Critique

I. WPROWADZENIE
W artykule prezentujê koncepcjê trafu moralnego Thomasa Nagela i postulowane przez niego konsekwencje owej koncepcji dla problemu winy moralnej. Przedstawiam te¿ próbê krytyki propozycji Nagela, jakiej dokonuje
Norvin Richards1. W czêci koñcowej proponujê w³asn¹ krytykê rozwa¿añ
Nagela.
Problem trafu moralnego (ang. moral luck) funkcjonuje w rozwa¿aniach
etycznych przynajmniej od czasu publikacji artyku³ów Nagela i Bernarda
Williamsa2. W polskim t³umaczeniu tych¿e artyku³ów u¿yto wyra¿enia traf
moralny. Przyjmujê zatem, ¿e termin ten jest akceptowany i funkcjonuje
w literaturze polskiej.
Prace Nagela i Williamsa na temat trafu moralnego okaza³y siê wa¿ne,
dlatego ¿e sugeruj¹ istotn¹ rolê przypadku w ocenie moralnej. Rola trafu polega na zanegowaniu wa¿nego elementu oceny, którym jest kontrola nad czy1
N. Richards, Luck and Desert, w: D. Statman, Moral luck, State University of New York
Press 1993, s. 167-180.
2
T. Nagel, Traf moralny, w: ten¿e, Pytania ostateczne, t³um. Adam Romaniuk, Warszawa
1997; B. Williams, Traf moralny, w: ten¿e, Ile wolnoci powinna mieæ wola?, t³um. T. Baszniak,
T. Duliñski, M. Szczubia³ka, Warszawa 1999.
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nem. Wydaje siê oczywiste, ¿e nikt nie mo¿e byæ odpowiedzialny za czyny,
których dokona³ mimowolnie. Jak poni¿ej poka¿ê, w ujêciu Nagela traf moralny ujawnia jednak, ¿e takiej oceny dokonujemy. W konsekwencji Nagel
stawia pod znakiem zapytania sensownoæ moralnego oceniania jako takiego.
Pogl¹dy tego badacza spotka³y siê z ¿ywym zainteresowaniem, czego wiadectwem mo¿e byæ monografia Daniela Statmana. Prezentowane tam artyku³y odnosz¹ siê wprost do problemu trafu moralnego. Poród nich na uwagê
zas³uguje praca Richardsa, w której autor prezentuje odmienne rozumienie
trafu moralnego, co pozwala na ominiêcie skrajnych konsekwencji ujêcia
Nagela.
Pojêcie trafu okrelane jest jako „przypadek, zbieg okolicznoci”3. Stosowane jest zazwyczaj na okrelenie wydarzeñ, których kto siê nie spodziewa³,
które by³y poza czyj¹ kontrol¹. Traf moralny zosta³ okrelony przez Nagela
w nastêpuj¹cy sposób: Gdy dzia³anie w istotny sposób zale¿y od czynników,
na które dzia³aj¹cy nie ma wp³ywu, a mimo to nie przestaje byæ dla nas pod
tym wzglêdem obiektem os¹du moralnego, mo¿emy tê zale¿noæ okreliæ
mianem trafu w ¿yciu moralnym. Mo¿e to byæ traf dobry lub z³y”4.
Klasycznym, literackim przyk³adem trafu moralnego jest los, jaki spotyka króla Edypa w dramacie Sofoklesa. Z³e czyny Edypa dziej¹ siê nie tylko
mimowolnie, ale wrêcz s¹ skutkiem próby unikniêcia z³a. Niestety, zgodnie
z przeznaczeniem, prowadz¹ do z³ych skutków.
W debacie filozoficznej g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ inne nieco przyk³ady,
miêdzy innymi: kierowcy, który jad¹c ze zbyt du¿¹ prêdkoci¹, nieumylnie
przeje¿d¿a dziecko; czy artysty wzorowanego na Gauguinie, który licz¹c na
osi¹gniêcia w malarstwie, powiêca dla niego ¿ycie z ¿on¹ i urodzonymi ju¿
dzieæmi. W dalszej czêci odnosiæ siê bêdê przede wszystkim do przypadku
kierowcy. Jest on prostszy z tej racji, ¿e – inaczej ni¿ w przyk³adzie Williamsa z Gauguinem – utrata zdrowia lub ¿ycia jest jednoznacznie czym z³ym
w przeciwieñstwie do osi¹gniêæ artystycznych, które nie³atwo klasyfikowaæ
i oceniæ.
Dla okrelenia trafu moralnego wa¿ne jest te¿ nastêpuj¹ce rozró¿nienie
Nagela:
Kierowca, jeli jest ca³kowicie bez winy, bêdzie siê czu³ strasznie z powodu w³asnej
roli w wypadku, ale nie bêdzie musia³ czyniæ sobie wyrzutów. Dlatego ten przyk³ad
¿alu podmiotu dzia³aj¹cego nie jest jeszcze przypadkiem z³ego trafu w ¿yciu moralnym. Jeli jednak ów kierowca winien jest choæby niewielkiego zaniedbania  na
3
4

http://sjp.pwn.pl/slownik/2530242/traf [dostêp 03.07.2012].
T. Nagel, Traf moralny, s. 39.
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przyk³ad ostatnio nie sprawdza³ hamulców  to o ile to zaniedbanie przyczyni³o siê
do mierci dziecka, nie tylko bêdzie siê czu³ okropnie  ale bêdzie siê obwinia³
o spowodowanie mierci. I tu mamy ju¿ do czynienia z przyk³adem trafu w ¿yciu
moralnym, bo gdyby nie powsta³a sytuacja, która wymaga³a gwa³townego hamowania, by nie najechaæ na dziecko, musia³by siê tylko lekko obwiniaæ o samo zaniedbanie. Tymczasem zaniedbanie jest identyczne w obu przypadkach, a kierowca nie ma
wp³ywu na to, czy dziecko wybiegnie na drogê czy nie5.

Wa¿ne w tym kontekcie jest odró¿nienie sytuacji, w których dochodzi
do nieszczêcia bez czyjej winy, od trafu moralnego, który zak³ada jaki
zwi¹zek (najczêciej przyczynowy) poprzednich dzia³añ ze szczêliwym albo
nieszczêliwym skutkiem.
W literaturze zauwa¿yæ mo¿na próby klasyfikacji trafów moralnych. Zdaniem Nagela:
Z grubsza bior¹c, naturalne przedmioty oceny moralnej zale¿¹ od zak³ócaj¹cego tê
ocenê trafu na cztery sposoby. Po pierwsze, mamy fenomen trafu konstytutywnego 
idzie o to, jakim siê jest cz³owiekiem, przy czym nie chodzi o to po prostu, co siê
rozmylnie czyni, lecz jakie ma siê sk³onnoci, zdolnoci i temperament. Inn¹ kategoriê stanowi traf co do okolicznoci  w obliczu jakiego rodzaju trudnoci i sytuacji
stajemy. Dwie nastêpne dotycz¹ przyczyn i skutków dzia³ania  oto jest rzecz¹ szczêcia, jak jest siê w swym dzia³aniu zdeterminowanym przez poprzedzaj¹ce okolicznoci oraz czym koñcz¹ siê nasze dzia³ania lub projekty6.

Wspomniany traf konstytutywny przywo³uje te¿ Williams7.
Williams rozró¿nia te¿ traf wewnêtrzny i zewnêtrzny. W wypadku Gauguina
traf wewnêtrzny ogniskuje siê w istocie wokó³ pytania, czy Gauguin jest prawdziwie
utalentowanym malarzem, który mo¿e stworzyæ prawdziwie cenne dzie³o. Oczywicie nie wszystkie warunki powodzenia projektu tkwi¹ w samym Gauguinie, poniewa¿ wiele niezbêdnych po temu uwarunkowañ wi¹¿e siê z dzia³aniami i zaniechaniami po stronie innych  i to jest wa¿ne siedlisko trafu zewnêtrznego. Jednak¿e warunki powodzenia projektu istotne dla jego nieusprawiedliwienia, siedlisko trafu
wewnêtrznego, tkwi¹ w samym Gauguinie  co, oczywicie, nie znaczy, ¿e wszystkie zale¿¹ od jego woli8.

Traf wewnêtrzny jest wiêc pochodn¹ wewnêtrznego uposa¿enia sprawcy
czynu. Jak s¹dzê, nie zawsze mo¿na go uto¿samiæ z trafem konstytutywnym.
Tam¿e, s. 42.
Tam¿e, s. 41.
7
B. Williams, Traf moralny, s. 215, w polskim t³umaczeniu zamiast t r a f k o n s t y t u t y w n y
u¿yto s³ów k o n s t y t u t y w n e z r z ¹ d z e n i e l o s u  przyp. w³.
8
Tam¿e, s. 222.
5

6

74

PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

Ten ostatni jest zbiorem czynników wynikaj¹cych z charakteru, rodowiska,
w którym rodzi siê sprawca, lub te¿ uposa¿enia czysto biologicznego, które
mo¿e wp³ywaæ na zachowanie. Nie zawsze traf konstytutywny jest te¿ trafem
wewnêtrznym. Pewne wp³ywy rodowiska, na przyk³ad edukacja w gorszej
czy lepszej szkole, mo¿na czêciowo zaliczyæ do trafów zewnêtrznych. Traf
wewnêtrzny równie¿ nie mo¿e byæ uto¿samiony z trafem konstytutywnym.
Pewne cechy charakteru mog¹ byæ przecie¿ zmieniane, co oznacza, ¿e wymykaj¹ siê konstytutywnoci pojêtej jako co zastanego. Podzia³y Nagela
i Williamsa zatem zachodz¹ na siebie, ale nie mo¿na ich uto¿samiæ, gdy¿ s¹
wynikiem innego kryterium podzia³u.
W dalszej czêci artyku³u odnosiæ siê bêdê przede wszystkim do analiz
Nagela. Autor ten przedstawia traf moralny jako generuj¹cy paradoksaln¹
sytuacjê w naszych ocenach moralnych. W prezentacji toku rozumowania
Nagela pomocne oka¿¹ siê w¹tki artyku³u Richardsa.

II. PRZEDSTAWIENIE POGL¥DÓW NAGELA
Zasadniczo w ocenianiu moralnym kierujemy siê zasad¹, ¿e nie mo¿na
obci¹¿aæ win¹ albo przypisaæ zas³ugi w przypadku, w którym kto nie panuje
nad sytuacj¹9. Zdaniem Nagela, obok zdarzeñ, w których brak panowania nad
okolicznociami uwalnia od oceny moralnej, s¹ i takie, w których ocena zostaje jednak dokonana. Jak pisze:
Jakkolwiek by nieskazitelnie dobra by³a wola sama w sobie, istnieje moralnie znacz¹ca ró¿nica miêdzy wyratowaniem kogo z p³on¹cego budynku a zrzuceniem go
z okna dwunastego piêtra przy próbie ratowania. Podobnie moralnie znacz¹ca jest
ró¿nica miêdzy wariack¹ jazd¹ samochodem a tak¹ sam¹ jazd¹ zakoñczon¹ zabiciem
cz³owieka. Jednak to, czy lekkomylny kierowca najedzie na przechodnia, bêdzie
zale¿a³o od tego, czy przechodzieñ znajdzie siê w miejscu, przez które tamten przejedzie na czerwonym wietle. To, co robimy, jest tak¿e ograniczone przez okolicznoci
i wybory, wobec których stajemy, te za w znacznej mierze zdeterminowane s¹ czynnikami, na które nie mamy wp³ywu. Funkcjonariusz obozu koncentracyjnego móg³by
wieæ spokojne, niewinne ¿ycie, gdyby nazici nie doszli do w³adzy. A kto, kto prze¿y³ spokojne i niewinne ¿ycie w Argentynie, móg³ zostaæ funkcjonariuszem obozu
koncentracyjnego, gdyby w 1930 roku nie wyjecha³ z Niemiec w interesach10.

N. Richards, Luck and Desert, s. 167, t³umaczenie cytatów z artyku³u Nagela za: t³um.
A. Romaniuk, Traf w ¿yciu moralnym, w: T. Nagel, Pytania ostateczne, s. 41.
10
N. Richards, Luck and Desert, s. 167, za: T. Nagel, Pytania ostateczne, s. 38-39.
9
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Id¹c dalej, ludzi os¹dzamy za to, co konkretnie zrobili, a nie za to, co zrobiliby w innych warunkach11. Kierowcê, który jecha³ za szybko i mia³ niesprawne hamulce, ocenimy surowiej wówczas, gdy przejecha³ dziecko, które
przypadkowo wybieg³o pod ko³a jego samochodu; ni¿ kierowcê, który przy
takich samych warunkach pocz¹tkowych nikogo nie przejecha³. Wobec powy¿szych przyk³adów nie mo¿emy zaprzestaæ nierównego os¹du, gdy¿ z³amalibymy zasadê, ¿e ten, kto wyrz¹dzi³ wiêcej z³a, powinien byæ surowiej
oceniony12. Zdaniem Nagela, czynnikiem, który wprowadza ow¹ ró¿nicê, jest
w³anie traf moralny co do skutków, okolicznoci i przyczyny13. Co wiêcej,
wspomniany ju¿ traf konstytutywny, który okrela, jak¹ osob¹ siê jest, jakie
siê ma inklinacje, uzdolnienia i temperament, czyni ow¹ zdeterminowan¹
przypadkowoæ czynu jeszcze wyraniejsz¹14, dlatego ¿e okrela on nasz¹
osobowoæ, wolê i t¹ drog¹ wp³ywa na skutki dzia³añ. Wa¿ne te¿ jest
stwierdzenie Nagela, ¿e: Co do danej osoby, prawdziwe mo¿e byæ twierdzenie, ¿e w sytuacji niebezpiecznej zachowa³aby siê tchórzliwie albo po
bohatersku, lecz jeli nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, w ogóle nie bêdzie
mia³a okazji, by siê w ten sposób zhañbiæ lub odznaczyæ, i jej bilans moralny
wypadnie inaczej”15.
Na podstawie powy¿szego Nagel mówi o paradoksie. Jak formu³uje to Richards: „Z jednej strony, ¿¹da on [os¹d moralny – P.S.], by to, co jest poza czyj¹ kontrol¹, nie wp³ywa³o na to, na co kto zas³uguje. Z drugiej, przyjmuje on
przemo¿ny wp³yw na ocenê czego, co jest poza kontrol¹”16. W konsekwencji
Nagel sugeruje te¿ problematycznoæ os¹dów moralnych. Jak pisze:
Gdybymy konsekwentnie trzymali siê warunku panowania nad czynnikami dzia³ania, grozi³oby to podwa¿eniem wiêkszoci ocen moralnych, których formu³owanie
wydaje siê nam naturalne. Rzeczy, za które moralnie os¹dza siê ludzi, na wiêcej sposobów determinuje to, na co n i e maj¹ oni wp³ywu, ni¿ to wynika z naszego pocz¹tkowego rozeznania. I jeli wymóg okrelenia winy i odpowiedzialnoci, który wydaje siê tak naturalny, uwzglêdni te fakty, to niewiele przedrefleksyjnych os¹dów moralnych wyjdzie z tego ca³o. Ostatecznie wydaje siê, ¿e nic albo prawie nic z tego, co
wi¹¿e siê z postêpowaniem danej osoby, nie zale¿y od niej17.

Jeli przyj¹æ argumentacjê Nagela za poprawn¹, ³¹cznie z jej podkrelaniem determinizmu, s³uszny oka¿e siê te¿ wniosek, ¿e tak naprawdê nie jeT. Nagel, Traf w ¿yciu moralnym, s. 48.
N. Richards, Luck and Desert, s. 168.
13
Tam¿e.
14
Tam¿e.
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T. Nagel, Traf w ¿yciu moralnym, s. 47-48.
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N. Richards, Luck and Desert, s. 168.
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T. Nagel, Traf w ¿yciu moralnym, za: t³um. A. Romaniuk, Traf w ¿yciu moralnym, s. 39.
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stemy odpowiedzialni za nasze czyny. S¹ one wypadkow¹ stanów uprzednich i koincydencji zdarzeñ, w jakich bierzemy udzia³. Traf moralny natomiast uwypukla tylko ten stan naszej moralnej kondycji. Jeli przyj¹æ takie
rozumowanie, to wina, jako konsekwencja odpowiedzialnoci sprawczej za
uczynione z³o, przestaje mieæ umocowanie w odpowiedzialnoci. Dlatego, ¿e
de facto, przy g³êbszym spojrzeniu, nie jestemy odpowiedzialni za nasze
czyny. Przynajmniej nie w sensie dobrowolnego sprawstwa, które jest powszechnie przyjmowanym warunkiem przypisania odpowiedzialnoci sprawczej za dany czyn. Pozosta³oby wówczas albo znaleæ inne umocowanie lub
konwencjê, w której winê nadal ³¹czy siê z czynem, albo ca³kowicie z tej
kategorii moralnej zrezygnowaæ. Niekoniecznie musia³oby to równaæ siê zniesieniu konsekwencji spo³ecznych lub prawnych danego czynu.
Jednak¿e Nagel sugeruje jeszcze dalej id¹ce konsekwencje. Jeli bowiem
jestemy zdeterminowani trafem konstytutywnym, to równie¿ nasza wola jest
ju¿ okrelona, tym samym nie jest woln¹ wol¹. Zatem trudno powiedzieæ, czy
co, co by³oby autonomiczne i potencjalnie odpowiedzialne za swoje czyny,
w ogóle istnieje: „podmiotowi, który dzia³a i jest przedmiotem oceny moralnej, zagra¿a rozpad wskutek redukcji jego dzia³añ i intencji do klasy zdarzeñ”18. W efekcie „nie zostaje nic, co da³oby siê przypisaæ odpowiedzialnemu ja, i mamy do czynienia jedynie z okrelonym fragmentem szerszej
sekwencji zdarzeñ godnych ubolewania lub pochwa³y, ale nie  potêpienia czy
szacunku”19. Problematyczne okazuje siê nawet istnienie samego j a20. Centrum wyborów moralnych, j a okazaæ siê mo¿e tylko z³udzeniem, gdy¿ to nie
j a dokonuje wyborów, ale za spraw¹ determinant one siê dziej¹. S¹ stanami
rzeczy, podlegaj¹cymi prawom przyrody, a nie wolnymi wyborami podmiotu.
W swoim artykule Nagel odnosi siê do pogl¹dów Kanta. Moim celem jest
jednak prezentacja innego rodzaju krytyki ni¿ wynikaj¹cej z deontologizmu.
St¹d w¹tki kantowskie pomijam.
W dalszej czêci artyku³u przedstawiê krytykê pogl¹dów Nagela wynikaj¹c¹ z za³o¿enia roli charakteru i motywów dzia³añ w ocenie moralnej. Poród zazwyczaj dog³êbnych analiz paradoksu Nagela, z racji przed chwil¹
wymienionych, na uwagê zas³uguje artyku³ wspomnianego ju¿ Richardsa.
Krytyka, jakiej poddaje on tezy Nagela, wydaje mi siê do pewnego stopnia
przekonuj¹ca, a przynajmniej pokazuj¹ca uprzednie za³o¿enia Nagela, których
konsekwencj¹ jest wspomniany paradoks.
18
19
20

T. Nagel, Traf w ¿yciu moralnym, s. 50.
Tam¿e, s. 51.
Tam¿e.
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III. PREZENTACJA KRYTYKI RICHARDSA
Krytyka Richardsa skupia siê na wykazaniu, ¿e to, na co zas³uguje sprawca czynu, ró¿ni siê od krytyki tego czynu, któr¹ przeprowadza obserwator21.
Zdaniem Richardsa, mo¿na ukazaæ takie przyk³ady moralnego trafu, które nie tyle wp³ywaj¹ na ocenê czyjego czynu, ile raczej ow¹ ocenê utrudniaj¹. Proponuje on wyobraziæ sobie osobê zazdrosn¹ o nowy dywan w mieszkaniu znajomego. Podczas wizyty osoba ta umylnie wylewa kieliszek wina
na róg dywanu, akurat wówczas, gdy dzwonek telefonu odwraca uwagê jedynej osoby, która mog³aby czyn ten zauwa¿yæ. Nastêpnie sprawca niepostrze¿enie wychodzi do s¹siedniego pokoju. Nie ma powodu, aby przypisaæ tej
osobie jak¹kolwiek winê. Zdaniem Richardsa, odpowiada za to traf moralny22.
Jak stwierdza: „Gdyby potraktowaæ tê osobê, jak (faktycznie) na to zas³uguje, dzia³a³oby siê dosyæ nieodpowiedzialnie, a przyczyn¹ tego jest w³anie ów
traf”23. Richards proponuje nastêpnie dodaæ do powy¿szego eksperymentu
mylowego jakiego wiadka, który akurat wchodzi do pokoju i widzi, jak
wino leje siê z kieliszka na dywan. Widzi te¿, ¿e jest to wynik dzia³ania celowego. Okazuje siê tutaj z³y traf dla sprawcy. Zdaniem Richardsa, ów z³y traf
polega nie na tym, ¿e „pojawienie siê [wiadka  P.S.] zmienia to, na co
sprawca zas³uguje, ale na tym, ¿e zmienia siê uprawnienie do traktowania go
tak, jak na to zas³uguje”24. Traf co do obecnoci albo nieobecnoci wiadka
czynu odgrywa tak¹ sam¹ rolê, jak traf konsekwencji Nagela: „czasami wp³ywa na podstawy naszego widzenia tego, na co zas³uguje dana osoba i st¹d na
uprawnienie do okrelonego traktowania tej osoby”25. Richards dodaje te¿, „¿e
czasami mamy jasnoæ bez oskar¿aj¹cych konsekwencji: nie zawsze musimy
zobaczyæ, co by³o zamierzone, tak samo, jak nie zawsze potrzebujemy wiadka”26. Przyk³adem mo¿e byæ czyje zachowanie wskazuj¹ce na chêæ kradzie¿y pieniêdzy z cudzego portfela, zaniechan¹ po zauwa¿eniu mo¿liwoci bycia obserwowanym27. Podobnie do usprawiedliwienia moralnie negatywnej
oceny zbyt szybkiej jazdy w pobli¿u dzieci jako nieroztropnej nie jest konieczny wypadek. Sam zdrowy rozs¹dek czy znajomoæ natury ludzkiej wystarcz¹ do takiej legitymizacji28. Zdaniem omawianego autora, stwierdzenie
21
22
23
24
25
26
27
28

N. Richards, Luck and Desert, s. 168.
Tam¿e, s. 170.
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Tam¿e, s. 171.
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samego zamiaru mo¿e wystarczyæ do oceny danej osoby. Faktyczne dokonanie kradzie¿y lub spowodowanie wypadku nie s¹ konieczne.
Powy¿sze przyk³ady maj¹ uwiadomiæ, ¿e traf mo¿e utrudniaæ ocenê
moraln¹; a tak¿e, ¿e czym innym jest uprawniona ocena, a czym innym ocena bez takowego usprawiedliwienia.
Richards podwa¿a za³o¿enie Nagela, ¿e traf moralny wp³ywa na ocenê
czyjego czynu. Raczej wp³ywa on na podstawê, uzasadnienie owej oceny, jej
legitymizacjê.
Rozwijaj¹c powy¿sze myli, Richards przedstawia nastêpuj¹ce rozumowanie. Za³ó¿my, ¿e jaki X jest daleko od ton¹cej osoby. Mimo ¿e ma w sobie gotowoæ do niesienia pomocy, nie mo¿e jej zaktualizowaæ. Robi to kto
inny. Bohater ten zas³uguje na pochwa³ê za swój czyn. X natomiast nie mo¿e
sobie rociæ pretensji do takiej zas³ugi. Podobnie jak w rozwa¿aniach Nagela
tylko aktualny sprawca jest godzien swojej zap³aty. Jak stwierdza Richards:
„By³oby niedorzeczne stwierdziæ, ¿e potencjalny bohater moralnie zas³uguje
na uznanie za to, czego nie zrobi³, lub ¿e potencjalny nazista zas³uguje na
potêpienie za to, co sta³o siê w Belsen”29. W ujêciu Richardsa jednak owa
ró¿nica miêdzy dokonaniem i brakiem czynu jest mniejsza, ni¿ uwa¿a Nagel.
Otó¿ kto, kto potencjalnie jest gotów uczyniæ dobro albo z³o, zas³uguje odpowiednio na pochwa³ê albo naganê. Powód tego nie le¿y w konkretnym
uczynieniu z³a czy dobra, a w wyrazie cnót albo wad charakteru, które ujawnia zamiar czynu30. W tej perspektywie traf moralny nie wp³ywa na ocenê
zas³ugi, ale na czas, szerzej okolicznoci ujawnienia siê danej cechy, a przez
to na wyrazistoæ oceny31. Przez charakter Richards rozumie zbiór relatywnie
sta³ych cech danej osoby, które mo¿e ona zmieniaæ32. Cechy te ujawniaj¹ siê
w czynach i s¹ podstaw¹ oceny. Wp³yw trafu powinien zostaæ ograniczony
do roli okolicznoci ujawniaj¹cych charakter. Zdaniem Nagela, miêdzy oficerem znêcaj¹cym siê nad wiêniami w obozie koncentracyjnym a niemieckim
emigrantem, który tylko pobytowi poza Niemcami zawdziêcza to, ¿e nie zosta³ takim samym oprawc¹, istnieje zdecydowana ró¿nica w tym, na jak¹ ocenê zas³uguj¹. Wed³ug Richardsa to nie miejsce decyduje o ocenie moralnej,
dlatego ¿e aby staæ siê oprawc¹, trzeba mieæ ju¿ odpowiednie cechy charakteru, które ujawniaj¹ siê niezale¿nie od miejsca pobytu. Traf co do okolicznoci tylko ujawnia owe cechy, mocniej albo s³abiej. Przyczyn¹, dla której poTam¿e, s. 174, autor ma na myli Konzentrationslager Bergen-Belsen lub Aufenthaltslagers
Bergen-Belsen  przyp. w³.
30
Tam¿e.
31
Tam¿e.
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winno siê oficera i emigranta traktowaæ inaczej, nie jest sam czyn zas³uguj¹cy na pochwa³ê albo naganê, poniewa¿: „(a) ich zachowanie nie pokazuje
tego, na co zas³uguj¹ równie jasno; (b) powinnimy traktowaæ ludzi zgodnie
z naszym rozumieniem ich zachowania”33. Richards ogranicza wiêc rolê trafu
co do okolicznoci do roli katalizatora, który wywo³uje ujawnienie siê danej
cechy charakteru.
Zwraca te¿ uwagê, ¿e ocena moralna nie mo¿e opieraæ siê tylko na skutkach czynu, ale na szerszym rozumieniu, bior¹cym pod uwagê cechy charakteru. Powiêcenie uwagi cechom charakteru stoi w opozycji wzglêdem pogl¹dów Nagela. Po pierwsze, Nagel ogranicza ocenê zas³ug do skutków. Dlatego
tak wielk¹ rolê odgrywa traf moralny, który owe skutki mo¿e modyfikowaæ.
St¹d te¿ wynika paradoks, na który Nagel zwróci³ uwagê. Po drugie, charakter w ujêciu Nagela jest pochodn¹ trafu konstytutywnego i jest w gruncie rzeczy niezale¿ny od woli danej osoby. Mimo przyznania, ¿e w pewnym stopniu
mo¿emy modyfikowaæ nasz charakter, Nagel jest raczej zwolennikiem determinizmu34. Dlatego traf konstytutywny wzmacnia paradoksalnoæ naszej oceny zas³ug, gdy¿ podkrela, ¿e cechy charakteru, które mog³y wp³yn¹æ na czyn
danej osoby, s¹ – podobnie jak okolicznoci – wynikiem trafu, loterii. Zatem
nie powinnimy za nasze czyny ponosiæ odpowiedzialnoci moralnej. Tymczasem Richards jest przeciwnikiem tak ostrej tezy. Zauwa¿a, po pierwsze,
¿e Nagel nie poda³ w swoim artykule ¿adnej argumentacji za determinizmem35. Po drugie, stwierdza, ¿e w wypadku dwóch osób, z których tylko
jedna jest w czêci odpowiedzialna za swój charakter, i w wypadku takiego
samego czynu, jako odpowiedzialn¹ bêdziemy traktowaæ tê, która wspó³tworzy³a swój charakter. Postêpujemy tak dlatego w³anie, ¿e nie chcemy, aby traf
wp³ywa³ na to, na co kto zas³uguje36. Richards nie przedstawia co prawda
argumentów przeciw determinizmowi. Powy¿sze uwagi traktujê jednak jako
kontrargument wobec roli trafu konstytutywnego w ujêciu Nagela. Poniewa¿
Richards zak³ada, ¿e mo¿emy mieæ wp³yw na nasz charakter, ogranicza rolê
trafu konstytutywnego.
Innym istotnym elementem artyku³u Richardsa jest zwrócenie uwagi na
niedostatek naszej wiedzy na temat intencji, charakteru, okolicznoci, które
doprowadzaj¹ do takiego, a nie innego czynu. Nasze oceny czêsto s¹ wydawane w stanie niepe³nej wiedzy37.
33
34
35
36
37

Tam¿e.
Tam¿e, s. 172, przyp. 8.
Tam¿e, s. 172.
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Wa¿ne jest te¿ stwierdzenie Richardsa, ¿e w gruncie rzeczy, jeli wemie
siê pod uwagê zarówno ow¹ lukê poznawcz¹, jak i rolê charakteru, okazuje
siê, ¿e traf moralny nie tyle wp³ywa na czyje zas³ugi, ile raczej na nasz¹
opiniê o danej osobie38.
St¹d, zdaniem Richardsa, radykalne pogl¹dy Nagela mo¿na os³abiæ. Dlatego, ¿e: po pierwsze, traf moralny jest tylko splotem okolicznoci, które
ujawniaj¹ charakter, a nie jedynym elementem decyduj¹cym o ocenie, co widaæ w tym, ¿e oceniamy równie¿ dzia³ania czy próby dzia³añ bez skutków;
po drugie, nie mamy wystarczaj¹cej wiedzy na temat czyjego charakteru,
motywów i okolicznoci czynu, zatem nasze oceny s¹ raczej opiniami o kim,
a nie kategorycznym s¹dami; po trzecie, charakter mo¿na zmieniaæ, co przeciwstawia siê trafowi konstytutywnemu pojêtemu deterministycznie.
Paradoks Nagela zostaje wiêc pozbawiony swojej antytetycznoci, gdy¿
– jak s¹dzê – Richards usuwa izosteniê s¹dów: przypisanie winy i opinia maj¹
inny charakter, pierwsze jest raczej konstatacj¹, stwierdzeniem; a drugie jest
raczej mniemaniem, niepewnym os¹dem; zachodz¹ one u podmiotów o innej
wiedzy na temat szeroko pojêtych okolicznoci danego czynu, charakteru
i motywów sprawcy. Sprawca nie ulega te¿ trafowi konstytutywnemu, co ma
pozbawiæ paradoks Nagela antytetycznoci w ten sposób, ¿e zaprzecza jego
twierdzeniu o nieposiadaniu kontroli. Nie ma wówczas opozycji wzglêdem
postulatu oceny tylko tych czynów, nad którymi sprawuje siê kontrolê.
IV. OCENA ARGUMENTACJI RICHARDSA
Przedstawione argumenty Richardsa zmierzaj¹ nie tylko do uzasadnienia
ró¿nicy miêdzy ocen¹ czynu, której dokonuj¹ osoby postronne, a faktyczn¹
win¹ albo zas³ug¹ pozytywn¹, ale tak¿e do obalenia paradoksu Nagela.
W konsekwencji próbuj¹ broniæ nie tylko sensownoci stosowania kategorii
winy, ale równie¿ realnoci j a.
Problematyczne w ocenie argumentacji Richardsa jest to, ¿e oba pogl¹dy
zasadzaj¹ siê na opozycyjnych za³o¿eniach. Nagel przyjmuje determinizm,
Richards go odrzuca, przyjmuj¹c mo¿liwoæ wp³ywu na w³asny charakter.
Zatem ewentualne poparcie jednego albo drugiego stanowiska mo¿e byæ uzale¿nione od wczeniejszego rozstrzygniêcia sporu o wolnoæ dzia³añ ludzkich.
Dodatkow¹ kwesti¹, która utrudnia dyskusjê, jest skupienie siê Nagela na
skutkach czynu jako elemencie decyduj¹cym o winie albo jej braku. Zbli¿a
38

Tam¿e, s. 177.

PROBLEM TRAFU MORALNEGO I WINY WED£UG THOMASA NAGELA

81

go to do konsekwencjalizmu. Richards, nie wykluczaj¹c skutków, podkrela
rolê charakteru jako zbioru sta³ych cech ujawniaj¹cych siê w skutkach dzia³añ. Sk³ania siê przez to ku etyce cnoty, która z za³o¿enia bêdzie w opozycji
do konsekwencjalizmu.
Jednak parê argumentów jest przekonuj¹cych. Zwrócenie uwagi na to, ¿e
równie¿ traf utrudnia ocenê, przeciwstawia siê pogl¹dowi, ¿e traf dobry albo
z³y mo¿e byæ wystarczaj¹cym elementem oceny czynu.
Odrzucenie takiej samej oceny wobec osób, z których jedna mo¿e wp³ywaæ na swój charakter, a druga nie, pokazuje, ¿e w ocenie moralnej bierze siê
jednak pod uwagê mo¿liwoæ kszta³towania charakteru.
Przekonuj¹cym argumentem jest równie¿ pokazanie roli niewiedzy w ocenianiu czynów innych osób.
Trudno jednak jednoznacznie okreliæ, kto ma racjê, gdy¿ rozstrzygaj¹ce
by³oby pierwotniejsze rozwi¹zanie konfliktu miêdzy determinizmem i indeterminizmem, a tak¿e miêdzy konsekwencjalizmem a etyk¹ cnoty.
V. W£ASNA KRYTYKA PARADOKSU NAGELA
Z powy¿szych racji proponujê nieco inn¹ drogê rozwi¹zania paradoksu
Nagela, która czêciowo jest kontynuacj¹ argumentacji Richardsa.
Paradoks Nagela – tak¹ interpretacjê przyjmujê dla poni¿szej argumentacji – rodzi siê miêdzy dwoma s¹dami, które ¿ywi kto oceniaj¹cy czyje dzia³anie. Miêdzy s¹dami: oceniamy tylko za czyny, wobec których dzia³aj¹cy
zachowuje kontrolê i oceniamy w sytuacji trafu moralnego, w którym dzia³aj¹cy nie zachowuje kontroli.
Otó¿ s¹dzê, ¿e ominiêciem paradoksu by³aby próba konsekwentnego
uzgodnienia w³asnych pogl¹dów. Jeli zak³adam determinizm, to konsekwentnie muszê przyj¹æ go równie¿ w pierwszym s¹dzie i stwierdziæ, ¿e ocenie
moralnej podlegaj¹ tak¿e czyny, wobec których nie mam kontroli, albo te¿
zrezygnowaæ z oceny moralnej w ogóle. Jeli odrzucam determinizm, wówczas w drugim s¹dzie musia³bym albo zredukowaæ wp³yw trafu moralnego do
sugerowanej przez Richardsa roli katalizatora, ujawniaj¹cego prawdziwy fundament oceny moralnej, czyli charakter, albo w ogóle pomin¹æ rolê trafu
moralnego.
Innymi s³owy, to brak konsekwencji w pogl¹dach powoduje ow¹ paradoksalnoæ. Problemem jest oczywicie to, ¿e jednoznacznie pewnego rozstrzygniêcia za czy przeciw determinizmowi nie uda³o siê do tej pory osi¹gn¹æ.
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Trudno wiêc o poznawczo pewne podstawy do uzgodnienia w³asnych s¹dów.
S¹dzê, ¿e gdyby jednak za³o¿yæ koniecznoæ niesprzecznoci s¹dów, to
mo¿na ewentualnie próbowaæ odrzuciæ, bez osobnego rozstrzygania za albo
przeciw determinizmowi, te przekonania, które powoduj¹ sprzecznoæ.
W celu wykazania istnienia sprzecznoci pos³u¿ê siê podzia³em skrzy¿owanym. Prezentuje go poni¿sza tabelka.
Oznaczenie skrótów:
D
– „X uznaje determinizm”
ID
– „X uznaje indeterminizm”
Kwk  X uznaje kontrolê nad okolicznociami czynu jako warunek
konieczny oceny moralnej”
NKwk  X nie uznaje kontroli nad okolicznociami czynu jako warunku koniecznego oceny moralnej
D

ID

Kwk

DKwk

IDKwk

NKwk

DNKwk

IDNKwk

W efekcie powstaj¹ nastêpuj¹ce z³o¿one s¹dy:
DKwk – „X uznaje determinizm i X uznaje kontrolê nad okolicznociami
czynu jako warunek konieczny oceny moralnej (przypadek opisywany przez
Nagela). Pojawia siê tutaj sprzecznoæ w pogl¹dach jako wynik braku konsekwencji w zakresie stosowania determinizmu albo indeterminizmu. Je¿eli
w ca³ej rozci¹g³oci przyj¹æ determinizm, to w ogóle nie mo¿na ¿¹daæ warunku kontroli podmiotu nad dzia³aniem.
IDKwk X uznaje indeterminizm i X uznaje kontrolê nad okolicznociami czynu jako warunek konieczny oceny moralnej. Pogl¹d spójny, dlatego
¿e brak uznawania determinizmu jest warunkiem mówienia o mo¿liwoci
kontroli nad czynami.
DNKwk X uznaje determinizm i X nie uznaje kontroli nad okolicznociami czynu jako warunku koniecznego oceny moralnej. Pogl¹d spójny,
gdy¿ konsekwentne uznanie determinizmu wyklucza mo¿liwoæ kontroli podmiotu nad czynami.
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IDNKwk X uznaje indeterminizm i X nie uznaje kontroli nad okolicznociami czynu jako warunku koniecznego oceny moralnej. Pogl¹d o tyle
niemo¿liwy, ¿e jeli przypisywanie winy ma mieæ co wspólnego z podmiotem dzia³aj¹cym, to warunek kontroli, faktycznego sprawstwa czynu jest konieczny.
Po wykluczeniu pogl¹dów sprzecznego (DKwk) i niemo¿liwego z za³o¿eniem (IDNKwk) pozostaj¹ dwa pogl¹dy spójne: IDKwk i DNKwk.
Zatem przy konsekwentnym determinizmie i indeterminizmie problem
sprzecznoci w pogl¹dach nie wystêpuje. Rodz¹ siê za to inne pytania. Miêdzy innymi o sensownoæ oceny moralnej czy istnienie j a, o których s³usznie wspomina Nagel. Pojawi¹ siê one jednak dopiero przy konsekwentnym
determinizmie, a nie – jak stwierdza Nagel – w wypadku DKwk. Dlatego, ¿e
uznaj¹c konsekwentnie kontrolê nad czynami jako warunek oceny moralnej,
nie mo¿na jednoczenie uznawaæ determinizmu. Gdyby tak post¹piæ, to negowa³oby siê zwi¹zek miêdzy podmiotowym, wolnym sprawstwem a przypisaniem zas³ugi lub winy moralnej. Oznacza³oby to zupe³n¹ dowolnoæ w przypisywaniu winy. Równie dobrze mo¿na by przypisaæ jakiemu X zas³ugê za
wyci¹gniêcie kogo z p³on¹cego budynku, jak i za to, ¿e w niezale¿nych od
niego okolicznociach kto inny uratowa³ ton¹cego.
S¹dzê, ¿e jest jeszcze jedna mo¿liwoæ, warta namys³u. Za³ó¿my, ¿e warunek niesprzecznoci pogl¹dów nie jest konieczny w tym sensie, ¿e jestem zdeterminowany do uznawania – jak w DKwk – pogl¹dów sprzecznych i w dodatku do widzenia tej sprzecznoci. Jeli jednak przyj¹æ ten pogl¹d, to i tak nic
nie mogê z tym zrobiæ. Jako zdeterminowany nie mogê siê od tego okrelenia
wyzwoliæ. Dyskusja o trafie moralnym by³aby co najwy¿ej konstatacj¹ stanu
rzeczy i nie móg³bym, nawet dziêki wysi³kowi Nagela, zaprzestaæ myleæ
w sposób sprzeczny i o owej sprzecznoci. Nawet wykazanie paradoksu, reductio ad absurdum, nie zmusi³oby mnie do zmiany pogl¹du.
W swoim artykule Nagel poczyni³ jednak pewne zastrze¿enia przeciw
szukaniu rozwi¹zania w logicznej poprawnoci39. Rozumowanie to jednak,
moim zdaniem, nie podaje racji, dla których nie mo¿na kierowaæ siê zasad¹
niesprzecznoci, gdy¿: po pierwsze, nie uzasadnia, dlaczego mimo zauwa¿enia braku kontroli nadal powinno siê kierowaæ koniecznoci¹ oceniania, co
doprowadza do paradoksu. Po drugie, skoro nie wyklucza, ¿e s¹ czyny pod
kontrol¹, dlaczego brak kontroli traktuje jako zjawisko powszechne. Nagel
opiera siê tutaj, jak s¹dzê, na przekonaniu o powszechnej roli trafu konstytu39
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tywnego. Argumenty Richardsa pokazuj¹ jednak, ¿e mamy intuicje mówi¹ce
o mo¿liwoci zmiany swojego charakteru, który jest jednym z elementów trafu konstytutywnego. Dlaczego wiêc odrzuciæ te intuicje, a zast¹piæ je przekonaniem o zdeterminowaniu i braku mo¿liwoci wp³ywu na swój los? Co takiego w³anie czyni Nagel.
W wypadku trafu konstytutywnego s¹dzê, ¿e Nagel s³usznie mówi o pewnym zdeterminowaniu czy nadaniu nam bez naszej zgody cech, o roli uwarunkowañ spo³ecznych, które trudno zmieniæ. Cechy charakteru ujawniaj¹ce
siê w dzieciñstwie, wady rozwojowe s¹ poza nasz¹ kontrol¹, a jednoczenie
wp³ywaj¹ na to, co mamy kontrolowaæ. W efekcie jestemy odpowiedzialni
za brak kontroli nad czym, nad czym nie mo¿emy mieæ kontroli. S¹dzê, ¿e
skrajnym przyk³adem jest zapomnienie. Kto, k¹pi¹c dziecko, zapomina zamkn¹æ dop³yw wody, wychodzi z ³azienki i w efekcie mo¿e byæ odpowiedzialny
za utopienie dziecka40. Dzieje siê to poza kontrol¹ k¹pi¹cego. Ma takie uwarunkowanie, ¿e szybko zapomina, co robi. W dodatku sam proces zapomnienia pojawia siê poza jego kontrol¹. Gdyby wiedzia³, ¿e za chwilê o czym
zapomni, to stara³by siê temu przeciwstawiæ, a przecie¿ nic go nie ostrzega,
¿e zaraz o czym zapomni.
Ujêcie trafu moralnego przez Nagela zasadza siê na skutkach dzia³ania
jako kryterium czynu, co krytykuje Richards. Moim zdaniem, mo¿na do za³o¿eñ Nagela dodaæ te¿ egalitaryzm. Egalitaryzm uwidacznia siê w tym, ¿e
Nagel zbyt ³atwo omija tak¹ mo¿liwoæ, ¿e ludzi powinno siê os¹dzaæ nie tak
samo i nie na podstawie samych skutków, ale z uwzglêdnieniem ich zdolnoci i umiejêtnoci kontrolowania siebie. Inaczej przecie¿ ocenimy dziecko,
które – nieroztropnie pêdz¹c na rowerze – wpada na inne dziecko i czyni mu
krzywdê; a inaczej doros³ego, który zrobi³by to samo. Inaczej ocenimy osobê
ma³o rozgarniêt¹, gdy nawet z widoczn¹ premedytacj¹ obrazi kogo w towarzystwie, ni¿ osobnika inteligentnego i umiej¹cego siebie kontrolowaæ. Brak
wiedzy czy zrozumienia siebie powoduje inn¹ ocenê. Nie chcê tutaj sugerowaæ sokratejskiego racjonalizmu etycznego, ale raczej wspóln¹ ludziom intuicjê, ¿e wiedza na temat w³asnego charakteru, zdolnoæ inteligencji do zrozumienia siebie i wola czynienia z³a albo dobra s¹ wa¿nymi elementami oceny
cz³owieka. Richards mówi w swoim artykule o charakterze. Sugerujê tutaj co
wiêcej, mianowicie, ¿e w ocenie moralnej nale¿y braæ pod uwagê nie tylko
same cechy charakteru, ale równie¿ samowiedzê na ten temat, wiedzê, jak
radziæ sobie ze swoim charakterem, i chêæ do owego radzenia sobie.

40
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Zak³adam, ¿e istniej¹ cechy charakteru, których nie mo¿na zmieniæ, bezporednio siê im sprzeciwiaj¹c i zastêpuj¹c innymi, po¿¹danymi cechami.
Czêæ cech mo¿na jedynie porednio modyfikowaæ albo blokowaæ ich ujawnienie siê. Jeli mam spo³eczne czy genetyczne uwarunkowanie do szukania
ucieczki w alkoholu, lepiej abym bezporednio nie stawia³ mu czo³a, np. ograniczaj¹c iloæ spo¿ycia, ale w ogóle unika³ sytuacji, w których bêdzie siê mnie
czêstowaæ alkoholem. Je¿eli mam nazbyt impulsywny charakter, mogê staraæ
siê unikaæ sytuacji, w których da on o sobie znaæ. Moralnie bêdê zatem odpowiedzialny nie tyle za ujawnienie siê tych cech, ile za brak omijania tych sytuacji, w których mog¹ dojæ do g³osu.
Faktem jednak jest, ¿e myli Nagela uwypuklaj¹ niejasnoæ, z³o¿onoæ
kondycji moralnej. Niew¹tpliwie wp³yw trafu konstytutywnego powinien byæ
brany pod uwagê w ocenie moralnej. Natomiast uogólnienie, ¿e wszystkie
ludzkie dzia³ania podlegaj¹ jego wp³ywowi tak, ¿e nie ma ju¿ wolnoci; mówienie o bezsensownoci ocen moralnych i nieistnieniu j a wydaj¹ siê zbyt
ma³o uzasadnione i nie bior¹ pod uwagê powy¿szych intuicji moralnych.
Nagel musia³by wykazaæ, ¿e opisywana przez niego intuicja oceny tego,
nad czym mamy kontrolê, jest sama w sobie chybiona, gdy¿ tak naprawdê
ludzie nie maj¹ nad niczym kontroli. Aby to uczyniæ, powinien raczej wykazaæ z innej perspektywy, na przyk³ad nauk poznawczych, ¿e posiadanie kontroli jest z³udzeniem naszej wiadomoci. Natomiast wyjcie od trafu moralnego jest o tyle chybione, ¿e w ujêciu Nagela zak³ada on ju¿ brak kontroli.
W dodatku, owa kontrola zostaje ograniczona do tego, co dzieje siê tu i teraz.
Kierowca faktycznie nie ma kontroli nad hamulcami i nad wybiegaj¹cym
dzieckiem, ale traci j¹ czêciowo wczeniej, wtedy gdy zaniedbuje przegl¹d
i naprawê hamulców albo gdy decyduje siê jechaæ za szybko. Poniewa¿ kontrola nad zachowaniem dziecka nie jest do koñca mo¿liwa, nie mo¿e za ni¹
odpowiadaæ w ca³oci, a jedynie w tym zakresie, w jakim mo¿e je przewidzieæ i mo¿e zgodnie z tym przewidywaniem dzia³aæ. Kontrolê nad uwarunkowaniami charakteru czêciowo tracê nie wtedy, gdy one siê ujawniaj¹
w czynach, ale wczeniej, gdy bagatelizujê wp³yw na siebie samego, mo¿liwoæ samorozwoju i mo¿liwoæ unikania sytuacji sprzyjaj¹cych owym uwarunkowaniom. Jeli wiem, ¿e ³atwo siê rozpraszam, szybko siê dekoncentrujê, to k¹pi¹c dziecko, w ogóle nie powinienem planowaæ innych czynnoci
i opuszczaæ ³azienki. Jeli tego nie dopilnujê, to faktycznie mogê zapomnieæ
zamkn¹æ dop³yw wody i niechc¹cy utopiæ dziecko. Czy kogo z zaawansowanym zespo³em Alzheimera mo¿na obarczyæ win¹ moraln¹ za niewy³¹czenie gazu, w wyniku czego wybuch³ po¿ar w domu? Nie, ale opiekuna, który
mia³ nad chorym sprawowaæ pieczê, a tego nie zrobi³, z pewnoci¹ tak.
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Nagel pisze o mo¿liwoci odró¿niania tych sytuacji, w których brak jest
kontroli, od im przeciwnych. Jednak¿e pomija tê drogê i przechodzi do wniosku, ¿e wszystkie nasze czyny pozbawione s¹ kontroli41. S¹dzê, ¿e Nagel ma
racjê, unikaj¹c wyliczania wszystkich mo¿liwych typów zdarzeñ lub rozwa¿ania poszczególnych sytuacji. Jest to przecie¿ niemo¿liwe. Jednak z tego nie
wynika jeszcze, ¿e s¹ sytuacje, w których faktycznie zachodzi paradoks. Zamiast tego Nagel powinien podaæ niezale¿ne uzasadnienie determinizmu albo
przyj¹æ niesprzecznoæ jako zasadê budowy pogl¹dów i w konsekwencji odrzuciæ determinizm, o ile chcia³by utrzymaæ sensownoæ ocen moralnych.
Wówczas nie pojawi¹ siê paradoks i jego konsekwencje.
Zak³adaj¹c jednak, ¿e powy¿sze samo w sobie nie wystarczy do rozwi¹zania tzw. paradoksu Nagela, proponujê jeszcze inne argumenty.
Za³ó¿my, ¿e kierowca w sprawnym samochodzie, jad¹c z przepisow¹
prêdkoci¹, przeje¿d¿a dziecko, które trafem wpada pod ko³a jego pojazdu.
Dziecko wybieg³o tak nagle i z tak bliska, ¿e kierowca nie zd¹¿y³ zareagowaæ. Zgodnie ze s³owami Nagela nie mo¿na kierowcy przypisaæ odpowiedzialnoci moralnej. Traf moralny tutaj nie dzia³a.
W sytuacji identycznej, z wyj¹tkiem sprawnoci hamulców (za co odpowiada kierowca), dziecko zostaje równie¿ przejechane. Jak powy¿ej, to, czy
hamulce by³y sprawne, czy nie, nie mia³o wp³ywu na wypadek. Dziecko wybieg³o ze zbyt bliskiej odleg³oci.
Zgodnie z propozycj¹ Nagela kierowcy nie powinno siê przypisaæ winy
moralnej, gdy¿ niesprawne hamulce nie mog³y mieæ wp³ywu na drogê hamowania.
Moim zdaniem, wystêpuje tutaj jednak jeszcze inna mo¿liwoæ. Otó¿
wiadkowie mog¹ przypisaæ ow¹ winê kierowani przekonaniem, ¿e ludzie
decyduj¹ o swoich czynach i dlatego za nie odpowiadaj¹. Jednoczenie mog¹
nie wchodziæ w szczegó³ow¹ analizê tego, czy sprawne hamulce cokolwiek
by pomog³y. Dokonaj¹ raczej uogólnienia, ¿e tam, gdzie jest jakie zaniechanie lub nieroztropnoæ, powinno siê ponieæ odpowiedzialnoæ.
Co wiêcej, paradoksalnoæ dotyczy jedynie tych wydarzeñ, które maj¹ z³y
skutek. Jeli wyobraziæ sobie, ¿e kto zupe³nie poza swoj¹ kontrol¹, ale maj¹cy odpowiednie wyposa¿enie i umiejêtnoci (jest to warunek symetrycznoci
wzglêdem sytuacji, w której s¹ niesprawne hamulce), przypadkiem ratuje
komu ¿ycie, to czy ma prawo przypisaæ sobie zas³ugê moraln¹? Czy, gdyby
kto zacz¹³ ow¹ osobê chwaliæ jako moralnie dobr¹, nie zosta³oby to zdyskre41
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dytowane ze wzglêdu na brak zamiaru ratowania ¿ycia? Mylê, ¿e tak. Tymczasem w wypadku przypadkowego uczynienia z³a, z zaniechaniem lub lekkomylnoci¹ w tle, pojawia siê tendencja do przypisania winy moralnej bez
sprawdzenia zwi¹zku zaniechania lub lekkomylnoci ze skutkiem. S¹dzê, ¿e
asymetria w przypisywaniu winy i zas³ugi pokazuje, ¿e nie decyduje o tym
sam traf, ale chêæ znalezienia winnego.
S¹dzê, ¿e w³anie przekonanie o koniecznoci poszukiwania winnego
i wspomniane uogólnienie powoduj¹ przypisywanie winy tam, gdzie okolicznoci mog¹ wskazywaæ na konsekwencje czyjego b³êdu. Decydowaæ te¿
o tym mo¿e brak mo¿liwoci sprawdzenia, czy zaniedbanie faktycznie mia³o
wp³yw na z³y skutek. W zwi¹zku z tym przy pewnej niewiedzy zapada, jakby
prewencyjny, wyrok potêpiaj¹cy.
Nagel tymczasem nie szuka przyczyny paradoksu w b³êdzie wnioskowania, ale w trafie moralnym. Nie uzasadnia wystarczaj¹co, dlaczego nie bierze
pod uwagê b³êdu w przypisaniu winy. Moim zdaniem, za³o¿enie determinizmu i niebranie pod uwagê mo¿liwoci b³êdu we wnioskowaniu prowadz¹
Nagela do paradoksu. Próba rzetelnej odpowiedzi na pytanie, na ile czyj b³¹d
mia³ realny zwi¹zek ze z³ym skutkiem, mo¿e zredukowaæ paradoksalnoæ,
o której pisze Nagel.
VI. ZAKOÑCZENIE
Argumentacja Nagela wskazuje niew¹tpliwie na rolê uwarunkowañ, które wp³ywaæ mog¹ na ocenê moraln¹. Za³o¿enie determinizmu wydaje mi siê
jednak ma³o uzasadnione, jeli ma byæ rozci¹gniête na wszystkie czyny.
W zwi¹zku z tym ma³o przekonuj¹ce jest te¿ odrzucenie mo¿liwoci badania
za³o¿eñ oceny moralnej pod wzglêdem ich niesprzecznoci. Osobnym problemem jest to, ¿e Nagel pomija mo¿liwoæ uogólnienia i b³êdu w przypisywaniu winy, tam gdzie nie by³o faktycznej mo¿liwoci kontroli nad zjawiskiem,
a winê siê i tak przypisuje. Przyk³ad asymetrii w przypisywaniu zas³ug i winy
sugeruje, moim zdaniem, ¿e istnieje tendencja do pochopnego przypisywania
winy. Byæ mo¿e ujawnia siê tutaj jaka psychospo³eczna struktura poznawcza, która porz¹dkuje wiat moralny.
Ma³o uzasadnione jest te¿ pominiêcie mo¿liwoci sprawowania kontroli
nad zachowaniem i charakterem, w konsekwencji czego Nagel uogólnia, ¿e
takowej kontroli nie ma. Z racji niemo¿liwoci przebadania wszystkich przypadków ludzkich uczynków nie wynika, ¿e dzia³a tylko determinizm. Jeli
czêciowo tak jest, to nie ma podstaw do mówienia, ¿e podwa¿a to wszystkie
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s¹dy moralne, a co najwy¿ej te, w których siê on ujawnia. Stwierdzenie determinizmu powinno opieraæ siê na innym procesie ni¿ uogólnienie, choæby
na danych nauk poznawczych, o ile takowe s¹ przekonuj¹ce. Dopóki takich
racji nie ma, zasada niesprzecznoci powinna byæ kryterium obowi¹zuj¹cym.
Przy za³o¿eniu, ¿e intuicje moralne s¹ s³uszne i nale¿y je utrzymaæ, powinno
siê determinizm raczej odrzuciæ jako prowadz¹cy do bezsensownoci ocen
moralnych.
Co wiêcej, zak³adam tutaj, ¿e klasê zdarzeñ mo¿na podzieliæ roz³¹cznie
na:
a) takie, w których mam kontrolê,
b) takie, w których tej kontroli nie mam z przyczyn ode mnie niezale¿nych,
c) takie, w których nie mam kontroli z przyczyn ode mnie zale¿nych.
Przypisanie winy mo¿e nast¹piæ w wypadku „a” i „c”.
Traf moralny w ujêciu Nagela jest przypadkiem „b”  o ile nie udowodni
siê determinizmu. Przypisanie winy w tym wypadku nie jest paradoksem,
a b³êdem w ocenie moralnej wynikaj¹cym z braku konsekwencji w stosowaniu regu³y, ¿e czyny poza kontrol¹ nie powinny byæ oceniane moralnie.
Co wiêcej, pojêcie kontroli u Nagela jest ograniczone do aktualnego zdarzenia. Pomija ono fakt, ¿e kontrola mo¿e byæ rozci¹gniêta na dzia³ania wczeniejsze (np. w wypadku kierowcy, który nie sprawdzi³ hamulców, nie traci on
kontroli w momencie wybiegniêcia dziecka, ale wczeniej, gdy zaniecha³ naprawy hamulców) i dzia³ania porednie (np. branie pod uwagê uwarunkowañ
w³asnego charakteru w celu ich os³abienia).
W tym kontekcie propozycja Richardsa jest mniej jednostronna. Bierze
pod uwagê mo¿liwoæ uwarunkowañ, ale chroni jednoczenie czêciowy
przynajmniej wp³yw na w³asny charakter. Wskazuje na rolê zamiaru dokonania czynu jako moment ujawniaj¹cy wady albo zalety charakteru. Natomiast
to, co Nagel nazywa trafem moralnym, jest jedynie okolicznoci¹ ujawniaj¹c¹ wady albo zalety. Richards zwraca te¿ uwagê na brak pe³nej wiedzy obserwatora, która umo¿liwia³aby dok³adn¹ ocenê moraln¹. Dlatego woli raczej
mówiæ o przybli¿onej opinii ni¿ kategorycznej ocenie.
Rozstrzygniêcie problemu trafu moralnego, jak s¹dzê, zale¿y od jednoznacznego wykazania zdeterminowania albo niezdeterminowania dzia³añ
ludzkich. Dopiero wówczas bêdzie mo¿na wykazaæ faktyczn¹ rolê przypadku
w przypisywaniu zas³ug albo winy i odpowiednio siê do tego faktu ustosunkowaæ.
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SUMMARY
The article discusses the problem of moral luck described by T. Nagel and B. Williams. It also
presents the critique of N. Richards. In terms of Nagel moral luck causes a paradox: we judge
morally random acts and break the principle of estimating only those acts which are under the control of the perpetrator. Richards criticizes the sole use of the criterion of effects of the act, without
intentions. This criticism is extended and includes the objection of too far-reaching generalization
of the role of luck made by Nagel.

Keywords
moral luck, constitutive luck, T. Nagel, B. Williams, N. Richards, consequentialism,
determinism, indeterminism
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Potrzeba prze³omu.
Dialogiczne spojrzenie z Ferdynandem Ebnerem na rozwój
sytuacji duchowej we wspó³czesnych spo³eczeñstwach Europy
The Need for a Breakthrough: A Dialogical Approach to the Situation of Faith Today
W rzeczywistoci nie ma w Europie ¿adnego innego problemu
jak tylko ¿ycie ducha i jego prze³om.
Theodor Haecker1

Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e powy¿sza ocena sytuacji, sformu³owana
w czasie miêdzywojennym przez cz³owieka, który za sw¹ walkê o ¿ycie
ducha zap³aci³ w okresie w³adzy Hitlera wysok¹ cenê, zadziwia sw¹ aktualnoci¹. Podkrelmy to szczególnie w religijnym kontekcie rozwa¿añ o wspó³czesnych przemianach kulturowych w Polsce i Europie Zachodniej, prowadzonych w ramach Dni Tischnerowskich 2010 w Krakowie, z których
materia³y ukaza³y siê w wydanej przez wydawnictwo Znak i Uniwersytet
Papieski Jana Paw³a II w Krakowie ksi¹¿ce wiat i wiara w godzinie prze³omu. W niniejszych przemyleniach chcia³bym skonfrontowaæ obserwacje
uczestników Sympozjum z mylami Ferdynanda Ebnera, austriackiego prekursora i klasyka filozofii dialogu, ¿yj¹cego równie¿ w swoistym czasie
prze³omu  czasie I wojny wiatowej i rozpadu monarchii Habsburgów.

Cyt. za F. Ebner, Versuch eines Ausblicks in die Zukunft, w: ten¿e: Schriften, hrsg. F. Seyr,
München 1963, Bd. I, s. 719.
1
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PRZE£OM  PRÓBA DOOKRELENIA TERMINU
W potocznym rozumieniu prze³om ujmowany jest na poziomie spo³ecznym: oznacza okres szybkich i g³êbokich przemian spo³ecznych i kulturowych. Tak¿e i podczas Dni Tischnerowskich omawiany by³ duchowy zwrot
w sposobie dzia³ania i ¿ycia g³ównie cz³owieka cywilizacji zachodniej2.
Prze³om ma jednak przede wszystkim wymiar ludzki, ¿yciowy, emocjonalny:
wi¹¿¹ siê z nim zarówno osobiste obawy, jak i nadzieje: Ilekroæ pada s³owo
prze³om, w jego tle zawsze pojawia siê myl o zmianie i o jakiej nowej jakoci w ludzkim myleniu, chceniu i dzia³aniu”3. W dziele Ebnera pojawia
siê w tym kontekcie termin Durchbruch, oznaczaj¹cy w³anie prze³om
w sensie wdarcia siê” (pocz¹tku) tego, co duchowe w cz³owieku. Byæ
mo¿e nale¿a³oby wiêc mówiæ o mo¿liwoci  podkrelmy to  prze³omu,
wychodz¹c od ¿ycia duchowego jednostek?
Aby móc przeanalizowaæ kluczowe pojêcia, wokó³ których skupiaj¹ siê
analizy uczestników krakowskiej konferencji w wietle zasady dialogicznej,
albo te¿ myl¹c trzymaj¹c siê liny s³owa4  jak formu³uje to Ferdynand
Ebner, nale¿y podaæ przynajmniej ogólne zasady takiego mylenia. Jako ¿e
sprecyzowa³em je ju¿ gdzie indziej5, zwrócê jedynie uwagê na to, ¿e mylenie to mo¿na by scharakteryzowaæ takimi terminami, jak: dialogicznoæ (nie
ma Ja bez Ty), realizm (wbrew idealizmowi/ideologii)6, odniesienie do aktualnej sytuacji mowy, otwartoæ i akceptacja drugiego (mi³oæ), osobowa
prawda (jako adequatio miêdzy osob¹ i jej wypowiedzi¹ oraz jako aletheia,
ukazanie siê realnej osoby w jej wypowiedzi) wreszcie otwartoæ diady
Ja-Ty na wymiar boskoci. Realne Ja ludzkie mo¿e pozostawaæ albo w stanie samotnoci Ja  wtedy gdy zamyka siê przed Ty  albo w relacji z realnym Ty. Paradoksalnie, jednak nawet w stanie samotnoci Ja nie pozostaje
ono bez odniesienia do Ty: po pierwsze, do realnego Ty, zamykaj¹c siê przed
nim, po drugie za, do jakiego Ty idealnego czy wrêcz fikcyjnego, do którego mówi, które w sobie nosi. Relacja z realnym Ty jest dla ludzkiego Ja sytu2
J. Jagie³³o, wiat i wiara w godzinie prze³omu. Wprowadzenie, w: wiat i wiara w godzinie
prze³omu, red. J. Jagie³³o, Kraków 2011, s. 9.
3
Tam¿e, s. 9.
4
„Denken am Leitseil der Sprache”, F. Ebner, Notizen, w: ten¿e: Schriften, hrsg. F. Seyr,
München 1963, Bd. II, s. 459.
5
K. Skorulski, Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu w myli katolickiej XX wieku, „Paedagogia Christiana” nr 1/27 (2011), s. 50nn.
6
Ebner u¿ywa terminu idealizm w znaczeniu, które w du¿ej mierze pokrywa siê z ideologi¹: chodzi o nakierowanie na ideê zamiast na realn¹ osobê, o pewnego rodzaju fa³szyw¹ wiadomoæ rzeczywistoci. Dlatego u¿ywam tu terminów idealizm i ideologia w du¿ej mierze
zamiennie.
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acj¹ pierwotn¹ i po¿¹dan¹, odpowiadaj¹c¹ jego ukszta³towaniu, natomiast
sytuacja zamkniêcia siê – sytuacj¹ wtórn¹ i przezeñ zawinion¹.
Zanim jednak owo realne Ja stanie siê w ¿yciu danego cz³owieka wiadome, znajduje siê on niejako w stanie podobnym do snu. Tak jak Freud próbuje
interpretowaæ sny w kontekcie psychoanalizy, tak dla Ebnera ca³a aktywnoæ
kulturalna i (pseudo)religijna cz³owieka jest de facto snem o prawdziwym, realnym duchu. Dodajmy tu, ¿e ka¿dy produkt kultury, a wiêc nie tylko popkultura, lecz tak¿e kultura wysoka, mo¿e byæ takim snem o duchu – o ile utrzymuje cz³owieka w jego samotnoci Ja. Interpretacja snów zak³ada, ¿e treæ snu
nie pojawia siê tu we w³asnym imieniu, lecz oznacza czy reprezentuje co
innego. Tym Innym jest dla Ebnera autentyczne, realne ¿ycie duchowe: Ja
w relacji do Ty7. Oczywicie, aby interpretowaæ sny, trzeba samemu byæ ju¿
obudzonym. Aby za zbudziæ siê ze snu, musi nast¹piæ prze³om (Durchbruch), niejako wdarcie siê realnoci drugiego (cz³owieka, Boga) do mojej
wiadomoci. Byæ mo¿e warto odwo³aæ siê do pewnego dowiadczenia: kto
zosta³ w swoim najg³êbszym Ja zagadniêty przez Innego, czuje siê jakby zbudzony ze snu, dopiero teraz zaczyna siê dla niego rzeczywistoæ. Wszystko
inne spada do poziomu urojenia, marzenia sennego. Jednak trzeba siê najpierw obudziæ. A mo¿e dok³adniej: zostaæ obudzonym. Byæ mo¿e taka wizja
wiata ludzkiego ducha i ludzkiej kultury oraz religii pozwoli na g³êbsz¹ interpretacjê zachodz¹cych wspó³czenie przemian kulturowych.
INDYWIDUALIZACJA
Pierwszym z procesów, jakie uczestnicy krakowskiej konferencji wymieniaj¹ w kontekcie przemian spo³eczeñstwa, wiary i Kocio³a, jest indywidualizacja. Mylê, ¿e nale¿y j¹ ogólnie rozumieæ – podsumowuj¹c zaprezentowane tam pogl¹dy – jako przejcie od kolektywizmu do indywidualizmu, od
systemu, w którym indywiduum okrelane jest z zewn¹trz, do samookrelania siê przez jednostkê.
Oczywicie, indywidualizm jako termin, z ca³¹ sw¹ histori¹, jest przede
wszystkim czêci¹ liberalnej koncepcji spo³eczeñstwa. Na interesuj¹cym nas
Ebnerowskie rozumienie tego, co duchowe w cz³owieku (co nie wyczerpuje siê w naturalnej walce o prze¿ycie), odró¿nia siê jednak  jak zobaczymy dalej  od typowego rozumienia
ducha w filozofii niemieckiej i koncentruje siê na aspekcie dialogicznym, miêdzyludzkim. Ebner
wyra¿a przekonanie, ¿e o Ja i Ty, tzn. tym, co duchowe w cz³owieku, mo¿na mówiæ tak¿e inaczej ni¿ w sensie pewnej fikcji rozumianej poetycko b¹d te¿ metafizycznie, lub wrêcz tylko nakazanej ze wzglêdów «spo³ecznych». F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, t³um. K. Skorulski, Warszawa 2006, s. 6.
7
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poziomie dialogicznym mo¿na  na podstawie mowy potocznej – widzieæ
w nim zamkniêcie siê jednostki na wymiar spo³eczny (egoizm), ale te¿
umo¿liwianie podejmowania etycznych decyzji, a wiêc dojrzewanie cz³owieka do odpowiedzialnoci. Musimy wiêc ten termin doprecyzowaæ: Jakkolwiek
oceniamy Popperowsk¹ krytykê Platona w Spo³eczeñstwie otwartym, warto
skorzystaæ z jego rady, by nie mieszaæ indywidualizmu z egoizmem ani te¿
altruizmu z kolektywizmem. Wzajemne powi¹zania przebiegaj¹ inaczej: indywidualizm wi¹¿e siê z altruizmem, za kolektywizm z egoizmem. Wa¿ne
jest, ¿e altruizm nie jest przeciwieñstwem indywidualizmu (co wed³ug Karla
Poppera sugeruje Platon: jest egoist¹, kto nie mo¿e podporz¹dkowaæ swych
interesów dobru ogólnemu”8), lecz jest wrêcz przezeñ umo¿liwiany. Popper
twierdzi: Ten po³¹czony z altruizmem indywidualizm sta³ siê podstaw¹ naszej zachodniej cywilizacji. Jest on te¿ centraln¹ nauk¹ chrzecijañstwa. (Pismo wiête mówi: «Mi³uj bliniego swego», a nie »«Mi³uj swoje plemiê»)”9.
Prawdziwym przeciwieñstwem indywidualizmu jest za kolektywizm. Podczas gdy kolektywizm dzia³a na zasadzie przymusu, indywidualizm oznacza
wolnoæ i prowadzi wrêcz do pozytywnych etycznych decyzji na rzecz innych
(altruizm). Jeli przyjmiemy wizjê Poppera, to indywidualizacjê mo¿emy
interpretowaæ jako przejcie od (zwi¹zanego z kolektywizmem) idealizmu
(Ebner) do opartego na realnej osobie realizmu, który w odniesieniu do jednostki mo¿emy nazwaæ indywidualizmem.
Problem polega na tym, ¿e w ramach popularnego liberalizmu funkcjonuje czêsto wizja cz³owieka jako istoty zorientowanej na maksymalizacjê
w³asnej korzyci czy wrêcz jako Hobbesa homo homini lupus. Jeli przyjmiemy tak¹ redukcjonistyczn¹ wizjê cz³owieka, to indywidualizacja bêdzie
jedynie przejciem od jednego idealizmu do drugiego czy wrêcz od jednej
ideologii do drugiej, nie zwiêkszaj¹c wolnoci osoby. Innymi s³owy, jak zauwa¿aj¹ zwolennicy dialogicznego obrazu cz³owieka: brakuje tu jego dialogicznego wymiaru.
Cz³owiek jest bowiem nie tylko indywiduum, widzianym z pozycji wolnego rynku, a wiêc zorientowanym na maksymalizacjê w³asnej korzyci, lecz
zawsze czym wiêcej: osob¹, Ja pozostaj¹cym w relacji z Ty. Ju¿ Romano
Guardini ze swej dialogicznej pozycji stwierdza, ¿e ka¿da konstrukcja gospodarcza i spo³eczna, która ujmuje cz³owieka nie jako osobê, „w ostatecznym rachunku nie funkcjonuje dobrze”10 – pominiêcie tego aspektu zemci
K. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. I, Bern 1957, s. 144.
Tam¿e, s. 146.
10
R. Guardini, Welt und Person, Versuche zur christlichen Lehre von Menschen, Würzburg
1940, s. 95. Przypomnijmy, ¿e Guardini formu³uje te uwagi w czasie II wojny wiatowej.
8

9
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siê prêdzej czy póniej. Emmanuel Mounier, precyzuj¹c koncepcjê personalizmu z podobnego punktu widzenia, odcina siê wrêcz od starego dekadenckiego indywidualizmu11. Jeli indywidualizm ma oznaczaæ swoist¹ emancypacjê cz³owieka, to nie mo¿e go pozbawiaæ wymiaru osobowego (a wiêc
w swej istocie dialogicznego12). Ebner idzie jeszcze dalej i widzi tak rozumiany indywidualizm jako mo¿liwy jedynie w zwi¹zku z chrzecijañstwem jako
relacj¹ z realnym, boskim Ty:
Nie ma indywidualizmu innego ni¿ chrzecijañski, chocia¿ chrzecijañstwo niewiele o nim mówi, nie jest on za oczywicie egoizmem, nie czyni odnosz¹cego siê do
samego siebie Ego zasad¹ mylenia i dzia³ania etycznego. Etyka chrzecijañska nie
jest jednak tak¿e w ¿aden sposób altruizmem, który przecie¿ ma przed oczami jedynie alter ego, choæby by³o ono równoprawne z w³asnym Ja w jego samotnoci
Ja, i nigdy nie jest w stanie doprowadziæ Ja w cz³owieku do jego prawdziwego ¿ycia w duchu, postawiæ je w relacji do Ty, jak domaga siê tego i jak jest w stanie uczyniæ duch chrzecijañstwa13.

Tak wiêc, jeli indywidualizacja ma byæ autentyczna, jeli ma byæ przejciem od idealizmu (ideologii) do realnego, a wiêc duchowego cz³owieka,
musimy nasz indywidualizm oprzeæ na realnej osobie widzianej jako Ja
pozostaj¹ce w relacji z Ty. W samotnoci nie mo¿na mówiæ o autentycznej
indywidualizacji.
Co mo¿na by powiedzieæ o indywidualizacji dokonuj¹cej siê wspó³czenie? Zale¿y to, po pierwsze, od tego, czy mamy do czynienia ze wzmo¿eniem
dialogicznoci, czy raczej z panoszeniem siê samotnoci. Wobec braku adekwatnych badañ socjologicznych pozostaje nam, niestety, oprzeæ siê na ogólnych wra¿eniach i wypowiedziach kompetentnych obserwatorów. Oceny sytuacji s¹ oczywicie ró¿ne, ale trudno dzi znaleæ stwierdzenia, jakobymy
mieli do czynienia ze szczególnym dowartociowaniem relacji. By podaæ dwa
reprezentatywne przyk³ady z Austrii: Hermann Knoflacher nie bez racji mówi
w kontekcie samochodu jako idei o postêpuj¹cym wrêcz rozcz³onkowa11
E. Mounier, Das personalistische Manifest, Zürich b.d., s. 81. Mounier pisze tam: Moja
osoba nie jest moim indywiduum. Indywiduum nazywamy rozproszenie osoby na powierzchni ¿ycia i jej gotowoæ do zagubienia siê na tej¿e powierzchni. Mounier zarzuca indywidualizmowi
sprowadzanie wszelkiej relacji i wymiany miêdzyludzkiej do handlu.
12
Przypomnijmy, ¿e wed³ug Ebnera w³anie to stanowi istotê cz³owieka jako osoby, ¿e ma
on s³owo, a wiêc mo¿e byæ Ja – lub Ty – jako realnoæ duchowa. Nie jest nawet tak, ¿e istnieje
jakie samotne i samowystarczalne Ja, któremu od czasu do czasu wydaje siê rzecz¹ dobr¹ i wskazan¹, by wejæ w relacjê z jakim podobnie samotnym Ty, do której jest ono zdolne. Jest natomiast
tak, ¿e albo jest Ja w relacji do Ty, albo nie ma ani Ja, ani Ty. F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe,
s. 12nn.
13
Tam¿e, s. 207.
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niu spo³eczeñstwa europejskiego14, za Walter Methlagl konstatuje wzrost
ekstensywnoci relacji (kontakt z wiêksz¹ liczb¹ osób) kosztem jej intensywnoci  a tym samym sp³aszczenie i sp³ycenie relacji15. Uwagi te wydaj¹
siê wiarygodne.
Po drugie, nale¿a³oby sprawdziæ, czy nie mamy do czynienia z przejciem
od jednego kolektywizmu do drugiego, od jednej ideologii do drugiej. Czy
pojawia siê wiêc jaka nowa ideologia, zajmuj¹ca miejsce starej? Tak¿e
i tu trudno wyrokowaæ bez wiarygodnych psychologicznych i socjologicznych
badañ nad akceptacj¹ konkretnych ideologii. Mo¿na mówiæ o tym, co w czasach postmodernistycznych i postpostmodernistycznych znane jest jako permisywizm i relatywizm, wynikaj¹ce z niepewnoci i sceptycyzmu odnonie
do poznania prawdy. Skoro bowiem nie mo¿na poznaæ prawdy wspólnej, to
nale¿y uznaæ prawo ka¿dego do posiadania swojej prawdy. W tym pogl¹dzie
nie by³oby jeszcze nic destruktywnego, gdybymy widzieli go w kontekcie
ludzkiego spotkania. W relacji Ja z Ty ka¿de z nich ma sw¹ prawdê, która
polega na pokrywaniu siê wypowiedzi i ¿ycia danej osoby oraz na tym, ¿e Ja
ujawnia siê (jako aletheia) przed Ty w s³owie, a wtedy mo¿na mówiæ o wspólnym dialogicznym poszukiwaniu prawdy. Inaczej jednak jest w przypadku,
gdy taki pogl¹d kultywowany jest w kontekcie samotnoci Ja, a wiêc gdy
staje siê ideologi¹, monologiem i gdy autor takiego pogl¹du zaczyna zwalczaæ inne przekonania.
Byæ mo¿e da siê te¿ mówiæ (zw³aszcza z pozycji liberalnych) o absolutyzacji wolnoci ludzkiej. Jednak wolnoæ, rozumiana jako wolnoæ wyboru
poza kontekstem dialogicznym, sama stoi ostatnio pod znakiem zapytania –
nale¿y j¹ widzieæ raczej jako abstrakcyjn¹ ideê. W tym sensie mo¿na by jednak mówiæ o wielu abstrakcyjnych – jako ¿e oderwanych od cz³owieka w jego
dialogicznoci – ideach, rz¹dz¹cych ¿yciem w sposób zawoalowany: nie tylko wolnoæ, ale i opinia publiczna16, „wzrost gospodarczy”, „auto”17,
d³ug czy wreszcie sam pieni¹dz18. Slavoj iek doszukuje siê w tego typu ideologii mocy ciemnoci zniewalaj¹cych wspó³czesnego cz³owieka19.
H. Knoflacher, Virus Auto. Die Geschichte einer Zerstörung, Wien 2009, s. 141nn.
W. Methlagl, Sören Kierkegaards ‘Kritik der Gegenwart’ – heute?, in: S. Kierkegaard, Kritik der Gegenwart oder: Zwei Zeitalter. Ein Kapitel aus der Schrift ’Eine literarische Besprechung’,
1846, aus dem dänischen von Inger und Walter Methlagl, Salzburg 2011, s. 98nn. Przytoczmy choæby obserwacje nad serwisami spo³ecznociowymi w internecie  wielkiej liczbie „znajomych (ang.
Friends) towarzyszy banalizacja wpisów.
16
Tam¿e, s. 111nn.
17
H. Knoflacher, Virus Auto, s. 165nn.
18
D. Graeber, Debt. The first 5000 Years, Brooklyn, New York 2011, s. 13nn.
19
S. iek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Der linke Kampf um das 21. Jahr14
15
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Krytykê ideologii zawartych w bezkrytycznie przyjmowanej wizji wiata
znajdujemy w ostatnich latach w pismach nie tylko lewicowych mylicieli.
Nie mogê tu zaprezentowaæ ca³ej ró¿norodnoci tej krytyki oraz proponowanych rozwi¹zañ, twierdzê jedynie, ¿e cz³owiek zanurzony w jakiejkolwiek
ideologicznej wizji wiata popada w coraz wiêksze wyobcowanie i samotnoæ.
Kilka myli o My i ideologii jako takiej

Dla ucilenia mojego rozumienia indywidualizacji jako wychodzenia
z kolektywizmu przedstawiê w formie dygresji kilka uwag na temat ideologii jako takiej, zainspirowanych Ebnerowsk¹ krytyk¹ „idealizmu”. Przede
wszystkim ideologia nie jest – w kontekcie relacji miêdzyludzkiej  dialogiczna, lecz monologiczna20. Monologu mo¿na s³uchaæ (przy czym jestem
wiadomy, ¿e nie Ja jestem jego adresatem, nie wo³a mnie on po imieniu),
do ideologii mo¿na siê nawet przy³¹czyæ, ale nie nastêpuje tu zaproszenie do
relacji Ja-Ty, pozostajê sam z moim Ja. Idea nie jest dialogiczna, poniewa¿
zak³ada, ¿e wystarczy jedno (w³asne) Ja i nie potrzeba ¿adnego Ty. Z ide¹ nie
mo¿na dyskutowaæ (inaczej ni¿ z osob¹), trzeba j¹ przyj¹æ albo odrzuciæ
(w samotnoci) – mo¿na j¹ co najwy¿ej zast¹piæ inn¹, trochê podobnie jak gotowy obraz jednego artysty mo¿na jedynie zast¹piæ gotowym obrazem innego twórcy21. Ideologia oddzia³uje bowiem nie na poziomie osobowym, lecz
raczej na swoistym, analogicznym do „estetycznego”, poziomie przedmiotowym, gdy piêkno w pewien sposób uwodzi (czyni mnie przedmiotem
uwodzenia), ale uwodzenie to koñczy siê katastrof¹, pozostawiaj¹c cz³owieka w samotnoci22. Ideologia ma te¿ to do siebie, ¿e usuwa jakiekolwiek
poszukiwanie prawdy, zastêpuj¹c je jej posiadaniem. Prawda bowiem nie
ujawnia siê dla niej dopiero w spotkaniu Ja z Ty, lecz ju¿ na pocz¹tku jest
dana w samotnym Ja. Dlatego wraz z panowaniem jakiej ideologii zaczyna
siê te¿ przeladowanie, wykluczanie czy przemilczanie tych, którzy jej nie
wyznaj¹.
hundert, Frankfurt a. Main 2011, s. 11. iek powo³uje siê przy tym na List w. Paw³a do Efezjan
6,12: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw
W³adzom, przeciw rz¹dcom wiata tych ciemnoci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na wy¿ynach niebieskich. iek interpretuje te s³owa jako wezwanie do walki nie przeciw skorumpowanym indywiduom, […] lecz przeciw globalnemu porz¹dkowi i jego ideologicznej mistyfikacji.
20
Tê w³aciwoæ ideologii stwierdza te¿ np. Peter V. Zima w swym klasycznym dziele o ideologii i teorii. Por. ten¿e Ideologie und Theorie, Tübingen 1989, s. 379, 399nn.
21
Co do wprowadzania idei w ¿ycie por. rozwa¿ania Poppera o perfekcjonizmie. K. Popper,
Die offene Gesellschaft, s. 214nn.
22
J. Tischner, Spór o istnienie cz³owieka, Kraków 1999, s. 114nn.
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Rzecz¹ poniek¹d zastanawiaj¹c¹ jest fakt, ¿e Ebner bardzo du¿o mówi
o Ja i o Ty, sporo o To (niem. Es, tak¿e: ono), nie u¿ywa natomiast kategorii My23 (w odró¿nieniu choæby od Franza Rosenzweiga, który w Gwiedzie
zbawienia umieszcza ca³y rozdzia³ powiêcony problematyce My). Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e cech¹ Ebnera by³o mylenie po linie s³owa, czyli odnoszenie siê do realnej sytuacji mowy, dziej¹cej siê aktualnie w relacji Ja do
Ty. Konsekwencj¹ takiej postawy by³a te¿ swoista brzytwa Ockhama – pomijanie pojêæ, które nie maj¹ zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹ mowy.
Wydaje siê, ¿e owa nieusuwalna mylowo identycznoæ podmiotu wypowiedzi i jego predykatu, charakterystyczna dla wypowiedzi „ja jestem”,
która tworzy istotê twierdzenia egzystencjalnego w pierwszej i drugiej osobie, tam gdzie stwierdzane jest w³anie bycie w sensie osobowoci24, nie ma
zastosowania do My. Wypowied My jestemy nie ma tak bezwzglêdnie
oczywistego charakteru jak Ja jestem. Ja w relacji z Ty to nie My, lecz
po prostu Ja w relacji z Ty. Ebner odwo³a³by siê tu do ró¿nicy miêdzy
wystêpuj¹cym w jêzyku niemieckim tylko w pierszej i drugiej osobie liczby
pojedynczej tematem bin, bist a charakterystycznym dla innych osób gramatyki tematem „sein”25. Skoro wiêc nie widaæ koniecznego zwi¹zku „My”
z aktualn¹ sytuacj¹ mowy, to znaczy Ja pozostaj¹cego w relacji do Ty, to 
przed³u¿aj¹c myl Ebnera  rozpatrywanie „My” na tym samym dialogicznym
poziomie co „Ja” i „Ty”, nie jest w³aciwe. Owo My jako podmiot zbiorowy zosta³o skonstruowane na zasadzie pewnej dowolnoci oddzielaj¹cej
jednostki nale¿¹ce do My od tych nale¿¹cych do Wy. Ale wszystkie one postrzegane s¹ przy tym nie w ramach kategorii Ty (wtedy by³bym bowiem
z jednym z nich w relacji, co de facto wyklucza ju¿ kategoriê My-Wy), lecz
w kategorii To. Owo ³¹czenie i dzielenie dokonuje siê za pomoc¹ idei. Idea
bowiem ³¹czy (ale raczej na podstawie si³y, co najbardziej widaæ z pozycji
samotnego Ja stoj¹cego w kolektywizmie na szczycie, na zasadzie: nikt mi
siê nie sprzeciwia), ale jednoczenie dzieli. Przypomnijmy, ¿e ca³e has³o
Rewolucji Francuskiej, a zarazem motto europejskiej demokracji brzmia³o:
Wolnoæ, równoæ, braterstwo
albo mieræ. A wiêc kto nie uznaje naszych idei, ma zostaæ wyeliminowany. Takie rozumienie ideologii wi¹¿e j¹
Dodajmy dla porz¹dku, chocia¿ nie mamy mo¿liwoci szerzej rozwijaæ tego tematu, ¿e tak¿e Ebner widzi mo¿liwoæ pewnej wspólnoty ¿ycia duchowego, budowanej przez mi³oæ, która
nie mo¿e powstaæ na innej podstawie ni¿ relacja z Bogiem, a wiêc która zaczyna siê jednak zawsze od ukonkretnienia realnoci duchowych w relacji Ja do Ty, a nigdy od idei. Dlatego te¿
s³owo My nie pada. Por. F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 171.
24
F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 162.
25
Tam¿e.
23
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automatycznie z kolektywizmem, za wyklucza jej u¿ywanie w kontekcie
dialogicznym. Wraz z Ebnerem mo¿na by powiedzieæ: Duchowoæ egzystencji [cz³owieka] wykorzenia go z ¿ycia pokolenia26.
My nale¿a³oby raczej rozpatrywaæ w kontekcie My-Wy, a ten wydaje mi siê ju¿  mimo teologicznej analogii do My Narodu Wybranego –
domen¹ ideologii, czyli samotnego Ja. Z wielk¹ ciekawoci¹ mo¿na obserwowaæ, jak owo monologiczne, posiadaj¹ce prawdê Ja zostaje wzmocnione
wówczas, gdy rozrasta siê do wci¹¿ monologicznego, ideologicznego My.
Ebner, nie uwzglêdniaj¹c jeszcze potrzeby negatywnego okrelania siê My
w opozycji do Wy, pisa³ w tym kontekcie o zakorzenieniu jednostki
w ¿yciu pokolenia27. Jak bardzo atrakcyjne jest to My, zastêpuj¹ce moje samotne, s³abe, marginalizowane Ja (bez przewodnika, bez poczucia wspólnoty, bez celu), widaæ np. w filmie Die Welle (Fala)28  nawi¹zuj¹cym w sposób sfabularyzowany do znanego amerykañskiego eksperymentu The third
wave, przeprowadzonego przez Rona Jonesa w roku 196729. Wraz z rozwojem My zanikaj¹ pocz¹tkowo konflikty, wykluczenie i poczucie bezsensu,
powstaje kole¿eñstwo i wspólny cel, swoista wspólnota broni¹ca swych
cz³onków na zewn¹trz i dopiero po jakim czasie daje siê zauwa¿yæ, ¿e nie
ma w nim miejsca na moje realne Ja, które w³anie musi ust¹piæ miejsca My.
Owo My szuka jednak natychmiast swego Wy, które bêdzie jego przeciwnikiem, którego potrzebuje do swego okrelenia30.
Zwróæmy uwagê, ¿e tak jak My jest struktur¹ idealn¹, podobnie jego
Wy jest struktur¹ idealn¹, której w rzeczywistoci niekoniecznie co odpowiada. Próby zidentyfikowania owego Wy z jak¹ konkretn¹ grup¹ s¹ prawie
zawsze arbitralne i nie odpowiadaj¹ rzeczywistoci. Konkretne przyk³ady
funkcjonowania owego My mo¿na widzieæ we wspó³czesnych grupach
ekstremistycznych czy to opartych na nacjonalizmie, czy na „antyfaszyzmie”.

Tam¿e, s. 215.
Tam¿e, s. 205, 214nn.
28
Die Welle, re¿. Dennis Gansel, 2008. Film opowiada w sposób fabularny o szkolnym eksperymencie, w którym uczniowie zostaj¹ zaproszeni do wspó³tworzenia opartej na dyscyplinie i ideologii organizacji. Uczniowie czyni¹ to z tak wzrastaj¹cym entuzjazmem, ¿e nauczyciel musi przerwaæ eksperyment, by unikn¹æ tragedii.
29
Odnonie do tego eksperymentu por. http://de.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave, [dostêp
10.04.2012].
30
Zima mówi w tym kontekcie o dualistycznym schemacie. Por. P. Zima, Ideologie und
Theorie, s. 426nn.
26

27
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SEKULARYZACJA
Kolejnym zjawiskiem, które znajduje szeroki oddwiêk w analizach
uczestników krakowskiej konferencji, jest sekularyzacja. Mówi¹c o niej, nie
sposób najpierw nie odnieæ siê do klasycznej tezy o sekularyzacji Maksa
Webera, nawet jeli  mimo obiekcji takich autorów jak Gert Pickel31  zosta³a ona generalnie zarzucona, przynajmniej w swej pierwotnej postaci, tzn.
jako teleologia historii i spo³eczeñstwa32. Termin sekularyzacja stosujê tu
najpierw w tym znaczeniu, w jakim przedstawia go Jaros³aw Jagie³³o na podstawie pism Józefa Tischnera:
proces sekularyzacji oznacza przede wszystkim tak¹ przemianê, wskutek której obraz wiata ju¿ wiêcej nie potrzebuje wyjanienia nadnaturalnego, za cz³owiek w rozumieniu swego ¿ycia nie musi szukaæ podstawowego punktu odniesienia w przekonaniu, ¿e wszystko, z czym ma do czynienia, jest znakiem obecnoci Boga w wiecie33.

Wed³ug Tischnera sekularyzacja mo¿e byæ, po pierwsze, relatywna.
Temu okreleniu odpowiada³oby w kontekcie tezy Maksa Webera pierwsze,
przygotowuj¹ce drogê kapitalizmowi stadium sekularyzacji, zwi¹zane
z koncentracj¹ rozproszonego pogañskiego sacrum. wiat staje siê sekularny, czyli w³anie wiecki, a sacrum koncentruje siê we wspólnocie chrzecijañskiej. Podkrelmy jednak, z dialogicznego punktu widzenia, ¿e wspólnota ta opiera siê nie tylko na doktrynie (sacra doctrina), lecz i na osobowej
relacji Ja z Ty (Ty boskim), widocznej chocia¿by w sakramentach. W miarê up³ywu czasu, wraz z integracj¹ wp³ywów humanizmu, a szczególnie
z Ebnerowskim sformu³owaniem zasady dialogicznej, staje siê te¿ jasne, ¿e
osobowa relacja z Bogiem tak naprawdê nie jest wiarygodna bez osobowej
(nieideologicznej) relacji z cz³owiekiem. Proces sekularyzacji mo¿e byæ zatem widziany jako przejcie od roztopienia b¹d zagubienia Ja w bosko-magicznym wiecie (a skoro nie ma Ja, to nie ma tak¿e Ty) do odnalezienia Ja
w relacji z ludzkim (a w nim z boskim) Ty.
31
Pickel opowiada siê za skontekstualizowan¹, czyli uwzglêdniaj¹c¹ lokalne warunki, teori¹ sekularyzacji (kontextualisierte Säkularisationstheorie). Por. G. Pickel, Säkularisierung, Individualisierung oder Marktmodell? Religiosität und ihre Erklärungsfaktoren im europäischen Vergleich, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Vol. 62, Number 2, Juni 2010,
s. 219, 241nn.
32
K. Gabriel, Jenseits von Säkularisierung und Wiederkehr der Götter, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 52 (2008), 22 Dezember 2008, s. 11: Poza niektórymi rozproszonymi wojuj¹cymi ateistami  dzi wystêpuj¹cymi przewa¿nie w szatach biologii i naturalizmu  w³aciwie nikt nie podtrzymuje ju¿ tezy o sekularyzacji jako teleologii, jako celu historii i spo³eczeñstwa”.
33
J. Jagie³³o, wiat i wiara w godzinie prze³omu. Wprowadzenie, s. 17.
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Drugim rodzajem sekularyzacji jest  jak j¹ zwie Tischner – sekularyzacja radykalna, wywodz¹ca siê z czasów Owiecenia. Przypomnijmy, ¿e druga, ta zakwestionowana czêæ Weberowskiej tezy zawiera przepowiedniê
o nieuchronnej marginalizacji religii jako konsekwencji rozwoju spo³eczeñstwa kapitalistycznego34. W naszym kontekcie mo¿na by to uj¹æ nastêpuj¹co: po sekularyzacji wiata (która nast¹pi³a wraz z chrzecijañstwem) nast¹piæ mia³aby sekularyzacja cz³owieka. Sacrum mia³oby zostaæ wyparte tak¿e
z obszaru osobowego/miêdzyosobowego. Jednak w ostatnich dziesiêcioleciach, m.in. po wykazaniu przez Rogera Finke’a i Rodneya Starka, ¿e w Stanach Zjednoczonych  kraju przecie¿ na wskro kapitalistycznym i liberalnym
 ma miejsce ci¹g³y wzrost religijnoci35, miejsce przepowiedni Webera zajê³a teza o rynku religii, a potem nawet teza powrotu bogów. Karl Gabriel
mówi np. o wielorakiej nowoczesnoci, tzn. odmawia przyjêcia jednego
modelu dla wszystkich krêgów kulturowych i grup spo³ecznych. Podobnie
myli Charles Taylor, który krytykuje sekularyzacjê widzian¹ jako proces jednorodny i linearny: Nie jest to wiêc linearna historia schy³ku, lecz pojawianie siê coraz to nowych wymiarów, kontekstów wiary, które z kolei te¿ mog¹
zostaæ podwa¿one. Jest ci¹g³y proces zanikania i odradzania siê w nowych
formach36. Zamiast zaniku wiary, w przypadku sekularyzacji mielibymy
wiêc do czynienia z jej ró¿nicowaniem, pluralizacj¹. Taka koncepcja wi¹za³aby w ka¿dym razie sekularyzacjê z indywidualizacj¹ – przynajmniej na pewnym etapie sekularyzacja koñczy³aby siê nie usuniêciem, lecz indywidualizowaniem sacrum.
Dowiadczenie Boga i sacrum

W obliczu sekularyzacji widzianej jako pluralizacja warto – byæ mo¿e –
zapytaæ wprost o uprzywilejowane dowiadczenie Boga w dzisiejszych czasach. A w zale¿noci od tego¿ dowiadczenia: czy sekularyzacja ta prowadzi
rzeczywicie raczej w kierunku autentycznej indywidualizacji, czy mo¿e
z powrotem ku magicznemu rozumieniu wiata?
Z jednej strony mo¿na mniemaæ, ¿e cz³owiek jako osoba, a wiêc i jako
Ja, w warunkach demokratyzacji staje siê we wspó³czesnym wiecie wartoci¹ naczeln¹. Gdy jednak popatrzymy na ca³y opisywany przez Annê Sobo34
M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hrsg. von Johannes Winckelmann,
Tübingen 1985, s. 612.
35
R. Finke, R. Stark, The Churching of America, 1776-1990. Winners and Losers in Our Religious Economy, New Brunswick 1992, s. 1nn.
36
Ch. Taylor, Epoka wiecka i ró¿ne cie¿ki wiary, w: wiat i wiara, s. 139.
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lewsk¹ rynek produktów z Ery wodnika37 (bez wzglêdu na to, jak szerokiej
grupy ludzi on dotyczy), takich jak wró¿ki, promieniowania, kamienie, aury,
pola, diety, wiête miejsca, okultyzm, czary, wywo³ywanie duchów – nieodparte staje siê wra¿enie, ¿e mamy do czynienia  przynajmniej w pewnych
rodowiskach  z ponownym rozpraszaniem siê sacrum, a wiêc i z rozpraszaniem siê Ja. By³aby to tendencja do szukania sacrum w nieosobowej sile, promieniowaniu, ideologii. W tym samym kierunku prowadzi tak¿e owa agresywna b¹d radykalna sekularyzacja, promowana przez wojuj¹ce grupy
ateistyczne38. Podobnie jest ze wspomnianymi abstrakcyjnymi ideami, które decyduj¹ o naszym stylu ¿ycia, ignoruj¹c Ja w relacji do Ty. wiadectwem tego jest wzrastaj¹ce poczucie wyobcowania, niekiedy potrzeba ca³kowitego opuszczenia instytucji tego spo³eczeñstwa, aby poczuæ, ¿e ¿yjê, a nie
tylko wegetujê39.
Jeli w tym kontekcie mo¿na by by³o mówiæ o Bogu, to by³by to Bóg
bezosobowy, odpowiadaj¹cy generalnie cz³owiekowi bezosobowemu, tzn.
ideologicznemu, zidentyfikowanemu ze strukturami, rozproszonemu i niewiadomemu swego Ja. Mo¿na tu podaæ przyk³ad managera du¿ej korporacji,
który nie wierzy w osobowego Boga, ale pije napromieniowan¹ wodê, uprawia jogê dla odprê¿enia i odpukuje w niemalowane drzewo. Jego celem jest
przy tym sukces zawodowy (oceniany b¹d miesiêcznym dochodem, b¹d
wysokoci¹ stanowiska czy wreszcie popularnoci¹ medialn¹), w mniejszym
stopniu dobre samopoczucie. Zauwa¿my  nie szuka on ani Ja, ani Ty, w jego
bowiem projekcie ¿yciowym (ideologii) nie ma na nie miejsca, chyba ¿e
w postaci wyabstrahowanych namiastek, potrzebnych do osi¹gniêcia wy¿ej
wymienionego sukcesu, np. w ramach umiejêtnoci postêpowania z innymi,
przekonywania ich do swych celów. Brak dowiadczenia odpowiadaj¹cego
wrodzonemu ustosunkowaniu Ja do Ty (nie ma Ja bez Ty) albo lepiej brak
gotowoci na odkrycie swego Ja jako pozostaj¹cego w relacji do Ty (zamkniêtoæ na realne Ty za swym chiñskim murem) prowadzi do niewiary
w cz³owieka i  w konsekwencji  w Boga. W ten sposób popadamy w samotnoæ, a wiêc w dezindywidualizacjê.
W opozycji do tendencji ku dowiadczaniu Boga jako si³y czy promieniowania stoi wiat osobowy i miêdzyosobowy – a jeli Bóg osobowy, to jego
37
A. Sobolewska, Alternatywne wiaty duchowe w Polsce. Duchowoæ ponowoczesna, w:
wiat i wiara, s. 98.
38
Ch. Taylor, Epoka wiecka, s. 139.
39
W tym kontekcie australijski psycholog Jim Macbeth cytuje wypowiedzi ludzi, którzy opucili obiecuj¹ce ¿ycie zawodowe, by zaj¹æ siê tym, co ich naprawdê fascynuje. Por. M. Csikszentmihalyi, Dem Sinn des Lebens eine Zukunft geben. Eine Psychologie für das 3. Jahrtausend, Stuttgart 1995, s. 246.

POTRZEBA PRZE£OMU. DIALOGICZNE SPOJRZENIE Z FERDYNANDEM EBNEREM

103

dowiadczeniem jest relacja. Czy relacja ta ma jednak byæ prze¿ywana w jakim mistycznym zjednoczeniu z Bogiem? Sam Ebner krytykuje opisywanie relacji z Bogiem w kategoriach mistyki – mistykê rozumie jednak¿e
raczej w sensie neoplatoñskim i wschodnim (tendencje do takiego jej rozumienia odgrywa³y rolê w krêgach intelektualnych Austrii pocz¹tku XX
wieku) jako roztopienie Ja w jakim boskim Ty, a tym samym jego zanik40, a nie w zdrowym sensie chrzecijañskim. Mistyka jest dlañ niejako
odejciem od indywidualizmu/realizmu do swoistego idealizmu. Jeli cz³owiek «prze¿ywa» Boga, to prze¿ywa go w cz³owieku; jednak¿e nie w sobie
samym, jak twierdz¹ mistycy, lecz w innym, w którym prze¿ywa on prawdziwe Ty swego Ja41.
Takie powi¹zanie relacji z ludzkim Ty oraz z Ty boskim albo, mówi¹c
inaczej, dowiadczanie Boga w relacji z ludzkim Ty jest specyficzne i rodzi³o
ju¿ nieporozumienia. Jak s³usznie podkrela Tomá Halík, w ogóle mówienie
o boskim Ty jest nieprecyzyjne, obecnoæ Boga w spotkaniu miêdzyludzkim nale¿y widzieæ raczej w roli horyzontu42. Nie wg³êbiaj¹c siê w szczegó³y, powiedzmy, ¿e z Ebnerem mo¿emy boskie Ty rozumieæ podobnie, jak
ów opisywany przez Tischnera malarz, który chcia³ przedstawiæ Brata Alberta umywaj¹cego stopy ubogiemu43: w postaci wiêtego janieje sam Chrystus,
który pochyla siê przed ubogim cz³owiekiem. Tak wiêc, jeli chcemy dowiadczyæ Boga osobowego, nie uciekniemy od relacji z cz³owiekiem, i to
z cz³owiekiem realnym, osobowym, a nie jakim cz³owiekiem wyidealizowanym, z ide¹ cz³owieka.
Dowiadczenie cz³owieka realnego zawiera w sobie moment obcoci.
Sobolewska pisze: nie rezygnuj¹c z w³asnego wiadectwa wiary, chrzecijanin dostrzega i czci w obcym niewidzialne oblicze Boga44. Prze¿ycie pewnej
obcoci, a mo¿e raczej nowoci, jest znakiem, ¿e wychodzê z samotnoci
mego Ja, ¿e w relacji do ludzkiego Ty spotykam Boga. Ebner pisze:
Kiedy kochamy naprawdê jakiego cz³owieka  a w nim nie po prostu przyjaciela,
w którym kochamy przecie¿ zawsze samych siebie, a wiêc nie tylko mi³oci¹, w któWed³ug Ebnera wewnêtrznoæ mistyki jest pozbawiona Ja, por. F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 62.
41
Tam¿e, s. 176.
42
T. Halík, Chrzecijañstwo na dziedziñcu pogan, w: wiat i wiara, s. 213. Nie jest te¿ precyzyjne mówienie, ¿e Bóg jest Ty. Boga nie mo¿emy nazywaæ Ty, gdy¿ Bóg w stosunku do nas nie
jest nigdy «rzeczywistoci¹ zewnêtrzn¹». Bóg ukazuje siê w relacji Ja i Ty. Bóg jest horyzontem,
w Nim ludzie i rzeczy wewn¹trz wiata mog¹ byæ Ty”.
43
J. Jagie³³o, wiat i wiara, s. 15.
44
A. Sobolewska, Alternatywne wiaty duchowe, s. 83.
40
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rej jedynie relatywnie wychodzimy z samotnoci Ja naszego ducha, a cile rzecz
bior¹c, nie wychodzimy z niej wcale  kiedy kochamy bliniego, jak chce tego od
nas Ewangelia, wtedy kochamy w nim Boga45.

Owa obcoæ w dziedzinie religii jest oczywista w spo³eczeñstwach
w du¿ym stopniu laickich, w Polsce skupiamy siê ³atwo na tym, co znajome, na przyjacielu, w którym kochamy przecie¿ zawsze samych siebie
(Ebner). Jednak czy miêdzy takimi spo³eczeñstwami a Polsk¹ istnieje ró¿nica
istoty, czy tylko stopnia? Inaczej mówi¹c, czy w sytuacji wiêkszej grupy ludzi zwi¹zanych z Kocio³em znajdujemy lepsze uzasadnienie przedk³adania
spojrzenia ideologicznego nad osobowe? Czy nie chodzi wiêc tak¿e i tu 
poza wszelkimi ideologicznymi deklaracjami przynale¿noci do pewnego My
 raczej o poszukiwanie wyjcia z samotnoci Ja, z idealizmu do realnego
wiata, realnego Ty, do Boga? A do Boga  do realnego Ty  mogê dojæ,
jedynie opuszczaj¹c ideologiê czy to ateistyczn¹, czy religijn¹.
Nie ucieknê wiêc  powtórzmy to raz jeszcze  przed innym cz³owiekiem
jako realnym Ty, w którym prze¿ywam Boga. A jeli nie prze¿ywam w nim
Boga, to co ten fakt mówi o moim wyobra¿eniu Boga? Czy zosta³o ono
ukszta³towane w warunkach autorytatywnego przekazu adresowanego do
biernych s³uchaczy, czy po prostu ludzi obecnych cia³em, a niekoniecznie
¿ywym, obudzonym duchem (w sensie relacji Ja-Ty)? Czy Bóg taki nie jest
Bogiem idealistów (wrêcz: ideologów)? Byæ mo¿e taki obraz Boga musi
przejæ przez przestrzeñ takiego prze¿ycia Boga, jakim zajmuje siê teologia
negatywna Faktycznie, w tym kierunku myli ponowoczesna „teologia immanencji”. Tadeusz Gadacz pisze:
Proces przejcia religii w immanencjê (Vattimo), s³aboæ (s³aby Bóg Vattimo, s³aba
teologia J.D. Caputo) i moralnoæ (Kantowskie dziedzictwo religii moralnej przeciw
religii kultu) jest postrzegany jako proces sekularyzacji chrzecijañstwa. Tak rozumiana sekularyzacja nie jest procesem negatywnym, lecz pozytywnym. Pozwala bowiem
chrzecijañstwu odkryæ jego w³asn¹ istotê, staæ siê z religii dzieciñstwa religi¹ dojrza³ych Zas³ug¹ ponowoczesnej refleksji nad chrzecijañstwem jest ponowne odkrycie znaczenia wcielenia, cierpienia i mierci Boga na krzy¿u oraz mi³oci46.

Gadacz stwierdza jednak, ¿e mylenie postsekularne zamyka siê w parach
pojêciowych transcendencja-immanencja i si³a-s³aboæ, a tym samym nie
wyczerpuje z³o¿onoci problematyki chrzecijañskiej, choæby w jakim stopniu zbli¿a³o siê ono do jej istoty. Trudno wiêc oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tak¿e
proponowane rozwi¹zania teologii immanencji s¹ ponownym podchwyce45
46

F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 170nn.
T. Gadacz, Religia immanencji czy religia bez religii?, w: wiat i wiara, s. 117.
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niem mylenia ideologicznego. Co z tego, ¿e kto mówi o transcendencji
i immanencji, jeli nie mam osobowego dowiadczenia Boga w moim ¿yciu?
Jeli odwo³amy siê tu do metafory mierci Boga, to umiera w³anie Bóg
idealistyczno-metafizyczny47, bêd¹cy rezultatem metafizycznych spekulacji,
metafizycznej interpretacji indywidualnego i biblijnego, a tak¿e dowiadczanego Boga.
Byæ mo¿e proces ten jest oczyszczaniem przedstawieñ Boga, bo – jak
pisze Charles Taylor – wiara i religia, a wiêc i le¿¹ce u ich podstaw dowiadczenie Boga, ma tendencjê do odradzania siê w nowych, zmienionych
okolicznociach. Dlaczego wiara i religia odradzaj¹ siê? Nasuwa siê tu metafora jakiego zmys³u religijnego w cz³owieku albo jakiego genetycznego
nastawienia na religiê. Czego oczekuje tu cz³owiek od religii, której szuka?
Wydaje mi siê, ¿e chodzi tu o poczucie sensu oraz o relacjê Ja do Ty,
które jawi¹ siê jako wzajemnie powi¹zane48. Godne uwagi jest to, ¿e gdy prze¿ywam intensywnie moj¹ relacjê do Ty, nie pytam ju¿ o sens49. Trudno kusiæ
siê tu o dok³adne wyjanienie tego fenomenu, ale gdy patrzymy nañ po prostu fenomenologicznie, nasuwa siê refleksja, ¿e szukanie sensu wi¹¿e siê
przede wszystkim z szukaniem Ty. Czy nie taka jest wymowa prze¿ycia Hioba, który przestaje stawiaæ pytania o sens po tym, jak prze¿y³ spotkanie
z Bogiem (por. Hi 42,5)? A co w perspektywie w³asnej mierci jest bardziej
przera¿aj¹ce ni¿ dojmuj¹ca w niej samotnoæ w najwy¿szym stê¿eniu,
wrêcz samotnoæ absolutna – a zarazem bezsensownoæ, radykalne zakwestionowanie sensu wszystkiego, co w ¿yciu robiê?
Zwróæmy uwagê, ¿e w kontekcie Ebnerowskiego s³owa zarówno relacja (a dok³adnie to, ¿e rol¹ s³owa jest wprowadzanie w relacjê Ja z Ty), jak
i sensownoæ (s³owo w sensie duchowym ma tak¿e swój sens) s¹ po prostu
dwoma aspektami s³owa50. Nawet jeli wydaje siê, ¿e sens ma tu raczej
znaczenie sensu wypowiedzi, niekoniecznie ¿ycia, to na g³êbszym poziomie
widzimy, ¿e dla cz³owieka ¿yj¹cego i wierz¹cego na sposób dialogiczny
wszystko mo¿e byæ interpretowane jako s³owo Boga skierowane do mnie,
i tylko dlatego od ¿ycia jako skierowanego do mnie s³owa domagam siê
w ogóle sensu51. Byæ mo¿e nale¿y wiêc uczyæ siê widzieæ ca³¹ rzeczywistoæ
Tam¿e.
F. Ebner, Zum Problem der Sprache und des Wortes, w: ten¿e: Schriften, hrsg. F. Seyr,
München 1963, Bd. I, s. 646.
49
Ten¿e, S³owo i realnoci duchowe, s. 215nn. Ebner pisze te¿: Cz³owiek, który znalaz³
w Bogu prawdziwe Ty swego Ja,
nie pyta ju¿ o sens ¿ycia. Tam¿e, s. 216.
50
F. Ebner, Zum Problem der Sprache und des Wortes, s. 646.
51
R. Guardini, Welt und Person, s. 111nn. Wszystkie rzeczy pochodz¹ ze S³owa w Bogu
i dlatego te¿ posiadaj¹ charakter s³owa.
47

48
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w sposób dialogiczny, a to sprzyja wierze, wierze w s³owo, a przez to wierze
w Boga. Wiara odradza siê tak, jak odradza siê w zmienionych warunkach
dowiadczenie jakiego Innego, jakiego Ty. Nawet gdy cz³owiek nie dochodzi do relacji z realnym Ty, to jednak do niej d¹¿y.
Niew¹tpliwie jest co inspiruj¹cego w próbach tematyzowania spotkania
miêdzyludzkiego, dialogu, poszukiwania Boga jakby pomiêdzy ludmi,
a dok³adniej w tym – najg³êbszym – wymiarze cz³owieka, który odpowiedzialny jest za relacjê z Drugim. Czy¿ nie jest bowiem w pewien sposób paradoksem, ¿e zanurzaj¹c siê w to, co jest najg³êbszym wymiarem cz³owieka,
w jego realne Ja (decyduj¹ce o jego poczuciu odrêbnoci, o jego to¿samoci),
odkrywamy zarazem Ty: jego wymiar otwartoci na Drugiego, a wrêcz i sam¹
obecnoæ Drugiego. Faktycznie, nie ma wiêc Ja bez Ty! Ale  jako ¿e twierdzenie to ma odwrotn¹ stronê  nale¿y te¿ powiedzieæ, ¿e gdy nie ma Ty –
nie ma te¿ Ja. Jeli nie zwrócê uwagi na ten g³êboki wymiar, pozostanê na
powierzchni. Byæ mo¿e bêdê jedynie podmiotem wra¿eñ, potwierdzaj¹cym
siê (wrêcz utrzymuj¹cym siê w egzystencji) przez wci¹¿ nowe doznania –
ale pozostanê podmiotem samotnym. W takiej sytuacji, zamiast Ja mylê
cinie siê wrêcz na usta sformu³owanie siê myli, siê doznaje  wskaza³
na to Edward Stachura i opieraj¹c siê na genialnej intuicji jêzykowej, pisa³
o Siê (np. Siê sz³o), dodaj¹c jako podtytu³ Autobiografia szarego cz³owieka (szarego, czyli pozbawionego Ja?)52. Poczucie siebie zanika. Wczeniej pisa³ o tym sam Ebner, gdy omawia³ swoiste siê myli (Es denkt in
mir) Lichtenberga: o takim siê myli mo¿na powiedzieæ, ¿e jest zorientowane na ideê53. Czy nie wracamy w ten sposób do kolektywizmu i zwi¹zanej
z nim ideologii?
MYLEÆ O DZISIEJSZYCH CZASACH, TRZYMAJ¥C SIÊ LINY S£OWA
Podsumowuj¹c moje przemylenia nad istot¹ procesów zachodz¹cych we
wspó³czesnych spo³eczeñstwach, zwrócê uwagê na powtarzaj¹ce siê motywy
i pytania. O tendencji opisywanych przeze mnie przemian ogniskuje siê
wokó³ procesu indywidualizacji. Proces ten, jeli nie opiera siê na sp³yconej
koncepcji cz³owieka, lecz na duchowej g³êbi realnego Ja, mo¿na uznaæ za
po¿¹dany, prowadzi bowiem do emancypacji cz³owieka ze swoistego kolektywizmu (tak¿e kolektywizmu wiary) i do dowiadczenia Boga prze¿ywanego w wolnoci osobistej relacji Ja do Ty. Co wiêcej, wszelkie mniemane
52
53

E. Stachura, Siê, Poznañ 1977.
F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 32nn.
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dowiadczenie Boga bez ludzkiego Ty staje pod znakiem zapytania. W ten
sposób zostaje po³o¿ony fundament pod budowanie autentycznej wspólnoty
osób, nie tylko ideologicznego My.
Proces ten ³¹czy siê tak¿e z procesem sekularyzacji, który mo¿na uj¹æ tu
tak jak Charles Taylor: jako indywidualizacjê warunków przyjmowania wiary – oczywistoæ wiary zanik³a, wiara sta³a siê przedmiotem wyboru54. Zatem
oczywistoæ wiary, w³aciwa widzeniu kolektywistycznemu, ustêpuje miejsca
koniecznoci wyboru  charakterystycznej dla mylenia personalistyczno-indywidualistycznego. Jeli w ramach indywidualizacji Bóg jest prze¿ywany
jako Bóg osobowy, to tak¿e dowiadczenie sacrum przesuwa siê coraz bardziej od tzw. wiêtej nauki w kierunku relacji realnego Ja do realnego Ty,
w której prze¿ywany jest tak¿e przede wszystkim Bóg. Wszystkie te przemiany moglibymy okreliæ jako przejcie od idealizmu do relacji z realnym Ty55.
Pojawiaj¹ siê jednak problemy: czy zadanie ka¿dorazowego rozstrzygania o wierze nie sprawia, ¿e cz³owiek w sposób naturalny, unikaj¹c wysi³ku,
ucieka przed tym wyborem? Czy nie ucieka w rozproszenie, zapomnienie
o pytaniach ostatecznych a szukanie wci¹¿ nowych wra¿eñ, zanurzenie
w prze¿ywaniu chwili, których synonimem jest popkultura? W tym duchu
pisze Anna Sobolewska: Wydaje siê, ¿e g³ównym zagro¿eniem dla duchowoci cz³owieka wspó³czesnego jest nie relatywizm i pluralizm religijny, ale
przede wszystkim popkultura, której czêci¹ s¹ niektóre z alternatywnych
wiatów – dodaj¹c, ¿e na tym rynku wiêkszoæ towarów – i materialnych,
i duchowych – jest w najgorszym gatunku”56.
Cz³owiek mo¿e latami ¿yæ w stanie duchowego roztargnienia czy rozproszenia  choæby dlatego, ¿e jest on w swej wiadomoci ograniczony.
Wielopoziomowy model ludzkiej pamiêci wykazuje, ¿e cz³owiek ma do
dyspozycji 7 (±2) jednostek tzw. pamiêci krótkiej (odpowiadaj¹cej za aktualn¹ uwagê) i gdy s¹ one wype³nione, nie ma miejsca na nic innego57. Poprzez
selektywne postrzeganie mo¿emy skupiaæ nasz¹ wiadomoæ na okrelonych
impulsach zewnêtrznych lub strukturach pamiêci, blokuj¹c inne. Tak wiêc
mo¿na albo d³ugo wypychaæ ze wiadomoci niewygodne pytania, zape³niaj¹c pamiêæ krótk¹ coraz to innymi impulsami, albo te¿ staraæ siê ¿yæ w staCh. Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, s. 3.
Oczywicie, mo¿na by w odniesieniu do obecnej sytuacji mówiæ tak¿e o innych zjawiskach,
takich jak prywatyzacja czy subiektywizacja lub te¿ interioryzacja religii, o której wspomina te¿ Taylor. Wydaje siê jednak, ¿e doszlibymy do podobnych rezultatów.
56
A. Sobolewska, Alternatywne wiaty duchowe, s. 98.
57
Jeli chodzi o model funkcjonowania ludzkiej pamiêci por. A. Badeley, The psychology of
memory, New York 1976.
54
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nie analogicznym do opisanego przez Mihályego Csikszentmihályiego zjawiska flow58. Jeli wszystkie jednostki pamiêci krótkiej s¹ zajête, nastêpuje
koncentracja na najbli¿szym zadaniu, pojawia siê poczucie potencjalnej kontroli i „zapomnienie o sobie” itd. – cz³owiek czuje siê dobrze59. Pytanie tylko,
czy moje realne Ja daje tak naprawdê o sobie zapomnieæ?
Problem polega wiêc na tym, ¿e cz³owiek, odchodz¹c od kolektywizmu,
niekoniecznie dochodzi do autentycznej indywidualizacji, lecz rozmywa siê
w stanie rozproszenia, roztargnienia czy po prostu tzw. codziennoci. Zatrzymuje siê gdzie na drodze miêdzy kolektywizmem z jego ideologi¹ a dowiadczeniem realnego Ja, bêd¹cego zawsze w relacji z Ty  i najczêciej szuka
nowej ideologii. Jeli indywidualizacja dokonuje siê jedynie na powierzchni,
jako przejcie od jednej ideologii kocielnej do jakich ideologii indywidualnych, a wiêc jest pozorna i nie jest w stanie obudziæ Ja do jego relacji z Ty, to prowadzi ona do osamotnienia i de facto zaniku tego Ja, jego
redukcji do podmiotu doznañ”. Taki proces mo¿e rodziæ niepokój o przysz³oæ cz³owieka Zachodu, otwiera on bowiem bramê dla wyobcowania i ideologii  wynikaj¹cej przecie¿ z braku realnego Ja. Czym grozi taki rozwój
sytuacji, pokaza³y nam totalitaryzmy.
Odnonie do takiego stanu  bêd¹cego de facto stanem niewiadomoci
– Ebner stosuje okrelenie sen o duchu, w odró¿nieniu od rzeczywistego
¿ycia duchowego. Ten stan snu odpowiada swoistej rozmytej wiadomoci
siebie, rozproszeniu swojego Ja, bezradnoci, (nieuwiadomionej) samotnoci i pustce, szukaj¹cej wype³nienia przez doznania lub ideologie. A przecie¿
nawet prawdziwa demokracja nie znosi snu: Ci¹g³e czuwanie jest cen¹ demokracji  jak mówi Thomas Jefferson, g³ówny autor Deklaracji Niepodleg³oci i trzeci prezydent USA. Tu wracamy wiêc z now¹ intensywnoci¹ do
naszego pocz¹tkowego pytania o prze³om: prze³om (Durchbruch) jako przebudzenie Ja wydaje siê bowiem w obecnej sytuacji w³anie czym najbardziej
po¿¹danym i oczekiwanym.

58
M. Csikszentmihályi, Flow. Das Geheimnis das Glücks, übers. von Annette Charpentier,
Stuttgart 1992. Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê tak¿e w jêzyku polskim pod tytu³em Przep³yw. Psychologia
optymalnego dowiadczenia, Warszawa 19971.
59
Doprecyzujmy, ¿e prze¿ycie flow, identyfikowane przez Csikszentmihályiego w jego s³ynnej ksi¹¿ce z prze¿yciem szczêcia, nie polega wy³¹cznie na zaabsorbowaniu pamiêci, dla jego zaistnienia musi byæ spe³niony szereg warunków, w tym tak¿e odpowiednie okrelenie celów ¿yciowych. Tak¿e flow nie jest mo¿liwy w zupe³nej samotnoci: do wzrostu cz³owieka w sensie
kompleksowoci potrzeba tak¿e tzw. integracji, czyli powi¹zania z innymi ludmi, z mylami
i tworami spoza jani. Por. M. Csikszentmihályi, Flow, s. 63nn.
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Potrzeba prze³omu

Jakiej reakcji oczekuj¹ wiêc nasze czasy? Jak przejæ od analizy do dzia³ania, jak doprowadziæ do prze³omu? Po pierwsze, nale¿y podj¹æ walkê przeciw samotnoci. Mo¿emy mówiæ wraz z Methlaglem o samotnoci zwyk³ej
i strukturalnej (jako ¿e  u¿yjmy terminologii Kierkegaarda – trwa³e uwik³anie w procesy niwelacji i abstrakcji prowadzi jednostki do nieuchronnej
izolacji, do strukturalnej samotnoci60). Samotnoæ jest bowiem zakorzeniona
w kulturze, w jej strukturach, które nawet w rozmowie z drugim cz³owiekiem
zmuszaj¹ mnie np. do odgrywania okrelonej roli, a tym samym przeoczania
realnego Ty mojego rozmówcy61. Jeli nie stosujê siê do regu³, dyktowanych
przez owe struktury, zostajê wyeliminowany. Przypomnijmy, ¿e ju¿ Popper
dostrzega problem samotnoci i wyobcowania wynikaj¹cych ze struktur
rozwiniêtego spo³eczeñstwa kapitalistycznego, jednak – ze swego punktu
widzenia – ocenia tak¹ sytuacjê jako ciê¿ar nieunikniony w warunkach demokracji62.
Chodzi wiêc nie tylko o wchodzenie w konkretn¹ relacjê mojego Ja z Ty.
Zwróæmy uwagê, ¿e nie jest ani mo¿liwe, ani po¿¹dane nieustanne przebywanie w obecnoci innych. Dziêki temu, ¿e Ja posiada pamiêæ, która przed³u¿a dowiadczenia i postanowienia  do jego trwania w relacji niekonieczne
jest nieustanne pozostawanie w fizycznej, zmys³owej bliskoci z konkretnym Ty. Dziêki temu w³anie mo¿liwa jest np. wiernoæ, zaufanie i nadzieja
 zjawiska na wskro dialogiczne, aczkolwiek zwi¹zane z (tymczasow¹) fizyczn¹ nieobecnoci¹ Ty. Obok wchodzenia w relacjê chodzi w równym stopniu o usuwanie struktur samotnoci  a wiêc tak¿e tego, co abstrakcyjne
i niweluj¹ce. Oznacza to tak¿e mylenie w ró¿nych dziedzinach  od fizyki
i biologii a¿ do socjologii i psychologii – w kategoriach dialogu, w sensie
mylenia po linie s³owa, odnoszenia swego mylenia do konkretnej sytuacji mowy63.
Z walk¹ przeciw strukturom samotnoci wi¹¿e siê wiêc drugi punkt: t³umaczenie idealnych, abstrakcyjnych pojêæ na jêzyk realnie ludzki, a dok³adW. Methlagl, Sören Kierkegaards, s. 132.
Wyobramy sobie choæby rozmowê kwalifikacyjn¹ o pracê, któr¹ prowadzê jako rekruter
z jakim kandydatem. Mogê w niej identyfikowaæ siê z moj¹ rol¹, korzystaj¹c tak¿e ze zwi¹zanej
z ni¹ w³adzy, zbywaj¹c np. wszelkie osobiste uwagi zdaniem: „to nie ma nic do rzeczy. Kandydat
nie jest wtedy moim Ty, a ja nie mam Ja. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z kandydatem rozmawia struktura. Taka postawa mo¿e rozszerzyæ siê na ca³e ¿ycie Czy jednak jestem na to skazany?
62
K. Popper, Die offene Gesellschaft, Bd. I. s. 237nn.
63
K. Skorulski, Am Leitseil des Wortes zum Verstöndnis des Menschen. Denken mit Ferdinand
Ebner und Józef Tischner, „Logos i Ethos” nr 2(33) 2012, s. 105nn.
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nie mówi¹c – miêdzyludzki. Wród ró¿nych prób podejmowanych w tym
zakresie wymieñmy choæby now¹ ksi¹¿kê Davida Graebera o problematyce
d³ugu. Autor próbuje odnieæ abstrakcyjne pojêcie d³ugu, wyra¿aj¹ce siê
w bezosobowych cyfrach i stoj¹cych za nimi relacjach mocy i zale¿noci, do
wiata miêdzyludzkiego i t³umaczy je jako miêdzyludzkie zobowi¹zanie64.
Operacja ta pozwala niejako nadaæ realny miêdzyludzki sens pojêciu d³ug
i wyzwoliæ je z jego abstrakcyjnego charakteru – przez to odbiera mu jego
aspekt przemocy, aspekt niszcz¹cy, nielicz¹cy siê z realnym cz³owiekiem.
O zobowi¹zaniach miêdzy ludmi mo¿na zawsze rozmawiaæ czy pertraktowaæ (dialog), w odró¿nieniu od abstrakcyjnego d³ugu  wyra¿aj¹cego siê
w matematycznych liczbach i towarzysz¹cym im aspekcie przemocy, groby
zniewolenia itd. Mówi¹c stosowanym przeze mnie jêzykiem, Graeber przechodzi wiêc w dziedzinie ekonomii od idealizmu do realizmu/indywidualizmu.
Oczywicie, myleniu – takiemu jak koncepcja Graebera  mo¿na, z punktu widzenia zastanych teorii, zarzuciæ utopizm. Czy jednak wiêcej jest utopii
w realnym wiecie cz³owieka (który ma przecie¿ swój obiektywny wyraz
w s³owie), czy w idei (tu: np. pieni¹dz, opisuj¹cy symbolicznie ca³y zespó³
zjawisk), która nigdy nie przystaje do realnego wiata? Wydaje siê, ¿e wzrost
takich inicjatyw jak fair trade (czy w ogóle tego, co wi¹¿e siê z pojêciami
zrównowa¿ony rozwój wzglêdnie ekorozwój), opieraj¹cych siê w du¿ej
mierze na realnej (a wiêc dialogicznej) koncepcji cz³owieka, a nawet sam fakt
wzrostu przynale¿noci religijnej w USA, pokazuje, ¿e cz³owiek w nowoczesnym spo³eczeñstwie nie jest skazany na abstrakcyjne, wyobcowane, areligijne bytowanie – czyli, ¿e prze³om jest mo¿liwy.
A co z instytucj¹ Kocio³a, czyli z Kocio³em rozumianym jako pewne
My – z Kocio³em funkcjonuj¹cym na poziomie idealizmu? Byæ mo¿e chrzecijanin potrzebuje w pewnym stopniu czy w niektórych okresach swego ¿ycia jakiego My, choæby w celu obrony przed innymi ideologiami, chc¹cymi
zniszczyæ go jako cz³owieka. Jednak w obecnej sytuacji wycofanie siê na
pozycje powszechnego obowi¹zywania dogmatów, twierdzeñ filozoficznych
i teologicznych, prowadzi³oby do niebezpieczeñstwa zredukowania siê do
wyrazu automatycznie dzia³aj¹cej lub celowo zastosowanej abstrakcji”65.
Swoj¹ drog¹, wiadomoæ tego faktu jest w Kociele obecna, a rozumienie
dogmatów jest coraz bardziej dialogiczne66. Specyfika Kocio³a polega w³a64
65
66

D. Graeber, Deb, s. 13nn, por. tak¿e s. 47, 67nn.
W. Methlagl, Sören Kierkegaards, s. 124.
K. Skorulski, Ferdinand Ebner i miejsce filozofii dialogu, s. 66.
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nie na tym, ¿e jest on nie tylko My (ideologi¹, jedn¹ z wielu) ale  i to przede
wszystkim  jedyn¹ w swoim relacj¹ Ja do Ty! To w Kociele – pisze Ebner
– przetrwa³ depozyt rzeczywistoci Chrystusa, dostêpnej nam w Jego s³owie. Ebner ma przy tym na myli nie tyle Bibliê, s³owo spisane, ile raczej to
s³owo, które Jezus Chrystus wypowiedzia³ do swoich uczniów, buduj¹c z nimi
dziêki wierze osobist¹ relacjê, mo¿liw¹ dziêki jego cz³owieczeñstwu, a które
niejako rozprzestrzeni³o siê po wiecie jak ogieñ i od czasów Chrystusa przetrwa³o w Kociele w postaci ¿ywej relacji  i to niekoniecznie w jego hierarchii, ale w tych, którzy brali s³owo to na serio  i które nadal ma moc wyprowadzania z samotnoci Ja, a wiêc praktycznego, przemieniaj¹cego dzia³ania
w rzeczywistoci: W s³owie Chrystusa przejawia siê duchowa moc s³owa,
duchowa moc, by mówiæ do «konkretnego» cz³owieka, która mo¿e przebywaæ jedynie w s³owie wypowiadanym z aktualnoci prawdziwego ludzkiego
¿ycia67.
Koció³, dziêki Wcieleniu i obecnoci w nim Jezusa Chrystusa, a zarazem
wiadomoci realnego Ja, jest poniek¹d predestynowany do tego, by prowadziæ realne Ja do relacji z realnym Ty, poza ideologi¹, za to w s³owie w³aciwym. Aby móc tego dokonaæ, Koció³ powinien byæ nie tyle jakim ideologicznym „My”, ile raczej prawdziw¹ – wychodz¹c¹ od konkretnej relacji
Ja z Ty, ukonkretnionej w mojej relacji z drugim cz³owiekiem – i opieraj¹c¹
siê ci¹gle na tej relacji wspólnot¹ ¿ycia duchowego68, budowan¹ w mi³oci
i szacunku przez hagion pneuma Nowego Testamentu: to jest Duch wewnêtrznej zgody ludzi miêdzy sob¹ co do Boga69. Ebner pisa³: Abstrakcyjne chrzecijañstwo, czy co takiego w ogóle istnieje? Chrzecijañstwo jest
albo tym, co najkonkretniejsze w cz³owieku – jako konkretyzacja jego ¿ycia duchowego jako takiego – albo jest niczym”70. Czy w sytuacji, gdy wiara
staje siê nie tyle elementem automatycznej przynale¿noci do pewnego My,
ile przedmiotem wyboru (Taylor), mo¿liwe jest inne nawrócenie ni¿ przez
spotkanie z Bogiem w innym cz³owieku? Patrz¹c z tej perspektywy, zadanie
Kocio³a mo¿na widzieæ jako bycie sanktuarium realnego cz³owieka, w którym My, nawet jeli jest potrzebne, s³u¿y spotkaniu z ludzkim i boskim Ty.

67
F. Ebner, Das Kreuz und die Glaubensforderung, w: ten¿e, Schriften, hrsg. F. Seyr, München, Bd. I, s. 389.
68
F. Ebner, S³owo i realnoci duchowe, s. 171.
69
Tam¿e, s. 158.
70
F. Ebner, Notizen, 16.06.1917, w: ten¿e, Schriften, Hrsg. v. Franz Seyr, Bd. II, München
1963, s. 476.
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SUMMARY
The „Tischner-Days” Symposium of 2010 examined the topic: „The World and Faith in a Time
of Breakthrough”. The newly published conference papers try to define the situation of culture and
faith in western civilisation today. The Symposium participants concentrated their efforts mostly
on such terms as „individualisation”, „secularisation” and the „holy”. In this article we try to reread these terms as the description of ongoing changes in the context of Ferdinand Ebners’
dialogical view of the person. Our attempt is therefore to evaluate whether the processes result in
a more personal (inter-personal) world or, rather, in a new ideology, experienced in „I-aloneness”
(Ebner).
Individualisation – the key term of our analysis – could signify a positive process (as for
example K. Popper suggests), when it truly leads from collectivism with its ideology to
individualism understood as a (dialogical) person (as in Ebner, Guardini or Mounier). Currently
secularisation (Ch. Taylor, K. Gabriel) stands in opposition to Max Webers’ old „secularisation
thesis” of pluralisation according to the individual situation of the person, rather than the
disappearance of faith. The changes in the sphere of the „holy” could be positive if seen as focusing
on the „I-Thou” relation.
However, when the ongoing individualisation is not grounded in a dialogical view of the
person, it can end up merely as a shift from one ideology to another; secularisation could end up
merely as the dissipation of consciousness in a superficial and impersonal „vision”, and the
experience of God could become impersonal as mere energy or radiation. When the real life of
the person must be seen in terms of his real „spirit”, we are, instead, dealing here with a „dream
of the spirit” – as Ebner says.
What then is to be done? To make our times more human (so the humanity of the person will
subsist in the dialogical dimension), the „need for a breakthrough” becomes urgent. We should not
only foster the interpersonal dialogue, but also fight against „structural loneliness”, i.e. to convert
abstract (inhumane) notions into human (dialogical) notions (for example as D. Graebers’ attempts
with „debt”).

Keywords
breakthrough, F. Ebner, R. Guardini, E. Mounier, Ch. Taylor, K Gabriel, I-Thou relation,
M. Weber, D. Graebers, structural loneliness, individualisation, secularisation, holy
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Problem filozoficzny, który bêdzie przedmiotem rozwa¿añ w prezentowanym tekcie w wersji polemicznej, zosta³ wyartyku³owany przez Davida Hume’a w postaci nastêpuj¹cego adagium ³aciñskiego: ab esse ad obligare non
valet illatio, które za spraw¹ George’a Moore’a przesz³o do historii pod nazw¹ b ³ ê d u n a t u r a l i s t y c z n e g o. Krótko mówi¹c, Hume nie zgadza³
siê na wyprowadzanie norm etycznych z opisowych twierdzeñ metafizyki.
Zarówno problem ten, jak i proponowane jego rozwi¹zania maj¹ jednak¿e znacznie d³u¿sz¹ historiê. Najbardziej klasyczna argumentacja na rzecz
mo¿liwoci powi¹zania istnienia z normatywnoci¹ odnosi siê do pojêcia natury ludzkiej. Przyk³adem takiego podejcia s¹ pogl¹dy Tomasza z Akwinu,
który racjê uzasadniania powinnoci moralnych upatrywa³ w treciowej zawartoci natury ludzkiej, bêd¹cej przyczyn¹ po¿¹dania dobra jako takiego. Ta
ogólna inklinacja cz³owieka mia³a byæ z kolei podstaw¹ do pod¹¿enia za jakimkolwiek dobrem partykularnym. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e w ujêciu klasycznym naturê rozumiano w perspektywie metafizycznej, a nie faktycznej,
jak to ma na przyk³ad miejsce we wspó³czesnej psychologii.
W czasach nowo¿ytnych w swoim dziele O wadach i zaletach Hume zakwestionowa³ wczeniejsze ujêcia klasyczne i zanegowa³ mo¿liwoæ wyprowadzenia norm etycznych z treci natury ludzkiej. Twierdzi³, ¿e moc powinnoci
nie wyp³ywa z obiektywnego prawa moralnego odczytywanego z natury, lecz
z prze¿ywanych subiektywnie przez cz³owieka emocji.
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Pogl¹dy Humea krytykowa³ nastêpnie Immanuel Kant, sam jednak nie
znajdowa³ metafizycznej podstawy do treciowych sformu³owañ praw moralnych. Jedyn¹ podstaw¹ etyki móg³ byæ, zdaniem Kanta, wy³¹cznie rozum
praktyczny, tj. wola niezale¿na od teorii. Postawê tego myliciela Max Scheler
nazywa³ póniej formalistycznym podejciem do etyki, a sam zaproponowa³
materialn¹ etykê wartoci. Tak¿e u Kanta mo¿na jednak dopatrzeæ siê sformu³owañ ci¹¿¹cych ku etyce materialnej w poszczególnych sformu³owaniach
jego imperatywu kategorycznego – jest to jednak temat na inne opracowanie.
Wspó³czenie do pogl¹dów Kanta nawi¹zuje m.in. Christine Krosgaard.
Zadaniem, jakie sobie stawiamy w tym opracowaniu, nie jest definitywne
rozwi¹zanie problemu powi¹zania zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi.
Cel poni¿szego tekstu jest o wiele skromniejszy. Chodzi przede wszystkim
o ukazanie z³o¿onoci oraz donios³oci tego problemu, który jest podejmowany wspó³czenie ju¿ nie tylko w filozofii, ale tak¿e w naukach szczegó³owych, gdzie te¿ próbuje siê przedstawiaæ propozycje jego rozwi¹zania. Okazuje siê, ¿e problematyka uzasadniania norm etycznych jest bardzo nona,
a mo¿liwe odpowiedzi staj¹ siê jednoczenie wyznacznikami ¿ycia spo³ecznego cz³owieka w zakresie ekonomii, polityki, prawa i innych dziedzin. Nie
mo¿na wiêc pozwoliæ na to, aby brak cis³ej odpowiedzi filozoficznej na pytanie o charakter zwi¹zku faktycznoci z powinnoci¹ prowadzi³ do dowolnego manipulowania teoriami etycznymi w wietle wyników badawczych uzyskiwanych na drodze indukcyjnej (nieniezawodnej). Dzieje siê tak obecnie na
polu psychologii oraz neurobiologii. Na ten w³anie fakt chcemy zwróciæ
uwagê w tym opracowaniu.
Wywód rozpocznie siê od podania kilku ucileñ terminologicznych, nastêpnie dokonamy krótkiej charakterystyki ujêæ formalnych analizowanego
zagadnienia. Ta czêæ bêdzie mia³a charakter krótkiej syntezy dotychczasowych prób rozwi¹zywania interesuj¹cego nas problemu i ma s³u¿yæ jako
wprowadzenie do przegl¹du przyk³adowych stanowisk filozoficznych oraz
wybranych ujêæ psychologicznych oraz neurobiologicznych.

I. UWAGI WSTÊPNE
Na pocz¹tku wypada dookreliæ, co rozumiemy przez zdania opisowe oraz
zadania normatywne. Zdanie opisowe, inaczej teoretyczne, to takie, w którym
zawiera siê stwierdzenie faktu, opis rzeczywistoci. Najczêciej sk³ada siê ono
z podmiotu i orzecznika. Na przyk³ad: Jan jest wysoki lub Warszawa jest
stolic¹ Polski. Zdaniom takim w logice formalnej przypisuje siê wartoæ
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prawdy albo fa³szu w zale¿noci od tego, czy zdanie teoretyczne pozostaje
(albo nie) w zgodzie z rzeczywistoci¹, któr¹ opisuje. Z kolei zdanie normatywne (praktyczne, powinnociowe) rozumiemy przede wszystkim jako normê (regu³ê, przepis). Ma ono zawsze odniesienie do czego, co nie jest obojêtne dla dzia³aj¹cego podmiotu oraz jego postawy. Wród tego typu zdañ
mo¿emy rozró¿niæ przynajmniej rozkanikowe, normatywne i wartociuj¹ce1.
Podnoszony przez Moorea problem b³êdu naturalistycznego dotyczy istnienia zwi¹zku pomiêdzy zdaniami teoretycznymi, wyra¿onymi partyku³¹
jest, a zdaniami praktycznymi, wyra¿onymi przez powinien. Konsekwencj¹ takiego problemu jest tak¿e pytanie, czy zdaniom normatywnym przys³uguje w ogóle wartoæ logiczna. S¹ to zagadnienia, które przenosz¹ nas na
p³aszczyznê rozwa¿añ metaetycznych. Wyzwanie rzucone przez Hume’a polega na tym, aby za pomoc¹ dedukcji wyprowadziæ zdania normatywne ze
zdañ opisowych. Do tej pory filozofom nie uda³o siê w sposób jednoznaczny
tego uczyniæ. Mniej ambitnym zadaniem w tym wzglêdzie jest próba okrelenia natury zwi¹zku zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi.

II. REDUKCJA FILOZOFICZNA
Jedn¹ z mo¿liwych strategii w wi¹zaniu zdañ opisowych ze zdaniami
normatywnymi jest zastosowanie redukcji filozoficznej. Przy dok³adniejszej
analizie zwi¹zku zdañ opisowych i normatywnych odkrywamy, ¿e koniecznym warunkiem „powinien” jest istnienie wolnoci dzia³aj¹cego. Warunek ten
mo¿na uj¹æ w sformu³owaniu: „jest wolny”. Gdy zanegujemy „jest wolny,
nie mo¿emy powiedzieæ „powinien”. Taki wniosek wyci¹gamy na podstawie
dowiadczenia oraz zasady niesprzecznoci, przy czym kierunek implikacji
postêpuje od powinien do jest.
Z kolei kiedy twierdzenie antropologiczne umiecimy przed twierdzeniem
etycznym, to twierdzenie antropologiczne (zdanie opisowe) staje siê w pewnym sensie racj¹ tezy etycznej przynajmniej na poziomie dowiadczenia.
Trudnoæ opisania zwi¹zku zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi na
drodze wy³¹cznie formalnej polega na wyranym odniesieniu siê do treci
twierdzenia powi¹zanego z dowiadczeniem.
Kant twierdzi³, ¿e powinienem zak³ada mogê, co jest logicznie równowa¿ne z nie mogê, a wiêc nie jestem zobowi¹zany. Podczas gdy Hume
1
S. Kamiñski, Zdania praktyczne a zdania teoretyczne, Roczniki Filozoficzne nr 18 (1970),
z. 1, s. 81.
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twierdzi³, ¿e z jest nie ma przejcia do powinien, Kant po³o¿y³ akcent na
realne mo¿liwoci wype³nienia obowi¹zku moralnego. Jest to odniesienie
z jednej strony do racjonalnoci zachowania cz³owieka, a z drugiej do jego
dostêpnoci oraz mo¿liwoci. Takie podejcie relatywizuje jednak¿e powinien do dwóch wymiarów: racjonalnoci oraz potencjalnoci. Na przyk³ad
to, co jest racjonalne dla doros³ego, nie musi byæ takie dla dziecka. Mo¿na
w tym kontekcie wskazywaæ tak¿e na ró¿nice kulturowe oraz rodowiskowe2.
Racjonalnoæ praktyczna mo¿e doprowadziæ do wniosku, ¿e nale¿y kierowaæ siê takimi zasadami, których nie podwa¿y³by nikt rozs¹dny ani obecnie,
ani w wyobra¿onej przysz³oci. Wed³ug Christine Korsgaard, która rozwija
myl Kantowsk¹, imperatyw kategoryczny integruje moralnoæ cz³owieka
poprzez stosowan¹ (applied) racjonalnoæ ka¿dego podmiotu. Bycie cz³owiekiem jest dla tej autorki praktyczn¹ czy raczej normatywn¹ form¹ to¿samoci, do której nale¿y odnieæ odpowiednie wymagania praktyczne. Poniewa¿ ka¿dy z nas jest podporz¹dkowany w³asnej to¿samoci, to jest to s³uszne
tak¿e w przypadku wymiaru normatywnego. Krótko mówi¹c, nasza ludzka
to¿samoæ daje nam wystarczaj¹ce uzasadnienie, aby dzia³aæ w ten, a nie inny
sposób3. Trzeba jednak¿e dodaæ, ¿e taka praktyczna (i kontyngentna) to¿samoæ jest umocowana w swej ontologicznej bazie, któr¹ klasycznie zwyk³o
siê okrelaæ jako naturê ludzk¹.
Krosgaard, id¹c za Arystotelesem, okrela cz³owieka jako zwierzê zdolne
do refleksji, które potrzebuje motywacji do tego, aby dzia³aæ i ¿yæ4. Z ludzkiej to¿samoci wyp³ywa rozumienie tego, co jest dobre, czyli odniesione do
osoby. Bycie cz³owiekiem ujête jako subiektywne dowiadczenie normatywne (w odró¿nieniu od dowiadczenia czysto psychologicznego) stanowi bazê
dla rozumienia tego, co czyniæ powinien. Jednoczenie poprzez wykonywanie s³usznych dzia³añ cz³owiek sam siê kszta³tuje.
Jeli chcielibymy jednak siêgn¹æ do modelu implikacyjnego, mo¿emy
opisywaæ zwi¹zek zdañ typu „jest” ze zdaniami typu „powinien” w formie
redukcyjnej, opartej na formule q, p®q, wiêc p. Treciowa analiza twierdzenia normatywnego q wskazuje na jego zwi¹zek z pewnym twierdzeniem orzekaj¹cym p i zarazem zak³ada przyjêcie tego p jako prawdziwego. Wykazanie
zwi¹zku q z p odbywa siê przez zaprzeczenie p. Zaprzeczenie to (~p) prowadzi do dowiadczalnej sprzecznoci (~q). Przyjêcie p jest wiêc konieczne, jeH.I. Brown, Psychology, Naturalized Epistemology, and Rationality, w: The Philosophy of
Psychology, eds. W. ODonohue, R.F. Kitchener, London  Thousand Oaks  New Delhi 1996,
s. 20.
3
C. Krosgaard, The Sources of Normativity, Cambridge 1996, s. 121-123.
4
Tam¿e.
2
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li chcemy tak¿e zachowaæ q. Mamy zatem implikacjê ~p®~q (q uznajemy na podstawie dowiadczenia). Zasada niesprzecznoci zabrania nam przyjêcia zarazem q i ~q. Jeli wybieramy q, poci¹ga to za sob¹ tak¿e p. Zwi¹zek
ten mo¿na przedstawiæ w postaci koniunkcji ~(q®~p) lub w postaci implikacji q®p  nie mo¿emy jednak twierdziæ prawomocnie p®q5.
Kiedy (zatem) uznajemy powinnoæ spe³nienia jakiego czynu, zak³adamy zarazem mo¿liwoæ jego spe³nienia. Nie mo¿emy jednak wnioskowaæ
odwrotnie. Zdanie: Powiniene szanowaæ swych pacjentów nie mo¿e obowi¹zywaæ, jeli osoba, do której norma jest kierowana, nie wykonuje zawodu
zwi¹zanego z szeroko pojêt¹ opiek¹ medyczn¹. Upraszczaj¹c: nie mo¿esz (nie
jeste w stanie), a wiêc nie powiniene (nie jeste zobligowany).

III. LOGIKA DEONTYCZNA
Przedstawiony powy¿ej model wnioskowania typu redukcji filozoficznej
nie ma charakteru dedukcyjnego, czyli niezawodnego. Trudnoæ nastrêcza
przejcie od powinien p” do samego p lub odwrotnie od p do „powinien p.
Próba powi¹zania tez metafizycznych z tezami etycznymi na drodze redukcji
pozostaje ostatecznie poza wnioskowaniami opisywanymi w logice przyjêtej
w w¹skim sensie i podpada pod b ³ ¹ d n a t u r a l i s t y c z n y Moore’a. Poza
tym podnoszony jest te¿ zarzut, ¿e w opisywanej wy¿ej redukcji w sposób
ukryty w tezach antropologicznych zawarte s¹ ju¿ tezy normatywne6.
Czy mo¿na jednak udoskonaliæ – jak siê wydaje – s³uszn¹ intuicjê przejcia od powinien do mo¿e? Jeli przyjmiemy, ¿e zdania: jest mo¿liwe,
¿e p” i „nie jest mo¿liwe, ¿e p; s¹ zdaniami opisowymi (teoretycznymi) oraz
oznaczymy powinien” przez „O”, a mo¿e przez M, to otrzymamy nastêpuj¹cy zapis: Op®Mp, który w klasycznym rachunku zdañ jest równoznaczny z: ~Mp®~Op. Dedukcja w tym miejscu wydaje siê poprawna, jednak bli¿sza jej analiza ukazuje ponownie, ¿e w zdaniach opisowych odwo³ujemy siê
do stanu rzeczy, a wiêc wprowadzamy do wnioskowania sformu³owania treciowe, odchodz¹c przy tym od zwi¹zków czysto formalnych, a st¹d tak¿e od
niezawodnoci dedukcji. Aby unikn¹æ takiego problemu na gruncie logiki
deontycznej, proponuje siê nastêpuj¹ce ujêcie zapisu: O(Op®Mp), który odczytujemy: powinno byæ, ¿e jeli powinno byæ p, to jest mo¿liwe p)”.
5
A. Buczek, Zwi¹zek miêdzy zdaniami teoretycznymi a praktycznymi, Roczniki Filozoficzne nr 23 (1975), z. 1, s. 34-35.
6
Tam¿e, s. 37.
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Ostatecznie by³by do przyjêcia zapis O(~Mp®~Op), który czytamy: jeli nie
jest mo¿liwe p, to nie jest obowi¹zkowe p”7.
Propozycjê rozwi¹zania problemu zwi¹zku zdañ opisowych ze zdaniami
normatywnymi podaje tak¿e Roderick Chisholm8. Jeli chcemy wyprowadzaæ
powinien z jest, musimy – zdaniem Chisholma – wzi¹æ pod uwagê ca³¹
bogat¹ i z³o¿on¹ rzeczywistoæ. Jego wnioskowanie mo¿na zilustrowaæ na
nastêpuj¹cym przyk³adzie: Umówienie siê na kawê z przyjacielem (p) wymaga spotkania z przyjacielem (q), lecz wypadek na drodze (r) stwarza szersz¹
sytuacjê (p oraz r), w której nie dochodzi do spotkania (q). W ten sposób
Chisholm odnosi siê explicite do stanów rzeczy w orzekaniu powinnoci, zapewniaj¹c jednoczenie, ¿e zawsze który stan rzeczy przewa¿y i pozwoli
podj¹æ decyzjê (dogmatyzm) – nie ukonkretnia jednak jak¹  i to stanowi niew¹tpliwie s³aboæ jego teorii9.

IV. LOGIKA EPISTEMICZNA
Przeniemy siê teraz na grunt logiki epistemicznej, która bada mylenie
ludzkie jako takie. W logice tej wystêpuje teza: jeli x wie, ¿e p, to p, któr¹
zapiszemy w nastêpuj¹cy sposób: xWp®p. Wprowadzaj¹c do takiej tezy powinnoæ (O), mamy: xWOp®p. Zbadajmy poprawnoæ tej formu³y, która staje siê szczególnym przypadkiem tezy xWp®p.
Po pierwsze, mo¿emy przyj¹æ, ¿e zasada xWOp®p jest zasad¹ ogóln¹. Po
drugie, Op ma charakter normatywny. Po trzecie, trzeba nam udowodniæ, ¿e
xWOp jest zdaniem opisowym. Trudnoci¹ jest tu wystêpowanie elementu
normatywnego Op. Nie ka¿de jednak zdanie zawieraj¹ce element normatywny staje siê przez ten sam fakt zdaniem normatywnym. Czy xWOp jest zatem
zdaniem mieszanym?
Jeli na gruncie ujêæ formalnych nie udowodnimy, ¿e analizowane zdanie
jest zdaniem teoretycznym (opisowym), to nie wyjdziemy z b³êdnego ko³a
z³udzenia naturalistycznego. Widaæ st¹d jasno, ¿e jeli filozofowie nie bêd¹
potrafili sformu³owaæ wyranych kryteriów, które pozwoli³yby (nam) odró¿niæ zdania normatywne od zdañ mieszanych i czysto opisowych, nie bêdziemy mogli w sposób satysfakcjonuj¹cy rozwi¹zaæ problemu przejcia od jest”

Tam¿e, s. 38.
R.M. Chisholm, Ethics and Intrinsic Values, Heidelberg 2001.
9
Por. P. Kawalec, Metaetyka czy prolegomena do teodycei?, „Ethos” nr 57-58 (2002), s. 362.
7

8

CHARAKTERYSTYKA ZWI¥ZKU MIÊDZY ZDANIAMI OPISOWYMI A ZDANIAMI

119

do „powinien”. Wyzwanie stanowi wci¹¿ analiza faktycznoci normatywnego powinien oraz ukrytej normatywnoci orzekaj¹cego jest10.
V. PODEJCIE FILOZOFICZNE
Odmawianie wartoci logicznej zdaniom praktycznym wi¹¿e siê z filozoficznym stanowiskiem odmawiaj¹cym realnoci relacji jako takiej. Ostatecznie, gdy na gruncie filozofii klasycznej przyjmujemy realnie istniej¹ce relacje, mo¿emy z metafizycznego poznania natury cz³owieka i jego relacji do
celu przedmiotowego dzia³ania dojæ do uzasadnienia zdañ praktycznych.
Trzeba przy tym jednak za³o¿yæ okrelon¹ metafizykê i epistemologiê. Widaæ
st¹d jasno, ¿e jeli nie jestemy w stanie powi¹zaæ zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi za pomoc¹ narzêdzi logicznych, to odpowied na zarysowany problem zale¿y w du¿ym stopniu od perspektywy, z jakiej jest on
rozwi¹zywany. Przedstawmy kilka przyk³adów tej zasady.
Na przyk³ad utylitaryci twierdz¹, ¿e ka¿de dzia³anie cz³owieka jest moralnie obojêtne i jest tylko pewnym aktem poznawczym. Ocena moralna jako
punkt odniesienia przyjmuje spo³ecznoæ, a konkretnie jak najwiêksze szczêcie jak najwiêkszej liczby ludzi. Na takiej bazie powstaje etyka konsekwencjonalna, co stanowi rozwiniêcie stanowiska Hume’a.
Z kolei Stephen Finlay uwa¿a, ¿e nale¿y rozwijaæ naturalistyczn¹ teoriê
normatywnoci opart¹ na redukcyjnej semantyce „powinien”. Wyró¿nia przy
tym takie funkcje „powinien”, jak: predyktywna, instrumentalna oraz kategoryczna. Podstawowa jest pierwsza z nich, która charakteryzuje siê ró¿nym
stopniem prawdopodobieñstwa; w funkcji instrumentalnej dochodzi modyfikacja ze wzglêdu na cel; natomiast kategoryczne powinien jest wyró¿nionym zastosowaniem retorycznym wersji instrumentalnej, staj¹cym siê czêsto
moralnym powinien11.
Podejcie to stanowi przyk³ad wyprowadzania zdañ normatywnych z analiz jêzyka oraz jego ró¿nych funkcji. Jest o tyle niebezpieczne, ¿e pomija siê
tu w ogóle odniesienie do rzeczywistoci oraz obiektywn¹ mo¿liwoæ weryfikacji prawdziwoci proponowanych tez.
Na szczêcie nie brakuje filozofów, którzy na nowo podejmuj¹ klasyczne
ujêcie analizowanego zagadnienia. Na przyk³ad Robert Matava utrzymuje, ¿e
10
A. Buczek, Zwi¹zek miêdzy zdaniami teoretycznymi a praktycznymi, Roczniki Filozoficzne nr 23 (1975), z. 1, s. 40-41.
11
S. Finlay, Oughts and ends, „Philosophical Studies” Vol. 143 (2009), Issue 3, s. 315-340.
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odró¿nienie „jest” od „powinien nie powinno byæ odnoszone do dychotomii
pomiêdzy porz¹dkiem natury oraz porz¹dkiem moralnoci ani pomiêdzy wiedz¹ teoretyczn¹ oraz wiedz¹ praktyczn¹. Zasady porz¹dku moralnego znajduj¹, jego zdaniem, odzwierciedlenie w prawie naturalnym na tyle, na ile natura
wyznacza warunki spe³nienia siê cz³owieka jako osoby. Dziêki osobistemu
dowiadczeniu w³asnej natury cz³owiek odkrywa w sposób niekonceptualny
praktyczne zasady, które sprzyjaj¹ jego samospe³nieniu. Jest to niespekulatywny rodzaj poznania, którego treæ mo¿e staæ siê nastêpnie przedmiotem
adekwatnej refleksji filozoficznej12.
Równie¿ Athur Dyck broni klasycznego podejcia do zagadnienia relacji
zdañ opisowych i normatywnych. Twierdzi, ¿e powinnoæ mo¿e byæ odniesiona do wartoci jako cechy przynale¿nej rzeczywistoci, dziêki którym
mo¿emy oceniæ adekwatnoæ naszych s¹dów moralnych. Autor ten krytykuje
wspó³czesne podejcia redukcjonistyczne w odniesieniu do analizowanego
problemu. Dla poparcia swoich tez zwraca siê do psychologii Gestalt, w której mo¿na odnaleæ fenomenologiczny opis powinnoci oraz wartoci jako
dowiadczenia rozbie¿noci pomiêdzy tym, co cz³owiek czyni, a stawianymi
mu wymaganiami. Dowiadczenie moralnej wymagalnoci (requiredness)
w istotny sposób ró¿ni siê od dowiadczeñ wymagañ logicznych, estetycznych
i innych13. Dyskutuj¹c z ujêciami naturalizuj¹cymi, Dyck twierdzi, ¿e wymagania moralne mog¹ byæ postrzegane i uzasadniane z perspektywy idealnego
obserwatora. W tradycji chrzecijañskiej jest nim Bóg. Zdaniem Dycka, jest
to w pe³ni wiarygodna perspektywa dla formu³owania norm etycznych14.

VI. PODEJCIE PSYCHOLOGICZNE
Zmieñmy teraz nieco perspektywê i zobaczmy, w jaki sposób interesuj¹cy nas problem wszed³ równie¿ do refleksji psychologicznej. Jako pierwszy
przyk³ad pos³u¿y nam jeden z najbardziej kontrowersyjnych psychologów,
reprezentant behawioryzmu, Burrhus Skinner.
W psychologii praktycznej Skinner chcia³ powi¹zaæ „jest” nauk przyrodniczych (zdania opisowe) z „powinien” etyki (zdania normatywne), odnosz¹c
R.J. Matava, ‘Is’, ‘Ought’ and Moral Realism: The Roles of Nature and Experience in Practical Understanding, „Studies in Christian Ethics” Vol. 24 (2011), Issue 3, s. 311-328.
13
A.J. Dyck, Moral requiredness: bridging the gap between „ought” and „is”, „Journal of
Religious Ethics” Vol. 6 (1978), s. 293-318.
14
Idem, Moral requiredness: bridging the gap between „ought” and „is”, „Journal of Religious Ethics” Vol. 9 (1981), no 1, s. 131-150.
12
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siê w tym celu do prawid³owoci statystycznych wystêpuj¹cych wród ludzi
a stanowi¹cych przedmiot badañ psychologii. Karl Popper zarzuca³ tej próbie, ¿e wobec faktów socjologicznych mówi¹cych o tym, ¿e wiêkszoæ ludzi
przyjmuje zasadê Nie kradnij, mo¿na albo przyj¹æ tê zasadê jako normê,
albo nie. Poza tym istnieje tak¿e mo¿liwoæ zniechêcania albo zachêcania
tych, którzy przyjêli tê zasadê, do jej przestrzegania albo nawet do przyjêcia
innej zasady. Nie jest w tym sensie mo¿liwe wyprowadzenie zdania okrelaj¹cego normê lub decyzjê ze zdania opisuj¹cego fakt, czyli wyprowadzanie
norm z faktów15.
Wedle Skinnera wniosek Poppera jest poprawny tylko wówczas, gdy istnieje mo¿liwoæ wyboru pomiêdzy normami. Jeli cz³owiek jest zdeterminowany zewnêtrznymi warunkami, to nie ma wolnoci wyboru. Skoro rozumowanie Poppera takow¹ wolnoæ zak³ada, to jego argument ma, zdaniem
Skinnera, bardzo ograniczon¹ wartoæ16.
Wed³ug Skinnera moralnie dobre jest to, co daje wzmocnienie odpowiedniego zachowania. Wed³ug zwolenników teorii b³êdu naturalistycznego Moore’a nie mo¿na wyprowadzaæ zdañ normatywnych, stanowi¹cych o tym, co
jest dobre, na podstawie danych czysto faktualnych. Jeli pod¹¿ymy za rozumowaniem Skinnera, gdzie dobre jest to, co daje wzmocnienie, to nie bêdziemy pytaæ o to, czy co jest dobre, lecz o to, czy daje wzmocnienie. Jednak¿e
mo¿emy zasadnie pytaæ, czy ka¿de wzmocnienie jest dobre.
Podajmy te¿ przyk³ad bardziej wspó³czesny, a wywodz¹cy siê z psychologii poznawczej (kognitywnej), skupiaj¹cej swoj¹ uwagê na zasadach kieruj¹cych myleniem cz³owieka. Wród reprezentantów tego kierunku psychologicznego istniej¹ obecnie g³osy (np. Shira Elqayam i Jonathan Evans), które
podwa¿aj¹ normatywny wymiar mylenia ludzkiego. Wed³ug tego ujêcia normatywizm w myleniu zawsze prowadzi do wik³ania siê w nierozwi¹zywaln¹
aporiê jest-powinien. Dowody empiryczne mog¹ nam pomóc jedynie
w rozwi¹zywaniu kwestii opisowych, ale ju¿ nie normatywnych. Nale¿y zatem rozró¿niæ normatywizm od kompetencji praktycznych oraz zaj¹æ siê raczej opisow¹ stron¹ tych¿e kompetencji w kluczu analizy komputacyjnej.
Tego rodzaju deskryptywizm w zakresie procesów mentalnych wed³ug omawianych psychologów mia³by byæ alternatyw¹ dla rozwa¿añ typu czysto normatywnego17.
15

s. 145.

R. Garrett, Skinners Case for Radical Behaviorism, w: The Philosophy of Psychology,

Tam¿e, s. 146.
S. Elqayam, J.S. Evans, Subtracting „ought” from „is”: Descriptivism versus normativism
in the study of human thinking, „Behavioral & Brain Sciences” Vol. 34 (2011), Issue 5, s. 233-248.
16
17
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Mike Oaksford oraz Nick Chater dyskutuj¹ z podejciem Elqayam i Evansa, twierdz¹c, ¿e zwyk³y opis tego, jaki wiat jest, nie mo¿e od razu determinowaæ, jak powinnimy o nim myleæ oraz jak mamy postêpowaæ. Rozwa¿ania normatywne nie musz¹ zaraz podkopywaæ mo¿liwoci adekwatnej analizy
rozumowañ cz³owieka. Analiza racjonalnoci cz³owieka nie polega na tym,
¿eby wskazywaæ na to, jak ludzie powinni myleæ, lecz w jaki sposób faktycznie myl¹. Refleksja normatywna nie mo¿e byæ wobec tego sprowadzona
tylko do analizy racjonalnoci cz³owieka18.
VII. PODEJCIE NEURONAUKOWE
Wspó³czenie istniej¹ te¿ próby zast¹pienia tradycyjnego podejcia normatywnego nienormatywn¹ deskryptywno-kauzaln¹ nauk¹ kognitywn¹, któr¹
mo¿na tak¿e okreliæ mianem nienormatywnego naturalizmu. Na przyk³ad
Patrycja Churchland uwa¿a, ¿e mo¿na wyprowadzaæ powinno byæ z jest.
Choæ nie mo¿na w tym miejscu mówiæ wprost o dedukcji, to mo¿na mówiæ
o prawdziwoci. Z perspektywy neuronaukowej proces decyzyjny u cz³owieka nie jest owocem zestawienia ci¹gu zdañ normatywnych (rozumowania
praktycznego), ale raczej praktyki ¿yciowej oraz historii rozwoju orodkowego uk³adu nerwowego konkretnej jednostki. W sposób oczywisty podejcie
to promuje redukcjonizm biologiczny w budowaniu etyki. Wnioski t¹ drog¹
wyci¹gane mo¿na by streciæ w nastêpuj¹cy sposób: Postêpujê tak, a nie inaczej, poniewa¿ zmusza mnie do tego okrelona struktura oraz funkcjonowanie mojego uk³adu nerwowego19.
Najwa¿niejszym zarzutem wobec takiego podejcia do wi¹zania zdañ
opisowych ze zdaniami normatywnymi mimo jego deklarowanej neutralnoci
jest powrót do b³êdu naturalistycznego przez to, ¿e z faktów dotycz¹cych formowania siê oraz zmiany przekonañ wyci¹ga siê wnioski na temat tego, co
powinno byæ uznane za s³uszne. Odkrycia neuronaukowe dotycz¹ce zjawisk
umys³owych maj¹ wartoæ wy³¹cznie opisow¹. Istotn¹ czêci¹ epistemologii
i etyki jest z kolei ustanowienie okrelonej normatywnoci. Przyjmuj¹c powy¿sz¹ strategiê badawcz¹, nara¿amy siê na mieszanie podejcia opisowego
z podejciem normatywnym20. Ostatecznie nauki przyrodnicze nie mog¹ ustaM. Oaksford, N. Chater, The is-ought fallacy fallacy, Behavioral & Brain Sciences Vol.
34 (2011), Issue 5, s. 262-263.
19
P.S. Churchland, Inference to the Best Decision, w: The Oxford Handbook of Philosophy
and Neuroscience, ed. J. Bickle, Oxford 2009, s. 427.
20
H. Siegel, Naturalism and the Abandonment of Naturalism, w: The Philosophy of Psychology, s. 6.
18
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nowiæ norm etycznych. Mog¹ co najwy¿ej dostarczyæ pewnych narzêdzi do
oceny rzeczywistoci oraz wskazania adekwatnych sposobów wype³niania
norm moralnych21.
VIII. ZAKOÑCZENIE
Rozwa¿ania na temat mo¿liwoci powi¹zania zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi ukazuj¹ niezwyk³¹ z³o¿onoæ, a jednoczenie wielk¹ donios³oæ tego zagadnienia. Jak dotychczas filozofowie nie wypracowali jednoznacznego ujêcia omawianego problemu, co oczywicie oddala nas od jego
satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania. Co ciekawe z czasem do dyskusji w³¹czyli
siê przedstawiciele innych nauk o cz³owieku: spo³ecznych oraz przyrodniczych.
Okazuje siê, ¿e rozwi¹zania nieformalne (humanistyczne i przyrodnicze)
s¹ powi¹zane w du¿ym stopniu z przyjmowanym rozumieniem rzeczywistoci czy wiatopogl¹dem. Promowanie ró¿nego rodzaju redukcjonizmów
w rozumieniu natury cz³owieka, a przez to tak¿e jego wiata wartoci i powinnoci, jest bardzo krótkowzroczne, poniewa¿ pomija ca³e bogactwo bytu
ludzkiego, z którego w sposób integralny wyp³ywa jego moralnoæ. Nale¿y
wiêc zachowaæ czujnoæ i nie przyjmowaæ pochopnie uproszczonych rozwi¹zañ, jakich przyk³ad mamy w pogl¹dach Patrycji Churchland.
Powracaj¹c do ujêæ formalnych, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e wnikliwsza
analiza zdañ dotycz¹cych natury cz³owieka wykazuje, ¿e s¹ one zdaniami
mieszanymi  zawieraj¹ w sobie odniesienie normatywne poprzez przydanie
naturze cech normatywnych a priori lub przez wybór etycznych kryteriów jej
opisu. Podwa¿ona jest tym samym prawomocnoæ wnioskowania redukcyjnego. Cz³owiek musi wiedzieæ, kim jest, aby spe³niæ powinnoæ, ale jeli
w tym wiedzieæ zawiera siê tak¿e element normatywny, to natrafiamy na
znan¹ ju¿ nam trudnoæ i problem przejcia od jest do powinien traci
znów sw¹ donios³oæ. Wobec powy¿szych trudnoci jasne sformu³owanie kryteriów pozwalaj¹cych na odró¿nienie zdañ teoretycznych od zdañ praktycznych pozostaje wci¹¿ zagadnieniem centralnym.
Byæ mo¿e postulat podania kryteriów pozwalaj¹cych na odró¿nienie zdañ
praktycznych od zdañ teoretycznych jest w praktyce niemo¿liwy do realizacji, poniewa¿ tak zdania opisowe, jak i zdania normatywne s¹ zdaniami mie21
W.T. ODonohue R. Mangold, A Critical Examination of The Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, w: The Philosophy of Psychology, s. 377.
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szanymi, które zawieraj¹ w sobie i elementy opisowe, i wezwanie do jakiego okrelonego dzia³ania. Samo dowiadczenie pokazuje te¿, ¿e zdania teoretyczne i praktyczne spotykaj¹ siê w rzeczywistoci ze sob¹ i nawzajem na
siebie wp³ywaj¹. Mo¿emy mówiæ o ich paralelizmie oraz wzajemnej odpowiednioci, która nie ma jednak charakteru wnioskowania logicznego i wobec tego pozostaje otwarta na bardziej dowolne analizy metafizyczne, psychologiczne i inne, z czym wi¹¿e siê niebezpieczeñstwo, ¿e stanie siê „drog¹
na skróty dla adekwatnego rozumienia cz³owieka oraz jego powinnoci. Zagro¿enie to powinno byæ nieustann¹ zachêt¹ dla filozofów do podejmowania
wymagaj¹cej sk¹din¹d problematyki natury zwi¹zku zdañ opisowych ze zdaniami normatywnymi.
SUMMARY
The philosophical problem that is the focus of this article was polemically coined by David
Hume and expressed in a Latin phrase: ab esse ad obligare non valet illatio. Thanks to George
Moore, this statement entered into the history of philosophy as the naturalistic fallacy. Hume questioned the possibility of deriving ethics from natural law. He was convinced that moral obligation
has its roots rather in human emotions. Subsequently both Immanuel Kant in his categorical imperative, and Max Scheler in his material ethics of values, disputed Hume’s statement.
In the present article we will try to address the issue of the naturalistic fallacy, which denies
the possibility of deriving an „ought” from an „is”, first of all in the field of formal logic. Afterwards, we will analyze the relationship of descriptive and normative statements philosophically,
psychologically and, in the end, neuroscientifically – all this in order to answer the question whether
there is any possible link between those two types of statements.

Keywords
naturalistic fallacy, „is” and „ought”, descriptive sentences, normative sentences
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Introduction
The problem of the existence of ethics based only on human reason and
independent of Revelation is one of the most discussed problems in contemporary ethics and moral discourse. Today, in an age of postmodernism, when
all absolute truths are rejected, especially those concerned with universal
moral norms, philosophers, especially ethicists, struggle to find common
moral principles. On the one hand, we have the attempt of Hans Küng in so-called Global-Ethic1, which try to identify some common moral principles in
different religious standpoints while another view is held in a document of
the International Theological Commission: The Search for Universal Ethics:
A New Look at Natural Law, which endeavours to redefine the struggle for
the search of a universal ethic in a return to theory of natural law2. This theory claims that all human agents can grasp some basic truths of the moral
order, and even the most complicated or complex social order or other circumstances cannot eradicate them from the human mind. But is this theory
sufficient? For example John Calvin and other Reformers rejected the notion
1
2

http://www.kusala.org/udharma/globalethic.html [accessed 19.03.2012].
http://www.pathsoflove.com/universal-ethics-natural-law.html [accessed 19.03.2012].
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of natural law3. Of the opposite view is Immanuel Kant4 – a key figure in
Modernism who tried to interpret Christianity as essentially a moral teaching
separable from any dogmatic baggage.
In this article I want to reflect on the way in which the American scholar,
Ralph McInerny tries to respond to this appeal and to find a solution in his
interpretation of Thomas Aquinas’ idea of natural law5. As a former student
of Charles de Konick, one of the most prominent figures in so-called aristotelic Thomism – McInerny’s interpretation of Aquinas is based primarily on
Aristotle. What is very interesting is that his interpretation is opposed to the
views of two Thomas Aquinas scholars, (Aquinas is considered as one of the main
theoretician of natural law theory) Etienne Gilson and Jacques Maritain who
have tried in the past to undermine the value of so called philosophical ethics,
based on the work of reason only.
1. OBJECTIONS TO THE POSSIBILITIES OF ETHICS
The first of these, is espoused by Etienne Gilson who recognized Aquinas first of all as a theologian. Of course he recognized in his works huge
philosophical impact, which refuted Bertrand Russell’s and Will Durant’s
idea, that nothing special happened in philosophy in the Middle Ages6. But
on the other hand, in Gilson’s understanding the philosophy of Aquinas is
embedded in theology. Aquinas developed a Christian philosophy, not to be
confused with his theology, even though it was made in the course of their
theologizing. Theology and philosophy must be distinct, but not separate. The
order of Aquinas’s philosophy is subjected to his theology7.
From that standpoint Gilson easily arrived at his conception of Christian
philosophy. Gilson’s purpose in discussing the existence of Christian philosophy is to suggest that not only is Thomism a Christian philosophy, but that of
Bonaventure and Augustine is as well. This kind of Christian philosophy will
be intelligible in the light of the relationship between faith and reason. Gilson
See J. Calvin, Institutes of Christian Religion, trans. F.L. Battles, Grand Rapids 1986.
See I. Kant, Religion within the Limits of Reason Alone, trans. J. R. Silber, New York 1960.
5
The main source for this article will be the book of Ralph McInerny, The Question of
Christian Ethics, Washington D.C. 1993, written lectures given in the John Paul II Institute for
Studies on Marriage and the Family. This book is the only one by this author that fully examines
the question of the existence of an ethics independent from Revelation.
6
See R. McInerny, The Question of Christian Ethics, p. 10.
7
See Ibidem, p. 10, see also: E. Gilson, History of Christian Philosophy in Middle Ages, New
York 1955.
3
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is then suggesting that faith can be intrinsic to philosophy8. Gilson embarks
on historical research so as to examine this question. According to the works
of Paul, who spoke in his Letter to the Romans of natural moral law, or Justin, who taught that the participation of every human being, through whichever revelation, is a participation in the light of Christ, Gilson could validate
the claim, that there is a Christian philosophy. It is because acceptance of faith
was taken to confer philosophical advantages as well as others9. This does not
mean that „faith is a kind of cognition superior to natural cognition”10. Man
cannot proceed from premises of faith to pure science or make a transformation from faith to knowledge. Instead, the Christian philosopher asks whether
there are any truths accepted by faith that can be known by reason to be true.
Then there will be progression form faith to knowledge, and the latter can be
called Christian philosophy because of the original status of the truth of the
believer. Gilson stated that he calls Christian every philosophy, „which although keeping the two orders (natural and supernatural) formally distinct,
nevertheless considers Christian revelation as an indispensable auxiliary to
reason”11. What Gilson is insisting is that the „constitution of this true philosophy could not be achieved without the aid of revelation acting as an indispensable moral support to the reason”12. But this provokes other problems: if
this is so then can the philosophy of Aquinas without a theological background still be called a Christian philosophy? If his philosophical ethics, without the impact of grace and supernatural order is possible? Of course one has
to state that operating with insufficient knowledge of the end of every human,
ethics has a limited task. But does this limited moral philosophy have no right
to exist independent of theology? This kind of purely philosophical ethics had
little practical value for Gilson13.
Another Thomistic scholar, Jacques Maritain invented the theory of „moral philosophy adequately considered”. In his understanding, purely philosophical ethics would be possible only in a state of pure nature, not concerning
the fact of Original Sin which weakened our intellectual faculties in moral
discernment. Of course Maritain acknowledged that purely philosophical
ethics could prescribe some good acts such as „tell the truth and do not lie”, but
8
See Ibid, p. 12, see also: E. Gilson, Spirit of Medieval Philosophy, trans. A. H. C. Downes,
New York 1936, p. 9.
9
See Ibidem, p. 13.
10
E. Gilson, Spirit of Medieval Philosophy, p. 35.
11
See Ibidem, p. 38.
12
See Ibidem, 40-41.
13
See V. Bourke, Moral Philosophy without Revelation, Thomist, 40 (1976), p. 555.
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the prescription of good acts is not enough to form a practical science. Maritain stated: „the true science of the use of freedom not only prescribes good
actions but determines how the acting subject can live a life of consistent
goodness and organize rightly his whole universe of action”14.
Maritain in his works tried to contrast two orders: the practical and theoretical. In the theoretical order he acknowledges possibilities of natural theology – we can get some information about God, perhaps this science is not
sufficient, but it is not false. Difference is in practical order. Maritain stated
about ethics that „it is essentially insufficient in the sense that no science directive of human conduct – no science pure and simply worthy of the name –
can exist without taking into account the real and actual last end of human
life”15. One must take into account the actual fallen state of human beings
after original sin. Purely natural will in a state of pure nature is for Maritain
a false concept. He stated that if we want to conceptualize in a „texture of
pure reason, we will produce a false morality designed for man as he is, but
with its axis all awry”16. This position can be summed up by the statement
that „man, as he actually exists has been redeemed by Christ and called to
a happiness that exceeds his natural reach, yet it is only through faith that one
can accept this claim as true; therefore, moral directives adequate to actually
existing man must presuppose the faith”17. By that critique Maritain developed
the idea of „moral philosophy adequately considered”, which is subjected to
moral theology.
2. MCINERNYS IDEA OF INDEPENDENT ETHICS
McInerny try to reject Gilson’s and Maritain’s obstacles by reading and
commentary of Aquinas, in particular his Treatise on Law. What McInerny
first noticed was that in Aquinas’s thinking, pagan philosophers were able to
learn some truth about God which is a small package of revelation, therefore
it is possible that they could gain some knowledge of the human good, which
is in the full picture given by revelation, especially in Decalogue. McInerny
named these truths the preambles of faith in a practical order18.
J. Maritain, Science and Wisdom, trans. B. Wall, New York 1940, p. 162.
J. Maritain, Science and Wisdom, p. 165.
16
Ibidem, p. 167.
17
R. McInerny, The Question of Christian Ethics, p. 21.
18
Idem, First Glance of St. Thomas Aquinas. A Handbook for Peeping Thomists, Notre Dame
 London 1990, p. 157-158.
14
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2.1. Preambula fidei

The first mention of preambula fidei is found in Summa contra gentiles.
Thomas observes two kinds of truth: the first is that we can gain from our
natural reason. These are truths such as: „God exits” or „God is one”. On the
other hand there are some truths, that God had to reveal to us, like that of the
three persons in the Trinity or that Jesus is human and divine19. They are
called mysteries of faith. As Thomas stated, preambles of faith can be known
by reason for the believer or not, Christian faith is not presupposed. As McInerny noted, „Thomas, living at the time when the Physics and Metaphysics of
Aristotle became available in the West, was able to compile a list such truths
about God that the philosophers had acquired”20. Of course Maritain will acknowledge his contribution and give importance to truth about God, that could
be found in theoretical reason, but he rejected this significance concerning
truths about human activity. For him practical reason and practical sciences
scarcely differ from theoretical reason and theoretical sciences21.
As a confrontation to Maritain McInerny noted, that there is Aquinas’s
parallel between practical reason to the preambles of faith in theoretical reason. Through things, which God revealed, there are some precepts meant to
guide our actions, notably those included in the Decalogue. To understand
fully the significance of the precept of the Decalogue in Aquinas, McInerny
is trying to see it in the broader context of Aquinas’s Treatise on Law22.
2.2. Natural law

When Aquinas speaks of „law”, he thinks about promulgated rational ordination to the common good by one who has charge of the community23. This
notion is used analogously to God’s direction of the world. His plan for all
creatures is called divine law, usually equated with God’s providence. As
McInerny commented, „just as central events may be said to be rational, not
because of any reasoning on the part of physical objects, but because of the
wise ordering of the Creator, so the activities of natural entities are lawful,
not because they rationally direct themselves, but because of the wise they
are directed24”. Human participation in this eternal law Aquinas called natural
19
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law. Thomas applied the notion of natural law to those creatures, which are
not only rationally directed, but which rationally direct themselves to an end.
The human person is one such creature25. Human beings are not merely directed by divine reason – they direct themselves rationally and this self-direction involves another law, distinct from eternal law – and this we call natural
law. As we can understand natural law, man has not been given a mind simply to discover the single possible course of action open to him. We are not
forced to act in the way we do. We are capable of acting rightly or wrongly.
This indeterminacy involved is moral: good can be known by reason. The
human agent in his moral investigation pursues happiness as a fulfilling end.
The most general starting points of this moral endeavour can be found in the
precepts of natural law26. It is law appropriate to our nature and prescriptive
judgments which talks about what is good for our nature and can really perfect it. What McInerny insisted on was that Aquinas identified natural law
with the first precepts of practical reason,
the nongainsayable truths that mark the limit of moral discourse. These common and
naturally known first principles are latent or implicit in particular moral judgments
that are discursively arrived it. These principles are thus said to preside over moral
philosophy in general  over ethics, domestic governance, political action, and of
course civil law27.

These kind of judgments human beings are supposed to know naturally,
easily. That’s why Aquinas enumerates only several precepts of natural law.
The first of these can be deduced from an analogy between the most basic precepts of theoretical order. In theoretical knowledge there is a rule of
contradiction: the same thing cannot be affirmed and denied at the same time.
The same one can observe in the practical order: good is the primary concept
in the practical use of our mind. The good is what all men seek so we can
come to the first principle of practical reason: „good is to be done and pursued, and evil is to be avoided”. As we see, the first principle of practical
reason is grounded in knowledge of the notion of goodness; this means the
good is that which all things seek. This is what „good” is taken to mean, just
as „being” means that we exist28. As McInerny commented on Aquinas: „this
good does not simply designate an object of pursuit, but rather gives some
kind of formality under which the object is pursued as being completive or
See Thomas Aquinas ST, I-II, q. 91, a. 2.
R. McInerny, St Thomas Aquinas, p. 64.
27
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perfective. Whatever is done is done under the formality of the good, that is,
with the thought that it is perfective and fulfilling the agent29”. But what is
the criterion for inclusion in the precepts of natural law? The order of precepts of natural law follows that of natural inclinations.
2.3. Natural inclinations

The first inclination, according to the nature shared with all substances,
every human agent seeks to conserve itself in existence according to its nature. That is why humans naturally try to preserve their lives. The second
inclination, according to nature shared with animal is joining between husband and wife, education of children and the like.
The third inclination, characteristic only for rational creatures, is that man
has a natural inclination to know the truth of God and live in society30. Inclinations are not precepts of natural law themselves. Their presence within us
helps with immediate access to some types of good, of objects of desire of
inclination31. What McInerny insisted on was that we understand these goods
as human beings, not as a kind animal instinct. The second inclination, which
tells us that we are inclined to have sexual intercourse and have offspring does
not mean that in our sexual lives we can behave like brute animals. We must
acknowledge our reason in every action, and every fulfillment of inclination
has to have a personal and reasonable dimension. One must also take into
account, that we must seek a knowledge of context of our deeds and that the
rights of the others are to be respected would be suggestive of the first and
immediate judgments which guide human actions32.
One must acknowledge that precepts of natural law are some kind of general directives to the ultimate end, aiming at constituents of the human good.
Thanks to the fact that, in every human action the agent recognizes a striving
for the ultimate end, natural law is valid for all men and all times. What must
be emphasized is that natural law claims that there are moral absolutes. It
is an absolute moral principle-judgment or precept – that informs us what is
good for us and what we must not do which admits of no exceptions33. If we
consider some negative precepts such as: „Thou shalt not murder” or „Thou
shall not steal ”we can easily get to the point that in no way we can murder
29
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well, steal well or commit adultery well. Apart from negative precepts we can
of course gain some positive conclusions. Be just. Be generous. These precepts are perhaps not very specific but at least they call the human being to
the moral ideal. One can notice that precepts like: „Thou shalt not murder” or
„Thou shall not steal” can be found in the Decalogue. What is for Aquinas
then the status of the Decalogue and why did McInerny name them „preambula fidei of practical order”?
2.4. Decalogue

In Aquinas’s Treatise on Law the Decalogue is a manifestation of the Old
Law – part of law that was given to the Jews in the Old Covenant. But what
McInerny emphasised in reading Aquinas is the fact, that the Decalogue is
directly connected with natural law. McInerny repeated Aquinas’s statement
that the „Old Law manifested precepts of natural law, to which it added
a number of special precepts. Consequently, with respect to that of natural law
that the Old Law contains, all were held to the observance of Old Law, not
because they were (precepts) of the Old Law, but because they pertain to natural law”34. That one can see, that the Old Law contains precepts not only
peculiar to the chosen nation, Israelites, but also precepts of natural law. We
can judge our acts by fitting them with reason. In such a case evil acts become discordant with reason. Just as we can discover some basic principles
in speculative order, for example the rule of non-contradiction, we can find
the same in practical order. As McInerny notes: „Some things about human
acts are so obvious that they can be approved or rejected right off; judgments
about other acts require intense inquiry into their different circumstances, and
not everyone is equipped for such inquiry: yet other things are such that man
needs the help of divine instruction in order to judge, as in matters of faith”35.
Thanks to this statement one can find the existence of precepts, which pertain
to natural law, for example „honour thy father or mother” or „do not kill”.
Other moral precepts are arrived at discursively from natural law precepts, and
pertain to natural law only in that sense, as derived from it. But why are these
kinds of precepts were revealed in the Decalogue? McInerny once again invokes Aquinas: „among the things proposed for our belief are not only those
which reason cannot attain such as that God is triune, but also those which
Thomas Aquinas, ST, I-II, q. 100, a. 1, see also: R. McInerny, The Question of Christian
Ethics, p. 46.
35
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right reason can grasp, such as that God is one, for the exclusion of human
reason’s error, which occurs in many”36. Sinful practice can obscure both common moral precepts as well as more particular ones, so divine aid, by the divine authority of the Decalogue was necessary.
McInerny further pointed out that: „Some law of course is made by man,
some by God – but there is as well the natural law, also deriving from God,
as nature itself does”37. We can gain major precepts of natural law using our
reason. We have this notion of right practical reason, which says to us: „do
good, avoid evil”. So, for example, no murderer can excuse himself by saying that he rejected the Bible and Ten Commandments. Murder is always
some destruction of society and because natural law has to preserve common
good, it also protects life of every citizen38. The same is directed to our other
actions, especially these conducted through our natural inclinations. My desire to eat and drink is not law unto itself, but should be governed by my
mind. The same with sex – without using reason sexual intercourse becomes
only a physical act, definitely non human. Human agents must put an intellectual consideration into choosing actions to fulfill those natural inclinations,
which are grounded in natural law39.
As mentioned earlier, these moral principles, found in the Decalogue –
just as preambula fidei, are close to being self-evident, following directly from
principles that are self-evident. Of course divine sanction was needed for the
sinfulness of men, but by its nature these precepts do not require God’s intervention40. In this statement McInerny saw one of key arguments for the Catholic Church to be a defender of natural law. (As previously mentioned, Calvin
and the Reformers rejected theory of natural law; the Eastern Churches have
not developed this theory). McInerny stressed that the Catholic Church constantly used arguments from natural law in documents like Humanae vitae,
Donum vitae and others. Of course natural law is not a theological doctrine.
Neither does it suggest that the acceptance of some moral norms is dependent
on religious faith41. McInerny tries to show that
in times, when people think that it is not possible to reach practical agreement in
moral principles, and all moral theories try transform moral principles as simply
expressions of subjectivity with no objective basis to it, it is more than important to
36
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try to find in natural law some common agreement of moral rights that human agents
will be able supposed to follow42.

3. SOME CRITICAL REMARKS
First of all, one can notice that the cases of preambula fidei and practical
order are not on the same footing. In the first a believer has a sanction external to and prior to philosophy. Then he has to produce some proof if he expects the approval of a non-believer. In practical order things go differently.
It is not simply that one claims extra philosophical sanction for moral precepts naturally knowable. Natural law requires that the non-believer accepts
the existence of God. Now we must confront two objections. Aquinas describes natural law as a participation in eternal law, which can be equated with
God’s providence. How is it possible for the non-believer to believe such
a thing?43 Secondly, from the precepts of natural law that Aquinas distinguishes, one can find the injunction that we are to pursue knowledge of God. It is
difficult to see how a non-believer could accept the presumption that God
is to be known. In this case natural law presupposes, what is non-evident44.
In answer to the first objection, the theory of natural law claims that there
are certain practical judgments any agent can be expected to make. These
judgments are based on the work of practical reason and the theological description of natural law does not require that every agent is expected to know
that description. „The core of theory is that every person, sophisticated or not,
bears within him the wherewithal to distinguish good from evil”45.
According to second objection, if natural law theory presupposes a natural inclination to know God we can say that this statement must be understood in a strict way. God is the ultimate end of human life and everything is
made for His sake. So generally one might have the impression that knowledge of Him is presupposed in moral life. On the other hand Aquinas wrote
in his commentary on Boethius De Trinitate:
It should be said that although God is the ultimate end attained and the first in intention of natural appetite, it isnt necessary that he be first in the knowledge of the human mind that is ordered to the end, but on the knowledge of the one ordering, as in
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other things that tend to the end by natural appetite. He is, however, known as the
mind desires well being and to live well, which it will have only when it has God46.

As McInerny finds, „God, who is unrestricted, infinite existence, is known
implicitly whenever any existent thing is known; so too, the desire for any
good thing, any participated goodness, is an implicit desire for essential goodness”47. When Aquinas talks about natural inclination of knowing God, he is
just saying: „Seek knowledge, avoid ignorance”.
The other objection to natural law is the problem of the so called natural
fallacy. McInerny writes that, we live in times of general scepticism about
moral absolutes, where there is some presumption, that practical and moral
order must be autonomous. When we try to understand, what „natural law
morality” is, people not familiar with that notion think that this is taking rules
from nature. Hume objected to the transition from „is” to „ought”. He called
it a naturalistic fallacy48. Let’s therefore, turn to Aristotle. We can find in his
teaching the notion of four orders: „There is a certain order that reason does
not construct but only considers, such as the order of natural objects. There is
another order which reason introduces by considering its own activity, as
when it relates concepts among themselves and the signs of concepts which
are signifying sounds. Third is the order reason introduces into acts of will.
Fourth is the order reason imposes on eternal things of which it is the cause,
as in a chest or house49”. Natural philosophy here stands for the first order,
logic or rational philosophy stands for the second order, the third order is the
concern of moral philosophy, the fourth pertains to the mechanical acts. Here
we want to raise the question as to whether, we can see dependence between
first and third order, metaphysics and moral philosophy.
When we try to show a dependence between ethics and metaphysics it is
not an easy task, as anyone, in order to know what he ought to do or be, must
first become a metaphysician. Moral knowledge does not presuppose knowledge of metaphysics or indeed any theoretical knowledge. What is important
is that „no more should the theory of natural law be taken to be what anyone
is said already to know about what he ought to do”50. If we have in mind the
content of natural law, the truths that constitute it, then not only is knowledge
of it possible without metaphysics, but even without ethics or moral philoso46
47
48
49
50

Thomas Aquinas, In Boethii de Trinitate, q. 1, a. 3, ad 4.
R. McInerny, The Question of Christian Ethics, p. 67.
See R. McInerny, Aquinas on Human Action, Washington D.C. 1992, p. 193.
Thomas Aquinas, Sententia libri Ethicorum, l. 1.
R. McInerny, Aquinas on Human Action, p. 198.

136

RADOS£AW SIEMIONEK

phy. This is not equal to the statement that moral knowledge is independent
of knowledge of the way things are. When any human agent knows what to
do, this knowledge entails knowledge of the sort of agent he is. Practical
knowledge is always an extension of theoretical knowledge51.
How one can prove this? In the Questiones Disputate de Veritate, Thomas recalls that the idea of being is the first thing which reason grasps. Then
he went to conclude that: „hence all other conceptions of the intellect must be
taken as adding to being”52. The concept of good is among those others, so
good must presuppose yet add to being in some way. He goes on to discuss
the various ways in which truth adds to being. The most authoritative fragment is where Aquinas has made reference to Aristotle Metaphysics V, the
second article: „secondly being is perfective of another not only with respect
to the grasp of its species, but also with respect to real existence, and in this
way good is perfective and conservative of the existence of another, it has the
notion of end with respect to what it perfects”53. From this passage one can
see that good includes the understanding of being. As McInerny stated, any
per se notum principle other than the first presupposes the first54. In this way
it has been shown that there is a connection between practical and theoretical
order.
4. RESPONSE TO GILSON
As previously mentioned in this article, Etienne Gilson saw the Christian
philosopher as one who develops rational arguments for conclusions already
accepted on the basis of faith. McInerny writes that „Gilson’s Christian philosophy stresses the provenance of certain truths, not their status as philosophically established”55. He held the view that all philosophical truths are grounded in rationality, yet „revelation” is „indispensable” as a support to reason in
the pursuit of these truths. „In his understanding of Christian philosophy he
suggested a version of Thomism that would bring all philosophical thinking
under the influence of the faith, including, of course, philosophical ethics”56.
But on the other hand if it is serious to doubt that even if some philosophical
truths were discovered by Christians, inspired by their faith, do these truths,
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once acquired, depend only on philosophical principles needed to sustain
them?57 Gilson sometimes seems to be suggesting that this is the case. What
is more in his opinion, the philosophy of Aquinas could not survive alone
without any theological background.
McInerny responded that this claim could be upheld in the case of saint
Bonaventure, but not Thomas. In Aquinas we have a very clear notion of how
he treated philosophy and other constitutive sciences. When we read Aquinas’s commentary we see all his responses and development to almost all
philosophical areas58. McInerny makes reference to another Thomistic scholar, father Chenu, who talking about these commentaries, showed how Aquinas as a commentator made an effort to explain them and assimilate philosophical science59. Therefore all the forms of philosophical developments,
arguments and achievements, that we find in theological writings, without
their theological background, we have a place to put them. We can see them
as Thomas’s contribution to philosophical sciences, based mainly on Aristotle60. In this case truly philosophical ethics, based only on Stagirite gain the
right to exist independently as a logical and complete theory.
5. RESPONSE TO MARITAIN
It is right to once again confront Maritain’s idea of „moral philosophy
adequately considered”, in which philosophical ethics must be subjected to
moral theology. McInerny remarked, „it would be maintained that, although
man has been called to a higher, supernatural end, this elevation of his nature
does not destroy it, so that it remains possible to come to knowledge of the
good perfective of the human agent and to formulate directives in the light of
that natural end61”. What he insisted on was that we can undertake the question, if for example, Aristotle’s ethics precluded human elevation to the supernatural end. When Plato and Aristotle talk about human goodness and happiness, are their answers really contradictory to the Christian faith? Perhaps
this philosophical answer will be inadequate, but not false.
Can Aristotelian ethics really compete with moral theology? In Science
and Wisdom this problem was not especially developed by Maritain. This
See Ibidem, p. 49.
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would lead us to question whether Maritain’s reconstruction of Aristotle is
justified62. What is interesting, and even Maritain in his works noted the fact,
that such precepts such as „do not steal” or „do not lie” can be deduced from
Aristotle’s ethics. This it would perhaps suggest a degree of inadequacy in his
thought since he rejected the possibilities of philosophical ethics. Even if we
take into account that human nature was depraved by original sin, is it justifiable that a sinner is incapable of a naturally good action? As McInerny stated, „if it is granted that philosophical ethics can give true advice as how to
man, naturally considered, can act well, that would seem to be a more than
sufficient basis for the claim that a philosophical ethics is possible – possible
because it is actual. Ab esse posse valet illation”63. And one must take the
difference between practical sciences, that can show the path of a morally
good life from the dispositions of that life, as, for example, prudence or other
moral virtues. As we have seen in passages on the Old Law, corruption by sin
caused God’s revelation of truth that could be undertaken by human beings
from natural law. However, the doctrine of natural law does not assume the
standpoint that any and every human agent, no matter the moral quality of his
life, can straight off and without any trouble grasp the truth of such precepts
as those of the Decalogue, even though these principles present no difficulty
to the mind of one pursuing good. In Thomas’ teaching we can find passages
that suggest that we have been wounded in the intellectual, and even more in
practical order. Complex situations and circumstances often confuse us about
principles that supposed to be self-evident. To remedy this, we need the help
of grace to achieve even imperfect happiness, recognized for example by
Aristotle64. From Treatise on Grace we are informed, that without grace the
human agent cannot avoid serious sin. What is more, in Treatise on Virtues
one is informed that mankind may achieve acquired virtues, which are not
even virtues in the right sense.
Nevertheless, after careful study of the Second Part of Summa Theologiae,
from human nature we can formulate great nongainsayable truths about human good65. McInerny concluded his moral investigation writing that
such truths are implicit in any particular decision; their articulation is of value since
they suggest that, despite the contingency and continuous alteration of the circumstances in which we act, despite the historical changes that make one century so different from another, there are absolutes of human action; some goods that will ever
62
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be constitutive of the human moral ideal, some kinds of action that are always destructive of the human good. This is the conviction that Thomas develops in his theory of natural law66.

6. CONCLUSION
As discussed in the article, Ralph McInerny gives his idea of independent
ethics, mainly based on his understanding, commentary and reappropriation
of Aquinas’s natural law. This vision is opposed to that of other Thomistic
scholars like Etienne Gilson and Jacques Maritain, who have tried to minimalize the role of moral philosophy in favour of moral theology. By analyzing the thoughts of Aquinas, McInerny became convinced, that in practical
philosophy Aquinas gave so much importance to the working of practical reason, precepts of natural law and natural inclination that one can find in Christianity the possibility of the existence of independent ethics from moral theology. The foundation for this idea is the conviction that basic moral norms
can be rationally deduced from natural law, without any influence of Revelation. By analogy, as we can grasp the first intellectual principle in theoretical
order, in the same way moral good can be found in the practical order. As
shown earlier, in this theory we can also find very strict dependence on a theoretical and practical order, which is an effort to overcome the problem of the
naturalistic fallacy.
McInerny’s outlook provides a very important and significant voice in the
present time of post-modern refusals of moral absolutes and truths. It tries to
show a universal application of natural law in finding moral commonplaces
for every person, believer or non-believer, wise or not wise. It appeals to the
work of our reason, our nature and our natural strivings. But what is most
important, his idea can offer a powerful defence of natural law theory, which
is crucial for the Church’s moral teaching, and its attempts to find general
nongainsayable judgments, common for every person in a morally complex
world.
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STRESZCZENIE
Ralph McInerny, bazuj¹c na swej interpretacji teorii prawa naturalnego Tomasza z Akwinu,
wychodzi z interesuj¹c¹ teori¹ etyki niezale¿nej wzglêdem objawienia. McInerny sw¹ teoriê opiera
na przekonaniu, ¿e tak jak rozum mo¿e poznaæ podstawowe zasady w porz¹dku teoretycznym, tak
jest on w stanie uchwyciæ takowe zasady w porz¹dku praktycznym. Teoria ta stara siê byæ mocn¹
obron¹ teorii prawa naturalnego, która szuka niezmiennych, etycznych zasad w z³o¿onym moralnie
postmodernistycznym wiecie.
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 9, POZNAÑ 2012
IM . A DAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ T EOLOGICZNY

ZBIGNIEW JANUSZEWSKI

Ludzka potrzeba prawdy jako nadzieja wobec pêkniêtego wiata
w refleksji Gabriela Marcela
The Human Need for Truth as Hope for a Broken World in the Reflection of Gabriel Marcel

Gabriel Marcel urodzi³ siê 7 grudnia 1889 roku w Pary¿u. Jego dzieciñstwo zosta³o bolenie naznaczone mierci¹ matki. Zmar³a, kiedy ch³opiec
ukoñczy³ cztery lata. Uczêszcza³ do renomowanego liceum, a nastêpnie podj¹³ studia na Sorbonie. Maj¹c 21 lat, zda³ tam egzamin pañstwowy z filozofii,
co umo¿liwi³o mu nauczanie tego¿ przedmiotu w liceach. Wyk³ada³ we francuskim Sens, Pary¿u i Montpelier. W czasie I wojny wiatowej Marcel z powodu zbyt s³abego zdrowia nie zosta³ wcielony do armii. Pracowa³ natomiast
w jednym z oddzia³ów Czerwonego Krzy¿a, zajmuj¹c siê zbieraniem informacji o zaginionych ¿o³nierzach i dostarczaniem tych¿e wiadomoci zainteresowanym rodzinom. Praca ta, bêd¹ca osobistym i bliskim spotkaniem z ludzk¹
tragedi¹, odbi³a siê tak¿e w jego refleksji filozoficznej. W 1929 roku, dok³adnie 23 marca, w sobotê Marcel przyj¹³ chrzest w Kociele katolickim. Zosta³em ochrzczony dzisiaj rano  pisa³ w swoim dzienniku  mój stan wewnêtrzny by³ lepszy, ni¿ omieli³bym siê sobie tego ¿yczyæ; bez zachwytów,
tylko spokojny, zrównowa¿ony oraz pe³ny nadziei i wiary1. Wspomina siê
o tym w wiêkszoci not biograficznych, gdy¿ z pewnoci¹ by³o to bardzo
istotne wydarzenie w jego ¿yciu osobistym.
Oprócz z za³o¿enia niesystematycznego uprawiania filozofii Marcel zajmowa³ siê tak¿e dramaturgi¹. Pisa³ sztuki teatralne, by³ krytykiem w jednym
z czasopism francuskich oraz redaktorem katolickiego wydawnictwa Plon. Za
swoj¹ twórczoæ otrzyma³ nagrodê Akademii Francuskiej, by³ tak¿e cz³on1
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kiem francuskiego towarzystwa naukowego  Instytutu Francji. W latach
1949-1950 prowadzi³ wyk³ady powiêcone myli Adama Gifforda na uniwersytecie w Aberdeen. Warto wspomnieæ tak¿e o du¿ej roli muzyki w ¿yciu tego
filozofa. „W koñcu  wspomina³ Marcel  jest to dla mnie dzisiaj bardzo wyrane, ¿e Jan Sebastian Bach by³ w moim ¿yciu tym, czym ani Pascal, ani
wiêty Augustyn, ani ¿aden inny duchowy pisarz nigdy w tym ¿yciu nie by³”2.
Gabriel Marcel zmar³ w Pary¿u 8 padziernika 1973 roku.
Do najwa¿niejszych jego dzie³ filozoficznych nale¿¹: Dziennik metafizyczny oraz jego druga czêæ Byæ i mieæ, Od wezwania do sprzeciwu, Homo viator, Tajemnica bytu, Cz³owiek problematyczny, Obecnoæ i niemiertelnoæ.

Z£AMANY WIAT3
Gabriel Marcel, jak siê zdaje, by³ tym, który wprowadzi³ na scenê filozoficzn¹ pojêcie z³amanego wiata. Tak nazywa siê równie¿ jedna z jego sztuk.
Jej bohaterka, Christiane, wypowiada tam nastêpuj¹ce s³owa:
Czy nie masz czasem wra¿enia, ¿e ¿yjemy , je¿eli mo¿na nazywaæ to ¿yciem
w z³amanym wiecie? Tak, z³amanym jak zepsuty zegarek. Sprê¿yna przesta³a dzia³aæ. Na pozór nic siê nie zmieni³o. Wszystko jest na swoim miejscu. Ale gdy przy³o¿ysz zegarek do ucha, nie us³yszysz ju¿ nic. Rozumiesz, to, co nazywamy wiatem,
ludzkim wiatem dawniej musia³o mieæ serce, ale mo¿na by powiedzieæ, ¿e to serce przesta³o biæ4.

W utworze dramatycznym jednak inaczej podchodzi siê do zagadnieñ ni¿
na p³aszczynie filozofii. Na scenie aktorka mo¿e wypowiedzieæ piêkn¹ metaforê, ¿e oto serce wiata przesta³o biæ. Widzowie w teatrze za pod wp³ywem tej frazy, byæ mo¿e, nawet doznaj¹ wzruszenia. Do filozofii jednak nale¿y przemylenie tej metafory, zanalizowanie podstaw, na bazie których
mog³a ona w ogóle powstaæ w ludzkim umyle. Czy taki os¹d wiata jest
z gruntu uczciwy, czyli czy nasz ludzki wiat jest z³amany naprawdê?
Z wielu dostêpnych znaczeñ pojêcia wiat Christiane w swojej wypowiedzi
wykreli³a jedynie wiat ludzki. To on ma jak¹ wewnêtrzn¹ skazê. W analizie pêkniêtego wiata zatem musi chodziæ przede wszystkim o spo³eczeñstwo
i o osobê ludzk¹, których egzystencja zosta³a dotkniêta swego rodzaju paraliG. Marcel Music and philosophy, trans. S. Maddux, R.E. Wood, Milwaukee 2005, s. 41.
W literaturze mo¿na siê spotkaæ równie¿ z t³umaczeniami: „rozbity wiat”, „pêkniêty wiat”.
4
G. Marcel Tajemnica bytu, t³um. M. Frankiewicz, Kraków 1995, s. 46.
2
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¿em. Owa wewnêtrzna niemoc jednak, choæ nale¿y g³ównie do ludzkiego
wiata, rozlewa siê tak¿e poprzez cz³owieka na ca³e uniwersum. Nadziej¹
mo¿e nape³niæ fakt, ¿e w niektórych wypadkach ludzie s¹ jeszcze na tyle
wra¿liwi, by taki defekt odczuæ.
„Istnieje wymiar  mo¿na przeczytaæ u Marcela, – w którym wiat nie ma
sensu. Wiêcej, w tym wymiarze zadawaæ sobie pytanie, czy wiat ma jakikolwiek sens, by³oby sprzecznoci¹ sam¹ w sobie”5. Wymiar ten jest miejscem
szczególnym oczywicie w negatywnym sensie tego s³owa. W nim to cz³owiek traci nie tylko aktualne poczucie sensu egzystencji, ale zamkniêta zostaje przed nim jakakolwiek mo¿liwoæ jego zaistnienia. Mówi¹c symbolicznie,
bramy i okna wiata w tym wymiarze, których zadaniem mog³oby byæ sk¹din¹d wpuszczanie wiat³a, zosta³y zatrzaniête na zawsze. Ludzie tam przebywaj¹cy zostali skazani wy³¹cznie z powodu przebywania w nim na dotkliwe i wieczne poczucie bezsensu. Wymiar ten dotyka wielu przestrzeni
cz³owieczego bytowania, zanieczyszcza ród³a, z których cz³owiek od niepamiêtnych czasów czerpa³ nadziejê i sens bycia. Istnieje tu jednak¿e wskazówka, mówi¹ca, ¿e jest to wymiar, a zatem nie ca³oæ ludzkiego wiata. Ju¿
u pocz¹tków refleksji mo¿na wiêc zasadnie domniemywaæ, ¿e pomimo ca³ego dramatyzmu pêkniêtego wiata mo¿emy mieæ nadziejê.
Przed podjêciem próby jej przedstawienia trzeba z koniecznoci poddaæ
refleksji ow¹ ciemn¹, nieprzyjazn¹ ludziom rzeczywistoæ. Wydaje siê zasadne domniemanie, ¿e u jej podstaw kryje siê tajemnicza postaæ z³a. Czasem 
w dniach szczególnej na nie wra¿liwoci  pokazuje ono niektórym swe
straszliwe oblicze.
Wszyscy znamy chwile  pisa³ o jednym z takich dni Marcel  kiedy wszystko budzi
w nas pokusê rozpaczy [ ]. Nie nale¿y jednak s¹dziæ, by chwile takie by³y jedynie
chwilami zniechêcenia i utraty odwagi. Staj¹ siê one chwilami bezlitonie przytomnego i przenikliwego widzenia wiata. W momentach, które wspominam, odrzuci³em, czy rozerwa³em zas³ony pokrzepiaj¹cych z³udzeñ, dziel¹cych mnie od rzeczywistoci, a za pomoc¹ których usi³owa³em czyniæ znon¹ moj¹ egzystencjê. ¯ycie
ukaza³o mi nagle przera¿aj¹c¹ twarz Meduzy, a jej fascynuj¹ca moc wydawa³a siê
podporz¹dkowywaæ sobie ca³¹ moj¹ wolê rzetelnoci, ca³¹ przytomnoæ umys³u czuwaj¹cego, by nie ulec z³udzeniu. Jest to godzina tragicznego pesymizmu6.

Kiedy z³amany wiat pokazuje nam swoj¹ parali¿uj¹c¹ twarz, rodzi siê w nas
natychmiastowa pokusa, by w jaki symboliczny sposób ci¹æ ow¹ przera¿aG. Marcel Journal metaphysique, cyt. za: T. Terlecki, Krytyka personalistyczna. Egzystencjalizm chrzecijañski, Warszawa 1987, s. 63.
6
Ten¿e, Obecnoæ i niemiertelnoæ, t³um. K. Wróblewska, W drodze nr 11 (1977), s. 8.
5
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j¹c¹ g³owê, odnaleæ z³o, kryj¹ce siê w korzeniach tego monstrum, uczyniæ
zeñ pewien problemat, który dziêki dostêpnym technikom i analizom bêdziemy mogli raz na zawsze rozwi¹zaæ. Z³o, o którym mówi³ Marcel, nie jest jednak w cis³ym sensie tego s³owa problemem. Jest tajemnic¹. „Tajemnica jest
czym  pisa³ Marcel – w czym ja sam jestem zaanga¿owany i co w konsekwencji daje siê pomyleæ wy³¹cznie jako sfera, w której rozró¿nienie tego,
co jest we mnie i tego, co jest przede mn¹, traci swe znaczenie i wartoæ
pierwotn¹”7.Wynika z tego, ¿e z³o jest jako wroniête w ka¿dego z nas.
„W rzeczywistoci nie uchwytuje siê z³a inaczej  uwa¿a³ filozof  jak tylko
o tyle, o ile mnie ono dosiêga, to znaczy o ile jestem w nie wpl¹tany w takim
znaczeniu, jak bywa siê wpl¹tanym w jak¹ sprawê”8. W miarê postêpu uczciwej refleksji dojæ mo¿na do smutnego sk¹din¹d wniosku, ¿e nie³ad, który
obserwuje siê w wiecie zewnêtrznym, jest ostatecznie jakim „nie³adem mnie
samego”9. Objawów za piek³a jako kwintesencji z³a cz³owiek powinien wypatrywaæ i cigaæ w g³êbi samego siebie10. Nie mo¿na zatem wyobraziæ sobie
sytuacji, w której z³o stanie zupe³nie na zewn¹trz nas. Wed³ug Marcela z³o
nigdy nie stanie siê samym tylko problemem. W parze z tym przekonaniem
idzie drugie, ¿e wiat nasz nie jest z³amany historycznie, lecz istotowo11.
Istniej¹ sytuacje w ¿yciu, kiedy to cz³owiek sam jest sprawc¹ z³a, a zatem
uczestniczy w jego pojawieniu siê na wiecie. Czêstokroæ wszak¿e jest i tak,
¿e dowiadcza go bez w³asnej winy. Wiele mówi¹ca mo¿e staæ siê wtedy postaæ Hioba. Z³o mo¿e spaæ na cz³owieka zupe³nie niespodziewanie. Czasem
dotyka go poprzez cierpienie jego samego lub bliskich mu osób. Kiedy indziej znowu przychodzi do niego jako lêk, który mówi mu, ¿e nigdy w tym
¿yciu od z³a siê nie uwolni. Nigdy nie bêdzie na tyle bezpieczny, by móg³
powiedzieæ, ¿e przesta³o istnieæ albo przesta³o na niego czyhaæ.
Dotyka siê w ten sposób jednego z najbardziej rozpowszechnionych, ale
te¿ najpotê¿niejszych przejawów z³a, jakim jest groba. Cz³owiek bowiem nie
musi bezporednio dowiadczyæ z³a, by czuæ siê przez nie zagro¿ony. O jednej z takich prze¿ytych chwil zagro¿enia pisa³ Marcel. „W ostatnich dniach 
mo¿na przeczytaæ w jego notatkach  niepokój wzrós³ ponad miarê. Konferencja rozbrojeniowa zamiera. Incydent w Kehl, panuje tam terror. Istniej¹
chwile, w których ¿yjê z uczuciem, ¿e mieræ ci¹¿y nad nami wszystkimi, nad
Ten¿e, Byæ i mieæ, s. 170.
G. Marcel, Phenomenologie de l’avoir, cyt. za: E. Mukoid, Filozofia z³a: Nabert, Marcel,
Ricoeur, Kraków 1999, s. 113.
9
E. Mukoid, Filozofia z³a, s. 113.
10
G. Marcel, Testament filozoficzny, t³um. S. Grygiel, „Znak” XXVI (1974), s. 985.
11
Ten¿e, Tajemnica bytu, s. 58.
7
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wszystkim, co kochamy”12. Wydaje siê tak¿e, ¿e samo z³o ma w cz³owieku
sobie podporz¹dkowane, ukryte i drzemi¹ce si³y, gotowe powstaæ przeciw
niemu, gdy tylko nadchodzi groba.
Rozproszone poczucie zagro¿enia  czytamy w jednym ze wiadectw francuskiego
filozofa  które bierze siê nie wiadomo sk¹d, niepewnoæ [ ]. wiadectwo moich
zmys³ów tak samo mo¿e okazaæ siê z³udne, jak z³udne i niejasne okazuje siê obiektywne rozgraniczenie tego, co przede mn¹, i tego, co we mnie, tego, co zagro¿one,
i tego, co zagra¿a13.

Osoba ludzka ma wtedy wiadomoæ, ¿e stoi naprzeciw tak potê¿nego wroga,
wobec którego zawsze pozostanie ofiar¹. Przeciwnika, który w tajemniczy
sposób obezw³adnia cz³owieka i jego wolê. Zmusza do biernoci i poddania
siê przemo¿nym jego si³om.
Wobec tak zarysowanego z³a rodz¹ siê zupe³nie naturalne pytania, czy aby
Marcel nie wyznaje jakiego filozoficznego manicheizmu? Czy tak przedstawione z³o nie jest uzasadnion¹ ze wszech miar racj¹ naszej ludzkiej rozpaczy
rozpowszechnionej w³anie w z³amanym wiecie? Czy postawa biernoci nie
jest jedyn¹ rozs¹dn¹ postaw¹, jak¹ mo¿e przyj¹æ cz³owiek, który z³a dowiadcza? Faktem jest, ¿e Marcel u¿ywa³ wielkiej litery, pisz¹c o z³u i jego tajemnicy. Odrzuca³ jednak mo¿liwoæ jego hipostazowania14. Zaproponowa³ on dla
tej tajemniczej rzeczywistoci „neologizm de-natura, który zawiera³by intuicjê tajemnicy, zarazem jakiego rodzaju pozytywnoci (obecnoci) i absolutnej nieprzyswajalnoci, nieredukowalnoci, nieuchwytnoci dla nas, którzy
z powodu naszej kondycji zmuszeni jestemy pozostaæ w tym, co czêciowe”15. Wydaje siê tak¿e, ¿e pomimo swoistej grozy w opisywaniu z³a Marcel
daleki by³ od akceptowania rozpaczy i postawy biernoci wobec niego. Ca³y
nastêpny podrozdzia³ bêdzie prób¹ ukazania mo¿liwoci przeciwstawiania siê
z³u, którego wp³yw ujawni³ siê najbardziej w³anie w rzeczywistoci pêkniêtego wiata.
Pêkniêcie owo, jak wspomniano, dotyczy w szczególnoci, choæ nie wy³¹cznie, wiata ludzkiego. To w nim osoba ludzka zosta³a dotkniêta niemoc¹
samotnoci duchowej, w nim tak¿e ska¿one zosta³y relacje miêdzyludzkie. Na
tym¿e aspekcie cz³owieczego z³amanego wiata warto siê teraz skupiæ.
„Wszystkie utwory dramatyczne Marcela  pisa³ jeden z komentatorów jego
myli  mo¿na by okreliæ jako dramaty samotnoci duchowej, a ca³¹ jego
G. Marcel, Byæ i mieæ, s. 206.
E. Mukoid, Filozofia z³a, s. 119.
14
Tam¿e, s. 121.
15
Tam¿e, s. 127.
12

13

146

ZBIGNIEW JANUSZEWSKI

filozofiê, jako filozofiê przezwyciê¿ania samotnoci duchowej”16. Samotnoæ
ta jest odwrotnoci¹ samotnoci na przyk³ad wiêtego pustelnika, który
w swej celi pielêgnuje idea³ komunii ze wszystkimi istotami ludzkimi. Tutaj,
odwracaj¹c s³owa Thomasa Mertona, ka¿dy jest samotn¹ wysp¹. „Ka¿dy jest
sam”17. Nie mo¿e byæ mowy o wspólnocie, która ze swej natury przekracza
indywidualistyczny egocentryzm.
Cz³owiek egocentryczny za postrzega sam siebie jako swego rodzaju
enklawê18. „Ci¹¿¹c sam sobie  pisa³ Marcel  pogr¹¿ony w niepokoj¹cym
wiecie zewnêtrznym, to zagra¿aj¹cym mi, to znów wspó³winnym, czujnie
wypatrujê wszystkiego, co emanuj¹c z niego, koiæ by mog³o lub  przeciwnie
 j¹trzyæ tê ranê, któr¹ noszê w sobie: m o j e j a”19. Osoba taka uwiêziona
jest we w³asnym tylko sposobie postrzegania wiata oraz zamkniêta bêdzie
na wszelki dialog. Odrzuca ka¿d¹ próbê otwarcia i przyjêcia w siebie perspektywy drugiego cz³owieka. Cz³owiek ten w ostatecznoci dokonuje „aktu zamkniêcia siê w sobie lub uznania siebie za centrum”20.
Podobnie  pisa³ filozof w innym miejscu  jak wbrew wiadomociom kosmograficznym zachowujemy bezporednio wra¿enie, ¿e s³oñce i gwiazdy obracaj¹ siê doko³a ziemi, tak nie jestemy w stanie uwolniæ siê ca³kowicie na tym wiecie od przewiadczenia sk³aniaj¹cego nas do traktowania siebie jako centrum, wokó³ którego
wszystko siê obraca i nie mo¿e siê nie obracaæ21.

W tym miejscu do g³osu dochodzi te¿ fa³szywe upodobanie w sobie i autogloryfikacja, której konsekwencje bêd¹ k³aæ siê cieniem na relacjach miêdzyludzkich.
Samotnoæ w pêkniêtym wiecie cechuje siê bowiem tak¿e wiadomoci¹
drugiego cz³owieka jako tego, który nas podgl¹da, os¹dza, zawstydza i nam
zagra¿a22. W tym sensie j a rozpoznaje siê w drugim o tyle, o ile jest on intruzem, bo zagra¿a on ca³emu wiatu j a i jego wolnoci. Z jednej strony istnieje egocentryczna samotnoæ oparta na fa³szu i z³udzeniu bezwzglêdnej izolacji oraz niewspó³miernej wobec ka¿dej innej jednostki wa¿noci w³asnego
j a. Z drugiej wiadomoæ innego, który ingeruje w nasz egocentryczny i samowystarczalny wiat zwyk³ym swoim byciem lub tylko spojrzeniem. wiaT. Terlecki, Krytyka personalistyczna, s. 59.
G. Marcel, Chapelle ardente, cyt. za: T. Terlecki, krytyka personalistyczna, s. 60
18
Ten¿e, Homo viator, t³um. P. Lubicz, Warszawa 1959, s. 13.
19
Tam¿e, s. 13.
20
G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 385.
21
Ten¿e, Homo viator, s. 19.
22
Tam¿e, s. 257-259. Marcel w tej czêci ksi¹¿ki referuje stanowisko Sartre’a zawarte w dziele Byt i nicoæ.
16
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domoæ uwiêziona w j a nie mo¿e pojmowaæ istnienia drugiego w innych kategoriach, jak tylko w kategoriach konfliktu. „Piek³o to inni” – powiada
w jednej ze swoich sztuk Sartre i musi to byæ ostateczna konkluzja wyprowadzona z filozofii osoby w rozbitym wiecie. Jego (Sartrea) cz³owiek jako byt
w sobie oznacza totaln¹ niemo¿liwoæ zrozumienia pojêæ takich, jak przyjañ
czy mi³oæ23.
To w³anie mi³oæ jest najbardziej donios³ym wydarzeniem w ¿yciu ludzi, którzy siê autentycznie spotkali. W wiecie jednak, którego serce przesta³o biæ, prawdziwe spotkanie jest niemo¿liwe. Istniej¹ zamiast tego zetkniêcia siê ze sob¹, maj¹ce na celu manipulacje lub techniczne wymiany zdañ.
Mija siê te¿ ludzi, ledwo zdaj¹c sobie sprawê z ich istnienia24. Nawet jeli
istnieje jakie my, to nie ma w nim nic oprócz fizycznoci. „Jest to my obojêtnoci, w którym nikt nie jest kim, nikt bowiem nikogo nie interesuje”25.
Spotkanie za umo¿liwiaj¹ce zarówno przyjañ, jak i mi³oæ, mo¿liwe jest
tylko tam, gdzie g³êbia j a otwarta jest na wymiar duchowy i niepowtarzalnoæ istnienia drugiego cz³owieka, do którego mówiê ty.
Konsekwencj¹ braku autentycznych i g³êbokich spotkañ w z³amanym
wiecie bêdzie brak mo¿liwoci powstania takiego fenomenu, jakim jest
wspólnota. To w³anie w niej ludzie mogliby czuæ siê nawzajem siostrami
i braæmi. Analizuj¹c powy¿sz¹ sytuacjê, Marcel zauwa¿y³ bardzo ciekaw¹
rzecz z punktu widzenia metafizyki braterstwa. „Szczególnie ³atwo jest dostrzec  pisa³ on  ¿e wszelkie braterstwo wi¹¿e siê z wyobra¿eniem ojca
i nie da siê go w rzeczywistoci oddzieliæ od powo³ywania siê na transcendentny Byt, który mnie stworzy³, który nas, ciebie i mnie stworzy³. Ale w³anie tutaj pojawia siê brak”26. W z³amanym wiecie robi siê wszystko, by
obraz Boga, owego transcendentnego Bytu zosta³ zniekszta³cony i zdyskredytowany. Jednak¿e bez tego koniecznego, jak siê zdaje, odniesienia wspólnota braterska, któr¹ winno byæ spo³eczeñstwo, przeradza siê w swoj¹ w³asn¹
karykaturê27. W niej to zamiast Boga umieszcza siê kult pañstwa, partii b¹d
wodza. Tak czy inaczej rozpoczyna siê ruch, w którym osobowoæ ulega atomizacji i funkcjonalizacji. Cz³owiek jest kim przez wzgl¹d na swoj¹ jednostkowoæ (t³um sk³ada siê z jednostek, których im wiêcej, tym lepiej) lub przez
23
24
25

s. 252.

G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 238.
Tam¿e, 157-158.
W.A. Luijpen, Fenomenologia egzystencjalna, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1972,

G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 55.
P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski, czyli zst¹pienie do otch³ani, t³um. A. Kunka, Bydgoszcz
2002, szczególnie rozdzia³: „Biesy  Fenomenologia ateizmu i eschatologia z³a”.
26
27
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swoj¹ funkcjê w spo³ecznej maszynie (komisarz ludowy bêdzie na wy¿szym
miejscu od szeregowego posiadacza legitymacji partyjnej).
Koñcowym akordem egzystencjalnym w z³amanym wiecie bêdzie panuj¹ce w nim poczucie rozpaczy. „Wed³ug Marcela  pisa³ Karol Tarnowski 
przed cz³owiekiem otwiera siê zawsze mo¿liwoæ rozpaczy i nic nie jest jej
w stanie raz na zawsze egzorcyzmowaæ”28. Rozpacz jest, jak siê zdaje, wartoci¹ negatywn¹ w stosunku do swego pozytywnego odpowiednika  nadziei.
Wiêcej nawet. „Jest ona wyranie wroga  jak zauwa¿y³ inny polski filozof 
do swego pozytywnego bieguna. Sensem swym nie tylko zaprzecza wartoci
pozytywnej, nie tylko jest jej przeciwieñstwem, ale zdecydowanie wrogim
przeciwieñstwem”29. Rozpacz oznaczaæ mo¿e zatem agresywn¹ u swego
pod³o¿a, negatywn¹ rzeczywistoæ. I rzeczywicie, przypatruj¹c siê fenomenowi rozpaczy, mo¿na stwierdziæ, ¿e nie zadowala siê ona wspó³istnieniem
z nadziej¹. W przestrzeni rozpaczy atakowane s¹ jej najbardziej subtelne przejawy. £atwo to zauwa¿yæ u cz³owieka niejako pora¿onego rozpacz¹. Wszelkie odruchy nadziei u innych bêd¹ go dra¿ni³y i prowokowa³y do agresji.
Przybieraæ ona mo¿e oczywicie wiele ró¿nych form: omieszania, drwiny,
dyskredytacji, podkopywania podstaw nadziei u innych itp.
Istot¹ rozpaczy wed³ug Marcela jest „zawsze kapitulacja przed czym, co
mój s¹d uzna³ za f a t u m”30. Kapitulacj¹ za nie jest uwiadomienie sobie
pewnego faktu. Nie bêdzie ni¹ te¿ przyjêcie do wiadomoci jakiego wa¿nego dla mnie i – byæ mo¿e – bolesnego wydarzenia, traktowanego jako zrz¹dzenie albo wyrok losu. „Jest to z a ³ a m a n i e s i ê  pisa³ on  w obliczu
tego wyroku, w obliczu nieuniknionego: jest to w istocie zrezygnowanie z pozostania sob¹ samym, zafascynowanie ide¹ w³asnego zniszczenia do tego
stopnia, ¿e siê je wyprzedza”31. Towarzyszy temu poczucie lêku, napiêcia
i wewnêtrznej niecierpliwoci wobec prze¿ywanej rzeczywistoci. Owa rzeczywistoæ jawi siê wtedy cz³owiekowi jako jednolicie wroga lub zupe³nie obojêtna przestrzeñ, w której nie ma ju¿ nic, czemu duch ludzki móg³by zaufaæ.
„Rozpacz  czytamy te¿ u Marcela  to w pewnym sensie wiadomoæ
zamkniêtego czasu lub, cilej mówi¹c, uwiadomienie sobie czasu jako wiêzienia, podczas gdy nadzieja zdaje siê przenikaæ poprzez czas”32. Ów zamkniêty czas to ¿ycie cz³owieka w wiecie, w którym nic siê ju¿ nie wydarzy.
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W wiecie, w którym nic go ju¿ nie wzywa do dzia³ania, a wiêzy ³¹cz¹ce go
z innymi zerwa³y siê. Cz³owiek taki pogr¹¿ony w coraz to uci¹¿liwszym marazmie i bezczynnoci wypatruje ju¿ tylko mierci jako jedynego wybawienia. Marcel zauwa¿y³ ciekaw¹ rzecz dotycz¹c¹ zwi¹zku rozpaczy z bezczynnoci¹. „Rozpacz bowiem  pisa³  nie jest niczym innym jak bezczynnoci¹,
która osi¹gnê³a najbardziej wyostrzon¹ wiadomoæ samej siebie, jest  by
u¿yæ tu nieco barbarzyñskiego s³owa  brakiem zaanga¿owania […], dezercj¹ wiadomoci, która utraci³a ju¿ ³¹cznoæ z rzeczywistoci¹”33. Owa dezercja ma wiele wspólnego z samobójstwem, które to (pomijaj¹c niektóre wypadki) jest konsekwencj¹ duchowego zerwania wiêzów ze wspólnot¹ ludzk¹
i rzeczywistoci¹.
Rozpacz w swym ostatecznym wyrazie jest ludzk¹ kapitulacj¹ wobec faktu mierci. Jej nieodwo³alnoæ przynosi cz³owiekowi grobê niebytu. W tym
miejscu daje siê zauwa¿yæ jedn¹ z najistotniejszych konsekwencji ideologii pêkniêtego wiata. Odrzuca siê w niej sam¹ mo¿liwoæ istnienia Boga,
a w rezultacie i niemiertelnoæ. mieræ jest tam absolutnym koñcem, od którego nikt i nic nas nie wybawi34. Cz³owiekowi odmawia siê w nim w³anie
nadziei, rozpacz za nobilituje siê jako jedynie godn¹ cz³owieka postawê. Postawê prawdziwie ludzk¹. „Zamiast karmiæ siê z³udzeniami co do wiecznoci
 pisa³ jeden z przedstawicieli filozofii z³amanego wiata  umys³ absurdalny
raczej ni¿ na k³amstwo zgodzi siê bez dr¿enia na odpowied Kierkegaarda
«rozpacz¹». W koñcu dusza zdecydowana na wszystko zawsze da sobie z ni¹
radê”35.
Rozpacz mo¿e i rozprzestrzenia siê w z³amanym wiecie, gdy¿ sta³ siê on,
na mocy przyjêtej przez siebie dogmatycznej ideologii, heroldem ostatecznego panowania mierci. Jej nieuchronnoæ, dziêki jednostronnej interpretacji
jako definitywnego koñca, spowodowa³a odrzucenie ka¿dej mo¿liwej nadziei,
maj¹cej swoje uzasadnienie wybiegaj¹ce poza mieræ. Wydaje siê jednak, ¿e
w tym miejscu filozofia pêkniêtego wiata roci sobie prawo do wyci¹gania
absolutnych wniosków z rzeczywistoci, która jest i pozostanie tajemnic¹.
„Jeli mieræ jest milczeniem  pisa³ Marcel  to nie potrafimy wyznaczyæ
jego granicy, gdy¿ nie wiemy, co ono w sobie kryje, czego strze¿e, co mo¿e
przygotowuje. Sofizmat  zdrada  polega na interpretowaniu tego milczenia
jako nieistnienia, jako popadniêcia w niebyt”36. Rozpacz jest i pozostanie na
33
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zawsze pokus¹, która mo¿e byæ jednak¿e przezwyciê¿ana poprzez uciekanie
siê do mi³oci i zbudowanej na niej komunii osób oraz poprzez uciekanie siê
do nadziei37.
POTRZEBA PRAWDY
Dotychczas, przy okazji omawiania rzeczywistoci pêkniêtego wiata wspominano o nadziei. Uciekanie siê do niej oraz uciekanie siê do komunii mia³oby
pomagaæ cz³owiekowi w odrzucaniu pokusy rozpaczy. Na pierwszy rzut oka
wydaje siê wiêc, ¿e odpowiedniejszym tytu³em ca³ego tego artyku³u mog³yby
byæ sentencje, w których w³anie nadzieja, mi³oæ b¹d komunia wystêpowa³yby w roli decyduj¹cych i pomocnych nam, ludziom, czynników w walce
z rzeczywistoci¹ pêkniêtego wiata. Bez w¹tpienia znajduj¹ siê one w samym
centrum tej¿e walki. Niemniej jednak istnieje tak¿e, nierzucaj¹ca siê bezporednio w oczy w refleksji Marcela, g³êboka potrzeba, która zwi¹zana jest nie tylko
z podstaw¹ naszej nadziei, ale te¿ z podstaw¹ naszej mi³oci i powsta³ej na jej
fundamencie komunii osób. Jest ni¹ w³anie potrzeba prawdy.
Wystêpuje ona przede wszystkim jako wyj¹tkowa ludzka zdolnoæ rozpoznawania tajemniczego wiat³a prawdy i zbli¿ania siê do niego poród wydarzeñ codziennego ¿ycia. Owa zdolnoæ wyra¿a siê poprzez specyficzny niepokój, który Marcel nazwa³ niepokojem metafizycznym38. Nie jest on
ciekawoci¹, gdy¿ ta zawsze odwodzi cz³owieka od jego centrum i prowadzi
go ku peryferiom osobowoci. „Niepokój  pisa³ on  jest tym bardziej metafizyczny, im bardziej dotyczy tego, czego nie mo¿na oddzieliæ od mojego
«ja», nie powoduj¹c jednoczenie unicestwienia owego «ja» […]. Jest to niepokój w³aciwy nam wszystkim”39. Dotyczy on zatem ka¿dego ludzkiego
ducha, który jako taki wykazuje niepewnoæ swojego w³asnego statusu bytowania. „Niepokój metafizyczny  czytamy  mo¿e ust¹piæ jedynie dziêki poznaniu. O jakie poznanie jednak mo¿e tu chodziæ? Metafizyk zdawa³by siê
przeczyæ samemu sobie, gdyby nie g³osi³, ¿e nie szuka «prawdy»”40. Ostatecznie wiêc Marcel wykazuje, ¿e ów g³êboko odczuwany niepokój jest w nas
pragnieniem, potrzeb¹, która uzyskuje spe³nienie jedynie w prawdzie.
Prawda jednak, o któr¹ tutaj chodzi, nie ma nic wspólnego z prawdami
szczegó³owymi, znanymi z nauk przyrodniczych. W odró¿nieniu od nich
Tam¿e, s. 82.
Tam¿e, s. 200.
39
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Marcel mówi³ raczej o duchu prawdy. „Prawda  pisa³ on  jest to na pewno
pierwsze i ostatnie s³owo, jest to alfa i omega, [ ] która nie jest rzecz¹, lecz
duchem”41. „Duch prawdy  czytamy w innym miejscu  niew¹tpliwie pokrewny natchnieniu, mo¿e nas przenikaæ na kszta³t wi¹zki wiat³a”42. Francuski myliciel u¿ywa³ wielu przybli¿eñ ukazuj¹cych tajemnicz¹ postaæ prawdy. ¯adne z nich nie jest bez znaczenia w kontekcie ca³ej jego twórczoci.
Trzeba jednak, choæby ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoæ tego tekstu, skupiæ siê na jej najistotniejszych cechach. Wydaje siê, ¿e przybli¿enie prawdy
od strony jej powi¹zania z kondycj¹ ludzk¹43 oraz przybli¿enie prawdy jako
wartoci oka¿e siê najbardziej odpowiednie dla naszego zamierzenia. Prawda
bowiem, zwi¹zana z kondycj¹ ludzk¹, ukazuje cz³owiekowi jego w³aciwe
miejsce w wiecie. Natomiast prawda jako wartoæ owietla ludzkie drogi od
wewn¹trz, niejako je uwiêca, wskazuje tak¿e kierunek i cel tych dróg. Warto
mo¿e jedynie dopowiedzieæ, ¿e w filozofii Marcela duch prawdy jako ¿ywa
rzeczywistoæ wymyka³ siê wszelkim próbom unieruchomienia go w jakimkolwiek systemie filozoficznym.
„Kto wie  pisa³ o kondycji ludzkiej Marcel  czy trwa³y porz¹dek ziemski nie mo¿e byæ wprowadzony tylko pod tym warunkiem, ¿e cz³owiek zachowa wyran¹ wiadomoæ tego, co mo¿na by nazwaæ jego kondycj¹ pielgrzyma”44. W tym wyznaniu francuski filozof dotyka dwóch spraw. Po
pierwsze, trwa³y porz¹dek ziemski jest wyran¹ opozycj¹ do pêkniêtego wiata, którego opis znalaz³ siê na pocz¹tku artyku³u. Jest to porz¹dek, w którym
wartoci takie, jak dobro, prawda czy piêkno, maj¹ swoje nieredukowalne
znaczenie. To rzeczywistoæ wype³niona prawdziw¹ ludzk¹ obecnoci¹ oraz
relacjami przyjani i mi³oci. Po drugie, prawda o kondycji ludzkiej stoi tu
w³anie na stra¿y owego porz¹dku. Kondycja pielgrzyma, o której mowa, to
z pewnoci¹ otwarty na niemiertelnoæ duch ludzki, który nie uznaje nad
sob¹ ostatecznej w³adzy rzeczywistoci doczesnej i mierci.
W z³amanym wiecie filozofowie egzystencjalni o orientacji ateistycznej,
w tym Sartre i Camus, g³osili dok³adnie co przeciwnego45. W ich opinii to
w³anie z³udzenie zawiatów czyni cz³owieka bezwolnym i gnunym w tym
wiecie. Natomiast oddanie siê wy³¹cznie rzeczywistoci ziemskiej mia³oby
przywróciæ cz³owiekowi jego prawdziw¹ godnoæ i wolnoæ. Pogl¹dy tego
G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 228.
Ten¿e, Homo viator, s. 205.
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typu s¹ wed³ug Marcela kusz¹ce, lecz rzeczywistoæ, jaka siê za nimi kryje,
pokazuje zupe³nie inny wiat. Nie pe³en ludzi wolnych i wiadomych swojej
godnoci oraz godnoci innych osób, ale coraz bardziej sfunkcjonalizowany
wiat jednostek. Jest to zatomizowana rzeczywistoæ, w której pierwszoplanowe role odgrywaj¹: samotnoæ, rozpacz i poczucie absurdalnoci ¿ycia.
„W wiecie pe³nym zgorszenia  oponowa³ Marcel wobec «metafizyków ziemi» – w którym ostatecznie zwyciê¿a³by absurd, a wiêc, w którym to, co najlepsze i najwzniolejsze, by³oby zdane na ³askê lepych si³ [ ] nie istnia³aby
ani jedna wartoæ, której nie mo¿na by uwa¿aæ za mieszn¹ i podejrzan¹”46.
Bazuj¹c tylko i wy³¹cznie na doczesnoci, nie sposób, jak widaæ, odnaleæ w niej uzasadnieñ dla ¿ycia wartociami.
W warunkach naszego ¿ycia na ziemi  Marcel cytowa³ fragment ksi¹¿ki Prousta 
nie ma racji po temu, bymy czuli siê zobowi¹zani do czynienia dobra, do delikatnoci czy uprzejmoci; nie istniej¹ one równie¿ dla artysty, który odczuwa koniecznoæ,
by po dwadziecia razy rozpoczynaæ od nowa jaki utwór, choæ zachwyt, jaki to dzie³o wzbudzi, nie bêdzie mia³ ju¿ wiêkszego znaczenia dla jego cia³a toczonego przez
robaki [ ]. Wszystkie te zobowi¹zania, które nie znajduj¹ uzasadnienia w obecnym
¿yciu, zdaj¹ siê nale¿eæ do innego wiata, opartego na dobroci, delikatnoci i powiêceniu, do wiata, który opuszczamy, by narodziæ siê na tej ziemi, a do którego mo¿e
póniej powrócimy, aby od¿yæ pod panowaniem tych nieznanych praw, którym bylimy pos³uszni, gdy¿ nosilimy w naszym wnêtrzu ich nakazy, nie wiedz¹c, kto je tam
wyry³, tych praw, do których nas przybli¿a wszelka g³êbsza praca rozumu47.

Odkryta tutaj intuicja przywo³uje nie tylko koncepcjê Platona, ale tak¿e ruch
myli na tyle odwa¿nej, by na powa¿nie podj¹æ ryzyko wiary w niemiertelnoæ.
To w³anie w cz³owieku gotowym to ryzyko podj¹æ dochodzi do g³osu
wiernoæ duchowi prawdy. W cz³owieku, który „bêdzie stale pamiêta³ o koniecznoci wykuwania sobie niepewnej drogi poprzez eratyczne g³azy upad³ego wszechwiata, wymykaj¹cemu siê pod ka¿dym wzglêdem samemu sobie,
ku wiatu bardziej umocnionemu w bycie, ku wiatu, którego jedynie zmienne i niepewne odblaski mo¿na dostrzec z ziemi”48. Marcel wcale nie przeczy,
¿e afirmowanie rzeczywistoci pozaziemskiej zawiera w sobie ryzyko. Uwa¿a jednak, a trzeba dodaæ, ¿e w z³amanym, sfunkcjonalizowanym wiecie ma
do takiego pogl¹du podstawy, i¿ odrzucenie tego¿ ryzyka doprowadziæ mo¿e
rzeczywistoæ ziemsk¹ do zguby49.
G. Marcel, Homo viator, s. 224.
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Prawda dotycz¹ca kondycji ludzkiej ukazuje jej ukierunkowanie na niemiertelnoæ. Przybli¿a jednak tak¿e rzeczywist¹ wartoæ osoby ludzkiej.
W pêkniêtym wiecie bowiem ocena wartoci cz³owieka ulega dwóm skrajnociom. Z jednej strony traktuje siê go jako spo³eczn¹ funkcjê, element,
tryb50, a przez to odrzuca siê jak¹kolwiek wartoæ osoby jako takiej. Z drugiej stara siê mu wmówiæ, ¿e to cz³owiek w³anie powinien zaj¹æ miejsce
Boga51. Prawda o cz³owieku wed³ug Marcela chroni go przed tymi skrajnociami. Tak samo oddalona od poni¿onej wiadomoci funkcjonalnej, jak i od
ba³wochwalstwa.
Osoba  pisa³ Marcel  uczestniczy w niewyczerpalnej pe³ni bytu, z którego sama siê
wy³ania. W tym tkwi g³êboka przyczyna, dla której nie mo¿na poj¹æ osoby ani porz¹dku osobowoci w oderwaniu od tego, co jest poza ni¹ i poza nim  w oderwaniu
od rzeczywistoci ponadosobowej, która kieruje wszystkimi jej poczynaniami i jest
zarazem jej pocz¹tkiem i jej koñcem52.

Pe³nia bytu, któr¹ na innym miejscu francuski filozof nazywa Bogiem, jest t¹
przestrzeni¹, do której cz³owiek winien siê odnosiæ, chc¹c uzyskaæ wgl¹d
w prawdê o sobie. W ten sposób, nieustannie przekraczaj¹c siebie ku transcendencji Boga, osoba uzyskuje w³aciw¹ sobie godnoæ, godnoæ pochodzenia oraz godnoæ ostatecznego celu. Wed³ug Marcela zawo³anie osoby bêdzie
brzmia³o sursum, nie za sum53.
Jak widaæ, prawda o cz³owieku jest nieod³¹czna od rzeczywistoci Boga.
To On w³anie zosta³ odrzucony za margines pêkniêtego wiata jako ten, który zagra¿a wolnoci cz³owieka. Okazuje siê jednak, ¿e odrzucenie Boga godzi w samego cz³owieka i podstawowe relacje spo³eczne. „Gdy cz³owiek,
zaprzeczaj¹c istnieniu Boga  czytamy w eseju Tajemnica rodziny  przeczy
samemu sobie, si³y duchowe, jakie wyzwala jego wyparcie siê mog¹ ju¿
tylko zwróciæ rozpaczliwie przeciw sobie istoty z³o¿one z cia³a i duszy”54.
Dostojewski napisa³ w Braciach Karamazow znane s³owa, „jeli nie ma Boga,
to wszystko jest dozwolone”. Pomimo nieustaj¹cej wrêcz krytyki prawdziwoci tej¿e sentencji, jest ona coraz bardziej spe³niaj¹cym siê proroctwem rosyjskiego pisarza. Nie dlatego  bo na to z regu³y zwracaj¹ uwagê oponenci  ¿e
cz³owiek sam z siebie nie mo¿e postêpowaæ etycznie, ale dlatego, ¿e w³anie
wtedy otwiera siê przed cz³owiekiem mo¿liwoæ postêpowania nieetycznego,
G. Marcel, Homo viator, s. 24.
Ten¿e, Tajemnica bytu, s. 54-55.
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pozbawionego fundamentów. Z tej to mo¿liwoci, jak pokazuje historia, cz³owiek skwapliwie korzysta. Etyka ograniczona do ludzkiego tylko pojmowania wiata ulega i ulegaæ bêdzie antynomiom ludzkiego rozumu. Przyk³ady
totalitaryzmów XX wieku s¹ tego wyranym wiadectwem. Istotna te¿ czêæ
wspó³czesnej etyki daje siê wpisywaæ w tê dowolnoæ bez Boga55.
Cz³owiek, jakim widzi go Marcel, nie mo¿e w pe³ni odnaleæ prawdy
o sobie bez odniesienia do Boga. Jednak nie mo¿e jej tak¿e odkryæ w samotnoci, jako monada. Wmówienie cz³owiekowi, ¿e jest on tak naprawdê sam,
odgrodzony od innych nieprzekraczaln¹ granic¹ uwa¿a francuski filozof za
jedno z najniebezpieczniejszych k³amstw w historii myli ludzkiej. Na tle takiej tylko filozofii mog³o powstaæ powiedzenie Sartrea, ¿e „piek³o to inni”.
Egocentryzm reprezentowany jako arcynaturalny w z³amanym wiecie
w optyce Marcela uzyskuje status pewnego osobowego i duchowego braku.
„Im wy¿szy osi¹gam poziom  pisa³ on  naprawdê konkretnego postrzegania mojego w³asnego dowiadczenia, tym bardziej w³anie dziêki temu jestem
w stanie osi¹gn¹æ rzeczywiste zrozumienie kogo drugiego, dowiadczenia
kogo drugiego”56. Egocentryzm cz³owieka jest swego rodzaju lepot¹, która
poprzez skupienie wy³¹cznie na samym sobie wypacza swój obraz. Zapoznaje swoje prawdziwe potrzeby i swoj¹ prawdziw¹ wartoæ.
Prawdziwa samowiadomoæ zawsze bêdzie oparta na relacyjnoci. „Nie
jestemy  wrêcz apeluje Marcel  dla siebie samych”57.
Jedynie rozpoczynaj¹c od drugiego albo drugich  czytamy na innym miejscu  jedynie rozpoczynaj¹c od nich, mo¿emy zrozumieæ samych siebie [ ]. Jedynie porednictwo kogo drugiego mo¿e dawaæ podstawy do mi³oci samego siebie, jedynie ono
mo¿e uodporniæ tê mi³oæ na niebezpieczeñstwo egocentryzmu i zapewniæ jej rozumny charakter, który w przeciwnym razie nieuchronnie traci58.

Osoba uczestniczy w prawdzie o sobie, ale tak¿e w prawdzie bytu jako otwartoæ na wspólnotê. W³anie Marcelowska „metafizyka pewnego jestemy”
przeciwstawia siê tutaj metafizyce wywodz¹cej siê z Kartezjañskiego: cogito
ergo sum. Byt w swojej g³êbi, jak siê zdaje, jest wewnêtrznie powi¹zany
G³ównym teoretykiem takiej etyki sta³ siê w naszych czasach australijski filozof Peter Singer, szczególnie w ksi¹¿ce Etyka praktyczna. Wydaje siê, ¿e mo¿liwoæ, otwieraj¹ca siê przed cz³owiekiem po odrzuceniu Boga, jest równi¹ pochy³¹, po której naturalnie zsuwa siê on poni¿ej poziomu cz³owieczeñstwa, który to poziom pocz¹tkowo przywieca³ w³anie idei odrzucenia Boga.
Ponadto etyka bez Boga poddana jest wszelkim niedoskona³ociom ludzkiego mylenia, ¿eby wspomnieæ tylko o prawie do b³êdu.
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z intersubiektywnoci¹ wspólnoty. Stanowi on jej pod³o¿e, ale tak¿e potencjaln¹ tej wspólnoty pe³niê. „Troszczê siê o byt  konkluduje Marcel  tylko
o tyle, o ile bardziej lub mniej uwiadamiam sobie ukryt¹ jednoæ, ³¹cz¹c¹
mnie z innymi bytami, których rzeczywistoæ przeczuwam”59.
W tym w³anie odniesieniu do bytu i do jego po³¹czenia z intersubiektywnoci¹ ludzkiej wspólnoty pokazuje siê prawda jako wartoæ. Marcel uwa¿a³ bowiem, ¿e wartoæ i byt s¹ w tajemniczy sposób po³¹czone60. Prawda za
by³aby jakby radoci¹ przebywania w przepe³nionej wiat³em wspólnocie
ludzkiej, nazwanej przez Marcela rodowiskiem inteligibilnym61. W tym to
rodowisku dokonuje siê miêdzy ludmi wzajemny przep³yw, komunikacja.
Ludzie za w nim s¹ zdolni do przekraczania swoich egocentrycznych upodobañ na rzecz prawdziwoci owej komunikacji. „Czy nie mamy podstaw 
pyta³ retorycznie Marcel  wyobra¿aæ sobie, ¿e to, co nazywamy mi³oci¹ do
prawdy, mo¿e byæ pewnego rodzaju tajemnicz¹ radoci¹ z poruszania siê
w tym rodowisku  radoci¹ zreszt¹ nietrwa³¹, radoci¹ zagro¿on¹?”62 Wartoæ ta jako antycypacja w radoci mog³aby ukierunkowywaæ nasze ludzkie
poczynania i w ten sposób upodobnia³aby siê do objawiaj¹cej siê ju¿ w naszych ziemskich warunkach obietnicy.
W³aciwoci¹ wartoci  pisa³ o duchu prawdy filozof  jest w istocie rzeczy spe³nianie pewnej funkcji w stosunku do ¿ycia i jak gdyby wyciskanie na nim swego piêtna
[ ]. Je¿eli powiêcam ¿ycie s³u¿bie dla jakiej sprawy, w której jaka wy¿sza wartoæ wchodzi w grê, tym samym moje ¿ycie otrzymuje od tej wartoci uwiêcenie
wy³¹czaj¹ce je spod zmiennych kolei historii63.

Prawda zatem jako wartoæ mia³aby cechê rzeczywistoci sakralnej zdolnej
swemu wyznawcy udzieliæ wiêceñ. Wartoæ ta realizuje siê w ¿yciu ludzkim
nie inaczej, jak poprzez ci¹gle ponawiane próby walki z tym, co Marcel okrela mianem ³atwizny i upodobaniem w sobie64. Ma ona tak¿e, jak widaæ, cechê stawki w grze, któr¹ cz³owiek prowadzi najczêciej z samym sob¹. Wartoæ prawdy ma wtedy mo¿noæ przybli¿enia cz³owiekowi samego siebie65.
W tym sensie duch prawdy w ujêciu Marcela zbli¿a siê do Boga, o którym
wiêty Augustyn powiedzia³, ¿e jest On bli¿szy nam ni¿ my sami66. To prawTam¿e, s. 245.
Tam¿e, s. 270.
61
K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce, s. 92.
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Tam¿e, s. 101.
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G. Marcel, Homo viator, s. 206.
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Tam¿e, s. 207.
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G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, t³um. S. £awicki, Warszawa 1965, s. 38.
66
Tam¿e s. 205.
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da w³anie jako wartoæ ukazuje cz³owiekowi, ¿e wysi³ek, do którego jest on
wezwany, aby byæ wierny duchowi prawdy, jest tego wart. Wartoæ tego wysi³ku przekracza nie tylko sferê ziemskiej ekonomii i op³acalnoci, wprowadza bowiem cz³owieka na p³aszczyznê, w której mo¿e on uczestniczyæ
w symfonii ¿ycia, która jest Bogiem samym67.
Wszystko, co zosta³o powiedziane dotychczas, przygotowa³o miejsce dla
innej wartoci, tej, której cicha obecnoæ wplata³a siê w nasze rozwa¿ania.
Mowa oczywicie o nadziei, która wed³ug Marcela jest z istoty swej „cicha
i skromna, jak gdyby naznaczona niezatartym piêtnem niemia³oci”68. Jest
ni¹ tak¿e owa obecna wród nas potrzeba prawdy, otwarcie na ni¹, ale tak¿e
niezgoda na k³amstwo i powierzchownie prze¿ywane ¿ycie. Taka nadzieja
ukazuje siê nam nie tyle pomimo realizmu z³amanego wewnêtrznie wiata,
ale jakby w³anie dlatego, ¿e ten wiat nam ci¹¿y. „Im mniej odczuwamy
¿ycie jako niewolê  pisa³ Marcel  tym mniej dusza jest wra¿liwa na blask
owego zamglonego tajemniczego wiat³a, które p³onie w samym ognisku nadziei”69. Gdzie bowiem bardziej ni¿ w z³amanym wiecie mo¿na odczuwaæ
¿ycie jako przed³u¿aj¹c¹ siê w nieskoñczonoæ niewolê? Ludzka potrzeba
prawdy odsy³a do nadziei, gdy¿ zarówno prawda, jak i nadzieja w Marcelowskiej perspektywie s¹ powi¹zane z pe³ni¹ bytu, która jest samym Bogiem.
Nadzieja daleka jest od ¿yciowego optymizmu, który w du¿ej mierze
opiera siê na wierze w rozum i zdolnoci ludzkiego umys³u do rozwi¹zywania problemów. Optymizm za³amuje siê jednak w obliczu niepodwa¿alnych
faktów, takich jak nieuleczalna choroba czy mieræ. Nadzieja za przekracza
fakty. Nie mo¿e skapitulowaæ przed nimi, gdy¿ jej otwartoæ transcenduje
wiat rzeczywistoci widzialnej oraz skoñczonoæ. Dziêki wewnêtrznemu
po³¹czeniu z pe³ni¹ bytu, ale tak¿e dziêki komunii miêdzy ludmi nadzieja
przekracza mieræ. Jej pewnoæ jest icie prorocza. „Nie odnosi siê ona do
tego, co powinno byæ, czy nawet do tego, co ma byæ: mówi po prostu: to
bêdzie”70. Teraz tak¿e widaæ, dlaczego Marcel tak du¿y nacisk k³adzie na
wspólnotê ludzk¹, na metafizykê owego j e s t e  m y. We wspólnocie, w komunii miêdzy nami rodzi siê nie tylko potrzeba prawdy, potrzeba pod¹¿ania
ku Temu, który jest jej ostatecznym gwarantem. Komunia osób jest ponadto
jakby jedyn¹ przestrzeni¹ uprzywilejowan¹, w której nadzieja mo¿e siê pocz¹æ. Prawdziwa nadzieja jest od tej komunii nieod³¹czna.
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G. Marcel, Tajemnica bytu, s. 390.
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Dobrze bêdzie, jak siê zdaje, zakoñczyæ te refleksje definicj¹ nadziei samego Marcela, pamiêtaj¹c wszak¿e, ¿e dziêki uczestnictwu w pe³ni bytu wstêpuje ona w przestrzeñ tajemnicy, której do koñca w naszym wiecie zg³êbiæ
nie mo¿emy.
Nadzieja  pisa³ on  jest z istoty swej jak gdyby gotowoci¹ duszy zaanga¿owanej
dostatecznie g³êboko w dowiadczenie komunii, by mog³a dokonaæ aktu transcendentnego, odmiennego od aktu woli i poznania, którym to aktem stwierdza ona ¿yw¹
wiecznoæ; przy tym dowiadczenie to stanowi jednoczenie rêkojmiê i przes³anki
owej wiecznoci71.

W³anie owa ¿ywa wiecznoæ jest naszej nadziei ród³em, jest tak¿e jej
spe³nieniem.
SUMMARY
Gabriel Marcel is known as a Christian existentialist and a philosopher of hope. Hope for
human beings in the broken world is the main thesis of the article. Marcel introduced the idea of
a broken world to philosophy as a negative in the moral sense, multidimensional notion that is directly related to our human world. According to Marcel, the root of the broken world is the mystery of evil. The broken world occurs everywhere where a human being is left alone without an
authentic community, without brotherhood, without hope. However, even in the broken world there
is hope for us. In the human soul Marcel discovered a mysterious sensitivity to the light of the
truth and the deepest need for the truth. Those qualities of the human heart prove that it is possible
for us to turn away from the broken world and to turn to the spirit of truth.

Keywords
Gabriel Marcel, broken world, evil, hopelessness, philosophy of hope, truth, faith, fidelity,
God, community, communion
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Recenzje
Pavol Dancák, Personalistický rozmer vo filozofii 20. Storoèia, Preovská univerzita v Preove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009,
ss. 138.
Monografia Personalistický rozmer
vo filozofii 20. storoèia prezentuje wyniki badañ historyczno-filozoficznych
jej autora nad wspó³czesn¹ europejsk¹ myl¹ personalistyczn¹. Badania te
obejmuj¹ analityczny opis, porównanie
i systematyzacjê refleksji personalistycznej1, która  jako szeroko pojêty
nurt  wyranie wyodrêbnia siê w XX-wiecznej antropologii filozoficznej i etyce filozoficznej oraz w antropologii
teologicznej i teologii moralnej. Pavol
Dancák w swej ksi¹¿ce przeprowadza
analizê wybranych elementów doktryn,
które przypisuj¹ sobie miano persona1
Badania te maj¹ ju¿ dobrze ugruntowan¹
tradycjê; zobacz m.in. F. Copleston, Osoba
ludzka w filozofii wspó³czesnej, t³um. H.B.,
Znak nr 15 (1963); W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik
Filozoficzny” nr 26 (1998), z. 3.

listycznych lub zas³uguj¹ na nie. Dokonuje tak¿e interpretacji, precyzacji
i próby oceny dociekañ nad osob¹ ludzk¹. Dancák konsekwentnie wskazuje na
wci¹¿ aktualne (otwarte) problemy badawcze personalizmu i na kierunki dalszych badañ nad rozumieniem osoby
ludzkiej. Przez ca³oæ monografii jako
problem szczególnie donios³y przewija
siê zw³aszcza zagadnienie wolnoci
osoby w relacjach miêdzyosobowych
(wolnoæ a communio personarum).
Tytu³ ksi¹¿ki odpowiada zawartym
w niej treciom i trafnie wskazuje na
personalistyczny wymiar („rozmer”)
przenikaj¹cy filozofiê uprawian¹ w XX
wieku. Ten wymiar uwidacznia siê
w koncepcjach cz³owieka i ludzkiej aktywnoci, które wypracowane zosta³y
przez autorów czêstokroæ doæ istotnie
ró¿ni¹cych siê w zakresie metody uprawiania filozofii, czêstokroæ nale¿¹cych
do ró¿nych szkó³ i orientacji metodologicznych, choæ tradycja fenomenologiczna przywo³ywana jest najczêciej.
Ksi¹¿ka ma przemylan¹ i przejrzyst¹ strukturê: wstêp, siedem rozdzia³ów, zakoñczenie i zestaw literatury,
z której korzysta³ autor.
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We wstêpie Pavol Dancák sk³ada deklaracjê autorsk¹, okrelaj¹c zadania
i strukturê monografii: „Autor predstavuje myslenie významných personalistických filozofov tak, aby poukázal na
kontinuálny záujem (zainteresowanie)
o èloveka ako osobu v priebehu celého
dvadsiateho storoèia” (s. 8; niektóre
cytaty z recenzowanej ksi¹¿ki przytaczam w oryginalne, aby polski czytelnik móg³ dowiadczyæ lektury w jêzyku s³owackim, i mam nadziejê, ¿e nie
bêdzie zbytniej trudnoci w zrozumieniu ich treci). W kolejnych rozdzia³ach Dancák zgodnie z t¹ zapowiedzi¹
prowadzi swe dociekania i zarazem
swoisty dialog z czytelnikiem. Zadaniem, jakie postawi³ sobie autor, przystêpuj¹c do pisania omawianej publikacji, by³o równie¿ vzbudi záujem
(wzbudziæ zainteresowanie) predovšetkým u študentov vysokých škôl, o špecifický prínos (wk³ad, przyczynek) kresanského myslenia pre súèasnú
filozofiu (s. 8) i wi¹¿e siê to z funkcjami dydaktycznymi, które powinna
te¿ pe³niæ jego ksi¹¿ka: Výber a rozsah bol podmienený aj informaèným listom predmetu, ktorého poslaním je
prestavi v y b r a n é k a p i t o l y z o
s ú è a s n e j f i l o z o f i e (s. 8). Takie
zespolenie walorów naukowych i funkcji dydaktycznych przypisanych jednej
ksi¹¿ce, to spotykany wród filozofów
obyczaj, gdy monograficzne opracowanie wyników przeprowadzonych badañ
chc¹ zarazem uczyniæ podrêcznikiem
akademickim. D¹¿¹ oni bowiem do
tego, aby przemylane przez nich kwestie by³y podane w sposób mo¿liwie
przystêpny i przydatny dydaktycznie
(co pozwala unikn¹æ pu³apki hermetycznoci wywodu). Dancák, jak to za-

znacza, w doborze omawianych zagadnieñ ma tak¿e na wzglêdzie pecifický prínos (wk³ad) kresanského myslenia pre súèasnú filozofiu. Wk³ad myli
chrzecijañskiej w rozwój personalizmu jest bowiem widoczny w filozofii
XX wieku. Gdy zapoznajemy siê z treciami prezentowanymi w ksi¹¿ce, to
faktycznie refleksja personalistyczna
o inspiracji chrzecijañskiej zajmuje tu
eksponowane miejsce, jednak autor lojalnie  bez negatywnego wartociowania  przywo³uje i referuje równie¿
stanowiska personalistyczne o innej inspiracji wiatopogl¹dowej. Wskazanie
na „špecifický prínos kresanského
myslenia”, to tak¿e klarowna artykulacja przekonañ religijnych i wiatopogl¹dowych ¿ywionych przez Dancáka,
le¿¹cych u podstaw dokonanego przez
niego wyboru przedmiotu badañ i decyzji o sposobie ich prezentacji.
Z punktu widzenia historii filozofii
nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e
w³anie na gruncie myli chrzecijañskiej u¿ywanie pojêcia osoby ludzkiej,
tak jak proponuje siê to w personalizmie, wcale nie jest czym oczywistym; choæ potocznie bywa uznawane
za co samo przez siê zrozumia³ego, ¿e
myl chrzecijañska pos³uguje siê pojêciem osoby ludzkiej jako jednym z jej
pojêæ elementarnych i niezbywalnych.
Dlatego warto tu przytoczyæ  mog¹c¹
wzbudziæ dyskusjê  tezê, któr¹ sformu³owa³ znawca tak klasycznej myli
chrzecijañskiej, jak i filozofii wspó³czesnej, Józef M. Bocheñski OP: „personalizm jest wyra¿eniem importowanym
z zewn¹trz do myli chrzecijañskiej.
Idzie za tym mêtne wyobra¿enie. Lepiej by by³o, gdybymy siê bez tego
obeszli. Kategoria osoby nie jest po-
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trzebna dla problematyki filozoficznej.
Personalizm jest s³ab¹ kopi¹ pogl¹dów
Schelera. Do personalistycznego pojêcia osoby odnosi siê równie¿ postulat
Bocheñskiego, aby [nie] operowaæ
s³owami i pojêciami, które nie przynosz¹ korzyci (Miêdzy logik¹ a wiar¹.
Z Józefem M. Bocheñskim rozmawia
Jan Parys, Les Editions Noir sur Blanc
1992, s. 130). Jeli jeszcze do tych krytycznych i doæ radykalnie brzmi¹cych
uwag dodaæ, ¿e pierwszy raz na gruncie myli francuskiej  jako wyró¿nionej kategorii  pojêcia personalizm
u¿y³ Charles Renouvier w 1903 roku
w pracy Le Personnalisme, w której
przedstawi³ doktrynê osobowoci jako now¹ wieck¹ (racjonaln¹) religiê
(zob. Ch. Renouvier, Personalizm, t³um.
A. Gacka, Personalizm 6 [2004]), to
personalistyczne rozumienie osoby
ludzkiej w obszarze myli o inspiracji
chrzecijañskiej staje siê tym bardziej
interesuj¹cym zagadnieniem badawczym. Z tych te¿ racji zasadne wydaje
siê wiadome po³o¿enie akcentu na
myl chrzecijañsk¹ w monografii Personalistický rozmer vo filozofii 20. storoèia.
We wstêpie Pavol Dancák zarysowa³ tak¿e i uzasadni³ przyjêt¹ w monografii strukturê wywodu. W treci i formie dociekañ wyrana jest inspiracja
myl¹ Józefa Tischnera. Jego przes³anie dotycz¹ce etycznych zasad i róde³
uprawiania filozofii Dancák wprost
przytacza na pocz¹tku wstêpu: „Filozofia sa kedysi rodila z úasu nad obklopujúcim svetom (Aristoteles). A potom
aj z pochybnosti (Descartes). A teraz,
na našej zemi, sa rodí z bolesti” (s. 4).
Zdaniem autora omawianej ksi¹¿ki,
sama myl personalistyczna w du¿ej
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mierze sa rodí z bolesti”, tak¿e jej interpretacja i systematyzacja kieruj¹ca
siê zasad¹ ¿yczliwej lektury nie powinna byæ obojêtna na ludzkie „bolesti”.
Jest to wiêc filozofia zaanga¿owana
w sprawê cz³owieka, poczuwaj¹ca
siê do obowi¹zku prowadzenia bezkompromisowej i pog³êbionej refleksji
nad cierpieniem, którego cz³owiek aktualnie dowiadcza. Filozoficzna teoria
(subtelny namys³) i ludzka egzystencja
(praktyka codziennoci) spotykaj¹ siê
z sob¹ zw³aszcza w myli personalistycznej. Pavol Dancák jest wiadom
tego swoistego, teoretyczno-praktycznego statusu personalizmu, co wyra¿a
w formie zwiêz³ej sentencji: Vo filozofickom diskurze, ale aj v ivotnej praxi,
sa otvárajú témy, ktoré majú personalistický rozmer (s. 4). Dancák nawi¹zuje
tu w jakiej mierze do metodyki badañ
Tischnera, który uwzglêdniaj¹c bóle
ludzkiej egzystencji, a zw³aszcza dowiadczany przez cz³owieka kryzys nadziei, systematycznie rozpracowywa³
interesuj¹ce go stanowiska we wspó³czesnej antropologii filozoficznej i etyce (aksjologii). Ten tischnerowski, polski element w przyjêtym sposobie
pisania monografii oraz polskie w¹tki
w jej treci (m.in. analiza koncepcji osoby Karola Wojty³y) dostatecznie usprawiedliwiaj¹ te¿ polsk¹ recenzjê dotycz¹c¹ tej pozycji.
W rozdziale pierwszym („Personalizmus a jeho hlavné témy”) dociekania
s¹ skupione nad tym, jak mo¿na rozumieæ kategoriê osoby, oraz przytoczono
wypracowane w literaturze przedmiotu
podzia³y rozumienia osoby i typy personalizmu. Dancák dokonuje metasystematyzacji, czyli zestawia i porz¹dkuje niektóre z dotychczasowych
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systematyzacji. Wskazuje m.in., ¿e
wród s³owackich badaczy personalizmu Zlatica Plaienková wyró¿nia nastêpuj¹ce typy tego sposobu podejcia
do rzeczywistoci: etický, kresanský,
katolícky, tomistický, fenomenologický, existenciálny, ateistický, panteistický, teistický, psychologický ap., ako aj
ich rôzne kombinácie”2; nie jest to
wszak¿e jedyny mo¿liwy sposób systematyzacji typów personalizmu. Charakteryzuj¹c treci wspólne ró¿nych
doktryn pretenduj¹cych do miana personalizmu, stwierdza siê, ¿e w personalizmie prezentuje siê „autonomiczn¹
wartoæ cz³owieka jako osoby i postuluj¹c¹ jej pe³n¹ afirmacjê”, a tak¿e
„programy dzia³añ wspieraj¹cych rozwój osoby ludzkiej, podporz¹dkowuj¹ce wartoci ekonomiczne i techniczne
wartociom osobowo-duchowym (M.
¯ardecka, Personalizm, w: Leksykon
filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 422); Zdôrazòujú, e èlovek ako osoba nikdy nemôe by povaovaný za prostriedok, pretoe on zo
svojej prirodzenosti je stále cie¾om èinnosti. Rozvoju osoby majú by podriadené vetky partikulárne hodnoty
realizované v ivote jedinca aj spoloènosti (s. 12). Podkrela siê te¿, ¿e
personalizm u podstaw przyjmuje niezbywalny, moralny wymiar osoby.
W zakoñczeniu rozdzia³u pierwszego
(s. 25-31) rozpatrzono podstawowe
idee personalizmu, które sformu³owa³
Emmanuel Mounier. To jego czêstokroæ uznaje siê za jednego z ojców za³o¿ycieli personalizmu, to on bowiem
2
Z. Plašienková, Súèasná katolícka etika,
w: Súèasné etické teórie, red. V. Gluchman,
Prešov 2000, s. 186.

og³osi³ i wypromowa³ Manifeste as service du personnalisme (1936 r.) oraz
wypracowa³ none pojêcie personalizmu wspólnotowego (le personnalisme communautaire), które ma przezwyciê¿aæ przeciwstawienie wartoci
osoby ludzkiej wzglêdem wartoci
wspólnoty.
Rozdzia³ drugi, zgodnie ze swym
tytu³em (Èlovek pod¾a Maxa Schelera), dotyczy personalizmu i rozumienia osoby wed³ug Maxa Schelera
(1874-1928). Koncepcja tego myliciela bowiem wydatnie zawa¿y³a na refleksji personalistycznej w XX wieku.
Dancák wskazuje na g³ówne elementy
doktryny Schelera i dokonuj¹ce siê
w niej przemiany. Akcent po³o¿ony jest
te¿ na zwi¹zki personalizmu Schelera
z jego filozoficznymi analizami religii
i mi³oci. Uwzglêdnione zostaj¹ pogl¹dy tych mylicieli, na których oddzia³ywa³ Scheler. W ostatniej czêci rozdzia³u (s. 43-46) Dancák zwraca uwagê
na interpretacjê doktryny Schelera, której dokona³ Karol Wojty³a. W zakoñczeniu rozdzia³u znajduje siê konkluzja
warta przytoczenia w recenzji, gdy¿
wyra¿one zostaj¹ w niej równie¿ intencje autora monografii: Schelerovo dielo je mnohotvárne a obsahuje mnostvo
podnetov pre aktuálne otázky a predovetkým je spojené s celým vedecko-filozofickým pohybom, ktorý odmietol
ideály chladného pozitivistického bádate¾stva, mechanistický prístup k vysvet¾ovaniu sveta i ivota a naturalizmus
v psychológii aj v sociológii. Poukázal
na metodologické limity exaktných
vied, èo bolo ve¾mi dôleité v dobe,
v ktorej mnohé redukcionistické koncepty sa snaili uzatvori èloveka do
materiálnej oblasti. Schelerovo filozo-
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fické myslenie sa prirodzene vyvíjalo
poèas jeho bohatého ivota, a preto je
potrebné, aby uvaovanie o jeho personalistickom prínose reflektovalo rozmanitos jeho duchovného a intelektuálneho vývoja (s. 46). W nurcie refleksji
personalistycznej podstawowe elementy myli Schelera wci¹¿ stanowi¹ aktualny przedmiot dyskusji, inspiruj¹ do
nowych analiz i propozycji rozwi¹zañ.
Rozdzia³ trzeci (Osoba vo svete”)
dotyczy filozoficzno-teologicznej koncepcji cz³owieka, któr¹ wypracowa³
Romano Guardini (1885-1968). Dancák wymienia i omawia g³ówne elementy koncepcji tego myliciela. Podjêta jest te¿ obecna u Guardiniego
kwestia prze³o¿enia personalistycznej
koncepcji osoby na personalistyczn¹
koncepcjê wiary religijnej; ten w¹tek to
tak¿e nawi¹zanie do dociekañ Ladislava Hanusa i Mariana Jaworskiego. Zdanie koñcz¹ce ten rozdzia³ uwidacznia,
¿e autorowi monografii bliskie jest stanowisko, które reprezentuje Guardini:
Romano Guardini prorocky odváne
a zrozumite¾ne analyzoval choroby
¾udskej spoloènosti a ich príèiny. Nezastavil sa vak pri tejto analýze, ale ponúkol ¾udskému spoloèenstvu aj rieenia súèasných kríz. Vývoj spoloènosti,
nestabilita a strácanie nádeje sú potvrdením jeho mylienok o osobe vo svete, ale zároveò sú aj výzvou k zmenám
(s. 59). Wspó³czesne zagro¿enia cz³owieczeñstwa (masowy zanik respektu
wobec ludzkiej godnoci) s¹ tym kontekstem, w którym maj¹ na nowo uwydatniaæ siê walory personalistycznej
myli Guardiniego.
Rozdzia³ czwarty przedstawia Personalistický charakter filozofie Paula
Ricoeura”. To wa¿na czêæ monografii,
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gdy¿ ukazany jest w niej wypracowany
przez Paula Ricoeura (1913-2005) sposób samorozumienia cz³owieka, pojmowania w³asnej to¿samoci. Stanowisko
tego myliciela wprowadza w problematykê obecnej debaty filozoficznej
nad zagadnieniem statusu osoby ludzkiej. Jak wyjania to we wstêpie Dancák: „Personalistický charakter filozofie Paula Ricoeura sa vyjavuje na
pozadí radikálnej kritiky podmetu, respektíve na pozadí «smrti podmetu»
alebo «smrti èloveka». V tejto ideovej
situácii Ricoeur akcentuje zmysluplnos otázky, èo znamená by èlovekom
a zdôrazòuje, e by èlovekom nieèo
znamená, e sme schopní toto «nieèo»
nájs (s. 6). Dziêki temu, ¿e autor
uwzglêdni³ i umiejêtnie przybli¿y³ 
trudn¹ w warstwie jêzykowej  myl
Ricoeura, czytelnik ksi¹¿ki Personalistický rozmer vo filozofii 20. storoèia
mo¿e lepiej zdaæ sobie sprawê ze z³o¿onoci i wyrafinowania intelektualnego refleksji personalistycznej w XX
wieku.
Rozdzia³ pi¹ty („Problematika výchovy vo filozofii Jacquesa Maritaina)
ukazuje prze³o¿enie personalistycznej
koncepcji osoby na personalistyczn¹
koncepcjê wychowania. Z obszaru
refleksji personalistycznej Maritaina
Dancák podj¹³ przede wszystkim sprawê wychowania, aby  na tym bardzo
klasycznym przyk³adzie myli filozoficznej  ukazaæ, w jaki sposób personalizm mo¿e d¹¿yæ do sformu³owania
aktualnej, integralnej i realistycznej
(nieutopijnej) koncepcji wychowania
cz³owieka jako osoby. Zapowiadaj¹c
we wstêpie ten rozdzia³, Dancák uwydatnia nadzieje, jakie wi¹¿e siê z myl¹
Maritaina: Maritainov filozofický
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koncept integrálneho humanizmu vo
výchove vidí ve¾ké monosti pre uskutoènenie dobra a sociálnej spravodlivosti (s. 6). Maritain w rozwijanej przez
siebie refleksji personalistycznej nad
wychowaniem osoby ludzkiej d¹¿y³
m.in. do wypracowania takiego stanowiska, które by³oby dalekie od podejcia kolektywizmu (roztapiaj¹cego
i unicestwiaj¹cego jednostkê w masie
kolektywu), a zarazem dalekie od
skrajnego indywidualizmu (absolutyzuj¹cego wartoæ i potrzebê samorealizacji jednostki, czyni¹cego to kosztem
wartoci i funkcjonowania wspólnoty).
W konkluzji rozdzia³u Dancák wyranie solidaryzuje siê z personalistycznym programem analizowanego tu
myliciela: Maritainov filozofický
koncept integrálneho humanizmu vo
výchove vidí ve¾ké monosti pre uskutoènenie dobra a sociálnej spravodlivosti. Apel na repektovanie ¾udskej
situovanosti v univerze naznaèuje
výchovné línie, ktoré sa ukazujú ako
aktuálne aj v súèasnosti, zvlá v globálnom kontexte ekologickej a ekonomickej krízy (s. 85). Uwidacznia siê tu
przekonanie autora monografii o wspó³czesnych mo¿liwociach – i zarazem
potrzebach – rozwijania refleksji personalistycznej.
Rozdzia³ szósty „Communio personarum a proces európskej integrácie”
ukazuje prze³o¿enie personalistycznej
koncepcji osoby na personalistyczn¹
koncepcjê wspólnoty w kontekcie aktualnej debaty o integracji europejskiej
autorstwa Karola Wojty³y. Rozpatruj¹c
jego pogl¹dy na osobê ludzk¹, Dancák
akcentuje istotne przejcie od samostanowienia do daru z siebie: Karol Wojtyla, pápe Ján Pavol II. poloil základ

svojho myslenia o èloveku do jeho
základnej skúsenosti, do èinu. Èin je
miesto, kde nastáva sebarealizácia èloveka. Vrcholom tejto sebarealizácie je
sebadarovanie, nezitná samoertva,
v ktorej sa plne realizuje prikázanie
lásky (s. 109). Na gruncie dyskusji
s³owackich z koñca XX wieku i pocz¹tków XXI wieku o w³aciwym modelu
¿ycia spo³ecznego Dancák z silnym
przekonaniem i determinacj¹ zmierza
do wykazania aktualnoci i uwydatnienia walorów wypracowanej przez Wojty³ê personalistycznej idei wspólnoty
osób” jako rzeczywistej podstawy ¿ycia spo³ecznego. Ten rozdzia³ ksi¹¿ki to
przyk³ad zaanga¿owania refleksji personalistycznej w debatê publiczn¹.
Warto, aby ta debata  jeli ma byæ rzeteln¹ wymian¹ argumentów  toczy³a
siê na takim intelektualnym poziomie
i z respektowaniem szacunku dla osób,
które s¹ jej uczestnikami, jak okrela to
tu Dancák (bo niestety czêstokroæ bywa
tak, ¿e publiczny dyskurs anga¿uje
przede wszystkim lub jedynie rozognione emocje, które wzmagaj¹ podzia³y
i wrogoæ miêdzy ludmi, a nie zwraca
siê nale¿ytej uwagi na wartoæ przedk³adanych racji, które mog¹ przecie¿ ludziom ukazaæ to, co ich zbli¿a do siebie,
i to, co jest im wspólne). Akcent k³adziony przez Dancáka na „personalizm
w praktyce” (personalizm w dzia³aniu”, etos personalistyczny) ma swój
kontekst s³owacki, ale mo¿e te¿ stanowiæ inspiracjê do dalszego rozwijania
personalizmu w dzia³aniu” i kszta³towania etosu personalistycznego na gruncie polskim i w obszarze „europejskiej
wspólnoty ducha”.
Rozdzia³ siódmy  zatytu³owany
Sloboda je My. O slobode nad textami
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Józefa Tischnera  dotyczy sprawy
wrêcz zasadniczej w refleksji personalistycznej, a wiêc wolnoci. Oprócz zaprezentowania dobrej znajomoci myli
Tischnera, Dancák jawi siê tu tak¿e
jako przekonany personalista i orêdownik wolnoci osoby ludzkiej. Jednak
nie jest to utopia wolnoci, ale próba
rzetelnego namys³u nad ni¹ jako nad
zjawiskiem wieoaspektowym i relacyjnym. W³aciwie pojêta wolnoæ w ujêciu personalistycznym ma charakter
dialogiczny i pojawia siê w relacjach
miêdzyosobowych: Èlovek bez uvedomenia si existencie druhého èloveka,
by nemohol ma istotu o tom kto je,
nenaiel by celú pravdu o svojej existencii a neobjavil by ani rozsah celej
svojej zodpovednosti za svoju existenciu aj za existenciu iných (s. 124).
Opieraj¹c siê na antropologii Tischnera, Dancák wskazuje mo¿liwoci rozwijania personalistycznych idei wolnoci i odpowiedzialnoci.
W zakoñczeniu (s. 130) Dancák
ujawnia sokratejski rys refleksji personalistycznej: „Vo vystúpení personalistov v dvadsiatom storoèí je badate¾ná
príbuznos so Sokratom a s jeho starosou o duu; je zvýraznený boí hlas,
ktorý je potrebné poèúva viac ako ¾udí.
Základom akéhoko¾vek morálneho poriadku je osoba, ktorá je v procese objavovania hodnôt autonómna a má primát
pred sociálnymi truktúrami. Personalistická filozofia (personalistické hnutie)
prináa konzekvencie, ktoré vysvet¾ujú,
e optimizmus (nádej) je opodstatnený”.
I powraca tu  wskazana ju¿ na pocz¹tku monografii, a jak siê okazuje ród³owo sokratejska  pos³uga mylenia
wobec ludzkiej egzystencji, któr¹ winna
pe³niæ refleksja personalistyczna.
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Rozpatruj¹c teoretyczno-praktyczny
charakter refleksji personalistycznej,
Dancák z akceptacj¹ przytacza (s. 16)
opiniê, któr¹ sformu³owa³ Jean Lacroix: Pokia¾ ide o personalizmus, nie
je sám o sebe filozofiou.
V prvom
zmysle je personalizmus menej filozofiou, ale skôr samým zámerom ¾udí:
vybudova v sebe a blínom osobnos
za úèelom celkového vybudovania ¾udstva.
V druhom zmysle, aby sa stal
filozofiou, musí si tento radikálny
zámer uvedomi sám seba v myslení
a èinnosti a skontruova si racionálnou
cestou technické prostriedky, ktoré ho
budú vysvet¾ova, prepracováva a dokazova. Keby sme chceli personalizmus veobecne definova, dôjdeme
vdy len k eklekticizmu”. Mo¿na
uznaæ, ¿e ta opinia stosuje siê do dociekañ i stanowisk personalistycznych,
które choæ zazwyczaj s¹ wynikiem namys³u profesjonalnych filozofów, to
jednak w swej treci czêstokroæ wykraczaj¹ poza filozofiê, g³êboko wchodz¹c
w sferê etosu i praktyki, w sferê treci
w³aciwych dla doktryn religijnych,
przekonañ wiatopogl¹dowych i istotnych decyzji aksjologicznych (wyborów postaw etycznych) dokonywanych
w konkretnych sytuacjach ludzkiego
¿ycia. Dancák wiadom tego swoistego
 jakby hybrydowego  charakteru refleksji personalistycznej w przedk³adanej monografii unika (wskazanych
przez Lacroix) niebezpieczeñstw ja³owego eklektyzmu.
Cz³owiek ¿yj¹cy w dynamicznie
zmieniaj¹cej siê dzi cywilizacji zachodniej  jak podkrela siê to w niektórych diagnozach kultury i moralnoci
 coraz bardziej potrzebuje wnikliwej
i wyra¿anej we wspó³czesnym jêzyku
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refleksji nad pytaniami egzystencjalnymi, dotycz¹cymi podstaw ludzkiej (moralnej, duchowej) kondycji, a monografia Dancáka zdaje kompetentnie sprawê
z tego, jak przebiega i co osi¹ga personalistyczna refleksja w zakresie donios³ych egzystencjalnych pytañ. Równie¿
z tej przyczyny jego ksi¹¿ka mo¿e
wzbudziæ czytelnicze zainteresowanie
i dyskusjê nad podjêtymi w niej kwestiami.
W analizach, które przeprowadzi³
Pavol Dancák, zarysowuj¹ siê kierunki
dalszych badañ, które powinny byæ prowadzone:
(1) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ ¿ycia spo³ecznego;
(2) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ ¿ycia religijnego;
(3) nad zwi¹zkiem personalistycznej
koncepcji cz³owieka jako osoby z koncepcj¹ wychowania;
(4) nad recepcj¹ i rozwojem refleksji personalistycznej na S³owacji.
Te cztery kierunki badañ s¹ ju¿ wyranie zaznaczone w obecnej monografii.
Na koniec trzeba wyraziæ postulat
i ¿yczenie, aby Pavol Dancák  dysponuj¹c warsztatem badawczym, który
zaprezentowa³ w ksi¹¿ce Personalistický rozmer vo filozofii 20. storoèia i dochodz¹c do w³asnego ujêcia personalizmu  podj¹³ siê napisania kolejnych
monografii, dotycz¹cych personalistycznej koncepcji ¿ycia spo³ecznego,
personalistycznej koncepcji ¿ycia religijnego (mo¿na pod¹¿yæ tu tropem idei
zawartych w pracach: W. Granat, Personalizm chrzecijañski. Teologia osoby ludzkiej, Poznañ 1985 i A. Scola,

Osoba ludzka. Antropologia teologiczna, t³um. L. Balter, Poznañ 2005) i personalistycznej koncepcji wychowania.
Po¿¹dane jest tak¿e historycznofilozoficzne studium recepcji i rozwoju refleksji personalistycznej na S³owacji. Czekamy teraz na te kolejne monografie.
MAREK REMBIERZ

Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla, t³um. Marek wiêch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 206.
Nowe spojrzenie
na fenomenologiê Husserla1
Ocaliæ podmiot znaczy³oby ocaliæ
poszukiwanie prawdy.
(Chantal Delsol)

Zacznijmy od przytoczenia fragmentu konkluzji autora: „Husserl jest
centraln¹ postaci¹ w dwudziestowiecznej filozofii […] Dobrze wiadomo, ¿e
by³ twórc¹ fenomenologii, ¿e stworzy³
pewn¹ teoriê intencjonalnoci oraz
koncepcjê wiata i ¿ycia i, wreszcie, ¿e
by³ nauczycielem Heideggera. Przez
d³ugi czas powszechnie s¹dzono jednak, ¿e pomimo swoich najlepszych
zamiarów, nie potrafi³ wyswobodziæ siê
ze schematu mylowego klasycznej
metafizyki obecnoci, ¿e nigdy nie porzuci³ przekonania, i¿ rzeczywistoæ
i Inny ukonstytuowani s¹ przez czysty
(odcieleniony i bezwiatowy) podmiot
transcendentalny. W konsekwencji uwa¿ano, ¿e jego myl by³a fundacjonaliD. Zahavi, Fenomenologia Husserla,
t³um. Marek wiêch, Kraków 2012.
1
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styczna, idealistyczna i solipsystyczna.
Pomimo ¿e jako inicjatorowi ruchu fenomenologicznego wci¹¿ nale¿y mu siê
szacunek, to jego stanowisko bezpowrotnie mia³o zostaæ przezwyciê¿one
przez Heideggera i póniejszych fenomenologów, przedstawicieli hermeneutyki, dekonstruktywizmu, a filozofowie
jêzyka mieli dobre powody, aby siê od
niego dystansowaæ (s. 184).
Edmund Husserl, pomimo ¿e w filozofii dwudziestowiecznej jest postaci¹
centraln¹, to jednak od pocz¹tku by³ 
i jest nadal  b³êdnie odczytywany
i czêsto spychany na margines. wiadczy
o tym nie tylko wieloæ, ale i diametralna rozbie¿noæ interpretacji podstawowych tematów jego fenomenologii, i to
nie tylko tych interpretacji, które pojawi³y siê ju¿ za ¿ycia samego myliciela i po jego mierci, ale i tych, które
sformu³owano dopiero w drugiej po³owie XX wieku i które tworzone s¹
obecnie. Powody tych rozbie¿noci
s¹ ró¿ne. Ju¿ za ¿ycia Husserla niektóre jego pogl¹dy budzi³y sprzeciw bezporednich uczniów (m.in. Romana Ingardena, Edyty Stein, Hedwigi Conrad-Martius) czy zwolenników jego filozofów ze szko³y monachijskiej. W latach
dwudziestych XX wieku na odczytywaniu myli Husserla zaci¹¿y³ przede
wszystkim Martin Heidegger, postrzegany przez wielu badaczy jako najwiêkszy filozof. Z kolei czêæ sporód
tych, którzy nawi¹zywali do Husserla,
traktowa³a go jako zwolennika idealizmu, inni starali siê go rozumieæ realistycznie, uznaj¹c, ¿e jego b³êdy maj¹
ród³o w kartezjañskim punkcie wyjcia czy w stosowaniu redukcji transcendentalnej. Ci, którzy pozostawali
pod przemo¿nym wp³ywem Heidegge-
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ra, interpretowali Husserla poprzez
pryzmat jego intuicji bycia Dasein
w wiecie pierwotnych starañ i trosk.
W zakoñczeniu autor pisze: „Nie bez
przyczyny filozofowie tacy jak Scheler,
Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty,
Lévinas, Schütz, Ricoeur, Henry czy
Derrida (by wspomnieæ tylko kilku)
wiele zawdziêczali Husserlowi. Pomimo ¿e wród jego filozoficznych nastêpców istnieje sk³onnoæ do krytykowania go  dla podkrelenia swoich
w³asnych zalet  obecnie obserwujemy
wzrastaj¹c¹ wiadomoæ wyj¹tkowoci
fenomenologii Husserla, którego nie
uwa¿a siê ju¿ za zwyk³ego poprzednika Heideggera, Merleau-Pontyego czy
Lévinasa; nie uwa¿a siê go ju¿ za przekroczony etap w historii fenomenologii (s. 187). Husserl jako twórca fenomenologicznego mylenia w filozofii
ci¹gle rozwija³ swoje pogl¹dy, zachowuj¹c jednak ci¹g³oæ i jednoæ ca³ego
przedsiêwziêcia intelektualnego.
Dlaczego Husserl w filozofii dwudziestowiecznej jest tak wa¿n¹ postaci¹? Przede wszystkim dlatego, ¿e
w „marnych dla filozofii czasach” –
kiedy to filozofia jako „mylenie mi³uj¹ce m¹droæ” b³¹dzi³a po ró¿nych bezdro¿ach naturalizmów i materializmów
rozmaitych odmian i odcieni; kiedy wik³a³a siê w subiektywne czy obiektywne
idealizmy, kiedy brnê³a w psychologizmie, w wiatopogl¹dowym nadawaniu
sensu wiatu; kiedy wreszcie pozwoli³a siê przepêdziæ z terenów racjonalnego mylenia przez zwolenników filozofii naukowej  w³anie Husserl mia³
odwagê – przez lata jako samotny myliciel – skupiaæ siê na podmiocie
i jego subiektywnym ¿yciu i stawiaæ
podstawowe pytania o prawa i rolê
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podmiotowej subiektywnoci w nauce,
co wiêcej  w ca³ej kulturze. Po dowiadczeniach z logicznymi poszukiwaniami stwierdzi³  i to w³anie
w imiê rozumu i „powrotu do samych
rzeczy” – ¿e wszystko, co wiemy
o wiecie i o sobie samych, co wiêcej,
¿e wszystko, co nazywamy obiektywn¹
nauk¹, ma swoje pierwotne ród³o prawomocnoci w subiektywnych aktach
podmiotu; w aktach noezy i uwiadamiania sobie, ¿e co tak a tak siê prezentuje, ¿e co tak a tak wygl¹da, ¿e
jest takie a takie. Wprawdzie te subiektywne akty ujmowania czego, przedstawiania i s¹dzenia zachodz¹ w psychice, ale ju¿ to, co akty te ujmuj¹ i co
przedstawiaj¹ i stwierdzaj¹ jako okrelony sens i znaczenie, nie ma charakteru psychicznego ani tym bardziej nie
jest skutkiem oddzia³ywania rzeczy fizycznych na psychikê, lecz jest odrêbn¹ sfer¹ bytu – sfer¹ intencjonaln¹ b¹d
idealn¹. Te stwierdzenia Husserla musia³y siê wydawaæ swego rodzaju blunierstwem wszystkim, którzy myleli
„racjonalnie” i „realnie”, zw³aszcza
uczonym i filozofom, którzy byli przewiadczeni, ¿e poznanie i wiedza jest
odbiciem czy odzwierciedleniem realnego wiata w ludzkiej psychice, ¿e
wszystko, co nie jest fizyczne, jest
psychiczne; albo ¿e wszystko ma charakter jakiej fikcji als ob.
Husserl, po latach swego rodzaju
zastoju i milczenia, zdecydowanie
i odwa¿nie w dalszych pracach  ci¹gle
wracaj¹c do r z e c z y s a m y c h 
opisywa³, analizowa³ i ukazywa³, ¿e
„subiektywne prze¿ycia” podmiotu
maj¹ charakter intencjonalny, tzn. kieruj¹ siê ku czemu, co inne od nich.
Dziêki temu ich charakterowi podmiot

w prze¿ywanych aktach noezy widzi,
ujmuje i okrela postrzegane przedmioty. Co wiêcej, podmiot postrzega i ujmuje ca³e dziedziny przedmiotów wiata realnego i nauki  rzeczy materialne,
przedmioty logiki, matematyki, idee.
W swych analizach Husserl wykazywa³, ¿e zachodz¹ce w psychice akty
wiadomoci  jako intencjonalne  s¹
skierowane ku ró¿nym przedmiotom
jako odrêbnym sferom bytu. Przedmioty logiki i matematyki s¹ niezmienne,
idealne, zachodz¹ miêdzy nimi zwi¹zki
motywacyjne. Natomiast przedmioty
materialne s¹ czasowe, zmienne, zachodz¹ miêdzy nimi zwi¹zki przyczynowe. O tym wszystkim, co zachodzi
w wiecie realnym, o istnieniu ca³ego
wiata  wiemy jednak dziêki subiektywnym aktom wiadomoci. Husserl
próbowa³ wiêc odpowiedzieæ na niezwykle wa¿ne pytanie: czym zatem jest
sama wiadomoæ jako transcendentalna, subiektywna, podmiotowa sfera.
Skoncentrowa³ siê wiêc na badaniu
wiadomoci transcendentalnej i ca³e
swoje filozoficzne ¿ycie powiêci³ poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
o sens i ejdos podmiotowoci  jako
miejscu dowiadczania wiata pozawiadomociowego.
W swoim zwrocie ku podmiotowoci Husserl nieraz  jak mówi autor 
post¹pi³ nieroztropnie, bo le siê wyrazi³. Tak by³o m.in., gdy swoj¹ fenomenologiê nazwa³ psychologi¹ opisow¹.
Ale gdy to sobie uwiadomi³, ¿e by³a to
pomy³ka, by³o ju¿ za póno; b³êdnie go
zinterpretowano i pos¹dzono o g³oszenie nowej wersji psychologizmu.
Tymczasem „celem jego poszukiwañ
nie by³a ani analiza psychofizycznej
budowy cz³owieka, ani badanie wia-
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domoci empirycznej, lecz zrozumienie
tego, co wewnêtrznie i istotowo charakteryzuje spostrze¿enia, s¹dy, uczucia itd. (s. 20). I dalej u Husserla: powrót do podmiotowoci nie oznacza
jednak popadniêcia na nowo w psychologizm. […] Husserl chce z r o z u m i e æ i o p i s a æ aprioryczn¹ strukturê tych aktów [subiektywnych]. Nie
interesuje go naturalistyczne w y j a  n i e n i e, w którym usi³uje siê wykazaæ ich biologiczn¹ genezê czy te¿ ich
neurologiczne podstawy (tam¿e).
Przygl¹daj¹c siê ca³ej sferze subiektywnej, Husserl dostrzeg³ w niej najpierw istotny rys  „intencjonalnoæ”;
nastêpnie „czyste ja”  wiadomoæ
transcendentaln¹, owo pierwotne ród³o prze¿yæ aktowych oraz pole czy
miejsce konstytuowania siê sensów
i znaczeñ, odnosz¹cych siê do ró¿nych
kategorii przedmiotów, a wiêc rzeczy
materialnych, w³asnego cia³a, samego
siebie  w ogóle pozasubiektywnego
wiata. Tu wa¿ne okaza³y siê dwa tematy: wgl¹d w istotê rzeczy (Wesenschau) oraz czysta wiadomoæ b¹d
czyste ja  podmiot transcendentalny,
czyli podmiotowoæ, która stanowi warunek mo¿liwoci zjawiania siê jako
takiego. Ta podmiotowoæ pozostaje
w ukryciu tak d³ugo, jak d³ugo tkwimy
w przedfilozoficznym naturalnym nastawieniu, gdzie ¿yjemy w samozapomnieniu wród przedmiotów. Ale redukcja zdolna jest j¹ ods³oniæ (s. 71).
Dla Husserla podmiot transcendentalny  podmiot, którego wiadomoæ
rozci¹gniêta jest na wiat poza sob¹
 nie by³ czym sztucznym, czym abstrakcyjnym, idealnym, ogólnym i ponadosobowym. Wedle Husserla jest to
„moja” subiektywnoæ, moja konkretna
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indywidualna podmiotowoæ (zob. s. 68).
Pe³na podmiotowoæ oznacza ¿ycie
dowiadczaj¹ce-wiat. Jak¹ drog¹
Husserl do niej doszed³? Przede wszystkim drog¹ analizy szeroko rozumianego dowiadczenia. Fenomenologiczne
analizy Husserla nie by³y oderwanymi
czynnociami, filozofowaniem z g³ow¹ w chmurach. Husserl zawsze akcentowa³ dowiadczenie jako punkt
wyjcia, dowiadczenie jednak rozumia³ inaczej, bo szerzej. Husserlowskie pojêcie dowiadczenia pozostaje
dalece bardziej pojemne ni¿ to pozostawione w spadku po empiryzmie. Nie
tylko dowiadczamy konkretnych i indywidualnych przedmiotów, ale równie¿ tych ogólnych i abstrakcyjnych.
[…] jednym z badañ fenomenologów
jest w³anie przezwyciê¿enie w¹skiego
empirystycznego pojêcia dowiadczenia, zast¹pienie go rozszerzonym oraz
ujanienie wszystkich ró¿norodnych
form tego dowiadczenia […], jakimi
s¹ na przyk³ad naoczna prezentacja
struktur istotnociowych, oczywistoci
apodyktycznej itd. (s. 51-52).
W odczytywaniu danych szerzej rozumianego dowiadczenia  wszystkich
konstytuuj¹cych siê w wiadomoci
sensów czy „noematów” – wa¿n¹ rolê
odgrywa³o pojêcie oczywistoci, czyli
sposobów optymalnego i ród³owego
prezentowania siê dla wiadomoci
ró¿nych przedmiotów (sensów czy znaczeñ): rzeczy materialnych, przedmiotów logiki formalnej i przedmiotów
idealnych, ale tak¿e prze¿yæ wiadomych; te odznaczaj¹ siê tym, ¿e bezporednio prezentuj¹ siê same dla wiadomoci; s¹ „samowiedne” (s. 44-49).
Podstawowym pojêciem  które jest
swego rodzaju kluczem do zrozumienia
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g³ównych problemów fenomenologii
Husserla i ducha ca³ej fenomenologii 
jest pojêcie redukcji lub inaczej epoché, czyli wziêcie w nawias tego
wszystkiego, co prezentuje siê wiadomoci jako obce lub jako inne. Jednak
w³anie to pojêcie sta³o siê powodem
najbardziej spornych interpretacji fenomenologii Husserla, a przede wszystkim
oskar¿eñ o oderwanie siê od realnego
wiata, o idealizm, a nawet o solipsyzm.
Czym by³a i czym mia³a byæ w zamierzeniu Husserla redukcja? Redukcja
to nie zamykanie siê podmiotowoci
w sobie samej, we w³asnym ego cogito
cogitationes meae (ku temu Husserl
nieostro¿nie da³ powody pewnymi sformu³owaniami). Redukcja to równie¿
nie w¹tpienie w istnienie wiata czy
radykalne odciêcie siê od ca³ej rzeczywistoci jako rzeczywistoci. Redukcja
to refleksyjny akt podmiotu, to w³anie
wiadome wziêcie w nawias wszystkiego, co siê jawi podmiotowi jako
obce, wszystkiego, co ma charakter
pozapodmiotowy, wszystkiego, co okrelamy jako rzeczywistoæ, jako wiat.
Sama podmiotowoæ jest jednak warunkiem przejawiania siê i manifestacji
wiata; ona ods³ania i okrela. Bez
wziêcia wszystkiego w nawias nie ma
wiata; wiat jest „wiatem jedynie dla
podmiotu czy dla wiadomoci”. Ale
czy wziêty w nawias wiat ju¿ nie istnieje poza wiadomoci¹? Tak mo¿na
by pomyleæ, id¹c za naturalnymi nastawieniami, mo¿na by powiedzieæ, ¿e
wziêty w nawias wiat istnieje jedynie
jako to, co jawi siê podmiotowi.
Redukcja jest potrzebna jako „uwa¿ny zwrot” ku podmiotowoci, która dowiadcza przedmiotów, która jest

owym miejscem, gdzie rzeczy ukazuj¹ siê takimi, jakimi s¹. Jeli chcemy
zrozumieæ rzeczywistoæ  wiat poza
wiadomoci¹  musimy w drodze redukcji powróciæ do aktów wiadomoci.
Redukcja potrzebna jest zatem jedynie
jako „zwrot” ku samej podmiotowoci
i jako „refleksyjne skupienie” siê na
niej, aby zobaczyæ istotê samej podmiotowoci, czyli jej „w³aciwy wygl¹d” jako ród³a wiedzy o wiecie,
jako ród³a s¹dów i twierdzeñ. Jednak
czy Husserl tym samym zak³ada³, ¿e
istnieje tylko wiadomoæ, lub ¿e podmiotowoæ jako pierwsza kreuje wiat
sensu? Tak, wiadomoæ kreuje w aktach noezy sens noematyczny  czy raczej konstytuuje  sens ró¿nych przedmiotów, ale czy kreuje wiat?
Husserlowski powrót do podmiotowoci  i wgl¹d w to wszystko, co dzieje siê w wiadomoci (w moich mylach), oznacza³ u tego myliciela
powrót do „róde³ wiedzy” o wiecie
i o wiecie samym. Husserl móg³by powiedzieæ, ¿e w pe³ni rozwiniêta fenomenologia transcendentalna daje wgl¹d
w naturê tego wszystkiego, co jawi
siê wiadomoci, co „stanowi eo ipso
prawdziw¹ i rzeczywist¹ ontologiê
[…], gdzie wszystkie pojêcia i kategorie ontologiczne zostaj¹ wyjanione
w ich korelacji z konstytuuj¹c¹ podmiotowoci¹. Podobnie mo¿e on odrzuciæ ka¿d¹ antymetafizyczn¹ interpretacjê fenomenologii, [która – tu autor
cytuje tekst z rêkopisów Husserla]:
«w y k l u c z a k a ¿ d ¹ n a i w n ¹ m e t a f i z y k ê, operuj¹c¹ nonsensownymi
rzeczami samymi w sobie, lecz nie wyklucza metafizyki jako takiej. […]
Z natury rzeczy pierwszym bytem, który poprzedza i utrzymuje ka¿d¹ nale¿¹-
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c¹ do wiata przedmiotowoæ, jest
transcendentalna subiektywnoæ: uniwersum monad, która doprowadza do
ró¿norodnych form swoj¹ wspólnotowoæ»” (s. 84).
Redukcja transcendentalna pozwoli³a Husserlowi  jak pisze autor  „poj¹æ i uczyniæ jasnym realizm, który jest
nieod³¹czny od naturalnego nastawienia. W rêkopisach Husserla znajdujemy s³owa: wiat transcendentny; istoty ludzkie; ich kontakty miêdzy sob¹
oraz ze mn¹ jako istot¹ ludzk¹; ich
wzajemne prze¿ywanie, mylenie, robienie i tworzenie tego wszystkiego,
moja fenomenologiczna refleksja nie
uniewa¿nia ani nie dewaluuje, nie
zmienia, a jedynie czyni zrozumia³ym.
W innym miejscu tych rêkopisów czytamy z kolei: „Nie mo¿e byæ mocniejszego realizmu ni¿ ten, gdy przez s³owo to nic wiêcej nie ma siê na myli
ni¿: jestem pewien mojego bytu jako
istoty ludzkiej, która ¿yje w tym wiecie itd., i bynajmniej nie w¹tpi w to.
Jednak wielkim problemem pozostaje
w³anie zrozumienie tego, co tutaj jest
takie «oczywiste» (s. 96). I chyba to
jest najbardziej cenne  i zarazem ci¹gle inspiruj¹ce  w filozoficznych dociekaniach Husserla: cierpliwe dochodzenie do zrozumienia pierwotnego
sensu i róde³ rozumnoci tego, co
w ¿yciu potocznym i w naturalnych nastawieniach „uchodzi za oczywiste”.
Co uchodzi, ale co wcale oczywiste nie
jest! Poddawa³ wiêc krytyce roszczenia
nauki, jej zbyt wygórowane pojêcie, jakie ma o sobie samej. Kwestionowa³
scjentystyczne za³o¿enia, ¿e nauka definiuje rzeczywistoæ, ¿e rzeczywistoæ
jest identyczna z tym, co fizyka mo¿e
uchwyciæ i opisaæ, podczas gdy nasze
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zdroworozs¹dkowe przekonania co do
istnienia codziennych przedmiotów, jak
sto³y czy krzes³a, ksi¹¿ki czy narody, to
tylko czysta iluzja, jakiej ulegamy.
Podawa³ w w¹tpliwoæ przezroczysty
obiektywizm naukowy  próbê zdefiniowania rzeczywistoci w kategoriach
tego, co pozostaje absolutnie niezale¿ne od podmiotowoci, od jakiejkolwiek
interpretacji oraz od historycznej
wspólnoty. Uznawa³ wa¿noæ teorii naukowych i to, ¿e nauki osi¹gaj¹ obiektywnoæ wy¿sz¹ ni¿ nasze codzienne
obserwacje, ale zarazem uwa¿a³, i¿ doszlibymy do b³êdnego wniosku, gdybymy uwa¿ali, ¿e wyjanienia naukowe pozwalaj¹ uchwyciæ prawdziw¹
rzeczywistoæ; ¿e s¹ w stanie dotrzeæ
do czego, co w ca³kowicie radykalnym sensie pozostaje niezale¿ne od dowiadczenia i pojêciowej perspektywy
naukowej. Pogl¹d, ¿e nauka potrafi
daæ a b s o l u t n y opis rzeczywistoci,
tzn. opis oparty «na widoku znik¹d»,
wynika z b³êdnego mylenia. Musimy
odrzuciæ za³o¿enie, ¿e jedynym sêdzi¹
decyduj¹cym o tym, co istnieje, jest fizyka, jak równie¿ za³o¿enie, ¿e wszystkie pojêcia, o ile chce siê je traktowaæ
powa¿nie, powinny zostaæ zredukowane do jêzyka nauk cis³ych oraz do ich
aparatury pojêciowej (s. 169). Ta krytyka modelu racjonalnoci w³aciwej
nauce motywowana by³a d¹¿eniem od
ods³oniêcia ród³a wszelkiej racjonalnoci mylenia i s¹dzenia, zarówno
o wiecie, jak i o podmiotowoci.
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e
wnioski Zahaviego s¹ zbie¿ne z wnioskami, do jakich, doszed³ w Polsce Józef Czarkowski, autor ksi¹¿ki Filozofia
czystej wiadomoci. Redukcja, refleksja, czysta wiadomoæ w fenomenolo-
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gii transcendentalnej Edmunda Husserla (Toruñ 1994). Czarkowski korzysta³
z tych samych róde³, co Zahavi, tzn.
z tekstów publikowanych za ¿ycia Husserla i z rêkopisów. Tak m.in. interpretuje redukcjê transcendentaln¹: Husserl, zwracaj¹c siê w akcie redukcji ku
transcendentalnej wiadomoci, stawia
sobie jako zadanie rozjanienie podstawowego sensu owego radykalnego
przewrotu naturalnego sposobu mylenia, przewrotu, wraz z którym ma siê
otwieraæ ca³kowicie przedtem nieznane
«królestwo czystej subiektywnoci
i nieskoñczonoæ pola problemowego.
[ ] Autentyczna filozofia transcendentalna nie jest ani ¿adnym sceptycznym podwa¿aniem poznania wiata
i istnienia wiata Jest jak najdalej od
tego, aby byæ jakim roztapianiem
wiata w czysto subiektywnych przejawach [Albowiem]: Nie gdzie indziej
jak w naszym poznaniu, czyli w wiadomoci, w subiektywnym prze¿yciu,
kszta³tuje siê wszelki sens, w tym sens
prawdziwego bytu, wiata w sobie”
(s. 70 i 71). Dodaæ trzeba: sens wiata
„odkrywany” w subiektywnych aktach
i „kszta³towany” w pojêcia i s¹dy, a nie
dowolnie kreowany.
Przeciwko próbom przypisania Husserlowi sk³onnoci do zamykania siê
w subiektywnoci wiadczy jego podjêcie tematu wiata ¿ycia codziennego
i intersubiektywnoci. Podejmuj¹c ten
temat: Husserl usi³uje wykazaæ  pisze Zhavai  ¿e tak jak wiat ¿ycia, tak
i nauka [jej wszelkie pojêcia i teorie 
A.S.] ukonstytuowane s¹ przez transcendentaln¹ Inter-subiektywnoæ, a wiêc
¿e trzeba odrzuciæ zarówno obiektywizm, jak i scjentyzm. Jakiekolwiek
twierdzenie w tym sensie, ¿e Husser-

lowskie analizy wiata ¿ycia wiadcz¹
o porzuceniu przez niego transcendentalnego projektu, by³oby zatem b³êdem.
wiat ¿ycia konstytuuje siê dziêki perspektywom subiektywnym i jest skorelowany z transcendentaln¹ (inter)subiektywnoci¹, czy  by u¿yæ nazwy
pochodz¹cej z ostatnich lat ¿ycia Husserla  z intersubiektywnym ¿yciem
wiadomoci wiata.
Podstawowy argument przeciwko
naukowemu obiektywizmowi jest wiêc
w swej istocie argumentem transcendentalnym. Odpowiednikami intencjonalnymi s¹ nie tylko dane w spostrze¿eniu przedmioty, ale tak¿e idealne
przedmioty teoretyczne. Te ostatnie s¹
równie¿ ukonstytuowanymi obiektami,
które staj¹ siê w pe³ni zrozumia³e wtedy tylko, gdy bada siê je w korelacji
z transcendentaln¹ inter-subiektywnoci¹ (s. 174).
Wed³ug Zahaviego pogl¹d mówi¹cy, ¿e dorobek Husserla charakteryzuje
szereg decyduj¹cych prze³omów, stanowi relikt czasów, kiedy posiadano dostêp wy³¹cznie do jego publikowanych
dzie³. Gdy czyta siê wyk³ady i rêkopisy naukowe, ci¹g³oæ myli Husserla
staje siê czym oczywistym. Fakt, ¿e
wystêpuje rozwój i widaæ znacz¹c¹
ró¿nicê miêdzy wczeniejszymi i póniejszymi jego pracami, nie ulega w¹tpliwoci. Ale te¿ zmiany, do jakich
dochodzi³o, by³y, po pierwsze, antycypowane ju¿ we wczeniejszych pismach, po drugie, nie by³y nigdy a¿ tak
radykalne, by mo¿na o nich mówiæ
jako o prawdziwych prze³omach. [ ]
Owa zmiana przedmiotu zainteresowañ
przynosz¹ca nowy rodzaj interpretacji,
nie tylko podkreli³a wymiar faktycznoci, pasywnoci, innoci i etyki
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w myli Husserla, ale pozwoli³a równie¿ na reinterpretacjê klasycznych tomów, a zatem ujawni³a jednoæ i spójnoæ w rozwoju jego filozofii, które
w przeciwnym razie pozosta³yby niewidoczne (s. 186).
Fenomenologia Husserla, dzi odczytywana w wietle podstawowych
jego tekstów wydanych jeszcze za ¿ycia i póniejszych rêkopisów, wygl¹da
inaczej ni¿ w oczach jego wczeniejszych interpretatorów. Husserl nie by³
ani idealist¹ solipsystycznym, ani subiektywist¹; nie zamyka³ oczu na wiat.
Jeli za krytykowa³ niektóre utarte
dogmaty nauki czy pseudooczywistoci naturalnych nastawieñ, to krytyka ta
by³a wymierzona w ów fanatyzm nauki, który w naszych czasach jest stanowczo za bardzo rozpowszechniony
i który wszystko, czego nie da siê dowieæ «metod¹ nauk cis³ych», deprecjonuje jako «nienaukowe»” (tekst
Husserla w: Filozofia wspó³czesna, red.
Z. Kuderowicza, t. I, Warszawa 1983,
s. 198).
Husserl w tekcie Antropologia i fenomenologia (pisanym ok. roku 1931)
tak syntetycznie podsumowa³ swoje
dociekania. Pisa³ m.in.: Nale¿y stale
pamiêtaæ, ¿e fenomenologia transcendentalna nie czyni nic innego, jak tylko
stawia pytania wiatu, który zawsze
jest dla nas wiatem rzeczywistym
(nam siê objawiaj¹cym, dla nas maj¹cym wa¿noæ, dla nas jedynie maj¹cym
sens). Fenomenologia jedynie pyta intencjonalnie o ród³a sensu i wa¿noci,
w których zawarte jest jego prawdziwe
istnienie” (polski przek³ad w: Archiwum Historii Filozofii i Myli Spo³ecznej, t. XXXII [1987], s. 346).
PS. Tak siê z³o¿y³o, ¿e podczas czy-
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tania ksi¹¿ki Zavahiego i redagowania
niniejszego tekstu nie mia³em pod rêk¹
tomu pism Romana Ingardena Wstêp
do fenomenologii Husserla (wydanego
po polsku w 1974). Tom ten zawiera
wyk³ady Ingardena wyg³oszone w jêzyku niemieckim w Oslo w 1967 roku
(w jêzyku norweskim opublikowane
w 1970 roku jako ksi¹¿ka). Uderzy³o
mnie  ju¿ podczas przegl¹dania bibliografii – ¿e Zavahi nie tylko nigdy
nie odwo³uje siê do Ingardena, ale
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w ogóle
nie wie, i¿ istnia³ kto taki jak Roman
Ingarden, jeden z wybitnych uczniów
Husserla polemizuj¹cy z nim w sprawie idealizmu-realizmu. Gdy wypo¿yczona ksi¹¿ka Ingardena wróci³a do
mnie, ogarnê³o mnie jeszcze wiêksze
zdumienie. Zacz¹³em odczytywaæ zakrelone miejsca  w ksi¹¿ce czytanej
przesz³o 35 lat temu!  o redukcji
transcendentalnej i czystej wiadomoci, o spostrze¿eniu immanentnym
i transcendentnym, o domniemanym
idealizmie Husserla i o sensie uprawiania fenomenologii wraz z Husserlem
i zarazem o jego znaczeniu w filozofii
dwudziestowiecznej. Przytoczê  bez
komentarza  tylko dwa cytaty:
Fenomenologia ma przecie¿ byæ
«cis³¹» nauk¹. Je¿eli za zapytamy,
czego potrzebuje nauka cis³a, to trzeba natychmiast odpowiedzieæ, ¿e naturalnie potrzebne jest do tego prawid³owo przeprowadzone dowiadczenie,
interpretacja dowiadczenia  dalej za
rozmaite operacje mylowe, operacje
logiczne, jak wnioskowanie, porównywanie itd.” (s. 203).
S¹dzê, ¿e jeli staramy siê przeprowadziæ takie analizy i w rezultacie dochodzimy do wniosku, ¿e Husserl w³a-
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nie nie mia³ racji i ¿e nasze wyniki s¹
lepsze  to wówczas nie wystêpujemy,
w myl jego w³asnej postawy, przeciw
niemu, lecz idziemy wraz z nim, rozwijaj¹c lepiej jego teoriê. Potem za
przyjd¹ inni, którzy znowu poprawi¹
to, co zrobilimy my i co jest w tym
ewentualnie b³êdne. To jest bowiem
w³anie prawdziwe uzasadnianie, wyjanianie, pog³êbianie teorii. Jeli za dochodzi przy tym do konfliktów z twierdzeniami Husserla, to jest to czym
zupe³nie naturalnym. Nie mo¿na wiedzieæ wszystkiego od razu, lecz trzeba
powoli posuwaæ naprzód analizy
i ewentualnie siebie samego wielokrotnie poprawiaæ itd. «Poznanie ejdetyczne» i «a priori» itd.  to piêkny idea³,
do którego dochodzimy, którego jednak
nie osi¹gamy natychmiast, tam równie¿
mo¿na pope³niaæ b³êdy, poprzez te b³êdy za dochodzi siê do czego lepszego.
Takie perspektywy otwieraj¹ siê zatem, gdy  z jednej strony  nauczylimy siê i otrzymalimy wiele od Husserla, i z drugiej za strony, gdy
uwiadomimy sobie, ¿e nie mo¿emy
podpisaæ siê pod wszystkim, co on
twierdzi³; jeli zdecydujemy siê walczyæ w obronie Husserla przeciw jego
w³asnym twierdzeniom (s. 237).
S¹dzê, ¿e gdyby Zahavi wiedzia³,
kim jest  wród uczniów Husserla
i wród fenomenologów  Roman Ingarden i gdyby zna³ jego Wstêp do
fenomenologii Husserla, inaczej napisa³by ca³e swoje studium o fenomenologii Husserla.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Maria Dzielska, Hypatia, Universitas, Kraków 2010, ss. 242.
Ksi¹¿ka Marii Dzielskiej Hypatia
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Mylê,
¿e jej krótkie omówienie zainteresuje
nie tylko historyków staro¿ytnej filozofii, ale tak¿e szerokie grono humanistów. Jest to bowiem rzetelne, oparte na
solidnym materiale ród³owym studium,
w którym autorka prezentuje  tak jak
zdo³a³a j¹ zrekonstruowaæ  piêkn¹ staro¿ytn¹ postaæ kobiety-filozofa, ¿yj¹cej
w Aleksandrii na prze³omie IV i V wieku. Hypatia, kobieta legendarna nauczycielka filozofii neoplatoñskiej,
zamordowana zosta³a przez t³uszczê
aleksandryjsk¹, wród której spor¹ czêæ
stanowili prymitywni mnisi chrzecijañscy. Jest to najwa¿niejszy powód,
dla którego w wieku XVIII Hypatia
wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie ludzi
krytycznie oceniaj¹cych chrzecijañstwo.
„Po raz pierwszy – pisze autorka –
pojawi³a siê Hypatia na europejskiej
scenie literackiej w XVIII wieku.
W wieku sceptycyzmu, zwanym w dziejach «Wiekiem wiat³a», znaleli siê
autorzy, którzy dostrzegli, ¿e mo¿na tê
postaæ wykorzystaæ jako instrument
w walce idei religijnych i filozoficznych” (s. 30). Ten sposób pisania o Hypatii i interpretacji jej ¿ycia, a zw³aszcza mierci, pierwszy zaprezentowa³
John Tolant, w m³odoci ¿arliwy protestant, a póniej równie ¿arliwy libertyn.
W eseju opublikowanym w 1720 roku
stworzy³ legendê o Hypatii, „funkcjonuj¹c¹ póniej w mieszaj¹cych fa³sz
z prawd¹, ró¿norodnych tropach literackich. Bohaterka legendy bêdzie ju¿
od tej chwili zawsze wyra¿aæ pogl¹dy
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i mniemania ró¿nych pisarzy i filozofów, s³u¿yæ tendencjom epoki lub nurtom literackim” (s. 33).
Po Tolandzie Hypati¹ zainteresowa³
siê Wolter. Ukazywa³ j¹ jako kobietê
zachwycaj¹c¹ piêknoci¹ cia³a i zaletami umys³u i jako ofiarê mêskiej opresji; jako wyznawczyniê bogów Hellady,
wierz¹c¹ w prawa rozumnej Natury
i w zdolnoci ludzkiego umys³u do odkrywania tych praw w sposób niezale¿ny od narzucanych dogmatów; w koñcu jako „ofiarê zabobonu i ciemnoty”
oraz fanatyzmu religijnego. Dziêki tym
dwom pisarzom Hypatia, ze sw¹ tragiczn¹ powinnoci¹ mierci, wesz³a na
sta³e w rejony literatury angielskiej
i francuskiej. Interesowa³o siê ni¹ wielu pisarzy i poetów; w tym duchu zajmowa³a siê ni¹ tak¿e Maria Konopnicka. Te „mitologizacje literackie mia³y
na celu uzasadnienie przy pomocy Hypatii ró¿nych sposobów mylenia
o wiecie, o historii, religii, o greckim
antyku”. Jednak obecnie: „Takie ujêcia musz¹ budziæ zdziwienie historyka i wywo³aæ ¿al, ¿e legenda Hypatii
przybra³a w niektórych jej wspó³czesnych wydaniach tak odleg³e od faktów
historycznych formy. Nale¿y przy tym
dodaæ, ¿e tak pojmowana Hypatia zosta³a równie¿ «upamiêtniona» w sztuce
feministycznej” (s. 62).
Jak przestawia siê rzeczywista Hypatia? Ma³o mamy danych ród³owych
o jej ¿yciu. Dlatego autorka za podstawê do uzyskania mo¿liwie ród³owych
wiadomoci o ¿yciu Hypatii i jej nauczaniu, o rodowisku, w którym ¿y³a,
oraz o pozycji spo³ecznej, jak¹ zajmowa³a w Aleksandrii, wykorzysta³a 
jako najcenniejsze – liczne listy jej
uczniów. Obok wielu innych pos³u¿y³y
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jej do tego zw³aszcza listy bezporedniego ucznia mylicielki, Synezjusza
z Cyreny, filozofa i literata, póniejszego biskupa Ptolemaidy. Analiza tej korespondencji pozwoli³a autorce odtworzyæ fakty z ¿ycia Hypatii, atmosferê
i zainteresowania ca³ego krêgu intelektualnego, w jakim ¿y³a i naucza³a.
Hypatia by³a córk¹ Teona, matematyka i filozofa, osoby wp³ywowej
w Aleksandrii. Urodzi³a siê ok. 355
roku w Aleksandrii, gdzie spêdzi³a ca³e
¿ycie, a¿ do tragicznej mierci w marcu 415 roku. Dziêki spo³ecznej pozycji
ojca, a przede wszystkim dziêki w³asnym zdolnociom, odegra³a wa¿n¹ rolê
w Aleksandrii, zarówno wród elit politycznych, jak i intelektualnych. Nauczaj¹c filozofii, zgromadzi³a wokó³
siebie licznych uczniów, i to zw³aszcza
z wy¿szych sfer spo³ecznych. By³a dla
nich „dostojn¹ nauczycielk¹. Oczywicie do grona tych uczniów  paradoksalne to, ale zgodne z kultur¹ greck¹ –
nie nale¿a³y kobiety, lecz jedynie dobrze urodzeni m³odzieñcy, synowie elit
intelektualnych i politycznych.
Wraz ze swymi uczniami Hypatia
tworzy³a wspólnotê filozoficzn¹. Nie
szko³ê i nie zwyczajne grono ¿yj¹cych
we wzajemnej sympatii i za¿y³oci, ale
co wiêcej, wspólnotê serdecznej wzajemnej przyjañ, u której podstaw le¿a³o poszanowanie boskich praw. Oto
tekst Synezjusza: „Nam, którzy jestemy zjednoczeni ze sob¹ za pomoc¹
rozumu, najlepszej cz¹stki naszej osoby,
boskie prawa stawiaj¹ pewne ¿¹dania:
mamy siê wzajemnie kochaæ i szanowaæ” (s. 117). Hypatia wtajemnicza³a
swych uczniów w „filozoficzne misteria”, prowadzi³a z nimi co w rodzaju
teurgicznej obrzêdowoci. Na podsta-
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wie listów Synezjusza wiemy, ¿e nie
ogranicza³a siê do suchego wyk³adu
prawd i pogl¹dów filozoficznych, lecz
dokonuj¹c egzegezy tekstów filozoficznych, prowadzi³a z uczniami jakby
wiête rozmowy na tematy etyczno-religijne i kosmologiczne, wraz z nimi
prze¿ywa³a boskie wizje, sama oddawa³a siê kontemplacji boskich zasad.
Dla osi¹gniêcia stanu wewnêtrznej doskona³oci i zbawczego zjednoczenia
duszy z boskimi bytami pos³ugiwa³a
siê odmawianiem modlitw, hymnów,
kompozycji muzycznych, sakralnych
zaklêæ i mistycznych wezwañ. Wszystko to nie tylko stwarza³o pobo¿ny nastrój, ale umacnia³o z uczniami serdeczn¹ pe³n¹ religijnej powagi wiê.
Synezjusz zapewnia³, ¿e nawet w Hadesie bêdzie pamiêta³ o swojej ukochanej Hypatii.
Czego uczy³a? Komentowa³a teksty, wyjania³a pogl¹dy filozofów, ale
przede wszystkim wtajemnicza³a w tajniki filozoficznego mylenia wed³ug Platona i Plotyna, którego by³a wiern¹
wyznawczyni¹. Ukazywa³a uczniom
sens walki o cnoty i d¹¿enia do zjednoczenia z boskoci¹. Synezjusz, opisuj¹c
sylwetkê i typ nauczania Hypatii, odwo³ywa³ siê do ¿ywotów znanych filozofów neoplatoñskich  m.in. ¯ywotów
Pitagorasa i do ¯ywotu Plotyna Porfiriusza. Zawarte w tych utworach idea³y
filozoficzne pónego platonizmu i neoplatonizmu oraz wzory modelowych
boskich mê¿ów, wspania³oæ ich cnót
i religijnych dowiadczeñ dzia³a³y na
wyobraniê i w du¿ym stopniu wp³ynê³y na ukszta³towanie obrazu ich mistrzyni i sposobu wyra¿ania idei, które
g³osi³a. Tworzy³a duchowy nastrój cnotliwego ¿ycia i religijnej powagi.

Nic przeto dziwnego, ¿e nauczycielka o tak piêknej osobowoci przyci¹ga³a do siebie m³odych ludzi ze szlachetnych rodów, zarówno pogañskich, jak
i chrzecijañskich, albo te¿ ludzi bliskich chrzecijañstwu czy nawracaj¹cych siê na chrzecijañstwo, jak to
w³anie mia³o miejsce w wypadku Synezjusza. Hypatia akceptowa³a bez ró¿nicy wszystkich, którzy kochali m¹droæ
i chcieli prowadziæ ¿ycie cnotliwe. Mieli wzór w osobowoci tak wspania³ej nauczycielki, która ucielenia³a w sobie
stoickie i neoplatoñskie idea³y moralne.
W spo³ecznoci aleksandryjskiej cieszy³a siê niezale¿noci¹ umys³ow¹ i tolerancj¹ w³adzy kocielnej.
Hypatia unika³a popularnoci; nie
chcia³a byæ publicznym nauczycielem,
g³osz¹cym prawdy wiêtej filozofii
wród s³uchaczy z ni¿szych warstw, jak
czyni³ to Olimpiusz, popularny trybun
filozoficzny i wojuj¹cy poganin. „Arystokratyczna dama aleksandryjskiej filozofii nie kierowa³a swych nauk do
tych, do których przemawia³ Olimpiusz. To nie w tych krêgach chcia³a
budziæ mi³oæ do boga i uczyæ filozoficznego olnienia, Jej uczniowie
byli wiadomi tego, ¿e wynoszenie na
zewn¹trz tajemnic filozofii mo¿e obudziæ jedynie pogardê dla rzeczy boskich” (s. 150). W miecie – w ogromnym i bardzo zró¿nicowanym etnicznie
i kulturowo  by³a popularna, nie
chcia³a jednak wchodziæ w t³um, natomiast utrzymywa³a kontakty z rzymskim prefektem Orestesem.
I chyba to by³ jeden z powodów jej
mierci; nie wy³¹cznie nienawiæ
chrzecijañskich mnichów do pogañskiej filozofki, nie zazdroæ biskupa
Cyryla o popularnoæ wród ludu.
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G³ówny powód to nabrzmia³y konflikt
polityczny i walka o wp³ywy miêdzy
biskupem Cyrylem a prefektem Orestesem. W tym konflikcie Hypatia popar³a
Orestesa. W latach 414-415 pomog³a
mu uformowaæ stronnictwo; podobnie
uczynili wp³ywowi ¯ydzi. Gdy rozpoczê³y siê rozruchy na tle religijnym
i etnicznym, do g³osu doszed³ rozgor¹czkowany t³um – ci, których Damascjusz (poganin) nazywa „ludmi zdzicza³ymi i zwyrodnia³ymi do tego
stopnia, ¿e ani zemsta bogów, ani kara
ze strony ludzi nie budzi³y ich obaw”
(s. 168). T³um ten, podniecony pog³osk¹ z ludu chrzecijañskiego, która
oskar¿a³a Hypatiê o to, ¿e stoi na drodze do pogodzenia siê biskupa i prefekta  pokaza³ Hypatii krwio¿ercze oblicze. Wprawdzie ca³e miasto j¹ ceni³o
i wielbi³o, ale ona nie mia³a ¿adnego
wp³ywu na podniecone fanatyzmem
zbiorowisko ludzi, którzy zreszt¹ nie
mieli „pojêcia, czego dotyczy³o nauczanie Hypatii, nie rozumieli zasad,
które ni¹ kierowa³y, i wartoci, którym
s³u¿y³a. Dra¿ni³a ich swoj¹ odrêbnoci¹
i tajemniczoci¹, dystansem i filozoficzn¹ wynios³oci¹. Ten mot³och, owo
«zwierzê wielkie i mo¿ne» Platona, od
którego, ladem Mistrza, zwyk³a siê
odwracaæ, pokaza³ jej swoje têpe
i krwio¿ercze oblicze” (s. 167). Ten
t³um  choæ ju¿ w du¿ym stopniu
chrzecijañski  ³atwo by³o podburzyæ
do nienawistnych dzia³añ; zamordowa³
Hypatiê i aby j¹ tym bardziej pognêbiæ,
porozrywa³ jej cia³o na czêci.
Kto by³ winien tej potwornej zbrodni? Oskar¿ano patriarchê Cyryla i jego
ludzi. Czy s³usznie? Dzi: „Nale¿y siê
zgodziæ z opiniami tych badaczy, których ostatnio reprezentuje Rougé, ¿e
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Cyryl nie mo¿e byæ w sposób prawomocny i jednoznaczny oskar¿ony
o przygotowanie morderstwa” – pisze
autorka. Czy jednak mo¿e byæ ca³kowicie rozgrzeszony z odpowiedzialnoci
za ten postêpek? Nie, poniewa¿ uczyni³
co, co mo¿na by dzisiaj okreliæ naruszeniem zasad chrzecijañskiego porz¹dku moralnego; byæ mo¿e te¿ sam
nie potrafi³ siê pogodziæ z przegran¹
o przywództwo, które zajê³a Hypatia,
oskar¿ano go bowiem o zawiæ (s. 168-169).
Sokrates Scholastyk, autor Historii
Kocio³a, ¿yj¹cy na prze³omie IV/V
wieku, a wiêc stosunkowo bliski tamtym czasom – morderstwo dokonane na
Hypatii oceni³ doæ jednoznacznie:
„Zbrodnia ta ci¹gnê³a na Cyryla i na
Koció³ w Aleksandrii niema³o hañbi¹cych zarzutów” (s. 170). Ludziom bliskim tamtym czasom trudno by³o tê
zbrodniê zrozumieæ, aczkolwiek „nie
by³a to pierwsza tego rodzaju zbrodnia
ludu Aleksandrii. Zamordowano tu
równie¿ dwóch biskupów w sposób
podobny do mordu dokonanego na Hypatii. Ten typ morderstwa odpowiada³
bowiem stosowanemu w Aleksandrii
rytua³owi pozbywania siê przestêpców,
wywrotowców czy nawet pogañskich
idoli, zagra¿aj¹cych, w przekonaniu
mieszkañców, samej egzystencji miasta. Wleczenie zlinczowanego cia³a
Hypatii symbolizowa³o oczyszczenie
miasta od zbrodniczego elementu…
Tego rodzaju praktyki, stosowane
w Aleksandrii od wieków, by³y tutaj
domen¹ i pogan, i chrzecijan. Z tego
punktu widzenia nie mo¿na uznaæ cierpieñ i mierci Hypatii za zdarzenie wyj¹tkowe i jednorazowe, a tak¿e zwi¹zane tylko z pogañstwem” (s. 170-171).
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Zbrodnia rzuci³a jednak ogromny
cieñ na ¿ycie Kocio³a w Aleksandrii.
„Nie dziwi nas ju¿ teraz fakt  podsumowuje autorka  ¿e przekazy ród³owe na temat Hypatii s¹ tak nieliczne,
wstrzemiêliwe i ogólnikowe. Przys³u¿y³a siê temu po czêci ezoterycznoæ
jej nauczania… Ale najwa¿niejsza przyczyna le¿a³a gdzie indziej. Pisarze
chrzecijañscy, w których rêkach znajdowa³o siê ju¿ wtedy opisywanie przesz³oci, wstydzili siê zapewne pisaæ
o jej losie; nieliczni ju¿ autorzy pogañscy, jak Damascjusz, opowiadali ze
zgroz¹ o jej ostatnich chwilach. Historiografowie nie mieli ochoty informowaæ potomnoci o tym odra¿aj¹cym
i bolenie absurdalnym w historii Aleksandrii i w dziejach Kocio³a aleksandryjskiego zdarzeniu. Specjalnemu wyciszeniu uleg³a kwestia sprawców tego
czynu, szczególnie ¿e bêd¹c zwi¹zani
z Kocio³em, post¹pili haniebnie wobec
osoby ¿yczliwej chrzecijanom. Ofiar¹
ich przemilczeñ padamy równie¿
i my, gdy podejmujemy trud rekonstrukcji z ocala³ych fragmentów dokonañ
i przypadków ¿ycia Hypatii” (s. 173).
ANTONI SIEMIANOWSKI

Charles Taylor, Wspó³czesne imaginaria spo³eczne, t³um. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Znak,
Kraków 2010, ss. 262.
W³aciwie od pocz¹tku dziejów myli ludzkiej toczy siê dyskurs dotycz¹cy kszta³tu ¿ycia spo³ecznego i politycznego. Szczególnie ¿ywotny staje
siê on w czasach kryzysu ró¿nych form
¿ycia wspólnego. Jednym z wa¿niej-

szych mylicieli wspó³czesnych, a zarazem aktywnym uczestnikiem wspomnianego dyskursu jest kanadyjski
filozof Charles Taylor (ur. 1931)  emerytowany profesor uniwersytetu McGill
w Montrealu. Znany jest on polskim
czytelnikom jako jeden z przedstawicieli komunitaryzmu, a tak¿e autor nastêpuj¹cych pozycji: ród³a podmiotowoci, Etyka autentycznoci oraz Oblicza
religii dzisiaj. Prezentowana poni¿ej
ksi¹¿ka stanowi rozwiniêcie pewnych
fragmentów wydanego w 2007 roku innego wa¿nego dzie³a Taylora pt. A Secular Age.
Wspó³czesne imaginaria spo³eczne
to licz¹ca 262 strony ksi¹¿ka sk³adaj¹ca siê z podziêkowania, wprowadzenia
oraz 14 rozdzia³ów. Jej celem jest krytyczna analiza i prezentacja wyobra¿eñ
le¿¹cych u podstaw nie tylko zachodnioeuropejskiej, ale te¿ amerykañskiej
wizji spo³eczeñstwa nowo¿ytnego.
Ju¿ we wprowadzeniu (ss. 9-10)
Charles Taylor zauwa¿a, ¿e nowo¿ytnoæ nie jest jakim jednorodnym procesem zjawisk, ale raczej zbiorem ró¿nych praktyk, instytucji i sposobów
¿ycia. Jej fundament stanowi nowa
koncepcja spo³ecznego porz¹dku moralnego.
Od omówienia w³anie tej koncepcji
rozpoczyna swoje analizy Taylor (ss.
11-35). Zdaniem kanadyjskiego filozofa,
najlepszym wyrazem nowego porz¹dku
moralnego s¹ siedemnastowieczne teorie prawa naturalnego (zw³aszcza Grocjusza i Lockea). Ich fundamentem
jest idea spo³eczeñstwa jako zbioru
równych jednostek istniej¹cych dla
wzajemnych korzyci i obrony swoich
praw. Idea ta jest swoist¹ korekt¹ koncepcji hierarchicznego porz¹dku nad-

RECENZJE

przyrodzonego maj¹cego swe ród³o
w Bogu. Nowy porz¹dek moralny w spo³eczeñstwie nie opiera siê natomiast na
jakich strukturach ontycznych, ale na
uzasadnionym instrumentalnie wzajemnym poszanowaniu oraz podziale funkcji i us³ug miêdzy jednostkami. Celem
nie tylko owego porz¹dku, ale tak¿e
powsta³ego w wyniku umowy pañstwa
jest ochrona ¿ycia, wolnoci oraz mienia.
Taylor przechodzi nastêpnie do wyjanienia, co rozumie przez imaginarium spo³eczne (ss. 37-47). Wyjania
on, ¿e imaginarium nie mo¿na sprowadzaæ do rzêdu pojêæ i idei, ale stanowi¹
je raczej ró¿ne sposoby ludzkich wyobra¿eñ dotycz¹cych ich w³asnej egzystencji spo³ecznej (praktyk, faktów,
norm i idea³ów). Wyobra¿enia te, wyra¿one w formie obrazów i opowieci
przekazywanych w ramach grup ludzkich, poprzedzaj¹ wszelk¹ teoriê spo³eczn¹ i mog¹ nadawaæ sens ¿yciu indywidualnemu i wspólnemu.
Maj¹c na uwadze wypracowane
przez siebie pojêcie nowo¿ytnego porz¹dku moralnego i imaginarium spo³ecznego, Taylor przystêpuje do wykazania wzajemnego warunkowania siê
pierwszego (idee) i drugiego czynnika
(zjawiska materialne; ss. 49-72). Pokazuje to na przyk³adzie szlachty angielskiej i francuskiej, wród której, pod
wp³ywem wojen religijnych, uleg³
zmianie idea³ szlachcica  honorowego
wojownika zast¹pi³ lepiej wykszta³cony
i pe³en og³ady dworzanin. Wytworzenie
owego idea³u by³o wiêc konsekwencj¹
przyjêcia nowego porz¹dku oraz etyki
opartej na cnocie og³ady i ¿yczliwoci.
Nowy porz¹dek moralny ma, zdaniem Taylora, swoje korzenie tak¿e
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w procesie odczarowania wiata
i ¿ycia spo³ecznego, czyli uwolnienia
ich z mocy wszelkich si³ nadprzyrodzonych i magicznych (ss. 73-95). Pocz¹tkowo bowiem ¿ycie spo³eczne by³o
nierozdzielnie zwi¹zane z kosmicznym
i religijnym (wspólnota praktyk, kultu,
jêzyka i dowiadczeñ). Pojawienie siê
wy¿szych form religii (m.in. buddyzmu, judaizmu czy chrzecijañstwa)
doprowadzi³o do rozbicia owego kosmiczno-spo³eczno-religijnego porz¹dku oraz wykszta³cenia siê postawy indywidualistycznej.
Na tym tle Taylor przechodzi do
omówienia trzech g³ównych form ¿ycia
spo³ecznego specyficznych dla znaczonej indywidualizmem nowo¿ytnoci.
Pierwsz¹ z nich jest ekonomia (ss. 97-115). Jej rozwój zwi¹zany jest z rozumieniem ¿ycia ludzkiego jako nastawionego na wzajemn¹ korzyæ. W celu
jej osi¹gniêcia akcentuje siê cnotê
¿yczliwoci. W tej sytuacji spo³eczeñstwo, oparte na wzajemnej wymianie
jednostek, powinno zapewniæ ludziom
bezpieczeñstwo i swobodny rozwój gospodarczy. T³em owych procesów jest
przekonanie o potrzebie afirmacji ludzkiego ¿ycia oraz idea³ pokoju osi¹ganego
na drodze handlu i dzia³alnoci ekonomicznej. Cech¹ spo³eczeñstwa ekonomicznego, opartego na produkcji, wymianie i konsumpcji, jest niezale¿noæ
od organizmu politycznego z racji posiadania w³asnego prawa i innej dynamiki rozwoju.
Kolejnym wymiarem ¿ycia spo³ecznego jest sfera publiczna (ss. 117-141).
Powsta³a ona jako wspólna przestrzeñ,
w której ludzie komunikuj¹ siê z sob¹
bezporednio lub za porednictwem
mediów w celu dyskusji o problemach
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dotycz¹cych ich wspólnego interesu.
Warunkiem jej zaistnienia jest po³¹czenie rozproszonych dyskusji indywidualnych lub tekstów bêd¹cych przyczynkami do wspólnej debaty. Jedynym
warunkiem powstania sfery publicznej
jest wzajemnoæ odniesieñ. Sfera ta jest
znaczona niezale¿noci¹ od sfery politycznej i religijnej. Niemniej jednak
w³adze pañstwowe winny liczyæ siê
z rezultatami, do których ludzie dochodz¹ w wyniku prowadzonego dyskursu.
Jego wiecki charakter polega natomiast na ograniczeniu do teraniejszoci i oderwaniu siê od czasu wy¿szego
(wiecznoci).
U pocz¹tków powstania sfery publicznej by³a istniej¹ca ju¿ sfera prywatna (ss. 143-151), do której nale¿a³a
produkcja, ¿ycie rodzinne i religijne.
Ów prywatny wiat produkcji zyskuje
nowe znaczenie, na które mia³a wp³yw
tak¿e etyka zwyk³ego ¿ycia. Dowartociowanie tego, co prywatne, przyczyni³o siê tak¿e do rozwoju indywidualizmu. By³ on jednak zwi¹zany ze
wiatem uczuæ rodzinnych. Prywatnoæ
i intymnoæ relacji znajduje swój wyraz
równie¿ w religijnoci ludzi, od których domaga siê wiêkszego zaanga¿owania i zindywidualizowanego udzia³u
w ¿yciu wspólnoty.
Trzecim wymiarem ¿ycia spo³ecznego wed³ug Taylora jest pojawienie siê
suwerennego ludu (ss. 153-193). Jedn¹
z jego cech by³a zdolnoæ do bezporedniego stanowienia prawa bez
potrzeby odwo³ywania siê do praw
wczeniejszych. Ponadto zosta³y ukszta³towane nowe praktyki pozwalaj¹ce
wprowadziæ je w ¿ycie. Starano siê
w nich pogodziæ osobist¹ wolnoæ i troskê o w³asne korzyci z zabieganiem

o dobro wspólne. Ka¿dy cz³owiek stawa³ siê wówczas uczestnikiem tego dobra, ale jednoczenie jego stró¿em
poprzez udzia³ we w³adzy (niekiedy
poprzez swych reprezentantów).
Efektem owej suwerennoci ludu
by³o pojawienie siê idei zbiorowej podmiotowoci, co da³o pocz¹tek nowemu
porz¹dkowi spo³ecznemu widocznemu
w wspó³czesnych demokracjach liberalnych (ss. 195-210). Dawne spo³eczeñstwo oparte na strukturze hierarchicznej zosta³o zast¹pione przez
bezosobow¹ spo³ecznoæ opart¹ na niezale¿noci jednostek i uznaniu równego
statusu wszystkich ludzi. Nowy typ odniesieñ zak³ada³ te¿ nowy idea³ cz³owieka jako istoty pracuj¹cej nad rozwojem
wewnêtrznym, cnotliwej, twórczej,
przedsiêbiorczej, ¿yj¹cej w osobistej
i zaanga¿owanej relacji z Bogiem.
Nowo powsta³e pañstwo jest wed³ug
Taylora spo³ecznoci¹ bezporedniego
dostêpu (ss. 211-219). Pod tym pojêciem rozumie on jego umocowanie
wy³¹cznie w ludzkich dzia³aniach
oraz wystêpowaniu w teraniejszoci.
W zwi¹zku z tym nie posiada ono ¿adnych uprzywilejowanych osób, czasów,
miejsc oraz relacji. Zostaje ono sprowadzone wy³¹cznie do wymiaru horyzontalnego i wykazuje siê wiêksz¹ jednorodnoci¹. Ka¿da jednostka ma
bezporedni dostêp do ca³oci spo³eczeñstwa. Sytuacja ta umo¿liwia bezstronn¹ ocenê wszystkich wystêpuj¹cych w nim zjawisk.
Zbiorowa podmiotowoæ (subiektywnoæ) zwi¹zana jest jednak z pewn¹
doz¹ obiektywizacji spo³ecznoci (ss.
221-233). Polega ona na pojmowaniu
spo³eczeñstwa jako szeregu procesów
oderwanych od podmiotu (gospodarka
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jako system powi¹zanych transakcji regulowanych przez prawa wewnêtrzne;
zbiory praw cz³owieka). Owe obiektywne struktury wpisane s¹ w sferê
gospodarki, polityki, prawa, a nawet
mody. Mog¹ one staæ siê przedmiotem
oddzia³ywania si³ o ró¿nej wartoci
moralnej.
Nowy model spo³eczeñstwa przyczyni³ siê tak¿e do innego rozumienia
historii oraz sposobów mówienia o niej
(ss. 235-246). Cech¹ owych narracji
jest przede wszystkim wieckoæ. Mo¿na wyró¿niæ cztery zasadnicze typy
opowieci historycznej: ewolucyjn¹,
rewolucyjn¹, narodow¹ i apokaliptyczno-mesjañsk¹. Wszelkie spo³eczne formy i sposoby narracji maj¹ zasiêg nie
tylko narodowy, ale równie¿ ponadnarodowy. Przyczyni³y siê one do ukszta³towania nowej etyki, w której cnoty
heroizmu, wielkoci i powiêcenia ust¹pi³y miejsca egalitaryzmowi i pokojowej produkcji dóbr zmierzaj¹cej do dobrobytu. Da³y te¿ Europejczykom
poczucie wy¿szoci wobec ludzi ¿yj¹cych w innych cywilizacjach.
Taylor zauwa¿a, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ nowego porz¹dku jest wyparcie religii i Boga z przestrzeni publicznej,
wyprowadzenie cz³owieka z zaczarowanego kosmosu i ograniczenie do
wymiaru wieckiego (ss. 247-259).
Cz³owiek i spo³ecznoæ uniezale¿nili
siê wprawdzie od bytu wobec nich ontycznie zewnêtrznego, ale nie od ró¿nych form religii osobistej. Sekularyzacja ta nie ma w sobie jednak nic z³ego.
Cz³owiek mo¿e podejmowaæ autonomiczne decyzje. Religia jednak stanowi
nadal wa¿ny element wiata ludzkiego.
Zajmuje jednak w nim inne miejsce.
Z jednej strony stanowi ona o to¿samo-
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ci osobistej i spo³ecznej jednostek,
z drugiej natomiast jest jednym z fundamentów wspólnoty politycznej rozumianej jako grupa realizuj¹ca boski
plan ujawniaj¹cy siê w kosmosie, pañstwie i ¿yciu osobistym.
Podsumowuj¹c, Taylor podkrela
raz jeszcze, ¿e nowoczesnoæ przybiera wiele ró¿nych form (ss. 261-262).
Nie jest ona jakim jednolitym procesem prowadz¹cym do cile okrelonego celu. Jej kszta³t zale¿y od okrelonej
cywilizacji. Z tej racji Europa nie mo¿e
byæ jej najdoskonalszym modelem, poniewa¿ wzorzec europejski jest jedynie
jednym z wielu.
Wspó³czesne imaginaria spo³eczne
to niezwykle interesuj¹ca ksi¹¿ka Charlesa Taylora. Jej g³ówn¹ zalet¹ jest artykulacja pewnych idei le¿¹cych u podstaw spo³ecznoci nowo¿ytnej oraz
ukazanie konkretnych ich przejawów
na forum ¿ycia spo³eczno-politycznego. Istotn¹ kwesti¹ jest ukazanie tak¿e
ich historycznego aspektu i ró¿nych
dróg dojcia do nich uzale¿nionych od
lokalnych uwarunkowañ dziejowo-geograficznych.
Pod wzglêdem formalnym wartoæ
ksi¹¿ki Taylora polega na wysokim poziomie analiz. Ich autor, pomimo odwo³ywania siê koncepcji ró¿nych filozofów i socjologów, wykazuje siê
niezwyk³¹ samodzielnoci¹ i spójnoci¹ wywodu. Dokonuje tego w bardzo
komunikatywnym jêzyku ocieraj¹cym
siê niekiedy wrêcz o publicystykê.
Godne uwagi jest odwo³ywanie siê
przez kanadyjskiego filozofa do przyk³adów zaczerpniêtych z historii ró¿nych spo³ecznoci (g³ównie Stanów
Zjednoczonych, Anglii, Francji) w celu
lepszego wyjanienia niektórych twier-
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dzeñ. Niekiedy wrêcz wywód historyczny zdaje siê dominowaæ nad refleksj¹ filozoficzn¹. W wyniku tego
mo¿e pojawiæ siê u czytelnika wra¿enie
realizmu i aktualnoci prezentowanych
zagadnieñ. Wydaje siê, ¿e jest to zgodne z podejciem samego Taylora, który
rezygnuje z suchej spekulacji i abstrakcyjnych problemów na rzecz badania
konkretnych przejawów skomplikowanej egzystencji spo³ecznej.
Wyrazy uznania nale¿¹ siê polskiemu wydawcy ksi¹¿ki za przytaczanie
w przypisach, naturalnie tam, gdzie to
mo¿liwe, polskich t³umaczeñ cytowanych przez kanadyjskiego filozofa
dzie³. Umo¿liwia to szybsze dotarcie
do wspomnianych pozycji i lepsz¹ konfrontacjê poszczególnych twierdzeñ.
Swoistym brakiem jest natomiast nieobecnoæ bibliografii.
Zrozumieæ nowo¿ytn¹ spo³ecznoæ
polityczn¹ i siebie jako jej cz³onka  to
chyba zasadniczy cel, który postawi³
sobie Ch. Taylor w zaprezentowanej
wy¿ej publikacji. Odwo³a³ siê on przy
tym do pewnych wyobra¿eñ, które
przez pewien czas kszta³towa³y sposób
mylenia i ¿ycia ludzi, a nastêpnie zosta³y ujête w ramach teorii. Artykulacja
sprzyja zawsze lepszemu rozumieniu
danej kwestii. Dotyczy to równie¿ ¿ycia spo³ecznego, zw³aszcza tak zagmatwanego, jak to nowo¿ytne. Taylor pokonuje jednak dzielnie liczne trudnoci
i kreli przed nami obraz pañstwa nowo¿ytnego jako bezosobowego systemu politycznego znaczonego indywidualizmem jednostek, opartego na ich
umowie, posiadaj¹cego rozbudowan¹
sfer¹ publiczn¹ i gospodarczo-ekonomiczn¹, podmiotowe i przedmiotowe
struktury, odartego z religii i metafizy-

ki. Podkrela jego zalety, wskazuje na
braki i zagro¿enia, ale wydaje siê, ¿e
zachêca te¿ do zaanga¿owania na jego
rzecz i odpowiedzialnego kszta³towania.
KAROL JASIÑSKI

Tadeusz Buksiñski, Etyka ewangeliczna, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznañ
2011, ss. 245.
Ksi¹¿ek, rozpraw i artyku³ów powiêconych nauce moralnej Nowego
Testamentu, Ewangelii czy etosowi
g³oszonemu przez Jezusa nie brakuje,
aczkolwiek problem etosu, moralnoci
jest w nich umieszczany w szerokim
kontekcie teologicznym, rozsadzaj¹cym ramy nawet szeroko pojêtej etyki
filozoficznej. Warto w tym kontekcie
wspomnieæ klasyczne ju¿ dzi ksi¹¿ki Rudolfa Schneckenburga, Karla
H. Schelkle czy Joachima Gnilki. Autorzy wspomnianych opracowañ i monografii unikaj¹ terminu etyka, zastêpuj¹c go etosem, nauk¹ moraln¹
etc., co ma swoje racje, do których
przyjdzie nam jeszcze wkrótce powróciæ. Uwagi powy¿sze odnosz¹ siê nie
tylko do pimiennictwa jêzyka niemieckiego, francuskiego czy angielskiego, ale i naszego rodzimego rynku
wydawniczego (przyk³adem ksi¹¿ka
Micha³a Wojciechowskiego pt. Etyka
Biblii, Kraków 2009). Opracowania
o etosie ewangelicznym pisane przez biblistów, egzegetów, moralistów, teologów, filozofów i etyków, przez chrzecijan i agnostyków, w¹tpi¹cych i g³êboko
wierz¹cych, ateistów, wyznawców innych religii etc. wydobywaj¹ ró¿ne
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w¹tki etyczne, nawietlaj¹ moralnoæ
ewangeliczn¹ ró¿nymi wiat³ami i z ró¿nych punktów odniesienia, z ró¿nego
Sitz im Leben, ¿eby pos³u¿yæ siê znanym okreleniem z zakresu krytyki biblijnej. Ksi¹¿ka Tadeusza Buksiñskiego, poznañskiego filozofa, wpisuje siê
zatem w wyj¹tkowo bogat¹ ju¿ literaturê przedmiotu, sporód której wiele pozycji zas³uguje na szacowne, ale i zas³u¿one okrelenie jako klasyczne.
Autor opiniowanej pozycji wiadomie
jednak rezygnuje  w przyt³aczaj¹cej
czêci swego opracowania  z wykorzystania choæby cz¹stki tego dorobku i pisz¹c sw¹ ksi¹¿kê, pozostaje niejako sam
na sam z tekstem Ewangelii, abstrahuj¹c
generalnie od kwestii soterycznych, dogmatycznych czy kerygmatycznych,
choæ dopuszcza je momentami do g³osu,
szczególnie w koñcowych partiach swej
ksi¹¿ki. Pozwala mu to spojrzeæ na badane kwestie niejako wie¿ym okiem,
nieuzbrojonym w kakofoniczny czasem
g³os teorii i cudzych interpretacji
i przefiltrowaæ je wy³¹cznie poprzez
pryzmat w³asnych przedza³o¿eñ i w³asnej wiadomoci nie tylko moralnej,
ale i etycznej, filozoficznej czy metodologicznej. Podejcie takie daje du¿e
pole wolnoci badawczej i analitycznej,
ale niesie ze sob¹ tak¿e du¿e ryzyko,
rodzi doæ niepokoj¹ce w swym zasadnym radykalizmie pytania o jego dopuszczalnoæ i sensownoæ oraz stawia
przed autorem du¿e wymagania warsztatowe. Odwaga Tadeusza Buksiñskiego w tym zakresie zas³uguje na wstêpny podziw czytelnika, tym bardziej, ¿e
 antycypuj¹c dalszy ci¹g niniejszej recenzji  przedstawione w ksi¹¿ce analizy ukazuj¹ sensownoæ wybranej strategii badawczej i eo ipso dokonuj¹ jej
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przekonywaj¹cego usprawiedliwienia.
Ksi¹¿ka jest dojrza³ym i interesuj¹cym
opracowaniem etyki ewangelicznej, bêd¹c owocem spotkania jej autora z tekstem Ewangelii.
Autor recenzowanej ksi¹¿ki, abstrahuj¹c od kwestii egzegetycznych,
biblijnych, dogmatycznych czy  w szerokim tego s³owa znaczeniu  historycznych, niejako programowo zostawia ca³kowicie poza obszarem swego
zainteresowania takie donios³e kwestie,
jak problem Jezusa historycznego
i Chrystusa wiary, teologicznego charakteru czterech Ewangelii i ich specyfikacji, problemy interpretacji tekstu
i hermeneutyki biblijnej, zagadnienie
ipsissima verba Iesu etc. Czy¿ jednak
takie branie w nawias wiedzy biblijnej,
egzegetycznej jest zasadne, w jakikolwiek sposób twórcze? Ucho igielne
w takiej perspektywie, dla przyk³adu, bêdzie rozumiane literalnie, a nie
w sensie zrozumia³ym dla ówczesnych
¯ydów, czyli jako jedna z bardzo w¹skich bram, prowadz¹cych do Jerozolimy, co doæ radykalnie zmienia interpretacjê wspomnianej perykopy. Autor
najwyraniej jednak wierzy, ¿e mo¿na
ca³¹ tê wiedzê wypracowywan¹ przez
wieki wzi¹æ w generalny nawias i analizuj¹c bez wyposa¿enia warsztatowego teksty Ewangelii, wydobyæ kszta³t
etyki, nauki moralnej w nich zawartej.
Zak³ada te¿, ¿e mo¿na przes³anie moralne Jezusa analizowaæ w kategoriach
metaetycznych i z wykorzystaniem instrumentarium z zakresu etyki filozoficznej i normatywnej. Autor, zgodnie
zreszt¹ z deklaracj¹ wyra¿on¹ we wstêpie do swej ksi¹¿ki, stara siê nie przywo³ywaæ pogl¹dów filozofów nawi¹zuj¹cych wprost lub nie wprost do etyki
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g³oszonej przez Jezusa czy klasycznych
teorii etycznych. Robi pewne wyj¹tki,
dla przyk³adu dla Arystotelesa czy
Kanta i kilku wspó³czesnych mylicieli
(np. Jürgena Habermasa) oraz pewnych
koncepcji z zakresu etyki czy filozofii
spo³ecznej i politycznej. Generalnie
jednak stara siê  przynajmniej w pierwszych partiach opracowania  wy³¹czyæ
wszystko, co nie ma bezporedniej legitymizacji w tekcie Ewangelii. W tym
sensie postêpuje niczym wytrawny fenomenolog, pos³uguj¹cy siê husserlowsk¹ procedur¹ epoché. To doæ ryzykowne w punkcie wyjcia zamierzenie,
ryzykowne g³ównie w kontekcie podjêtej problematyki, przynosi jednak interesuj¹cy owoc w postaci omawianej
ksi¹¿ki, która zawiera zwart¹, koherentn¹ koncepcjê, zawieraj¹c¹ agatyczne odczytanie nauczania i misji Jezusa.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów, wstêpu oraz podsumowuj¹cego,
syntetycznego zakoñczenia. We wstêpie zosta³y nawietlone generalne rudymenty metodologiczne ksi¹¿ki. Czytelnik przystêpuje zatem do lektury ze
wstêpnym uwiadomieniem sobie podejcia autora do omawianych spraw,
z jasnoci¹ co do wewnêtrznej teleologii ksi¹¿ki oraz ze wiadomoci¹ blasków i cieni warsztatowych za³o¿eñ
oraz eksplanacyjnych i poznawczych
strategii. Autor sam ma tê wiadomoæ
i dzieli siê z ni¹ z czytelnikiem. Rozdzia³ pierwszy („Sprawiedliwoæ ewangeliczna”) jest prób¹ nakrelenia rudymentów etyki (tak¿e metaetyki)
Jezusowej i znalezienia klucza do jej
rozumienia. Znajdujemy w nim ciekaw¹ globaln¹ interpretacjê etyki Jezusowej jako etyki dobra i sprawiedliwoci
(a nie mi³oci czy mi³osierdzia, jak naj-

czêciej jest przedstawiana w literaturze przedmiotu), tworz¹cej normy sprawiedliwego ¿ycia. Nauczanie moralne
Jezusa, jak stwierdza autor, wykracza³o poza czyst¹ normatywnoæ, siêgaj¹c
metafizycznych (dodaæ warto: i eschatycznych) podstaw obowi¹zywalnoci
norm i regu³ etycznych. Rozdzia³ drugi
(„Jezus wobec polityki”) zawiera interpretacjê stosunku Jezusa do sfery politycznej, co jest interesuj¹ce tak z powodów historycznych (mesjañskich
wyobra¿eñ ¯ydów), jak i wspó³czesnych (nieprzemijaj¹cego problemu:
chrzecijanie a polityka). Otwieraj¹ go
interesuj¹ce uwagi autora, dotycz¹ce
roli politycznej Kocio³ów. Tezy o stosunku Jezusa do polityki jako takiej, do
sfery i zjawiska politycznoci s¹ postawione chyba zbyt radykalnie, a tezy
dotycz¹ce partycypacji chrzecijan
w sferze politycznej poprzez sw¹ migotliwoæ trac¹ jasnoæ i okrelonoæ. Za
bardzo interesuj¹ce nale¿y uznaæ analizy polityka-antypolityka (choæ wydaje
siê, ¿e w odniesieniu do wielu omawianych tu kwestii mo¿na by u¿yæ pojêcia
metapolityka). W rozdziale trzecim
(„Dobra amoralne i moralne”) dokonano analizy ró¿nych typów i rodzajów
dobra i z³a, moralnego charakteru dóbr
naturalnych i spo³ecznych etc. Rozdzia³
czwarty („Moralne wybory i ich uwarunkowania”) analizuje problemy wolnoci, przede wszystkim wewnêtrznej,
jej uwarunkowañ oraz zakresu podmiotowego funkcjonowania. Autor dopuszcza tu do g³osu m.in. w. Augustyna
czy w. Tomasza z Akwinu, dyskutuj¹c
problemy aretologii i agatologii w kontekcie etyki ewangelicznej. Podkrela,
a trudno siê z tym nie zgodziæ, ¿e Jezus walczy³ nie o zmianê tej czy innej
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normy moralnej, lecz o now¹ wiadomoæ etyczn¹, o radykaln¹ zmianê ca³ej perspektywy moralnej. Rozdzia³
pi¹ty („Dobro dobra”) zawiera bardzo
interesuj¹ce analizy relacji dobro-z³o,
transcendentnych uwarunkowañ opcji
cz³owieka za dobrem i z³em, problemu
wolnoci cz³owieka w kontekcie istnienia i dzia³ania mocy nadnaturalnych, zagadnienia wielopoziomowoci
sensu ludzkich wyborów i dzia³añ, paradoksalnoci dobra moralnego etc. Tu
pojawia siê oryginalna  choæ bardzo
dyskusyjna i teologicznie ryzykowna 
teza, ¿e mieræ Chrystusa zmaza³a grzechy pope³nione przez ludzi mimowolnie, niewiadomie, w stanie powa¿nego
ograniczenia ich wolnoci. Generalnie
w odniesieniu do ca³okszta³tu ksi¹¿ki
nale¿y stwierdziæ, ¿e zastosowana strategia badawcza umo¿liwi³a wypracowanie i postawienie wielu interesuj¹cych
i oryginalnych tez i wniosków oraz
zbudowanie ciekawej i inspiruj¹cej ca³oci za pomoc¹ metodologicznie ubogich rodków.
Czêæ tez ogólnych i szczegó³owych
budzi w¹tpliwoci, sprzeciw, czêæ zachêca do pog³êbionych przemyleñ
i szerokich dyskusji. Te ostatnie pomijamy, jako ¿e nie jest zadaniem tej krótkiej recenzji przeprowadzanie szczegó³owych dyskusji rozlicznych zagadnieñ,
a odnotowanie faktu, ¿e prowokuje ona
do takich dyskusji, jest uznaniem pozytywnej strony omawianej publikacji.
Postawmy jednak kilka pytañ powsta³ych na gruncie w¹tpliwoci czy sprzeciwów. Czy rzeczywicie uprawnione
jest stwierdzenie, ¿e Jezus nie przestrzega³ prawa Moj¿eszowego? Ten
skrót mylowy wymaga choæby krótkiego doprecyzowania (o stosunku Je-
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zusa do Tory, por. np. J. Gnilka, Jezus
z Nazaretu, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2005, s. 279-296; tam te¿ bibliografia problemu). Zreszt¹ dalej autor
sam ³agodzi powy¿sze stwierdzenie.
Czy teza o charakterze prawa w Starym
Testamencie nie jest zbyt mia³a? Czy¿
nie nale¿a³oby jego drobiazgowych
unormowañ traktowaæ jako klasycznego tabu z wszystkimi tego konsekwencjami? Czy dobro i sprawiedliwoæ jest
rzeczywicie lepszym kluczem do zrozumienia etyki ewangelicznej ni¿ tradycyjna interpretacja oparta na mi³oci-agape? Teza o relatywizmie etyki
Jezusowej domaga siê precyzacji, kontekst zbyt s³abo to okrela, a termin
relatywizm jest w etyce i aksjologii
bardzo rozmyty i silnie nacechowany ocennie. Okrelenie deontologizmu
etycznego przez autora budzi pewne
w¹tpliwoci. Z jednej strony mówi on
o geniuszach etycznych, stanowi¹cych normy i bêd¹cych  jak nale¿y
domniemywaæ  legitymizatorami tych
norm, a z drugiej czytamy, ¿e ich nauczanie jest zakotwiczone w obiektywnym wiecie norm (czyli zastanym
przez geniuszy etycznych). Gdzie zatem tkwi ród³o moralnoci? W akcie
stanowienia czy odczytania obiektywnego porz¹dku moralnego przez geniusza etycznego? Tworzy to napiêcie
i powoduje niespójnoæ deontologizmu
jako historycznie doæ dobrze okrelonego kierunku etycznego i stanowiska
w sprawie norma moralitatis. Przedstawiona w ksi¹¿ce ogólna tendencja etyki ¿ydowskiej jest doæ karykaturalna
i zgodna raczej z pewnymi jej nurtami,
a nie ca³oci¹ jako tak¹ (por. opracowania Byrona L. Sherwina czy Abrahama
Joshuy Heschela). Nauczanie proroków
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biblijnych wszak wprowadza doñ w¹tki radykalnie inne ni¿ przedstawione
przez autora opiniowanej ksi¹¿ki. Trzeba wszak pamiêtaæ, ¿e religijne prawo
mi³oci Boga i bliniego istnia³o w judaizmie biblijnym mniej wiêcej tysi¹c
lat przed Jezusem, a zatem nie jest
ono przykazaniem nowym, oryginalnie
chrzecijañskim. Oryginalnoæ zaczyna
siê wraz z jego absolutyzacj¹ przez Jezusa, z rozszerzeniem na wrogów, nieprzyjació³. Warto zreszt¹ zadaæ pytanie,
czy nerwem nauczania Jezusa by³a etyka, normatywnoæ moralna? Czy istot¹
Jego misji by³a chêæ zmiany etosu rozumianego jako system panuj¹cych
i przyjmowanych norm, wartoci, idea³ów moralnych? Czy Jego g³oszenie
królowania Boga nie stawia wrêcz etyki w radykalnie nowym  w odniesieniu do tradycji starotestamentalnej
z jednej strony, a filozoficznej z drugiej
 wietle? Autor w jakim stopniu siê
z tym zgadza, pisz¹c o nowej etyce Jezusa, z drugiej przyjmuje jednak, ¿e mieci siê ona w paradygmacie etyki jako
takiej i ¿e nauka moralna Jezusa daje
siê analizowaæ w kategoriach etycznych. Czy Jezus rzeczywicie g³osi³ zapowied szczêcia wiecznego jako zap³aty za zas³ugi moralne cz³owieka,
wprowadzaj¹c zasadê symetrii: zas³ugi-nagroda/kara? To tylko czêæ pytañ,
które w trakcie lektury recenzowanej
ksi¹¿ki niepokoj¹, budz¹ czasem sprzeciw, a czasem niedosyt u czytelnika.
Zreszt¹ trzeba podkreliæ, ¿e autor ma
wiadomoæ kontrowersyjnoci wielu
swych tez, jest te¿ wiadomy wybiórczoci swych analiz w kontekcie ca³ociowego nauczania Jezusa. Trzeba
podkreliæ, ¿e zaproponowa³ on interesuj¹ce i oryginalne  bo nie teologicz-

ne, egzegetyczne czy historyczne  odczytanie moralnego przes³ania Jezusa
z Nazaretu. Etyka ewangeliczna zosta³a przedstawiona w omawianej ksi¹¿ce
uniwersalistycznie, jako nauka moralnoci adresowana do ludzi dobrej woli,
a nie tylko wierz¹cych chrzecijan. To
wa¿na zaleta ksi¹¿ki.
W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e
czytelnik otrzyma³ interesuj¹ce opracowanie, zawieraj¹ce ciekawe i oryginalne przemylenia, pobudzaj¹ce do dyskusji, namys³ów, refleksji  tak na
zasadzie zgodnego wspó³mylenia, jak
i czêsto silnego sprzeciwu. Autorowi
uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzony cel,
a wiadomie wybrana opcja ubogiego warsztatu naukowego przynios³a
interesuj¹ce owoce. Wzbogaci³a ona
pimiennictwo dotycz¹ce etosu, który
kszta³towa³ moralne oblicze Europy
i wp³ywa na nie do dnia dzisiejszego 
tak na zasadzie afirmacji, jak i radykalnego czasem sprzeciwu. Równie¿ ten
ostatni jest wszak warunkowany kategoriami wypracowanymi w ramach
etyki ewangelicznej.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

K³amstwo w ¿yciu publicznym, red.
W³adys³aw Zuziak, Joanna Mysona
Byrska, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, Kraków 2009, ss.
296.
Omawiana ksi¹¿ka jest drugim tomem serii Etyka i ¿ycie publiczne zainicjowanej i realizowanej w Katedrze
Etyki na Wydziale Filozoficznym Uni-
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wersytetu Papieskiego Jana Paw³a II
w Krakowie. Problem k³amstwa w ¿yciu
publicznym to temat istotny i bardzo
aktualny. Na gruncie polskim zagadnieniem tym wszechstronnie zajmowa³ siê
w wielu swoich publikacjach nie¿yj¹cy
ju¿ filozof lubelski, Wojciech Chudy.
W swej fundamentalnej pracy Filozofia
k³amstwa. K³amstwo jako fenomen z³a
w wiecie osób i spo³eczeñstw (Warszawa
2003) podkrela³, ¿e k³amstwo stanowi
wielkie i chyba najbardziej fundamentalne zagro¿enie dla ¿ycia duchowego
cz³owieka i dla kultury stanowi¹cej
jego ¿yciowy ethos. Hannah Arendt,
a w Polsce Tadeusz Cze¿owski stawiali swego czasu pytanie, czy wspó³czesnoæ sprzyja k³amstwu. Z ró¿nych
wszak perspektyw, tak teoretycznych,
jak i dowiadczenia ¿yciowego, udzielili na to pytanie odpowiedzi zdecydowanie pozytywnej. St¹d waga problemów podniesionych w omawianym
tomie.
Recenzowany tu tom sk³ada siê z 21
tekstów i jest podzielony na piêæ zasadniczych czêci tematycznych oraz zapis
dyskusji panelowej. Wprowadzeniem
w ca³oæ jest tekst redaktorki tomu, Joanny Mysony Byrskiej, wskazuj¹cy na
przedmiot i cel przedsiêwziêcia oraz
zawieraj¹cy krótkie omówienie tematyki poszczególnych artyku³ów.
Czêæ pierwsz¹ zatytu³owan¹ „O naturze k³amstwa” otwiera tekst Kazimierza Sosenko o nieco przewrotnym tytule Usprawiedliwienie k³amstwa. Autor
interesuj¹co pokazuje, ¿e wszelkie próby
usprawiedliwienia k³amstwa w obrêbie
etyki deontologicznej (rozumianej jako
etyka norm) powoduj¹ przejcie na poziom konsekwencjalizmu etycznego.
Wa¿ne jest te¿ rozgraniczenie pomiê-
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dzy usprawiedliwieniem k³amstwa
w wypadkach dzia³ania dla uchronienia
jakiej wy¿szej wartoci, tzw. dzia³ania
w dobrej wierze czy k³amstwa obronnego (mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e autor bezdowodowo zak³ada, ¿e istniej¹
wartoci wy¿sze ni¿ prawda), a stwierdzeniem, ¿e k³amstwo bywa dobrem.
Autor artyku³u nie popada jednak
w pu³apki uproszczeñ i banalizacji. Robert Piechowicz w tekcie pt. K³amstwo, prawda i , konfrontuj¹c stanowisko wobec k³amstwa w. Tomasza
i w. Augustyna, szuka definicji w paradygmacie semantyki prototypów
i wypracowuje interesuj¹c¹ propozycjê
definicji k³amstwa. To interesuj¹cy
i oryginalny tekst. Ryszard Moñ w studium Czy Kant dopuci³by pewne dzisiejsze formy k³amstwa? próbuje konfrontowaæ sztywny formalizm etyczny
Kanta ze wspó³czesnymi formami
k³amstwa. Tytu³ w kontekcie etyki
Kantowskiej i jego stanowiska wobec
k³amstwa wyra¿onego choæby w tekcie O domniemanym prawie do k³amstwa z pobudek mi³oci ludzkiej (dlaczego autor nie wykorzystuje tego
tekstu?) jest swoist¹ prowokacj¹ intelektualn¹. Moñ przywo³uje stanowisko
Kanta z jego Antropologii w ujêciu
pragmatycznym, gdzie królewiecki myliciel wskazuje na aktorski wymiar
¿ycia bêd¹cy nienagannym oszukiwaniem samego siebie. Dzi te wymiary
aktorstwa w ró¿nych przestrzeniach
¿ycia spo³ecznego nadmiernie siê rozros³y, o czym Kant nie móg³ wiedzieæ.
Które z tych form by³yby dla niego do
zaakceptowania? Gdzie koñczy siê gra,
a zaczyna handel moralnoci¹? Odpowied na tytu³owe pytanie artyku³u nie
pada, a wiele kwestii siê rozmywa.
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Niemniej jednak oryginalne podejcie
do problemu sprawia, ¿e jego lektura
mo¿e byæ owocna. Ostatni artyku³ czêci pierwszej autorstwa Piotra Domerackiego (Deontologia k³amstwa: czego
mo¿emy nauczyæ siê od MacIntyre’a)
podejmuje problem fa³szomówstwa
i prawdomównoci w kontekcie filozofii moralnej MacIntyrea. Wydaje siê,
¿e u¿ycie s³owa ambiwalencja prawdomównoci czy ambiwalencja tkwi¹ca w prawdomównoci s¹ w artykule
Domerackiego za mocne i nieuzasadnione w przeprowadzonych analizach.
Czy rzeczywicie prawdomównoæ jako taka jest naznaczona moraln¹ ambiwalencj¹? Czy autor zdaje sobie do
koñca sprawê z takiego postawienia
sprawy?
Czêæ druga zatytu³owana „Potêga
k³amstwa” zawiera trzy teksty. Ewa
Podrez (Czy kompromis polityczny skazany jest na k³amstwo publiczne?) pyta
o aksjologiczne znaczenie kompromisów w warunkach demokracji oraz
o ród³a i konsekwencje k³amstwa
w ¿yciu publicznym. Widzi w k³amstwie wskanik rozpadu wszystkich
aksjologicznie istotnych wiêzi spo³ecznych i wspólnotowych. Anna Marek-Bieniasz w tekcie o doæ myl¹cym
tytule K³amstwo w nauce omawia wybrane nadu¿ycia interpretacyjne dokonywane przez naukowców (g³ównie
Richarda Dawkinsa). Tekst jest doæ interesuj¹cy, ale niestety generalnie nie
na temat!
„K³amstwo w biznesie i w mediach”
to trzecia czêæ recenzowanej ksi¹¿ki.
Janina Filek w interesuj¹cym tekcie
K³amstwo w sferze gospodarczej jako
jeden z czynników os³abiaj¹cych mechanizm wolnorynkowy omawia pro-

blem tzw. k³amstwa biznesowego i pokazuje jego negatywne skutki gospodarcze takie, jak: os³abienie mechanizmów konkurencji, instytucji umowy,
wzrost kosztów transakcyjnych i spo³ecznych oraz ograniczenie wolnoci.
Anna Markiewicz (Manipulacja i blefowanie czyli skutecznoæ k³amstwa
w biznesie) analizuje zjawisko blefowania jako elementu gry biznesowej oraz
zasady tzw. etyki pokerowej. Autorka
wskazuje na potrzebê, a poniek¹d i koniecznoæ aksjologii i etyki w ekonomii,
przestrzegaj¹c przed niebezpieczeñstwem tak moralizmu w gospodarce,
jak i ekonomizmu. Maria Klobušická
w artykule w jêzyku s³owackim (warto
by³o zadbaæ o t³umaczenie, polskojêzyczny tytu³ i zakoñczenie dziwnie
wygl¹daj¹ w kontekcie s³owackiej
ca³oci) przedstawia mo¿liwoci manipulacji w mass mediach. Autorka analizuje samo pojêcie manipulacji oraz
skupia siê na omówieniu wielu metod
manipulacji we wspó³czesnych mediach. Karolina Woldan-Koniewska
w tekcie Etyka na rynku newsa dokonuje adekwatnego, jak siê wydaje, opisu
schematów manipulacji dziennikarskiej. Wskazuje te¿ na brak przygotowania etycznego dziennikarzy. Omawian¹ czêæ zamyka interesuj¹cy tekst
Mariusza Makowskiego (Jeden obraz
za kilka s³ów; poród nich kilka
k³amstw ), który omawia mo¿liwoci
manipulowania i k³amania w dziennikarstwie za pomoc¹ obrazu, zdjêæ. Obraz k³amie inaczej ni¿ s³owo. Autor stara siê wskazaæ na tê osobliwoæ i j¹
opisaæ.
Czêæ czwarta tomu  „K³amstwo
w polityce” – zawiera cztery teksty.
S³awomir Drelich (Usprawiedliwienie
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k³amstwa w realizmie politycznym) dokonuje krytycznej analizy pogl¹du na
k³amstwo realizmu politycznego i wskazuje na niebezpieczeñstwa takiego podejcia do problemu relacji etyka-polityka. Antonina Sebesta (Czy k³amstwo
jest nieod³¹czne od kampanii wyborczej?) rozpatruje problem k³amstwa
w polityce od strony prowadzenia kampanii wyborczej. Tomasz Homa SI
(Zagadnienie k³amstwa w sferze politycznej ¿ycia publicznego. Miêdzy staro¿ytnoci¹ a wspó³czesnoci¹  szkice
filozoficzne) podejmuje problem k³amstwa w polityce, próbuj¹c ukazaæ jego
wielowiekowy kontekst. Zadanie wyranie postulowane przez tytu³ jest niewykonalne w krótkim artykule, ale
autorowi uda³o siê  nie bez uproszczeñ i karko³omnych skrótów (redniowiecze wypad³o z analiz)  nakreliæ
wspólne mianowniki dla staro¿ytnego
i nowo¿ytnego mylenia o tym problemie. Krzysztof Byrski (K³amstwo immanentn¹ cech¹ polityki Omnis homo
mendax) dokonuje krytycznej analizy
stanowiska Machiavellego  myliciela, którego wp³ywu na nowo¿ytne rozumienie i praktykowanie polityki nie da
siê przeceniæ. Czy maksyma humanum
est mentiri w polityce staje siê prawd¹
bezwzglêdn¹? Autor artyku³u widzi
w k³amstwie niejako immanentn¹ cechê polityki, uwa¿a bowiem, ¿e ¿aden
z wielkich w³adców w historii nie by³
zawsze prawdomówny, a k³amstwo
jawi siê jako warunek skutecznoci.
Byrski dowodzi jednak, ¿e wspó³czeni
politycy nie bior¹ pod uwagê celu polityki wed³ug Machiavellego  prowadzenia spo³eczeñstw do chwa³y i wspólnego dobra. Miêdzy idealnym ksiêciem
a wspó³czesnym systemem partyjnym
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zachodz¹ rozliczne ró¿nice  natomiast
oba systemy w³adzy upodabnia k³amstwo. Szkoda, ¿e autor nie wykorzysta³
prac wspomnianego na wstêpie Wojciecha Chudego  ustrzeg³yby go one
przed niejednym uproszczeniem problematyki.
Czêæ pi¹t¹ pt. „K³amstwo w ¿yciu
publicznym” otwiera tekst Krzysztofa
Przybyszewskiego powiêcony omówieniu procesu kszta³towania siê opinii
publicznej na temat funkcjonowania
k³amstwa u¿ytecznego w ¿yciu publicznym. Tekst sprawnie napisany, natomiast tezy zosta³y s³abo zarysowane,
a ujêcie tematu jawi siê jako niezbyt
oryginalne. Piotr Bartula (Dyskretny
urok tolerancji) w bardzo uproszczony
sposób referuje problem tolerancji,
w zasadzie widz¹c w ideach Lockea
jej jedynie s³uszn¹ wyk³adniê. Ironia
w³aciwa publicystyce ma³o skutecznie
zas³ania brak solidnej analizy oraz uzasadnieñ dla karko³omnych czasem tez
(np. tej, ¿e tolerancja odnosi siê wy³¹cznie do „grzesznika maj¹cego poczucie winy”). Marta Trêbaczewska
w tekcie zatytu³owanym Tradycja,
której nie by³o analizuje problem tzw.
wymylania tradycji tudzie¿ jej modyfikowania ze wzglêdu na jakie dorane potrzeby. Czy jednak rzecz dotyka
problemu k³amstwa? Autorka, niestety,
nie stara siê tego pokazaæ. Jakub Synowiec (Zak³amanie sfery publicznej
w ujêciu Petera Singera) analizuje postulaty etyki Singera, dotycz¹ce pomocy
biednym oraz rezygnacji z antropocentryzmu jako zasadne warunki odk³amywania przestrzeni publicznej. Tekst Justyny Piskorskiej Prawda i k³amstwo
w polityce w ujêciu Hannah Arendt
analizuje w tytu³owej kwestii stanowi-
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sko jednej z najwybitniejszych reprezentantek wspó³czesnej filozofii polityki,
uczennicy Heideggera, autorki ksi¹¿ki,
która do dzi prowokuje do dyskusji,
zatytu³owanej Eichmann w Jerozolimie. Ochrona sfery publicznej przed
k³amstwem jawi siê w myli Arendt
jako swoisty imperatyw moralny, conditio sine qua non istnienia dzia³añ politycznych. Zapis dyskusji panelowej
zatytu³owanej Obecnoæ k³amstwa w ¿yciu publicznym jest interesuj¹cym zamkniêciem omawianego tomu.
Koncepcja ksi¹¿ki oraz zamieszczone w nim teksty prezentuj¹ siê jako
interesuj¹cy wielog³os w sprawie
k³amstwa w ¿yciu publicznym. Zabrak³o mi jednak tekstu wprowadzaj¹cego, który podj¹³by próbê nakrelenia
jakiej ejdetyki prawdy. W trakcie
lektury mia³em te¿ wra¿enie, ¿e porz¹dek normatywny doæ czêsto miesza
siê z opisowym, bez zaznaczenia
owych przejæ. Napiêcie wynikaj¹ce ze
stanowiska z jednej strony realizmu
etycznego, a z drugiej swoistego regulatywizmu, to pochodna tego problemu.
Jednak w tak rozbudowanej pozycji
z ponad dwudziestoma autorami trudno
tego unikn¹æ. Redaktorzy skonstruowali bardzo interesuj¹c¹ ksi¹¿kê. Jej naturalnym adresatem s¹ filozofowie i etycy, ale te¿ psycholodzy, pedagodzy,
socjolodzy oraz wszyscy zainteresowani tytu³owym problemem  wszak jest
on egzystencjalnie wa¿ny dla wszystkich.
KRZYSZTOF STACHEWICZ

Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, red. Piotr Duchliñski, Grzegorz Ho³ub, Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
i Wydawnictwo WAM, Kraków
2010, ss. 506.
Natura cz³owieka jest od wieków
przedmiotem namys³u filozofów oraz
od ponad 100 lat przedmiotem intensywnych badañ w ramach nauk empirycznych. Wypracowane stanowiska
krañcowo ró¿nie i czêsto sprzecznie ujmuj¹ fundamentalne problemy zwi¹zane z natur¹ ludzk¹. Od twierdzenia
o istnieniu twardej natury w cz³owieku, w pe³ni poznawalnej na drodze spekulacji metafizycznych lub badañ empirycznych, po negacjê istnienia natury
(np. u Sartrea w jego s³ynnym hale
pierwotnoci egzystencji wzglêdem
esencji) lub g³oszenie agnostycyzmu
w tej materii. Problem ten, mimo wielokrotnych prób uniewa¿nienia go, nieustannie w dziejach myli ludzkiej
powraca i sama ta nawrotowoæ
wskazuje na jego wagê teoretyczn¹
i praktyczn¹. Wszak odpowied na pytanie o istnienie i esencjê natury cz³owieka ma ogromn¹ donios³oæ dla etyki,
przede wszystkim w jej kszta³tach praktycznych. Potrzeba etyki generowana
wspó³czenie choæby przez rozwój biotechnologii o¿ywia pytania o naturê
cz³owieka, czyni¹c je istotnymi dla wielu rozstrzygniêæ normatywnych.
Recenzowany tom rozpraw i studiów zatytu³owany Oblicza natury
ludzkiej wpisuje siê w wy¿ej zarysowan¹ przestrzeñ problemow¹, próbuj¹c
zarysowaæ fundamentalne szlaki wspó³czesnej refleksji filozoficznej, i to nie
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tylko nad natur¹ ludzk¹. Ksi¹¿ka zawiera 25 tekstów zgrupowanych w trzech
czêciach. Ca³oæ poprzedza odredakcyjny wstêp Piotra Duchliñskiego, który syntetycznie i interesuj¹co wprowadza w problematykê ksi¹¿ki. Czêæ
pierwsza („Natura ludzka w wybranych
koncepcjach filozoficznych”) zawiera
omówienia koncepcji natury cz³owieka
w myli F. Suareza (S. Ziemiañski SI),
Mistrza Eckharta (P. Augustyniak),
w doktrynie wczesnochrzecijañskiej
(T. Obolevitsch), w myli J.J. Rousseau
(A. Gielarowski), R. Ingardena (P. Duchliñski), K. Wojty³y (I. Mizdrak),
M. Rhonheimera (R. Kie³tyka), R. Rortyego (A. Markiewicz), P. Ricoeura
(R. Grzywacz), F. Fukuyamy (B. Wójcik) i P. Singera (J. Synowiec). Czêæ
pierwsza ksi¹¿ki prezentuje szereg koncepcji, g³ównie wspó³czesnych, natury
cz³owieka w sposób  oczywicie stopniowalnie  kompetentny, choæ z wielu
wzglêdów budzi niedosyt w czytelniku.
Brakuje tu niew¹tpliwie tekstu syntetycznego, który by³by prób¹ systematyzacji rozmaitych doktryn i da³by jak¹
mapê i przewodnik po ca³oci problematyki zwi¹zanej z natur¹ cz³owieka.
Brakuje te¿ rozpraw-omówieñ szeregu
koncepcji newralgicznych dla tematu,
jak choæby negacji natury ludzkiej u J.-P.
Sartrea, mylenia o naturze M. Heideggera, E. Levinasa i wielu innych, du¿o
bardziej donios³ych dla czêci historycznej ani¿eli dla przyk³adu  zreferowana
w czêci drugiej  koncepcja Kêpiñskiego, której doæ ryzykown¹ i niezawieraj¹c¹ g³êbszego uzasadnienia reklamê
zrobi³ przed laty Józef Tischner. Jednak
oczywicie powy¿szy zarzut w stosunku
do takiej pracy, jak recenzowana, zawsze mo¿na postawiæ.
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Czêæ druga („Natura ludzka w naukach szczegó³owych”) zawiera teksty
omawiaj¹ce problem natury cz³owieka
w wybranych naukach: pedagogice
(A. Salamucha), psychologii (D. £ugowska), socjologii (M. Grucho³a), ewolucjonizmie (A. wie¿yñski); prezentacjê
antropologii chrzecijañskiej w kontekcie nauk przyrodniczych (M. S³omka)
oraz omówienie jednej koncepcji autorskiej: Antoniego Kêpiñskiego (B. Kolek). Umieszczenie tych ostatnich artyku³ów w tej czêci ksi¹¿ki budzi pewne
w¹tpliwoci  czy rzeczywicie mylenie chrzecijañskie o naturze cz³owieka
ma organiczny zwi¹zek z naukami
szczegó³owymi? Ta sama w¹tpliwoæ
dotyczy koncepcji Kêpiñskiego  czy
lokuje siê ona w ramach nauk szczegó³owych? Czy samo ustosunkowywanie
siê do wizji przyrodniczych tudzie¿
mylenie z g³êbi tych nauk automatycznie czyni je rozwa¿aniami z zakresu
nauk szczegó³owych? Takie postawienie sprawy jawi siê jako efekt doæ
oczywistego b³êdu metodologicznego.
Rodzi siê zatem pytanie, czy nie s¹ to
koncepcje filozoficzne w³aciwe strukturalnie czêci pierwszej? Brakuje natomiast w tej czêci omówienia badañ
nad natur¹ ludzk¹ podjêtych w ramach
etologii Konrada Lorenza i humanetologii jego uczniów, choæby znanych
w Polsce: I. Eibl-Eibesfeldta czy W. Wicklera.
Czêæ trzecia („Natura ludzka
w szczegó³owych dziedzinach ludzkiej
aktywnoci”) zawiera studia nad natur¹ cz³owieka w kontekcie konkretnych
zjawisk, jak pañstwowoæ (J. Mysona
Byrska, P. Tarasiewicz), religia (P. Moskal), cia³o (A. Kar³owska), etyka medyczna i bioetyka (G. Ho³ub, J. Wol-
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ski), etyka rodowiskowa (H. Niemiec)
oraz technika (J. Brusi³o). Zgrupowane
w tej czêci studia i rozprawy s¹ ciekawym dope³nieniem ca³oci tomu i sk³aniaj¹ do rozlicznych namys³ów.
Do tekstów s³abych, w sposób niepe³ny lub ladowo realizuj¹cych cele
uwyranione choæby w tytu³ach, zaliczyæ trzeba artyku³y Bogus³awa Wójcika (Natura gatunku homo sapiens
a koniec cz³owieczeñstwa w ujêciu
F. Fukuyamy) i Agnieszki Salamuchy
(Pojêcie natury ludzkiej w pedagogice),
natomiast za teksty pisane w doæ dyskusyjnej poetyce i stawiaj¹ce tezy s³abo uzasadnione tudzie¿ o zawartoci
ró¿nej, ni¿ sugeruje to tytu³, uznajê
rozprawy Danuty £ugowskiej. Tekst
Wójcika jest zbyt skrótowy i s³abo uzasadnia mocno polemiczne wobec Fukuyamy tezy. Optymizm autora wzglêdem doskonalenia natury ludzkiej
jest nieco naiwny, a lêki Fukuyamy potraktowane zosta³y wrêcz jak neurotyczne objawy niechêci amerykañskiego uczonego do biotechnologii. To zbyt
³atwe i naiwne podejcie do skomplikowanej materii problemu. Tekst Salamuchy wymaga³by rozszerzenia i sprecyzowania licznych pojêæ, by mo¿na go
uznaæ za zadowalaj¹ce opracowanie
problemu natury cz³owieka w pedagogice. Autorka dokonuje syntezy zbyt
skrótowej i miejscami niedba³ej. Warto
by dokonaæ omówienia tematu na podstawie szerokiego spektrum nurtów we
wspó³czesnej pedagogice, i to przy odwo³aniu do szerszej literatury przedmiotu. Teza o niekryterialnoci natury w pedagogice jest bardzo s³abo
uzasadniona i autorka zbyt szybko j¹
stawia, nie do koñca chyba zdaj¹c sobie sprawê z takiego posuniêcia. Tekst

Danuty £ugowskiej (Natura cz³owieka
a psychologia) wymaga³by podtytu³u
zawê¿aj¹cego nieco pole rozwa¿añ faktycznie przedstawionych w tekcie. £ugowska referuje temat doæ kompetentnie, jednak w¹tpliwoci budzi choæby
typologia natury w filozofii (co to np.
znaczy pojêcie natury pochodz¹ce z antropologii filozoficznej?). Zamiast referowaæ, w¹tpliw¹ w dodatku, typologiê
wed³ug kierunków filozoficznych, lepiej by³oby przedstawiæ typologiê merytoryczn¹ dokonan¹ ze wzglêdu na
ró¿ne znaczenia natury cz³owieka
w filozofii (np. metafizyczne, biologiczne, przyrodnicze, sapiencjalne, integralne etc.). £atwiej wtedy by³oby
pokazaæ ich funkcjonowanie w psychologii w rozmaitych jej kierunkach i odcieniach badawczych. Niemniej jednak
tekst jest interesuj¹cy i wskazuje na
ciekawe przestrzenie funkcjonowania
natury cz³owieka we wspó³czesnej
psychologii.
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ,
¿e redaktorzy ksi¹¿ki przygotowali tom
bardzo interesuj¹cy, gêsty problemowo,
sk³aniaj¹cy do stawiania pytañ oraz intelektualnych poszukiwañ. Wiêkszoæ
tekstów napisanych jest jêzykiem komunikatywnym, co czyni ksi¹¿kê lektur¹ po¿yteczn¹ dla szerokich krêgów
czytelników. Dobrze, ¿e redaktorzy zapowiadaj¹ kolejne tomy oscyluj¹ce
wokó³ tej problematyki. To ksi¹¿ka
wa¿na nie tylko dla filozofów, ale tak¿e dla przedstawicieli empirycznych
nauk o cz³owieku, a tak¿e wszystkich,
dla których pytania o cz³owieka s¹ –
a ze wzglêdów oczywistych s¹ chyba
dla wszystkich  wa¿ne i znacz¹ce.
KRZYSZTOF STACHEWICZ
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Robert Spaemann, Odwieczna pog³oska. Pytanie o Boga i z³udzenia
nowo¿ytnoci, t³um. Jaros³aw Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa
2009, ss. 339.
Prace niemieckiego filozofa, Roberta Spaemanna, ucznia Joachima Rittera, ostatnimi laty ciesz¹ siê w Polsce
pewn¹ popularnoci¹. Obok wydanego
w 1996 roku, kluczowego dla myli
Spaemanna, zbioru esejów Szczêcie
a ¿yczliwoæ w nastêpnych latach pojawi³y siê kolejne polskie t³umaczenia1.
Ostatnia w tym gronie jest Odwieczna pog³oska, której orygina³ powsta³
w 2007 roku2. We wstêpie do prze³o¿onej przez siebie ksi¹¿ki Jaros³aw Merecki przedstawia j¹ jako próbê odpowiedzi na pytanie o istotê religii, wiary
czy te¿ adekwatnoæ dowodów istnienia Boga. Mo¿na ksi¹¿kê tak odczytywaæ i zapewne jest to zgodne z intencj¹ samego Spaemanna. Praca sk³ada
siê z 11 rozdzia³ów, choæ lepiej by³oby
powiedzieæ z 11 osobnych rozwa¿añ.
Tematami s¹ zarówno tytu³owa pog³oska o istnieniu Boga zwi¹zana z mo¿liwoci¹ dowodzenia Jego istnienia, jak
Szczêcie a ¿yczliwoæ. Esej o etyce,
t³um. J. Merecki SDS, Lublin 1996; Podstawowe pojêcia moralne, t³um. J. Merecki,
P. Mikulska, Lublin 2000; Osoby. O ró¿nicy
miêdzy czym a kim, t³um. J. Merecki SDS,
seria: Terminus, Warszawa 2001; Granice,
t³um. J. Merecki SDS, seria: Terminus, Warszawa 2006; R. Spaemann, R. Löwe, Cele naturalne. Dzieje i ponowne odkrycie mylenia
teleologicznego, t³um. A. Pó³tawski, seria:
Terminus, Warszawa 2008.
2
R. Spaemann, Das unsterbliche Gerücht.
Die Fragenach Gott und die Täuschung der
Moderne, Stuttgart 2007.
1

i: problem funkcjonalnego traktowania
religii, grzech pierworodny, to¿samoæ
religijna, stosunek religii i prawdy faktycznej, chrzecijañskie spojrzenie na
cierpienie, problem relacji religii uniwersalistycznych do swoich misji czy
wreszcie uwagi o obecnym stanie chrzecijañstwa. Tematyka jest wiêc rozleg³a.
Jednak¿e traktowana z perspektywy filozoficznej w g³ównym rdzeniu dotyka
problemu napiêcia i konsekwencji ró¿nych sposobów rozumienia tego, co
przygodne, i tego, co konieczne. Temat
ten pojawia siê w pracy Spaemanna
w ró¿nych ods³onach. Autor ujawnia
go na przyk³ad w napiêciu miêdzy naukami humanistycznymi a empirycznymi, kiedy wspomina podjêt¹ przez Leibniza próbê wyjanienia mo¿liwoci
ruchu. Pokazuje go te¿ we wspó³czesnej debacie na temat inteligentnego
projektu. Dualizm przygodne-konieczne widaæ przede wszystkim w rozbiciu
obrazu wiata na dwie perspektywy: nauk humanistycznych i przyrodniczych. Zdaniem Spaemanna, nie da
siê owego dualizmu przezwyciê¿yæ ani
przez zredukowanie jednej perspektywy do drugiej, ani przez pominiêcie
której z nich. Na przyk³ad ukazanie
biologicznej genezy procesów mentalnych nie oznacza ich ca³kowitego wyjanienia. Zauwa¿enie, ¿e nietoperz odczuwa g³ód, nie jest tym samym, co
odczucie g³odu przez nietoperza3. Spaemann proponuje raczej widzieæ rzeczywistoæ w sposób zintegrowany,
nieneguj¹cy ¿adnej z perspektyw.
R. Spaemann, Odwieczna pog³oska. Pytanie o Boga i z³udzenia nowo¿ytnoci, t³um.
J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa
2009, s. 65nn.
3
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G³ówny nurt rozwa¿añ, miêdzy koniecznoci¹ a przygodnoci¹, staje siê
w ksi¹¿ce Spaemanna na tyle istotny, ¿e
okrela nawet naturê filozofii. Otó¿, nie
jest ona nauk¹ humanistyczn¹ ani te¿
empiryczn¹. Zdaniem Spaemanna, próbuje ona zrozumieæ podstawy owego
dualizmu, rozdarcia miêdzy koniecznoci¹ a przygodnoci¹.
W tym kontekcie autor omawia te¿
takie zagadnienia, jak relacje miêdzy
nauk¹ chrzecijañsk¹ a filozofi¹ nowo¿ytn¹ czy funkcjonalne uzasadnienie
religii. Filozofia redniowieczna stara³a siê poruszaæ wokó³ tego, co konieczne, mo¿liwe i niemo¿liwe. Omija³a jednak przygodnoæ ¿ycia ludzkiego. Na
przyk³ad raczej nie interesowa³a siê sposobami na szczêliwe ¿ycie. Sytuacjê
zmienia wygrana nominalizmu w sporze o uniwersalia. Z czasem przygodnoæ wypiera koniecznoæ nawet z filozofii. Zamiast mówiæ o prawdzie religii
jako czym koniecznym i niezale¿nym,
filozofia zastêpuje j¹ geograficznym
uwarunkowaniem wyznawania religii4.
Jedna z ciekawszych myli, co czêste
w omawianej pracy, id¹ca wbrew obiegowym opiniom filozoficznym stwierdza, ¿e filozofia redniowieczna broni³a siê przed zbytnim maria¿em
z chrzecijañstwem. Dopiero nowo¿ytna filozofia wch³ania problematykê
chrzecijañsk¹5. Spaemann zauwa¿a, ¿e
jest to pewne uproszczenie, ale nawet
jako takie brzmi ciekawie.
Krytykuj¹c ³¹czenie teologii i religii
z ide¹ przygodnoci, autor Odwiecznej
pog³oski przestrzega przed funkcjonalistycznym pojmowaniem religii. Funk4
5

Tam¿e, 89-90.
Tam¿e, 87-88.

cjonalizm jest konsekwencj¹ wspó³czesnego traktowania religii jako odpowiedzi na przygodnoæ ludzkiej
egzystencji. Tymczasem funkcjonalne
t³umaczenie religii jest wynikiem nieporozumienia. Przygodnoæ jako idea
wykorzystywana w opisie wiata pojawia siê wed³ug Spaemanna dopiero
dziêki filozofii religii monoteistycznych. Stworzenie wiata jako akt woli
boskiej nie jest czynem koniecznym,
ale niezdeterminowanym, wolnym, a zatem przygodnym. Dlatego, zdaniem
Spaemanna, traktowanie religii jako
tylko antidotum na przygodnoæ, na
przyk³ad na mieræ czy cierpienie, jest
o tyle chybione, ¿e religie monoteistyczne ow¹ przygodnoæ zak³adaj¹
jako co oczywistego6.
Przygodnoæ ró¿nicuje te¿ naukê
i religiê. Religiê  jak stwierdza autor
 charakteryzuje d¹¿enie do detrywializacji, naukê d¹¿enie do trywializacji.
Nauka odnosi przygodne fakty do praw
i warunków wyjciowych, które ze swej
strony s¹ równie¿ przygodne; w tym
sensie naukowa trywializacja nigdy siê
nie koñczy  nigdy nie dochodzi do
punktu, w którym faktyczny wiat wyprowadzony jest tylko z praw7. Tymczasem religie, na przyk³ad buddyzm
i chrzecijañstwo, owej przygodnoci
nie odsuwaj¹, ale wzmacniaj¹ i wystawiaj¹ cz³owieka zarówno na zdziwienie,
jak i skargê.
W tym szerszym kontekcie autor
rozwa¿a ró¿ne zagadnienia szczegó³owe, m.in. ujêcia grzechu pierworodnego. Trudnoci z pojmowaniem istoty
pojêcia peccatum originale widzi Spa6
7

Tam¿e, s. 23, 113nn.
Tam¿e, s. 208.
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emann w dominuj¹cych obecnie w kulturze empiryzmie i naturalizmie. Temu
ostatniemu myl chrzecijañska musi
siê przeciwstawiæ, gdy¿ inaczej zgubi
istotne elementy swojej treci. Jednym
z poruszanych w¹tków jest zwi¹zek
koncepcji grzechu pierworodnego z ludzk¹ wolnoci¹. Przywo³ana zostaje tutaj myl Tomasza z Akwinu, zgodnie
z któr¹ moralnoæ cz³owieka w raju nie
wynika³a z nakazów, lecz by³a wyrazem jego natury. Natomiast zakaz spo¿ywania z drzewa poznania dobra i z³a
by³ po to, aby cz³owiek w jednej jedynej sytuacji czyni³ co tylko dlatego, ¿e
tak nakaza³ Bóg8. Mia³ on pokazywaæ
wolê Boga, Jego charakter osobowy, ¿e
licz¹ siê nie tylko prawa logiki i rozumnoæ praw natury, które Stwórca sam
szanowaæ musi, ale liczy siê te¿ to, co
jest wynikiem jedynie Bo¿ej woli.
Uszanowanie tej¿e mia³o równoczenie
zagwarantowaæ cz³owiekowi mo¿liwoæ zrobienia czego, co jest poza racjonalnoci¹, co j¹ przekracza, co pozwala dowiadczyæ wolnoci nie
w ³amaniu, ale w zachowaniu zakazu.
W kontracie do pogl¹du Akwinaty
stoi, jako jedno ze stadiów przekszta³cenia idei grzechu pierworodnego,
myl J.J. Rousseau. Zgodnie z ni¹
grzech pierworodny, jako wynik porzucenia stanu natury i wejcia w relacje
spo³eczne, jest nieuniknionym etapem
zdobywania wolnoci i stawania siê
cz³owiekiem9. Równie¿ w tych analizach Spaemann próbuje wyzwoliæ myl
teologiczn¹ z jej wspó³czesnego flirtu
z przygodnoci¹. Zdaniem Spaemanna,
peccatum originale nie mo¿na nie tyl-

ko dowieæ, ale równie¿ nie da siê jemu
przyporz¹dkowaæ adekwatnego dowiadczenia10. Nauka ta jest tajemnic¹
w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu.
Gdyby grzech pierworodny sprowadziæ
do jakie formy przygodnoci, sta³by
siê podatny na ujêcie funkcjonalne.
Pogl¹d ten wydaje siê interesuj¹cy
z punktu widzenia oddzielenia teologii
od ujêæ empirycznych czy funkcjonalnych. Z drugiej jednak strony oddzielenie nauki o grzechu pierworodnym od
dowiadczanej kondycji ludzkiej staje
siê nieco abstrakcyjne i podatne na odrzucenie jako teoria niepoparta dowiadczeniem. Spaemann stwierdza, co
prawda, ¿e bezporednio dowiadczamy skutków ludzkiej winy, ale nie dowiadczamy tak absolutnego wymiaru
naszych przewinieñ, a co za tym idzie,
równie¿ absolutnego wymiaru przebaczenia”11. Do przyjêcia idei grzechu
pierworodnego potrzebna jest wiara. Tê
z kolei autor Odwiecznej pog³oski traktuje jako odpowied na sta³y brak dowiadczenia w czasie ziemskiej pielgrzymki. Wiara w dodatku nie znosi
owego braku12. Spaemann jednoznacznie krytykuje modne obecnie próby ³¹czenia wiary religijnej z dowiadczeniem jako nieuprawnione ³¹czenie wiary
z przygodnoci¹.
Podobnie szczegó³owym zagadnieniem jest problem kryterium moralnej
oceny czynu. Zdaniem Spaemanna,
niektóre chrzecijañskie autorytety
i uczeni moralici zbyt ³atwo przyjmuj¹, ¿e kryterium oceny czynu s¹ konsekwencje owych czynów. Skutki jednak
s¹ elementem zmiennym, przygodnym.
Tam¿e, s. 232.
Tam¿e, s. 233.
12
Tam¿e.
10

8
9

Tam¿e, s. 249.
Tam¿e, s. 247nn.
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Kryterium powinno byæ niezale¿ne od
elementów zmiennych i osadzone na
wiernoci przykazaniom pojmowanym
jako sta³e punkty odniesienia13.
Innym ciekawym w¹tkiem jest interpretacja brzytwy Ockhama, o której
wypowiada siê Spaemann w czêci zatytu³owanej „Pochodzenie i inteligent
design”. Stwierdza, ¿e zgodnie z brzytw¹ Ockhama wyjanienie przyrody
przez zdarzenia przypadkowe mo¿e
okazaæ siê mniej zrozumia³e ni¿ za pomoc¹ idei celowoci14.
Poród wielu cennych i inspiruj¹cych fragmentów rozwa¿añ znaleæ
mo¿na próbê ³¹czenia zagadnieñ filozoficznych z religijnymi w jedn¹ ca³oæ.
Przyk³adem jest choæby przywo³anie
wczesnochrzecijañskiego pojmowania
mi³oci Boga jako radoci z powodu
Jego istnienia. Pogl¹d ten jest bliski
s³owom Bernarda z Clairvaux. Zapytany, dlaczego kocha, mia³ odpowiedzieæ: „Amo quia amo, Amo ut amem”
(Kocham, bo kocham – kocham, by
kochaæ)15. Nie chodzi tu o pojmowanie
wiary i mi³oci funkcjonalnie jako
przyjmowanych przez ludzi postaw,
które maj¹ zapewniæ szczêliwe ¿ycie.
Chodzi raczej o co z gruntu przeciwnego. Przyjmuje siê je dlatego, ¿e s¹
czym bezwarunkowym, ¿e po prostu
s¹ mo¿liwe. Tak rozumiana mi³oæ okazuje siê wed³ug Spaemanna istotnym
elementem radzenia sobie z przygodnoci¹, której dowiadczamy i o której
mówi filozofia. Jak pisze: Najwy¿sz¹
form¹ potrzeby radzenia sobie z przy-

godnoci¹ jest potrzeba okazania
wdziêcznoci. Ateizm nie ma tu nic do
zaproponowania, gdy¿ likwidacja przygodnoci jest tu równoznaczna z likwidacj¹ szczêcia, które polega na tym, ¿e
mo¿na komu dziêkowaæ16.
Mo¿na jednak odnieæ wra¿enie, ¿e
pewne tradycjonalistyczne przekonania
autora Odwiecznej pog³oski sk³aniaj¹
go ku dosyæ kontrowersyjnym twierdzeniom. Tak jest w wypadku traktowania pary rajskich rodziców jako
faktycznie, historycznie jednej pary.
Profesor Spaemann w tym kontekcie
wzmiankuje badania genetyczne, maj¹ce raczej potwierdzaæ powy¿sze twierdzenia17.Trudno siê z takimi pogl¹dami
jednoznacznie zgodziæ, bior¹c pod
uwagê argumentacje przemawiaj¹ce za
traktowaniem opisu stworzenia i raju
raczej jako pewnej konwencji literackiej, a nie jako wydarzenia, którego
literacki zapis jest zgodny ze stanem
faktycznym, nie tylko z natur¹ duchow¹ czy moraln¹, ale i wrêcz empiryczn¹.
Trudno te¿ do koñca zrozumieæ, co
znaczy postulowane oddzielenie wiary
religijnej od dowiadczenia. Czy ma to
byæ zawieszenie orzekania o prawdziwoci w³asnych dowiadczeñ wewnêtrznych zwi¹zanych z praktykami
religijnymi? Czy mo¿e ograniczenie
przywo³ywania dowiadczenia jako argumentu w dyspucie z naturalizmem
czy empiryzmem? Jest to o tyle trudne,
¿e to, do czego odwo³uje siê myl
chrzecijañska, czyli Pismo wiête,

Tam¿e, s. 32.
Tam¿e, s. 72-73.
15
M. Ziêba, M. Zio³o, Lekarstwo ¿ycia,
W drodze, Poznañ 2002, s. 16.

16
R. Spaemann, Odwieczna pog³oska,
s. 27-28.
17
Tam¿e, s. 239-241.
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opowiada przede wszystkim o dowiadczeniu Boga. Z tej perspektywy
zreszt¹ wiêkszoæ wierz¹cych cierpi
faktycznie raczej na brak takowego dowiadczenia ni¿ na jego nadmiar.
W wypadku rozwa¿añ na temat
przygodnoci w nauce i religii trudno
te¿ wyranie wskazaæ uzasadnienie,
dlaczego religijna odpowied na przygodnoæ jest lepsza od naukowej. Bez
uzasadnienia, ¿e trywializowaæ mo¿na
jedynie co, co nie jest tylko le sentiment de l’absurde i ¿e oprócz przygodnoci jest ludziom dostêpna te¿ koniecznoæ, uwagi Spaemanna sprawiaj¹
wra¿enie nie do koñca przekonuj¹cych.
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Z paroma w¹tkami myli Spaemanna mo¿na, jak widaæ, polemizowaæ.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e ksi¹¿ka
ta warta jest polecenia. Lektura jest
wymagaj¹ca, gdy¿ wiele fragmentów
zawiera spore zagêszczenie myli, których tropienie i zrozumienie okazuje
siê jednak bardzo owocne.
Lekturê u³atwiaj¹ indeksy nazwisk
i rzeczowy. Doskona³ym pomys³em
okaza³ siê te¿ s³owniczek terminologiczny. Lekturê utrudnia natomiast brak
t³umaczeñ cytatów obcojêzycznych,
zw³aszcza ³aciñskich.
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i jej relacje
TOM 1, 2004

MAREK JÊDRASZEWSKI
Jak nale¿y rozumieæ pojêcie filozofia chrzecijañska
ANTONI SIEMIANOWSKI
W stronê ontologii osoby
JAN GRZESZCZAK
Ens minimum, scilicet relatio. Relacja i jej miejsce w metafizyce
w. Tomasza z Akwinu
KATARZYNA DZIKOWSKA
Osobotwórczy wymiar relacji w filozofii Martina Bubera
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Cz³owiek w odniesieniach. Wokó³ koncepcji Martina Heideggera
ANDRZEJ LATOÑ
Osoba jako byt relacyjny w ujêciu Gabriela Marcela
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Ingardenowska koncepcja osoby
RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
Zagadnienie osoby w procesualnej filozofii Charlesa Hartshornea
MAREK JÊDRASZEWSKI
Emmanuel Levinas: osoba jako monada i jej relacje
ANDRZEJ LATOÑ
Relacyjnoæ osoby w ujêciu Paula Ricoeura
RAFA£ RYBACKI
Osoba ludzka  jej bytowa podmiotowoæ i uczestnictwo
w antropologii kardyna³a Karola Wojty³y
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
Osoba i wiêzi rodzicielskie w problematyce sztucznej prokreacji

200

FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i czas
TOM 2, 2005

ANTONI SIEMIANOWSKI
Istota cz³owieka jako osoby. Próba syntezy
KATARZYNA DZIKOWSKA
Byæ i stawaæ siê. Osoba ludzka wed³ug zasady dialogicznej Martina Bubera
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Byæ osob¹  byæ osobowoci¹.
Uwagi na marginesie koncepcji Dietricha von Hildebranda
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Ingardenowska koncepcja czasu i osoby drog¹ do nieobecnego Boga
TADEUSZ F. JANKA
Zagadnienie osoby w ujêciu Viktora Emila Frankla
MAREK JÊDRASZEWSKI
Pocz¹tek istnienia osoby wed³ug Emmanuela Lévinasa
ANDRZEJ LATOÑ
Osoba i pragnienie uznania wed³ug Paula Ricoeura i Axela Honnetha
RAFA£ GRABOWSKI
Cz³owiek wobec czasowych uwarunkowañ ¿ycia w filozofii Juliána Maríasa
KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
Osoba jako nietykalnoæ metafizyczna.
Józefa Tischnera religijna metafizyka dramatu
MAREK SZULAKIEWICZ
Osoba i chrzecijañstwo w okresie dehellenizacji wspó³czesnej kultury
RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
Zjednoczenie z Bogiem jako moment pe³nego narodzenia osoby ludzkiej
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
Osoba  symbole, czas i przestrzeñ
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Transcendencja i odpowiedzialnoæ.
W stulecie urodzin Emmanuela Levinasa (1906-1995)
TOM 3, 2006

MAREK JÊDRASZEWSKI
Jak mo¿na filozofowaæ po Auschwitz
JAN GRZESZCZAK
Emmanuel Levinas (1906-1995)
KATARZYNA DZIKOWSKA
O spotkaniach Emmanuela Levinasa i Karola Wojty³y
MAREK JÊDRASZEWSKI
W stronê prehistorii Ja.
Korespondencja miêdzy Emmanuelem Levinasem a Simonem Decloux
ANTONI SIEMIANOWSKI
W sprawie poszukiwania nowej metafizyki
ANDRZEJ LATOÑ
Levinas i fenomenologia francuska
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Emmanuela Levinasa koncepcja etyki jako filozofii pierwszej
MAREK JÊDRASZEWSKI
Interior intimo meo.
w. Augustyn i Emmanuel Levinas o Bogu i o cz³owieku
ANDRZEJ LATOÑ
wiadectwo jako kategoria filozoficzna u Heideggera i Levinasa
KATARZYNA DZIKOWSKA
Znak dany bliniemu. Emmanuel Levinas czyta Paula Celana
ZBIGNIEW NIKODEM BRZÓZY
Filozofia Emmanuela Levinasa i kilka w¹tków bioetycznych
JAN GRZESZCZAK
Polska bibliografia t³umaczeñ pism Emmanuela Levinasa
i opracowañ powiêconych jego filozofii
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Wobec Transcendencji
TOM 4, 2007

URSZULA JANUSZEWSKA
Niko³aja Bierdiajewa koncepcja Boga
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Martina Heideggera mówienie o Bogu
KATARZYNA DZIKOWSKA
Wyraziæ transcendencjê. Emmanuel Levinas
o znaczeniu s³owa poetyckiego
TADEUSZ JANKA
Mi³oæ i odpowiedzialnoæ wyrazem transcendencji osoby ludzkiej
w ujêciu Karola Wojty³y
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Johna Hicka hipoteza pluralizmu religijnego jako próba okrelenia tego,
co transcendentne
WALDEMAR SZCZERBIÑSKI
Rozumienie transcendencji w myli ¿ydowskiej
RAFA£ SERGIUSZ NIZIÑSKI
Ludzkie potrzeby psychiczne a otwartoæ na wartoci
JAN GRZESZCZAK, JACEK MIGASIÑSKI
Polska bibliografia t³umaczeñ pism Emmanuela Levinasa
i opracowañ powiêconych jego filozofii
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FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i cia³o
TOM 5, 2008

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Osoba i cia³o  wprowadzenie
ANTONI SIEMIANOWSKI
Cz³owiek i jego cia³o w systemie religijno-filozoficznym Orygenesas
NIKODEM BRZÓZY
Cia³o, podmiotowoæ, wiadomoæ i wychowanie  konteksty filozoficzne
RAFA£ S. NIZIÑSKI
Cia³o jako czynnik warunkuj¹cy poznanie Boga
JAROS£AW KUPCZAK
Ludzkie cia³o  widzialny znak tego, co niewidzialne
HANNA LEJBMAN
Mi³oæ oblubieñcza i ma³¿eñska w wietle dramatu Karola Wojty³y
Przed sklepem jubilera
ANDRZEJ LATOÑ
Cia³o ¿yj¹ce w wietle prawdy bycia i prawdy ¿ycia.
Martin Heidegger i Michel Henry
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Znaczenie cia³a w Stanis³awa Ignacego Witkiewicza koncepcji Istnienia

*
MAREK REMBIERZ
Religia i teologia jako kontekst uprawiania filozofii
KRZYSZTOF NIE¯YÑSKI
Filozofia w teologii dzi: co z doktryny w. Tomasza?
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Teologia apofatyczna Pseudo-Dionizego Areopagity i apofatyzm hipotezy
pluralizmu religijnego Johna Hicka
ZBIGNIEW JANUSZEWSKI
Ontologiczne uwarunkowania a wolnoæ Boga w ujêciu Jean-Luc Mariona
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Osoba i racjonalnoæ
TOM 6, 2009

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Kilka uwag o racjonalnoci. Wprowadzenie
MAREK JÊDRASZEWSKI
Owiecenie i koniecznoæ nowej racjonalnoci
JAN GRZESZCZAK
Christus philosophicus jako aktualne przes³anie sztuki wczesnochrzecijañskiej
Uwagi na marginesie wyk³adu kard. Josepha Ratzingera
Wiara, filozofia, teologia
ZDZIS£AW KROPLEWSKI
Racjonalnoæ procesu argumentacji teologicznej
KRZYSZTOF WIECZOREK
Racjonalnoæ modlitwy
ADAM ADAMSKI
Micha³a Hellera koncepcja racjonalnoci jako wartoci moralnej
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Krytyka koncepcji racjonalnoci bezdowodowego przewiadczenia teistycznego
Johna Hicka

*
KAROL JASIÑSKI
Pêpowina ³¹cz¹ca nas ze wiatem
Buberowska filozofia odpowiedzialnoci
RYSZARD MOÑ
Czy po Heideggerze i Levinasie mo¿liwa jest etyka
w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu?
MARCIN JARANOWSKI
Lêk przed ekspresj¹ twarzy: refleksja w ramach filozofii
Emmanuela Levinasa
PIOTR DOMERACKI
B³ahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji

205

FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA

Osoba i dusza
TOM 7, 2010

ANTONI SIEMIANOWSKI
Problem duszy dzisiaj
JÓZEF BREMER
Pojêcie duszy w naukach kognitywnych
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
Problem nietoperza Nagela w argumentacji Johna Hicka
i Paula M. Churchlanda
JAN GRZESZCZAK
Awicenna wobec niemiertelnoci, preegzystencji i wêdrówki dusz.
Analiza De Anima, V, 3-4
SERGIUSZ NIZIÑSKI
Duchowoæ duszy a osoba ludzka  propozycja mistyków karmelitañskich
MARIAN MACHINEK
Karla Rahnera koncepcja duszy ludzkiej.
Pogl¹dy  kontrowersje  kontynuacje

*
MARCIN JIERS
Podstawa antropologiczna w koncepcji teologii Karla Rahnera
KAROL JASIÑSKI
Na drodze do wspólnoty. Filozofia spo³eczna Martina Bubera
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Osoba i wartoci
TOM 8, 2011

OSOBA I WARTOCI
RYSZARD WINIEWSKI
Interesy i wartoci, u¿ytecznoæ i godnoæ  o potrzebie interwencji
w moralne gry jêzykowe
ANTONI SIEMIANOWSKI
Wartociowanie a wypowiedzi o wartociach
TADEUSZ GADACZ
Aksjologia René Le Sennea a aksjologia Józefa Tischnera
KRZYSZTOF STACHEWICZ
Józefa Tischnera mylenie wed³ug czy przeciw wartociom?

VARIA
MAREK JÊDRASZEWSKI
To jest prawda. Droga Edyty Stein do Boga w wietle teologii
Hansa Ursa von Balthasara
WALDEMAR KMIECIKOWSKI
Niepewnoæ  zasadnicza kategoria etyczno-antropologiczna
w refleksji Zygmunta Baumana

